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ข้อบังคับ 
ชมรมจิตอาสา กศน.อ าเภอวังม่วง 

 

หมวดท่ี 1 
ท่ัวไป 

 
ข้อ  1  ชมรมนี้มีช่ือว่า “ชมรมจิตอาสา กศน.อ าเภอวังม่วง” 
 
ข้อ  2  สถานท่ีท าการชมรม คือ ห้องสารสนเทศ กศน.อ าเภอวังม่วง 
 
ข้อ  3  วัตถุประสงค์ของชมรม 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการท าความดี มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    และส่วนรวม 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคีและรักในสถาบันการศึกษา  
3) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาท างานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการประชาธิปไตย ท้ังด้านความคิด   
    การวางแผน การท างาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
6) เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ สถานศึกษากับ 
    ชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นส่ือ 

 
หมวดท่ี 2 
สมาชิก 

  
ข้อ  4  สมาชิกชมรม คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของ กศน.อ าเภอวังม่วง และสมัครเข้าเป็น 
          สมาชิกตามท่ีชมรมก าหนด 
 
ข้อ  5  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องยื่นสมัครตามแบบฟอร์มของชมรมด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการ 
         ของชมรม ตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด 
 
ข้อ  6  คุณสมบัติของสมาชิกมีดังนี้ 
 1)  เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละและพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก  
               ของชมรม 
 2)  เป็นผู้ท่ียึดหลักเหตุผลในการด าเนินงาน 
 3)  เป็นผู้ท่ีมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน 
 4)  ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 



ข้อ  7 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 1)  มีสิทธิที่จะร่วมกิจกรรมของชมรมทุกกิจกรรม 
 2)  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของชมรม 
 3)  มีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของชมรม 
 4)  มีสิทธิที่จะลงมติการจัดท าระเบียบข้อบังคับของชมรม 
 5)  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม 
 
ข้อ  8  สถานภาพของสมาชิกส้ินสุดเมื่อ 
 1)  ชมรมหยุดด าเนินการ 
 2)  ตาย 
 3)  ลาออก 
 4)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 5)  ให้ออกโดยคณะกรรมการบริหารชมรม พิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือ  
               หลายข้อบกพร่อง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าสองในสาม 
 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการบริหารชมรม 

 
ข้อ  9  คณะกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย 
 1)  ประธานชมรม 
 2)  รองประธานชมรม 
 3)  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ 
 4)  ตัวแทนฝ่ายสวัสดิการ 
 5)  ตัวแทนฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 6)  ตัวแทนฝ่ายกิจกรรม 

 7)  เหรัญญิก 
 8)  เลขานุการ 
 9)  ธุรการ 
 
ข้อ 10  คณะกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี ้
 1)  ประธานชมรม    จ านวน 1 คน 
 2)  รองประธานชมรม   จ านวน 3 คน 
 3)  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ   จ านวน 2 คน 
 4)  ตัวแทนฝ่ายสวัสดิการ   จ านวน 2 คน 
 5)  ตัวแทนฝ่ายกิจการนักศึกษา  จ านวน 2 คน 
 6)  ตัวแทนฝ่ายกิจกรรม  จ านวน 2 คน 
 7)  เหรัญญิก    จ านวน 1 คน 
 



 8)  เลขานุการ    จ านวน 1 คน 
 9)  ธุรการ     จ านวน 1 คน 
 
ข้อ 11  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารชมรม มีดังนี ้
 1)  ก าหนดนโยบายวางแผนการด าเนินงานและบริหารงานชมรมให้มีประสิทธิภาพ 
 2)  รับผิดชอบต่อการด าเนินงานของชมรมทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 3)  พิจารณาและตัดสินปัญหาการด าเนินงานของชมรม 
 4)  แต่งต้ังและถอดถอนกรรมการและสมาชิกตามท่ีเห็นสมควร 

5)  อ านาจในการด าเนินงานกิจการอื่นใดท่ีเห็นสมควรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตาม 
     วัตถุประสงค์ของชมรม 

  6)  ออกข้อบังคับใดๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
               กับข้อบังคับนี้ 

7)  จัดให้มีข้อบังคับเพื่อก าหนดบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละต าแหน่ง  
     หลังจากข้อบังคับนี้ประกาศใช้ภายในเจ็ดวัน 

 
หมวดท่ี 4 

การเลือกต้ัง 
 
ข้อ 12  การเลือกตั้งประธานชมรม 
          1)  สมาชิกหรือกรรมการเสนอช่ือคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถแล้ว 
               ลงคะแนนเสียงคัดเลือกจากสมาชิกในท่ีประชุมท้ังหมด 

2)  การเลือกตั้งนี้ ให้เสร็จส้ินภายในสองสัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไป 
 
ข้อ 13  ประธานชมรม คือ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจากสมาชิกและกรรมการโดยมีคะแนนเสียงมากท่ีสุด 
 
ข้อ 14  กรรมการฝ่ายต่างๆ คือ ตัวแทนของฝ่ายท่ีได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกท้ังหมด 
 
ข้อ 15  สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริหาร เริ่มต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง หรือได้รับมอบหมายงาน

จากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมซึ่งต้องมอบภายในเจ็ดวัน นับต้ังแต่วันแถลงการณ์ในการประชุม
ประเมินผลการท างาน 

 
ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารชมรม พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 1)  ชมรมหยุดด าเนินการ 
 2)  ตาย 
 3)  ลาออก 
 4)  พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยการจบการศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 



 5)  คณะกรรมการบริหารชมรม มีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
6)  หมดวาระ 
 

หมวดท่ี 5  
การประชุม 

 
ข้อ 17  ชมรมจะจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละสองครั้ง ครั้งแรก เพื่อแถลงนโยบายการ

ด าเนินงาน และก าหนดกิจกรรมท่ีจัดให้มีในปีนั้น ครั้งสุดท้าย เพื่อแถลงผลงานท่ีได้ปฏิบัติมาแล้ว 
          ในรอบปี 
 
ข้อ 18 ชมรมจัดให้มีการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหาร เดือนละสองครั้ง ยกเว้นในกรณี 
           มีความจ าเป็นและเหตุผลอันสมควร สามารถจัดประชุมได้ตามท่ีประธานชมรมเห็นสมควรและ

เหมาะสม 
 
ข้อ 19 การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 
 
ข้อ 20 การประชุมประจ าเดือนต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรมมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึง่ของ

กรรมการท้ังหมด 
 
ข้อ 21 ให้ประธานชมรมเป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีประธานชมรมไม่สามารถ 
          เข้าประชุมได้ ให้รองประธานท าหน้าท่ีประธานการประชุมแทน และกรณีท่ีประธานและ 
          รองประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้คณะกรรมการเลือกกันเองมาเป็นประธานเฉพาะใน 
          การประชุมคราวนั้น 
 

หมวดท่ี 6 
การด าเนินงานของชมรม 

 
ข้อ 22 ชมรมจะต้องเสนอโครงการและการใช้งบประมาณในรอบปี (ถ้าหากมี) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
           และสถานศึกษา  
 
ข้อ 23  ชมรมจะต้องด าเนินงานตามโครงการท่ีเสนอไว้ในต้นปีการศึกษาและด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
           ตามก าหนด 
 
ข้อ 24  กิจกรรมท่ีด าเนินงานนอกสถานท่ีศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 



ข้อ 25  งบประมาณในการด าเนินงานชมรมได้มาจากการหารายได้ของชมรมหรือการบริจาคและการ 
           สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
 

หมวดท่ี 7 
รายได้และทรัพย์สิน 

 
ข้อ 26  รายได้และทรัพย์สินของชมรม มาจาก 
 1)  การบริจาคของนิติบุคคลและอื่นๆ 
 2)  การหารายได้และการด าเนินงานของชมรม 
 3)  งบประมาณท่ีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  
 4)  จัดให้มรีะเบียบการใช้จ่ายเงินของชมรมและทรัพย์สินของชมรมหลังจากข้อบังคับฉบับนี้ 
               ประกาศใช้ ภายในเจ็ดวัน 
 
ข้อ 27 ในกรณีท่ีสมาชิกหรือกรรมการคนใด ท าทรัพย์สินของชมรมเสียหาย ให้สมาชิกหรือกรรมการ 
           นั้นชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีทางชมรมเห็นสมควร 

 
หมวดท่ี 8 

การสิ้นสุดของชมรม 
 
ข้อ 28 ชมรมส้ินสุดลงเมื่อ 
 1)  สมาชิกของชมรมสองในสามขอให้ยุบ 
 2)  เมื่อชมรมไม่มีผลงานปรากฏในรอบปี หรือไม่มีรายงานการประเมินผลงานของชมรม 
 3)  เมื่อ กศน.อ าเภอวังม่วง เห็นสมควรยุบ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้บริหาร 
               สถานศึกษา  
 

หมวดท่ี 9 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ข้อ 29 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หมายถึง ครู กศน. ข้าราชการครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง  
           กศน.อ าเภอวังม่วง แต่งต้ังขึ้นให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
 
ข้อ 30  อ านาจหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1)  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ควบคุมดูแล การด าเนินงานของชมรม 
 2)  ช่วยเหลือและเป็นผู้ส่วนร่วมในการด าเนินงานของชมรม 
 3)  รับผิดชอบเบื้องต้นในการด าเนินงานของชมรม 
 4)  พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานชมรมหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 



ข้อ 31 วาระของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมส้ินสุดเมื่อ 
 1)  สถานศึกษาส่ังถอดถอนจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2)  ตาย 
 3)  ลาออก 
 4)  การย้าย 
 

หมวดท่ี 10 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 32  ข้อบังคับนี้จะท าการแก้ไขต่อเติมได้ก็ต่อเมื่อมีมติจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกโดยมีคะแนน 
 เสียงข้างมากสองในสาม หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยมีกรรมการท่ีมีคะแนนเสียง 
 ข้างมากสามในส่ี แต่ในกรณีหลังจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 
ข้อ 33  เมื่อชมรมได้รับอนุมัติให้จัดต้ังแล้วให้ผู้ขอจัดต้ังด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
  ชมรมข้ึนภายในเจ็ดวัน 
 

********************************************** 
 

หมายเหตุ : ระเบียบข้อบังคับ สามารถเพิ่มหรือปรับได้ตามความเหมาะสม 


