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หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป
----------------------------------ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย พุทธศักราช ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศจัดตั้งเป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ สัญลักษณ์สภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย

มีอักษรชื่อย่อว่า สดย.ต.บึงวิชัย โดยมีชื่อภาษาไทยว่า “สภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย”
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Children and Youth Council of Beung Wichai”
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตาบล” คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตตาบลนั้น
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
“คณะบริหาร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
“คณะที่ปรึ ก ษา” หมายความว่า นายอ าเภอหรือ ผู้ แทนที่ดูแลตาบลนั้น ๑ คน ส านั กงานพัฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๑ คน ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลตาบล ๑ คน นายกเทศมนตรีตาบล
และผู้แทนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑ คน
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ ป ระธานสภาเด็ ก และเยาวชน
ตาบลบึงวิชัย ได้ดาเนินการคัดเลือก และมีคาสั่งแต่งตั้งขึ้นมา
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
“รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
“สมาชิก” หมายความว่า เด็กและเยาวชนในตาบลบึงวิชัย

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
“สภาเด็กและเยาวชน” หมายความว่า สภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย

ข้อ ๕ ที่ตั้งสานักงานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัยตั้งอยู่ที่ เทศบาลตาบลบึงวิชัย หมู่ที่ 4 ตาบลบึงวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของสภาเด็กและเยาวชน มีดังนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนตาบล
(๒) จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในต าบลให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
และมีคุณธรรม จริยธรรม
(๓) ประสานการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม /ชมรมเด็กและเยาวชนในตาบลให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตาบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สภาเทศบาลตาบล สภาเทศบาลเมือง เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในตาบล
(๕) ประสานการทากิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอาเภอและจังหวัด
หมวดที่ ๒
คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตาบล
-------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๗ คณะบริหารและคณะอนุกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตาบล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในทางการเมื อ ง กรรมการหรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
พรรคการเมื อง ที่ป รึ กษาพรรคการเมื อง เจ้า หน้ าที่พ รรคการเมื อง สมาชิก พรรคการเมือง สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๘ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตาบล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่อาศัยอยู่ในตาบลนั้น
ข้ อ ๙ คณะบริ ห ารมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก ประธานสภา
รองประธานสภา และคณะบริหาร ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน

ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามวัน เวลาที่คณะบริหารเหลืออยู่ โดยวาระการดารง
ตาแหน่งของคณะอนุกรรมการ อาจจะหมดไปก่อนที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งก็ได้ ถ้าประธานสภาได้มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาใหม่ ได้ถูกคณะบริหารประชุมและมีมติให้ประธานสภาพ้นจากตาแหน่งเพราะทาผิด
ต่อข้อบังคับนี้ไปโดยปริยาย
ในกรณี ที่ ค ณะบริ ห ารและคณะอนุ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ให้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กใหม่
ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิไ ด้มีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่ และยังมิได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ชุดใหม่ขึ้น ให้คณะบริหารและคณะอนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการคัดเลือกคณะบริหาร
และคณะอนุกรรมการชุดใหม่ขึ้น
ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ คณะบริหาร และคณะอนุกรรมการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภา
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๘
(๔) ประธานสภา มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่
(๕) คณะบริหาร มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะบริหารให้พ้นจากการเป็นคณะบริหาร
คณะอนุกรรมการ โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง หรือเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดร้ายแรง
(๖) อายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยนับตามปีปฏิทิน
(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันเกินสองครั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรและมิได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานสภาทราบ
ข้อ ๑๒ สมาชิกและคณะอนุ กรรมการมีสิ ทธิเสนอความคิดเห็ นหรือคาแนะนาต่อคณะบริหารในเรื่องใดๆ
ที่เกี่ยวกับกิจการและการดาเนินงานในหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน
ข้อ ๑๓ คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ และสมาชิก มีสิทธิสอบถามหรือขอทราบเรื่องใดๆ ต่อประธานสภาฯ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน
ข้ อ ๑๔ คณะบริ ห าร คณะอนุ ก รรมการต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง ประธานสภา
และมติสภาเด็กและเยาวชน
ข้อ ๑๕ สมาชิกมี สิ ทธิเสนอตนเองและสมาชิ กคนหนึ่ งคนใดเข้ารั บเลื อกตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภาเด็ ก
และเยาวชนและมีสิทธิเลือกตั้งคณะบริหารโดยถือมติที่ประชุมเสียงข้างมาก
ข้อ ๑๖ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเด็กและเยาวชน
หมวดที่ ๓
สภาเด็กและเยาวชนตาบล

--------------------------------------ข้อ ๑๗ สภาเด็กและเยาวชนตาบลมีคณะบริหาร ประกอบด้วย
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบล ๑ คน
(๒) รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ๒ คน คณะบริหารคัดเลือกจากผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจาก
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตตาบล ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป โดยให้ มี
ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากแต่ละสถานศึกษา อย่างน้อยเป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ผู้แทนเด็กและเยาวชน หมู่บ้านๆละ
๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา รวมแล้วจานวน ๒๐ คน
ให้ประธานสภา และรองประธานสภาคัดเลือกคณะบริหาร ดังนี้
(๑) เลขานุการหนึ่งคน
(๒) ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน
(๓) เหรัญญิกหนึ่งคน
(๔) ประชาสัมพันธ์หนึ่งคน
(๕) ปฏิคมหนึ่งคน
(๖) นายทะเบียนหนึ่งคน
คณะบริหารทั้งคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปีแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ ๑๘ วิธีการคัดเลือกประธานสภา ให้ผู้แทนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกคนใด
คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน
ถ้ามีผู้เสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก และให้ผู้แทนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้นในทางลับโดยวิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้ ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก
ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากหรืออาจใช้วิธียกมือโหวตเสียงโดยเปิดเผย ซึ่งแล้วแต่มติที่ประชุม
ข้อ ๑๙ วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีการในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คณะบริหารในตาแหน่ง
ต่างๆให้ประธานสภาคัดเลือกตามความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม
ข้อ ๒๐ ให้คณะบริ หารพิจารณาดาเนินการให้มี คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ ายละ ๒ คน หรือมากกว่านี้
ได้ตามมติคณะบริหารเห็นสมควร ประกอบด้วย
(๑) คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(๒) คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวิชาการ
(๓) คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและฝึกอบรม
(๔) คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๕) คณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ
(๖) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
(๗) คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด และสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน

(๙) คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
(๑๐) คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
(๑๑) คณะอนุกรรมการสานักงานประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
ข้อ ๒๑ คณะบริหาร ตามข้อ ๒๐ และคณะอนุกรรมการ ตามข้อ ๒๑ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล
(๖) คณะบริ ห าร มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของคณะบริ ห ารให้ พ้ น จากการเป็ น
คณะบริหาร คณะอนุกรรมการ โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง
(๗) มีอายุเกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยนับตามปีปฏิทิน
(๘) ขาดการประชุมติดต่อกันเกินสามครั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร และมิได้มีหนังสือแจ้งต่อประธานสภา
ทราบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบล
ข้ อ ๒๒ เมื่ อคณะบริ หารว่ างลงเพราะเหตุ ครบวาระ ให้ จั ดให้ มี การประชุ มเลื อกตั้ งคณะบริ ห ารชุ ด ใหม่
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบวาระ ตามวิธีการที่ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนกาหนด
ข้อ ๒๓ กรณีตาแหน่งคณะบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะบริหาร
ขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้มีคณะบริหารซึ่งได้รับการเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่
กรณีวาระเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ข้อ ๒๔ ให้คณะบริหาร มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แผนงาน และดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
(๒) ประสานงานระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ภายในตาบล ประสานสภาเด็กและเยาวชนอาเภอและ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ ดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
(๓) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มเด็กและเยาวชนในตาบล ดาเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
(๔) จัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
(๕) ศึ กษาปั ญหาที่ เกี่ ยวกั บ เด็ กและเยาวชน เพื่ อเสนอให้ สั งคมและส่ วนราชการด าเนิ นการป้ องกั นและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
(๖) จัดทาข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนให้ตรงตามความเป็นจริง
(๗) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด็กและเยาวชนให้สาธารณชนได้รับทราบ
(๘) จัดกิจกรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๙) รายงานผลการดาเนินงานของคณะบริหาร และคณะอนุกรรมการให้สภาเด็กและเยาวชนทราบ

(๑๐) จัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
หมวดที่ ๔
อานาจ และหน้าที่ประธานสภา รองประธานสภา คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
--------------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๒๕ ประธานสภามีอานาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นประธานของที่ประชุมสภา
(๒) ควบคุมและดาเนินกิจการสภา
(๓) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาโดยตลอด
(๔) เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการสภา
(๖) อานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่มีในพระราชบัญญัติหรือตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๗) สั่งการให้คณะบริหาร และคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามคาสั่งตามความเหมาะสม
(๘) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตนเอง
(๙) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๖ รองประธานสภาคนที่ ๑ มีอานาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลืองานสภาในกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของประธานสภา
(๒) เป็นผู้อานวยการของสานัก
(๓) ควบคุมและดูแลการดาเนินงานของสานัก
(๔) เป็นผู้แทนของคณะกรรมการภายในสานัก
(๕) อานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๖) ควบคุมและดูแลเหรัญญิก ปฏิคม เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน
(๗) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและฝึกอบรม
(๘) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
(๙) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการสานักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน
(๑๐) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด และสิ่งมอมเมาเด็กและเยาวชน
(๑๑) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานสภา ได้มีคาสั่งและมอบหมาย
(๑๓) จัดทาอานาจ และหน้าที่ของคณะบริหารสานัก และคณะอนุกรรมการภายในสานัก
ข้อ ๒๗ รองประธานสภาคนที่ ๒ มีอานาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลืองานสภาในกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของประธานสภา
(๒) เป็นผู้อานวยการของสานัก

(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

จัดแผนงานการปฏิบัติงานประจาปี
ควบคุมและดูแลการดาเนินงานของสานัก
เป็นผู้แทนของคณะกรรมการภายในสานัก
อานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ควบคุมและดูแลคณะบริหารสานัก
ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและนโยบาย
ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวิชาการ

(๑๐) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๑) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
(๑๒) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ
(๑๓) ควบคุมและดูแลคณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานสภา ได้มีคาสั่งและมอบหมาย
(๑๐) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(๑๑) จัดทาอานาจ และหน้าที่ของคณะบริหารสานัก และคณะอนุกรรมการภายในสานัก
ข้อ ๒๘ เลขานุการ มีอานาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นัดประชุมสภา
(๒) เป็นประธานคณะอนุกรรมการสานักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน
(๓) เชิญผู้เป็นประธานที่ประชุมชั่วคร่าวของที่ประชุมสภาเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๔) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๕) บันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
(๖) อานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานสภา ได้มีคาสั่งและมอบหมาย
ข้อ ๒๙ ผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสานักงานประธานสภาเด็กและเยาวชน
(๒) ช่วยเลขานุการในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๓) ช่วยเลขานุการบันทึกการประชุมและช่วยจัดทารายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
(๔) อานาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ประธานสภา ได้มีคาสั่งและมอบหมาย

หมวดที่ ๕
การประชุม
---------------------------------ข้อ ๓๐ ประธานสภา ต้องเรี ยกประชุมสภาเด็กและเยาวชนก่อนมี การประชุม ๗ วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
ประธานสภาอาจเรียกประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๓๑ การประชุมสภาต้องมีคณะบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะบริหารทั้งหมด ส่วนการประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ นั้นต้องมีรองประธานสภาที่ดูแลฝ่ายนั้นเป็นประธานของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๓๒ การลงมติใดๆ ต้องได้มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
ข้อ ๓๓ ให้มีมติการประชุมใหญ่สามัญประจาปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๓๔ ให้ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชน หากประธานสภาไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ได้ หรื อไม่ อยู่ ในที่ ประชุ มให้ รองประธานสภาปฏิบั ติ หน้ าที่ ตามที่ ประธานสภามอบหมายท าหน้ าที่ ประธาน
ในที่ประชุมแทน
ข้อ ๓๕ การออกเสียงให้ลงข้อมติที่ประชุมทุกครั้งว่าจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยหรือวิธีลงคะแนนลับ
หมวดที่ ๖
การเงิน
--------------------------------ข้อ ๓๖ รายได้ของสภาเด็กและเยาวชนตาบล ได้มาจาก
(๑) การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และเอกชน สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
(๒) การบริจาคเงินและทรัพย์สิน
(๓) ดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
(๔) อื่นๆ
ข้อ ๓๗ การใช้จ่ายเงินของสภาเด็กและเยาวชนต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงินของสภาเด็กและเยาวชน
หมวดที่ ๗
การแก้ไขข้อบังคับ
-----------------------------------------ข้อ ๓๘ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทาได้ก็โดยแต่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบลสามในสี่ หรือ
คณะอนุกรรมการยื่นหนังสือเสนอต่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบลเพื่อพิจารณาลงมติ หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้เสนอ

ข้อ ๓๙ กรณีต้องมีการวินิจฉัยหรือตีความตามวรรคหนึ่งวรรคใดของข้อบังคับนี้นั้น ให้บุคคลที่ขอให้คณะบริหาร
ได้วินิจฉัยหรือตีความนั้นยื่นหนังสือให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตาบล และเมื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ตาบล ได้วินิจฉัยหรือตีความแล้วให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๔๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิทธิยุบ/เลิกสภาเด็กและเยาวชนได้ หากปรากฏว่าสภาเด็กและเยาวชนได้ดาเนิน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง
หมวดที่ ๘
คณะที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
------------------------------------------------------------ข้อ ๔๑ ให้มีคณะที่ปรึกษา สภาเด็กและเยาวชนตาบล ประกอบด้วย
๑. นายอาเภอหรือผู้แทนที่ดูแลตาบลนั้น ๑ คน
๒. ผู้แทนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๑ คน
๓. ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลตาบล ๑ คน
๔. นายกเทศมนตรีตาบล ๑ คน
๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑ คน
๖. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน ๑ คน
๗. ปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการยอมรับนับถือ หรือบุคคลที่ทางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑ คน
บทเฉพาะกาล
-------------------------------ข้อ ๔๒ ข้อบังคับนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการประชุมสภาครั้งแรก
ข้อ ๔๓ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามข้อ ๓๘ อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

(.......................................................)
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาบลบึงวิชัย
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...................

(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าทีด
่ ังนี้
(1) ปฏิบต
ั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์

