ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนพัฒนกิจ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนพัฒ นกิจ มีการรับ สมัครเลื อกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็ น ไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนพัฒ นกิจ แทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายบัวลา จันดารักษ์
ประธานกรรมการชุมชน
2. นายบุบผา ประสมกล้า
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสุทัศน์ อนุโลม
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสายสุรัตน์ ทองด้วง
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางบาง เพิ่มทรัพย์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางวิไลย์ ไชยมงคล
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางหอมไกร พุทธานุ
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางเขียว หาญชนะ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางวิไล สมสกุล
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพือ่ ยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนบึงนครพัฒนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนบึงนครพัฒนา มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนบึงนครพัฒนาแทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายยนต์ สายธนู
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางประทิน บัวไข
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสมจิตต์ ชัยมงคล
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสุภาภรณ์ แก้วหอม
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นายสุทิน ต้นจำปา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นายสุนทร เจริญเมือง
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางสมพร ตระกูลสุข
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางมะลิวัน ชัยมงคล
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางรมย์ญภรณ์ สินโท
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดเพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนร่วมใจพัฒนา มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนาแทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมจักร วงค์ฉลาด
ประธานกรรมการชุมชน
2. นายพูนศิลป์ ปาสาจะ
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายอมร บัวศรี
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางวันเพ็ญ ประสมกล้า
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางอบเชย บุญสงค์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นายสว่าง สามีพันธ์
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นายศิริวัฒน์ ศรีเมือง
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางสุรี ธรรมวิจิตร
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางจิรัชยา ตลับทอง
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศรีนครร่วมใจ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนศรีนครร่วมใจ มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้ว ยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศรีนครร่วมใจแทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเหมือนทม สายกระสุน ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสนาย ผิวเหลือง
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางนิภาพร ศิลาอ่อน
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางมาลีจันทร์ บุญสุข
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางทองสอน สำราญใจ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางสุภาภรณ์ จันทร์สอน
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางอิมพร สะสม
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นายยอด สิงห์คิด
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางศุภวรรณ์ บุญสุข
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศรีธาตุสามัคคี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนศรีธาตุสามัคคี มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่ อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนศรีธาตุสามัคคีแทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางพลอยมณี ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสุนีย์ ทองงาม
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางภัสรินทร์ ทอนชัย
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสุธานี มะลิซ้อน
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางทองจันทร์ เทียวมงคล กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางไพมณี กุลรัตนานนท์
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางสาวกรรณิการ์ ใจรักษ์ กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางสาวสุพณ
ิ ศิลางาม
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางสดศรี สินโท
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนโคกสะอาด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนโคกสะอาด มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนโคกสะอาดแทนชุดเดิม
ทีค่ รบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสุคนธ์ อินทร์แก้ว
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสมฉาย จันทร์สุวรรณ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายโต จีรังโคกกรวด
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางบุญส่ง เห็มทอง
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางบุญมี แขวงซ้าย
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางสุมาลี ร่วมคิด
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางบุญจวบ หาสุข
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางสุภัตรา แพงวงษ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นายจ่าย แซ่เลา
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหัตถชัยบ้านโดน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนหัตถชัยบ้านโดนมีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้อ งถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุม ชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้ อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหัตถชัยบ้านโดน แทนชุด
เดิมที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางกัลยานี ไชยดี
ประธานกรรมการชุมชน
2. นายณรงค์ พันธ์ขาว
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางมาลี ดวงสี
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสาวกองทรัพย์ จันทร์ชื่น กรรมการฝ่ายคลัง
5. นายอภิชาติ สิงหบุตร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นายสุดที ดวงดี
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางสำลี เช็ษรัมย์
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นายกิตติยาภิวัฒน์ นิยมธรรม กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางบัวสอน วงศ์วัน
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองตาด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนหนองตาด มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองตาด แทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสำรวย สะสม
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางเสาวลักษณ์ กันภัย
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางนางเพ็ญศรี กอสาลี
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางอริยา สอนดี
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางบุญเลี้ยง แรงหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางสาววิไลวรรณ ปรินทา กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นางทองใบ ศิลาอ่อน
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางไสว ไชยยิ่ง
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นายสุขสันต์ นามภักดี
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองสิมสามัคคี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่าชุมชนหนองสิมสามัคคี มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชนในระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษ ฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้ อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองสิมสามัคคี แทนชุด
เดิมที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฉัตรชัย ศรีบัวอ่ำ
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสุณี พัดงาม
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายไพรัช จันดารักษ์
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสมพร เพชรอำไพ
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางสุนัง พูลสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางทิพาวรรณ เอิบบุญ
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นายสมเจตน์ จันทร์นวล
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นางดาหวัน ขันขวา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นางสาวนารีรัตน์ ช่วยสิ่ว
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตัง้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประกาศ เทศบาลตำบลสนม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแสนสมบูรณ์
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ปรากฏว่า ชุมชนแสนสมบูรณ์ มีการรับสมัครเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน
2564 และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน เป็นอันแล้วเสร็จแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนมได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เศรษฐกิ จ สั ง คม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารี ต ประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในชุมชนตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการชุ ม ชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 2 คณะกรรมการชุ ม ชน ข้อ 6 ในชุ ม ชนหนึ่ ง ให้ มี
คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
เก้าคน จำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ ละชุมชนให้ เป็นไปตามที่เทศบาล
ประกาศกำหนดโดยให้คำนึงถึงจำนวนในครัวเรือนเป็นสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เทศบาลตำบลสนม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแสนสมบูรณ์ แทนชุดเดิม
ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายประดับ ศรีเมือง
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสาวอำนวย แสนสุข
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสงบ เคนไธสง
กรรมการฝ่ายปกครองและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
4. นางสาวปิยดา เพียภูเขียว
กรรมการฝ่ายคลัง
5. นางบุญจันทร์ ศรีด้วง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
6. นางกรกนก เมืองเจริญ
กรรมการฝ่ายพัฒนา
7. นายโสภักดิ์ เรืองแสง
กรรมการฝ่ายการศึกษา
8. นายกิตติคุณ ชัยช่วย
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
9. นายนิกร โพธิ์ชัย
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่ งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตนเองต่อไป และให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายพงษ์ศกั ดิ์ เจริญพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

