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วบันททที่

11 พฤษภาคม

เรรที่องขออนนุมจัตริการแตส่งตจัตั้งคณะทชีที่ปรศึกษา และคณะทตางานสภาเดด็กและ
เยาวชนตตาบลหนองปส่ ากส่อ
สจังกจัดองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ
เรทยน

นายกองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ
ดด้วย องคค์การบรริหารสส่วนตตา บลหนองปส่ ากส่อ อตา เภอดอยหลวง

จจั ง หวจั ด เชชี ย งราย มชี ภ ารกริ จ หนด้ า ทชีที่ รจั บ ผริ ด ชอบดด้ า นการพจั ฒ นาเดด็ ก ตาม

บทบจัญญจัตริแหส่งรจัฐธรรมนนูญและกฎหมายวส่าดด้วยแผนและขจัตั้นตอนการกระ

จายอตา นาจ สนจั บสนนุนใหด้มชีก ารจจั ด ตจัตั้ ง สภาเดด็ ก และเยาวชนตตา บล เพพที่ อสส่ ง
เสรริ ม สนจั บ สนนุ น ใหด้ เ ดด็ ก และเยาวชนของทด้ อ งถริที่ น ไดด้ มชี สส่ ว นรส่ ว มในการจจั ด

กริจกรรมทชีที่เปด็ นประโยชนค์ตส่อสจังคม เปด็ นแกนนตา ในการทตา กริจกรรมทชีที่เกชีที่ยว
กจับการพจัฒนาเดด็กและเยาวชน รวมทจัตั้งขด้อเสนอแนะความคริดเหด็นในการ
พจัฒนาเดด็กและเยาวชนในทด้องถริที่น

ในการนชีตั้ องคค์ การบรริ หารสส่ ว นตตา บลหนองปส่ ากส่ อ ไดด้ดตาเนริ น

การสส่งเสรริม สนจั บสนนุน ใหด้มชี ก ารคณะบรริ ห ารสภาเดด็ ก และเยาวชนตตา บล
หนองปส่ ากส่อ เปด็ นทชีที่เรชีย บรด้อยแลด้ว และเพพที่อใหด้ การดตา เนริ นกริจ กรรมพจัฒนา
เดด็กและเยาชน ไดด้บรรลนุเปด้ าหมายตามวจัตถนุประสงคค์ มชีประสริทธริภาพ และ

เกริ ด ประโยชนค์สนูงสนุด จศึงขออนนุ มจั ตริ แ ตส่งตจัตั้ งคณะทชีที่ ปรศึ ก ษา และคณะทตา งาน
สภาเดด็กและเยาวชนตตา บลหนองปส่ ากส่อ ดจังรายละเอชียดตามเอกสารแนบ
ทด้ายนชีตั้
จศึงเรชียนมาเพพที่อโปรดพริจารณาอนนุมจัตริ

(ลงชพที่อ)

(นางสนุปรชีดา เหลด็กหลส่ม)

-

นจักวริชาการศศึกษา
…………………………………………………

(ลงชพที่อ)
(นางพลจับพลศึง วงคค์ธานชี )

รองปลจัดองคค์การบรริหารสส่วนตตาบล รจักษาราชการแทน
ผด้นูอตานวยการกองการศศึกษา
- …………………………………………………
…………………………………………………
(ลงชพที่อ)

-

(ลงชพที่อ)

(นายวริทยา รจัตนกาญจนากนุล)

(นาย

อภริชจัย ดตาแดงดชี)

ปลจัดองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

คคาสบังที่ องคค์การบรริหารสส่วนตคาบลหนองปส่ากส่อ
ททที่ 255/2559

นายก

เรรที่อง แตส่งตบัง
ตั้ คณะทคางานสภาเดด็กและเยาวชนตคาบล
หนองปส่ากส่อ
ตาม พระราชบจัญญจัตริสส่งเสรริมการพจัฒนาเดด็กและเยาวชนแหส่ง
ชาตริ พ.ศ. 2550 กตาหนดใหด้มชี

การจจัดตจัตั้งสภาเดด็กและเยาวชนตตาบล ภายใตด้การดนูแลขององคค์กรปกครอง
สส่วนทด้องถริที่น เพพที่อเปด็ นศนูนยค์กลางการเรชียนรด้นูดด้านวริชาการและกริจกรรมเกชีที่ยว
กจับการศศึกษา กชีฬาและวจัฒนธรรมในทด้องถริที่นของเดด็กและเยาวชน โดยจจัด
กริจกรรมตส่างๆเกชีที่ยวกจับการสส่งเสรริมและพจัฒนาเดด็กและเยาวชนในทด้องถริที่น
ใหด้มชีความรด้นู ความสามารถ และจรริยธรรม เสนอแนะใหด้ความเหด็นในการ
พจัฒนาเดด็กและเยาวชนในทด้องถริที่นทชีที่เกชีที่ยวขด้อง

เพพที่อใหด้การดตาเนริ นงานสภาเดด็กและเยาวชนในระดจับตตาบลเปด็ น

รนูปธรรม และสามารถดตาเนริ นกริจกรรมตส่างๆตามอตานาจหนด้าทชีที่ทที่ไชี ดด้กตาหนด
ไวด้เปด็ นไปดด้วยความเรชียบรด้อย องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อจศึงไดด้
แตส่งตจัตั้งคณะ ทชีที่ปรศึกษา และคณะทตางานสภาเดด็กและเยาวชนตตาบลหนอง
ปส่ ากส่อ ดจังนชีตั้

1. คณะทชีที่ปรศึกษา ประกอบดด้วย

1.1 นายอตาเภอหรพอผด้นูแทน
1.2 นายกองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

1.3 ประธานสภาองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ
1.4 กตานจัน/ผด้นูใหญส่บด้านทนุกหมส่นูบด้านในตตาบลหนองปส่ ากส่อ

1.5 ผด้นูอตานวยการโรงเรชียนทนุกโรงเรชียนในเขตพพตั้นทชีที่รจับผริดชอบ
ขององคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

1.6 ผด้นูแทนสตานจักงานพจัฒนาสจังคมและความมจัที่นคงของมนนุษยค์
จจังหวจัดเชชียงราย

1.7 ผด้นูแทนจากองคค์การปกครองสส่วนทด้องถริที่น

มทหนข้าททที่ ใหด้คตาปรศึกษาหารพอ ใหด้การสนจับสนนุน สส่งเสรริม รส่วม
วางแผน รส่วมกริจกรรม และตริดตามการดตาเนริ นกริจกรรมของ
สภาเดด็กและเยาวชนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

2. คณะทคางานสภาเดด็กและเยาวชนตคาบลหนองปส่ากส่อ

ประกอบดข้วย

2.1 นางสาวพจัชรนจันทค์
และเยาวชน

2.2 เดด็กชายรชานน

มาสนุข

ประธานสภาเดด็ก

มานอก

รองประธาน

สภาเดด็กและเยาวชน

2.3 นางสาวจนุฑารจัตนค์ ทองใบ

รองประธานสภา

เดด็กและเยาวชน

2.4 นางสาวแวส่นฟด้ า กด้างยาง
เดด็กฯ

2.5 นางสาวหนส่ อย

เลขานนุการสภา

อรินตต๊ะ

เหรจัญญริก

2.6 เดด็กหญริงชนาธริป นามวงคค์
2.7 เดด็กหญริงพรรณทริวา

ประชาสจัมพจันธค์

คตาลพอกาศ

2.8 นางสาวชลธริชา เขพที่อนเพชร

ประชาสจัมพจันธค์
กรรมการ

2.9 นายปรริญญา

ดอนเทพพล

กรรมการ

2.10 นางสาวเดพอนนภา

เสนแกด้ว

กรรมการ

2.12 นางสาวณจัฐณริ ชา

นามแกด้ว

2.11 นายดนนุพจัฒนค์

ลาพาแว

2.13 นายธณจัฐพงษค์ ปจั นทวจัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

2.14 เดด็กชายปภจังกร สนุวรรณค์

กรรมการ

2.15 เดด็กชายนธพล ตองตริบ
ติ๊ แดง

กรรมการ

2.17 เดด็กชายพชีรภจัทรกด้างยาง

กรรมการ

2.16 เดด็กหญริงธจันยาพร

ลชีตั้ซาย

กรรมการ
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2.18 เดด็กหญริงทริพยค์วรรณ ใจดชี

กรรมการ

2.19 นางสาววจันวริสาเขพที่อนปจั ญญา

กรรมการ

2.20 นายศรจันยค์

สมหวาน

2.21 นายณจัฐวนุฒริ

ปจั นทวจัน

กรรมการ

กรรมการ

ใหด้คณะทตางานสภาเดด็กละเยาวชน มชีอตานาจหนด้าทชีที่ดจังนชีตั้
1.

สส่งเสรริม สนจับสนนุน และเปด็ นศนูนยค์กลางการเรชียนรด้นูดด้าน
วริชาการและกริจกรรมเกชีที่ยวกจับการศศึกษา กชีฬา และ
วจัฒนธรรมในทด้องถริที่นของเดด็กและเยาวชน

2.

จจัดกริจกรรมตส่าง ๆ เพพที่อสส่งเสรริมและพจัฒนาเดด็กและ
เยาวชนในทด้องถริที่นใหด้มชีความรด้นู ความสามารถ และ
จรริยธรรม

3. เขด้ารส่วมกริจกรรมในระดจับตส่าง ๆ เพพที่อพจัฒนาศจักยภาพของ
องคค์กร

4.

เสนอแนะและใหด้ความเหด็นตส่อสภาเดด็กและเยาวชนอตาเภอ
องคค์กรปกครองสส่วนทด้องถริที่น เกชีที่ยวกจับการพจัฒนาเดด็กและ
เยาวชนในทด้องถริที่น

ทจัตั้งนชีตั้ ตจัตั้งแตส่บจัดนชีตั้ เปด็ นตด้นไป
สจัที่ง ณ วจันทชีที่ 11 เดพอน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายอภริชจัย

ดตาแดงดชี)

นายกองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลหนองปส่ ากส่อ

