ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการชุมชนย่อยเพิม่ เติม
****************************
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มนี โยบายให้มกี ารจัดตัง้ ชุมชนย่อย ในเขตเทศบาล เมือง สะเตงนอก เพือ่
ส่งเสริมให้ชุมชนได้รวมตัวกันพัฒนาชุมชนของตนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการชุมชนตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องเทศบาลในการพัฒนาชุมชน ทาให้ชุมชน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามกาลังความสามารถ โดยเทศบาลจะเป็นฝ่ายประสานและสนับสนุนในส่วนทีช่ ุมชนไม่สามารถ
ดาเนินการได้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอกบรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอแต่งตัง้ บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนราษฎร์พฒ
ั นา
1.1 คณะกรรมการชุมชนราษฎร์พฒ
ั นา ประกอบด้วย
1.1.1 นายปรีชา พิมเสนศรี ประธานกรรมการชุมชน
1.1.2 พันเอกอุดม สันติวรานนท์ รองประธานกรรมการชุมชนคนที่ 1
1.1.3 นายคานวณ ราษฎร์นุ้ย รองประธานกรรมการชุมชนคนที่ 2
1.1.4 นายพิชัย
เหละดุหรี กรรมการฝ่ายปกครอง
1.1.5 นายสวัสดิ์ อยู่ศลิ ป์ กรรมการฝ่ายปกครอง
1.1.6 ร.ต.ต.อนันท์ เฮ่าบุญ กรรมการฝ่ายป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1.7 นางปฐมรัตน์ เพียรมาก กรรมการฝ่ายคลัง
1.1.8 นายมานะ สมใจ กรรมการฝ่ายคลัง
1.1.9 นายขวัญชัย ยอดเอียด กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
1.1.10 นางสาวรอฮานี มูซอ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
1.1.11 นายอนุสรณ์ สนิทพันธ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
1.1.12 นายสงวนศักดิ์ ภู่ขจีตระกูล กรรมการฝ่ายพัฒนา
1.1.13 นายนพ
พรหมจันทร์ กรรมการฝ่ายพัฒนา
1.1.14 นายมานพ บุญทริโรจน์ กรรมการฝ่ายศึกษา
1.1.15 นายพิธาธ์นนท์ สมมิตรย์ กรรมการ/เลขานุการ

-22. ชุมชนตรีมติ รสามัคคี
2.1 คณะกรรมการชุมชนตรีมติ รสามัคคี ประกอบด้วย
2.1.1 นางสาวมณี บุญล้อม ประธานกรรมการชุมชน
2.1.2 นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ รองประธานกรรมการชุมชน
2.1.3 นายสุรกิจ แก่นกุล กรรมการ
2.1.4 นางสุพศิ แก้วไชยศรี กรรมการ
2.1.5 นางผกาพรรณ จิตร์ขันติ กรรมการ
2.1.6 นายจรูญ เพชรจารัส กรรมการ
2.1.7 นางกานดา เรืองภวังค์ กรรมการ
2.1.8 นางกิม้ ลิ่น หนูชู เหรัญญิก
2.1.9 นางพรเพ็ญ บุญแก้ว ผู้ช่วยเหรัญญิก
2.1.10 นางสาวหมายจิตร์ ทองมา เลขานุการ
2.1.11 นางคอตีเยาะ บูละแท ผู้ช่วยเลขานุการ
3. ชุมชนตีมติ รรุ่งเรือง
3.1 คณะกรรมการชุมชนตรีมติ รรุ่งเรือง ประกอบด้วย
3.1.1 นายพิชัย ชนะสงคราม ประธานกรรมการชุมชน
3.1.2 นายวชิระ วงศ์กระจ่าง รองประธาน / เลขานุการ
3.1.3 นายกระจ่าง ชัยสินธุ์ รองประธานกรรมการชุมชน
3.1.4 นายสุเนตร ไชยสุวรรณ์ กรรมการฝ่ายปกครอง
3.1.5 นางสุวกุล สาเภาทอง กรรมการฝ่ายปกครอง
3.1.6 นายสมบูรณ์ นิลมณี กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย
3.1.7 นายสุเนตร ไชยสุวรรณ์ กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย
3.1.8 นายกระจ่าง ชัยสินธุ์ กรรมการฝ่ายคลัง
3.1.9 นางจุฑามาศ โสภากุล กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
3.1.10 นายพรทิพย์ ศรีอทุ ัย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
3.1.11 นางพรทิวา วงศ์กระจ่าง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

3.1.12 นางหนูสิน นิลมณี กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
3.1.13 นายจาเริญ เฉิมฉิ้ม กรรมการฝ่ายพัฒนา
3.1.14 นายอานวย สุขสายเมือง กรรมการฝ่ายพัฒนา
3.1.15 นางรัชนี ชินช่วยแรง กรรมการฝ่ายศึกษา

-34. ชุมชนรวมใจพัฒนา
4.1 คณะกรรมการชุมชนรวมใจพัฒนา ประกอบด้วย
4.1.1 นางประนอม พูลศรี ประธานกรรมการชุมชน
4.1.2 นางแคทริยา พันธ์มณี รองประธานชุมชนคนที่ 1
4.1.3 ด.ต.วงพงศ์ บุญประกอบ รองประธานชุมชนคนที่ 2
4.1.4 นายฟาดีล ยานยา กรรมการฝ่ายปกครอง
4.1.5 นายอักษร สุวรรณโชติ กรรมการฝ่ายปกครอง
4.1.6 นายนิยม พรหมสุทธิ์ กรรมการฝ่ายป้องกันรักษาความปลอดภัย
4.1.7 นายอธิชัย พรรณโภชน์ กรรมการฝ่ายป้องกันรักษาความปลอดภัย
4.1.8 นางรุ่งอรุณ โนวัฒน์ กรรมการฝ่ายคลัง
4.1.9 นายหนูป้อม ทองแกมนาค กรรมการฝ่ายคลัง
4.1.10 นางสุรพิศ ประจงบัว กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
4.1.11 น.ส.ชะอ้อน หนูช่วย กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
4.1.12 นางจุฬาพร มะลิวัลย์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
4.1.13 นางสุภี มนเทียรทอง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
4.1.14 นางปฐมพร นับทปวิช กรรมการฝ่ายพัฒนา
4.1.15 นางอรุณรัตน์ ซ้ายหนู กรรมการฝ่ายศึกษา

5. ชุมชนไม้งาม
5.1 คณะกรรมการชุมชนไม้งาม ประกอบด้วย
5.1.1 นายศิริ พรหมจินดา ประธานกรรมการชุมชน

5.1.2 นางดวงกมล มณี รองประธานชุมชน/กรรมการฝ่ายคลัง
5.1.3 นายสุขุม ณ พัทลฃุง กรรมการฝ่ายปกครอง/ฝ่ายพัฒนา
5.1.4 นายวิรัช นนทะเสน กรรมการฝ่ายปกครอง
5.1.5 นายภานุวัฒน์ เขียนขาบ กรรมการฝ่ายปกครอง
5.1.6 นายนิยม พรหมสุทธิ์ กรรมการฝ่ายป้องกันรักษาความปลอดภัย/
กรรมการฝ่ายคลัง
5.1.7 นายชวน ไสยผอม กรรมการฝ่ายป้องกันรักษาความปลอดภัย
5.1.8 นางดุริยา ไชยสุวรรณ กรรมการฝ่ายคลัง
5.1.9 นางสาวจีรพรรณ จาศักดิ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
5.1.10 นางสมพร ไชยสุวรรณ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
5.1.11 นางเบญณี วัฒนกุล กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
5.1.12 นางสุกนั ญา จันทร์ทอง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
5.1.13 นายประเสริฐ วงค์ปนทอง กรรมการฝ่ายพัฒนา

-45.1.14 นายราชันย์ เทพหล้า กรรมการฝ่ายศึกษา
5.1.15 นางดวง มณี เลขานุการ
6. ชุมชนมิตรพันวา
6.1 คณะกรรมการชุมชนมิตรพันวา ประกอบด้วย
6.1.1 นายช่วง สุกระ ประธานกรรมการชุมชน
6.1.2 นางปราณี ศิริ รองประธานกรรมการ
6.1.3 นายวินัย หน่องรินทร์ เลขานุการ
6.1.4 นางอารมณ์ ใจซื่อดี กรรมการ
6.1.5 นายโกมล ชูหวาน กรรมการ
6.1.6 นางยืน คงไสย กรรมการ
6.1.7 นางบัวเขียว โพธิเนตร กรรมการ
6.1.8 นายเริ่มพงษ์ อุน่ อุดมรักษ์ กรรมการ
6.1.9 นางบุญมา เบ่าสกุล กรรมการ
6.1.10 นายณภัทร สิงห์มณี กรรมการ
6.1.11 นางบุญปลูก จ่ายวาณิชย์ กรรมการ
6.1.12 นายอรุณ สมิงทองคา กรรมการ

6.1.13 นางวัชราภรณ์ จิตต์แก้ว กรรมการ
6.1.14 นางจินต์นารี จูวัตร์ กรรมการ
6.1.15 ว่าที่ ร.ต สมพร รัตนทอง กรรมการ
7. ชุมชนพัฒนาร่มเย็น
7.1 คณะกรรมการชุมชนพัฒนาร่มเย็น ประกอบด้วย
7.1.1 นายเจริญศักดิ์ โภชนานุกลู ประธานกรรมการชุมชน
7.1.2 นางวิภา ศรีมา รองประธานกรรมการ
7.1.3 นางวรรณเพ็ญ เหล็กเพชร เลขานุการ
7.1.4 นายวิชัย พิรุณ กรรมการฝ่ายปกครอง
7.1.5 นายสมบูรณ์ พูลช่วย กรรมการฝ่ายปกครอง
7.1.6 นางเตือน หนูเทพ กรรมการฝ่ายปกครอง
7.1.7 นายมณตรี ไกรสนาม กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย
7.1.8 นายสุชาติ สงวนธิ กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย
7.1.9 นางปราณี ฉิมประเสร็ฐ กรรมการฝ่ายคลัง
7.1.10 นางอาภรณ์ เกิดวัน กรรมการฝ่ายคลัง
7.1.11 นายชาญชัย ฐานะพันธ์ กรรมการฝ่ายคลัง
7.1.12 นางขวัญดี ฮ้งจี้จู้ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
7.1.13 นางสมศรี สอดส่อง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
7.1.14 นางอาไพ นวลแก้ว กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
7.1.15 นางยุพดี สุทธิมาศ กรรมกาฝ่ายศึกษา
-58. ชุมชนตรีมติ รพัฒนา
8.1 คณะกรรมการชุมชนตรีมติ รพัฒนา ประกอบด้วย
8.1.1 นายเพิม้ เรื่องสง่า ประธานกรรมการชุมชน
8.1.2 นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองประธานกรรมการ
8.1.3 น.ส.มณฑา หนองสุวรรณ เลขานุการ
8.1.4 นายนิกร โพชกาเนิด กรรมการฝ่ายปกครอง
8.1.5 นางมัดษา ยุ่งทองคา กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
8.1.6 นายสมศักดิ์ ชดสร้อย กรรมการฝ่ายคลัง
8.1.7 นางวรวรรณ จันทรัตน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
8.1.8 นางสุนันทา นวลนิล กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
8.1.9 นายทัศน์ โทบุรี กรรมการฝ่ายพัฒนา

8.1.10 นางลัคนา จงไกรจักร กรรมการฝ่ายการศึกษา
9. ชุมชน หมู่ 4 สันติสุข
9.1 คณะกรรมการชุมชน หมู่ 4 สันติสุข ประกอบด้วย
9.1.1 นางสายทิพย์ รัฐตากร ประธานกรรมการชุมชน
9.1.2 นางวิภาวรรณ นวลแก้ว รองประธานกรรมการ
9.1.3 น.ส.รัชนี เพชรรัตน์ เลขานุการ
9.1.4 นางละเอียด รักงาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
9.1.5 นางทัศพร เศรษฐบุษผา เหรัญญิก
9.1.6 น.ส.ปราณี ศักดิส์ องเมือง ผู้ช่วยเหรัญญิก
9.1.7 นายวิโรจน์ ทองพล กรรมการ
9.1.8 นางอารีย์ พุม่ แก้ว กรรมการ
9.1.9 นางนัทธกัณฑ์ ศรีเกสร กรรมการ
9.1.10 นางลออ ส่งเสน กรรมการ
9.1.11 นางสุพรรษา นวลจีน กรรมการ
9.1.12 นายจีรศักดิ์ นวลนาค กรรมการ
10. ชุมชนพงศ์เจริญ
10.1 คณะกรรมการชุมชนพงศ์เจริญ ประกอบด้วย
10.1.1 นางกนกวรรณ บุญช่วย ประธานกรรมการชุมชน
10.1.2 นางจอมแก้ว ทวีกจิ รองประธานกรรมการ
10.1.3 นางกิจจา สุวรรณกุล เลขานุการชุมชน
10.1.4 นายสมพงษ์ อินทร์ทอง กรรมการฝ่ายปกครอง
10.1.5 นายจารัส ศรสุวรรณ์ กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
10.1.6 นายพัฒนายุทธ์ เจริญสุข กรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
10.1.7 นายประสิทธ์ ยอดมณี กรรมการฝ่ายคลัง
-610.1.8 นางแดง พรมจินโน กรรมการฝ่ายคลัง
10.1.9 นางสุภรร์ คงสีลัง กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
10.1.10 นายอภิชาต ชูชุม กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม
10.1.11 นายสายชล ชุมกิง่ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข
10.1.12 นางสุพร พิมปรุ กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.1.13 นางดวงแข จารุบริบาล กรรมการฝ่ายพัฒนา
10.1.14 นางวรวัล พาหุมนั โต กรรมการฝ่ายพัฒนา
10.1.15 นางเลิศ ช่างสอน กรรมการฝ่ายศึกษา
โดยให้คณะกรรมการชุมชนทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตัง้ และให้คณะกรรมการชุมชนมีอานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. เป็นผู้นาและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน
2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในชุมชนโดยยึดหลักประชาธิปไตย
3. เสนอแผนงานโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกและร่วมใจกันพัฒนา
5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน
6. ดาเนินการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยให้คณะกรรมการชุมชน ทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ได้ร่วมแรงร่วมใจการดาเนินการพัฒนาพัฒนาชุมชนทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ให้ยั่งยืนถาวรต่อไป
ประกาศ ณ วันที่
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