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สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย



ข้อบังคับ 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว  พุทธศักราช ๒๕63 

 
 
 หมวดที่ ๑  

หมวดทั่วไป 
----------------------------------- 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว พุทธศักราช ๒๕63” 
 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจัดตั้งเป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
 ข้อ ๓ สัญลักษณ์สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 
 
 
 
 
 
 
มีอักษรชื่อย่อว่า สดย.บน.  โดยมีชื่อภาษาไทยว่า “สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว” และมีชื่อภาษาอังกฤษ              
ว่า “Children and Youth Council of Sai Kao”  
 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
 “คณะบริหาร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 “คณะที่ปรึกษา” หมายความว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดูแลต าบลทรายขาว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนองค์กรเอกชน            
หรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน                        
ต าบลทรายขาวได้ด าเนินการคัดเลือก และมีค าสั่งแต่งตั้งขึ้นมา 
 “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 “รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 “สมาชิก” หมายความว่า เด็กและเยาวชนในต าบลทรายขาว 
 “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 “สภาเด็กและเยาวชน” หมายความว่า สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 



 ข้อ ๕ ที่ตั้งส านักงานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 109  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120 
 
 ข้อ ๖ ที่ตั้งส านักงานประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาวตั้งอยู่เลขที่ 109  หมู่ที่ ๑๐ ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120 
 ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ของสภาเด็กและเยาวชน มีดังนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๒) จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ                 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
  

หมวดที ่๒ 
คณะบริหาร  คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ข้อ ๘  คณะบริหารและคณะอนุกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร             

พรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น             
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และสถานศึกษาต้องอยู่ในต าบลทรายขาวเท่านั้น 
 
 ข้อ ๙  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)  มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๒) เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา อาศัยอยู่ในต าบลทรายขาวเท่านั้น 

 
ข้อ ๑๐ คณะบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือ กประธานสภา                  

รองประธานสภา และคณะบริหาร ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

 
ข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวัน เวลาที่คณะบริหารเหลืออยู่ โดยวาระการด ารง

ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการ อาจจะหมดไปก่อนที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งก็ได้ ถ้าประธานสภาที่ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ได้ถูกคณะบริหารประชุมและมีมติให้ประธานสภาพ้นจากต าแหน่งเพราะท าผิดต่อ
ข้อบังคับนี้ไปโดยปริยาย 

 
ในกรณีที่คณะบริหารและคณะอนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกใหม่ภายใน

ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่และยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุด



ใหม่ข้ึน ให้คณะบริหารและคณะอนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการคัดเลือกคณะบริหารและ
คณะอนุกรรมการชุดใหม่ข้ึน 

 
ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คณะบริหาร และคณะอนุกรรมการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา 
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๘ 
(๔) ประธานสภา มีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ 
(๕) คณะบริหาร มีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะบริหารให้พ้นจากการเป็น                  

คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง 

(๖) อายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยนับตามปีปฏิทิน 
(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันเกินสองครั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรและมิได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานสภาทราบ 

 
          ข้อ ๑๓  สมาชิกและคณะอนุกรรมการมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือค าแนะน าต่อคณะบริหารในเรื่องใดๆ ที่
เกี่ยวกับกิจการและการด าเนินงานในหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน 
 
 ข้อ ๑๔  คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ และสมาชิก มีสิทธิสอบถามหรือขอทราบเรื่องใดๆ ต่อประธานสภา ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน 
 
 ข้อ ๑๕  คณะบริหาร คณะอนุกรรมการต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งประธานสภา และมติ               
สภาเด็กและเยาวชน 
 
 ข้อ ๑๖ สมาชิกมีสิทธิเสนอตนเองและสมาชิกคนหนึ่งคนใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนและมีสิทธิเลือกตั้งคณะบริหารโดยถือมติที่ประชุมเสียงข้างมาก 
 
 ข้อ ๑๗  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเด็กและเยาวชน 
 

หมวดที ่๓ 
สภาเด็กและเยาวชน  

--------------------------------------- 

 ข้อ ๑๘  สภาเด็กและเยาวชนมีคณะบริหาร ประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
(๒) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาวจ านวนสามคน โดยการเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิก                 

สภาเด็กและเยาวชนที่มาประชุม (ส านักบริหารงานกลาง ส านักนโยบายและแผนงาน ส านักพัฒนาสังคม) 
 
ให้ประธานสภา และรองประธานสภาคัดเลือกคณะบริหาร ดังนี้ 
(๑) เลขานุการหนึ่งคน 



(๒) ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
(๓) เหรัญญิกหนึ่งคน 
(๔) ประชาสัมพันธ์หนึ่งคน 
(๕) ปฏิคมหนึ่งคน 
(๖) นายทะเบียนหนึ่งคน 
(๗) คณะบริหารส านักนโยบายและแผนงานสามคน 
(๘) คณะบริหารส านักพัฒนาสังคมสามคน 
คณะบริหารทั้งคณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
 
ข้อ ๑๙ วิธีการคัดเลือกประธานสภา ให้ผู้แทนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกคนใด          

คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก และให้ผู้แทนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้นในทางลับโดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับรับเลือก 
ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดาเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากหรืออาจใช้วิธียกมือโหวตเสียงโดยเปิดเผย ซึ่งแล้วแต่มติที่ประชุม 

 
ข้อ ๒๐ วิธีการเลือกรองประธานสภา และคณะบริหาร ให้ใช้วิธีการในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๒๑ ให้คณะบริหารพิจารณาด าเนินการให้มี คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายละ ๕ คนหรือมากกว่านี้ได้ตาม

มติคณะบริหารเห็นสมควร ประกอบด้วย 
(๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวิชาการ 
(๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและฝึกอบรม 
(๔) คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) คณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
(๖) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
(๗) คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด  และสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน 
(๙) คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
(๑๐)  คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น 
(๑๑)  คณะอนุกรรมการส านักงานประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 

 
 ข้อ ๒๒ คณะบริหาร ตามข้อ ๒๐ และคณะอนุกรรมการ ตามข้อ ๒๑ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ครบวาระ 
(๒)  ตาย 
(๓)  ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 



(๕)  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
(๖) คณะบริหาร มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะบริหารให้พ้นจากการเป็น                  

คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง 

(๗) มีอายุเกินยี่สิบปีบริบูรณ์ โดยนับตามปีปฏิทิน 
(๘) ขาดการประชุมติดต่อกันเกินสามครั้ง  โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร  และมิได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานสภา

ทราบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
 
 ข้อ ๒๓ เมื่อคณะบริหารว่างลงเพราะเหตุครบวาระ ให้จัดให้มีการประชุมเลือกตั้งคณะบริหารชุดใหม่                
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบวาระ ตามวิธีการที่ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนด 
 
 ข้อ ๒๔ กรณีต าแหน่งคณะบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะบริหาร
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน และให้มีคณะบริหารซึ่งได้รับการเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระ
เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่กรณีวาระเหลือไม่เกินหกสิบวันไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้
ประธานสภาหรือรองประธานสภาแต่งตั้งคณะบริหารคนใดคนหนึ่งรักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นไปพลางๆ
ก่อนทีจ่ะครบวาระและมีอ านาจเทียบเท่าหรือเปรียบเสมือนเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไปโดยปริยาย 
 
 ข้อ ๒๕ ให้คณะบริหาร และคณะบริหารมีหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดนโยบาย แผนงาน และด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน 
(๒) ประสานงานระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ภายในอ าเภออ่ืนๆภายในจังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ

เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
(๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน เพ่ือให้สมาชิก

กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ด าเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
(๔) จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 
(๕) ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือเสนอให้สังคมและส่วนราชการด าเนินการป้องกันและ                  

หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(๖) จัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนให้ตรงตามความเป็นจริง 
(๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด็กและเยาวชนให้สาธารณชนได้รับทราบ 
(๘) จัดกิจกรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะบริหาร และคณะอนุกรรมการให้สภาเด็กและเยาวชนทราบ 
(๑๐)  จัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
  

 
 
 
 
 
 



หมวดที ่๔ 
อ านาจ และหน้าที่ประธานสภา รองประธานสภา คณะบริหาร  

สภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ข้อ ๒๖ ประธานสภามีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมสภา 
(๒) ควบคุมและด าเนินกิจการสภา 
(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาโดยตลอด 
(๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการสภา 
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มีในพระราชบัญญัติหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๗) สั่งการให้คณะบริหาร และคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามค าสั่งตามความเหมาะสม 
(๘) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
(๙) ออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
 ข้อ ๒๗ รองประธานสภา  ส านักบริหารงานกลาง มีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเหลืองานสภาในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา 
(๒) เป็นผู้อ านวยการของส านัก 
(๓) ควบคุมและดูแลการด าเนินงานของส านัก 
(๔) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการภายในส านัก 
(๕) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๖) ควบคุมและดูแลเหรัญญิก ปฏิคม เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน 
(๗) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและฝึกอบรม 
(๘) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
(๙) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการส านักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน 
(๑๐)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ประธานสภา ได้มีค าสั่งและมอบหมาย 
(๑๑)  จัดท าอ านาจ และหน้าที่ของคณะบริหารส านัก และคณะอนุกรรมการภายในส านัก 

 
 ข้อ ๒๘ รองประธานสภา  ส านักนโยบายและแผนงานมีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเหลืองานสภาในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา 
(๒) เป็นผู้อ านวยการของส านัก 
(๓) จัดแผนงานการปฏิบัติงานประจ าปี  
(๔) ควบคุมและดูแลการด าเนินงานของส านัก 
(๕) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการภายในส านัก 
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๗) ควบคุมและดูแลคณะบริหารส านัก  
(๘) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและนโยบาย 
(๙) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวิชาการ 



(๑๐) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๑๑) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
(๑๒)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ประธานสภา ได้มีค าสั่งและมอบหมาย 
(๑๐)  ออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
(๑๑)  จัดท าอ านาจ และหน้าที่ของคณะบริหารส านัก และคณะอนุกรรมการภายในส านัก 

  
 ข้อ ๒๙ รองประธานสภา  ส านักพัฒนาสังคมมีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วยเหลืองานสภาในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานสภา 
(๒) เป็นผู้อ านวยการของส านัก 
(๓) ควบคุมและดูแลการด าเนินงานของส านัก 
(๔) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการภายในส านัก 
(๕) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๖) ควบคุมและดูแลคณะบริหารภายในส านัก  
(๗) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด  และสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน 
(๘) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๙) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
(๑๐) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น 
(๑๑)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ประธานสภา ได้มีค าสั่งและมอบหมาย 
(๑๒)  จัดท าอ านาจ และหน้าที่ของคณะบริหารส านัก และคณะอนุกรรมการภายในส านัก 

 
 ข้อ ๓๐  เลขานุการ  มีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) นัดประชุมสภา 
(๒) เป็นประธานคณะอนุกรรมการส านักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน 
(๓) เชิญผู้เป็นประธานที่ประชุมชั่วคร่าวของที่ประชุมสภาเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๕) บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๖) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ประธานสภา ได้มีค าสั่งและมอบหมาย 

 
 ข้อ ๓๑ ผู้ช่วยเลขานุการ  มีอ านาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการส านักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน 
(๒) ช่วยเลขานุการในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๓) ช่วยเลขานุการบันทึกการประชุมและช่วยจัดท ารายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
(๔) อ านาจและหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ประธานสภา ได้มีค าสั่งและมอบหมาย 

 
 
 



หมวดที่ ๕ 
การประชุม 

---------------------------------- 

 ข้อ ๓๒ ประธานสภา ต้องเรียกประชุมสภาเด็กและเยาวชนก่อนมีการประชุม ๗ วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน               
ประธานสภาอาจเรียกประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 
  
 ข้อ ๓๓ การประชุมสภาต้องมีคณะบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะบริหารทั้งหมด ส่วนการประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ นั้นต้องมีรองประธานสภาที่ดูแลฝ่ายนั้นเป็นประธานที่ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายได้ 
 
 ข้อ ๓๔ การลงมติใดๆ ต้องได้มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 
 
 ข้อ ๓๕ ให้มีมติการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 ข้อ ๓๖ ให้ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชน หากประธานสภาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสภามอบหมายท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแทน 
 
 ข้อ ๓๗ การออกเสียงให้ลงข้อมติที่ประชุมทุกครั้งว่าจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยหรือวิธีลงคะแนนลับ 

 
หมวดที่ ๖ 
การเงิน 

--------------------------------- 

 ข้อ ๓๘ รายได้ของสภาเด็กและเยาวชน ได้มาจาก 
(๑) การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
(๒) การบริจาคเงินและทรัพย์สิน 
(๓) ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ 
(๔) อ่ืนๆ 
 
ข้อ ๓๙ การใช้จ่ายเงินของสภาเด็กและเยาวชนต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสภาเด็กและเยาวชน 
 

หมวดที่ ๗ 
การแก้ไขข้อบังคับ 

------------------------------------------ 
ข้อ ๔๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับจะกระท าได้ก็โดยแต่คณะบริหารสามในสี่ หรือคณะอนุกรรมการยื่นหนังสือ

เสนอต่อคณะบริหารเพ่ือพิจารณาลงมติ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้เสนอ 
 



ข้อ ๔๑ กรณีต้องมีการวินิจฉัยหรือตีความตามวรรคหนึ่งวรรคใดของข้อบังคับนี้นั้น ให้บุคคลที่ขอให้คณะบริหาร
ไดว้ินิจฉัยหรือตีความนั้นยืนหนังสือให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และเมื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้
วินิจฉัยหรือตีความแล้วให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 ข้อ ๔๒ จังหวัดเชียงรายมีสิทธิยุบ/เลิกสภาเด็กและเยาวชนได้ หากปรากฏว่าสภาเด็กและเยาวชนได้ด าเนิน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจังหวัดเชียงราย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง 
 

หมวดที่ ๘ 
คณะที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชน 

------------------------------------------------------------- 

 ข้อ ๔๓ ให้มีคณะที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 
(๑) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(๒) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดูแลต าบลทรายขาว 
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๕) คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาวที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุครบวาระ  จ านวน  ๕  คน 

 
บทเฉพาะกาล 

-------------------------------- 
 ข้อ ๔๔ ข้อบังคับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการประชุมสภาครั้งแรก 
 
 ข้อ ๔๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามข้อ ๔๐ และตามข้อ ๔๖ อย่างเคร่งครัด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        1   เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕63 

 
 
 
         (เด็กหญิงสิถิริน  อุดหมอ) 
       ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลทรายขาว 
          ๑  เมษายน  ๒๕๕3 
 
 

 


