ข้ อบังคับกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
สโมสรไลออนส์ สากลภาค
บี
Lions Village Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ . กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค

บี ” ชือย่อว่า“กลพ” เรียกเป็ น

ภาษาอังกฤษว่า “Lions Village Fund” ชือย่อว่า “LVF”
หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ . กองทุนนีมีวัตถุประสงค์
2.1. เพือส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์สากลภาค บี
2.2. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เกียวกับโครงการหมู่บ้านเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์สภาค
. .เพือจัดการดูแลและการพัฒนาโครงการหมู่บ้านเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์สากลภาค บี

บี

หมวดที
การเงินและทรั พย์ สิน
ข้ อ กองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทองภาคฯ
3.1. เงินกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค บี มาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี เป็ นเงินจํานวน 25 (ยีสิบ
ห้ า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้ าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวด ๆ ละครึงปี ดังนี : เก็บ 12.50
บาท (สิบสองบาทห้ าสิบสตางค์) ต่อคนภายในวันที กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที 1
กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก 12.50 บาท (สิบสองบาทห้ าสิบสตางค์) ต่อคนภายในวันที มีนาคม
ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที มกราคมถึงวันที มิถนุ ายน เงินกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์
เกาะพระทองภาค บี นี ให้ เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค
310 บี ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคมตามลําดับ เงินกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะ
พระทองภาค บี ดังกล่าวจะต้ องชําระให้ แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้ นแต่สโมสร
ทีก่อตังขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้ องชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือน
ทีสองถัดจากวันสถาปนา หรือฟื นฟูแล้ วแต่กรณี

3.2. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สนิ ของกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง
3.4. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค บี โดยตังเป็ นบัญชี”กองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะ
พระทองภาค บี” สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการโครงการฯ การดูและการพัฒนาโครงการหมู่บ้านไล
ออนส์เกาะพระทอง โดยให้ คณะกรรมการบริหารภาคฯเป็ นผู้พิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน และอนุมัติสงจ่
ั ายเงินตามความ
เหมาะสมความจําเป็ น และใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน
3.5. บัญชีเงินกองทุนฯนีให้ แบ่งแยกการบริหารจัดการโครงการทังรายรับและรายจ่ายออกจากกัน โดยให้
คณะกรรมการโครงการฯทีได้ รับการแต่งตังเป็ นผู้จดั การงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ข้ อ . การเบิกจ่ายเงินกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง ให้ จ่ายเป็ นเช็คลงนามโดยผู้ว่าการภาคและ/
หรือเลขาธิการภาค และ/หรือ เหรัญญิกภาค
ข้ อ . เหรัญญิกภาคฯ จะต้ องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯให้ ถกู ต้ องตามหลักการบัญชี
การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ และตามระเบียบข้ อบังคับการใช้ เงินของภาคฯ
ข้ อ . เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึง ๆ ให้ คงเหลืออยู่เป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้ นํามาใช้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายกับให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ . ให้ คณะกรรมการบริหารภาคฯ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชี รายได้ -รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าปี ละ
ครัง พร้ อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือ
รับรองงบดุลด้ วย
ข้ อ 8. สมาชิกไลออนส์ของภาค310 บี ตังแต่ คนขึนไป ทําหนังสือร้ องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์ สนิ ของ
กองทุนได้ โดยให้ ยืนต่อผู้ว่าการภาคฯ

หมวดที
คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
ข้ อ . คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง ประกอบด้ วย
10.1. ประธานฝ่ ายโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง
10.2. รองประธานฝ่ ายโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง
10.3. คณะกรรมการดําเนินการโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง
หน้ าทีของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
1. เตรียมความพร้ อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการจัดกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง
ภาค บี แล้ วนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารภาครับรอง
2. จัดทํางบประมาณการใช้ จ่ายล่วงหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาคฯ
3. มีหน้ าทีควบคุมตรวจสอบและให้ คําแนะนําและเป็ นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินการโครงการ
หมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
4. มีหน้ าทีตามทีผู้ว่าการภาคฯมอบหมายให้ เกียวกับการจัดการโครงการฯ
กิจกรรมและการดูแลและการ
พัฒนาของหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค บี

หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทองภาค

บี

1. จัดทําโครงการและเตรี ยมจัดสถานทีและตรวจสอบความพร้ อม เพือจัดกิจกรรมฯ การดูแลและการ
พัฒนาหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
2. สามารถทีจะเสนอกิจกรรมต่างๆของแต่ละโครงการฯ เพือขออนุมัติงบประมาณตามความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารภาคฯ เพือให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
3. เป็ นกรรมการของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค บี

หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 1. คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค
ประการ

บี มีหน้ าทีปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนีทุก

ข้ อ 2. การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคะแนนเสียงไม่ตํากว่า
คณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้ อ 3. ให้ ใช้ ข้อบังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง
ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม

ใน

ของทีประชุม

