
ข้อบังคับกองทุนทวินนิง (แก้ไข 2551-2552) 

Twinning Fund 
 

หมวดที   

บทนิยาม 

 

ข้อ .  กองทุนนีมีชือว่า “กองทนุทวินนิง” ชือย่อว่า “กทน” เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “Twinning Fund” ชือย่อว่า “TNF”  

 

หมวดที   

วัตถปุระสงค์ 

 

ข้อ .  กองทุนนีมีวัตถปุระสงค์  

 

 .   เพือสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการประชมุไลออนส์สากลภาคสมัพนัธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING ) ระหว่าง

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย กบั สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี   ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซงึได้ลงนามเป็นภาค

สมัพนัธ์ซงึกนัและกนัแล้ว โดยหมนุเวียนกนัเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุไลออนส์สากลภาคสมัพนัธ์ 

 .   เพือสง่เสริมและสนบัสนนุวิสยัทศัน์ และความสมัพนัธ์อนัดีใจมวลหมู่สมาชิกไลออนส์ภาค  บี ประเทศไทย กบั

สมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย กบั สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์

สากลภาค  บี   ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซงึได้ลงนามเป็นภาค

สมัพนัธ์ซงึกนัและกนัแล้ว 

 .   เพือสง่เสริมและสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมสงเคราะห์ ตามอดุมการณ์ของไลออนส์สากล WE SERVE “เราบริการ” ร่วมกนั

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมในกลุม่ภาคีทวินนิง 

 .   เพือสง่เสริม และสนบัสนนุสโมสรไลออนส์ในภาค  บี ให้มีศกัยภาพในการจดัการประชมุระดบัระหว่างประเทศ โดยให้

หมนุเวียนสถานทีจดัการประชมุไลออนส์ภาคสมัพนัธ์ “Lions Districts Twinning” ระหว่างสโมสร 

ไลออนส์ต่าง ๆ ในภาค  บี และให้มีคณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุ กําหนดสถานทีจดัประชมุเสนอคณะกรรมการภาคฯ 

ลว่งหน้า  ปี พร้อมทงัระบรุายละเอียด สงิอํานวยความสะดวกในการจดัประชมุฯ ให้คณะกรรมการภาคพิจารณาเห็นชอบ 

 .   เพือสง่เสริม และสนบัสนนุให้มีการแลกเปลยีนวฒันธรรม และประเพณีระหว่างประเทศภาคสมัพนัธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที   

การเงนิและทรัพย์สิน 

 

ข้อ .  กองทุนทวินนิง 

 

 .   เงินกองทนุทวินนิงมาจากการจดัเก็บเป็นรายปีเป็นเงินจํานวน  (หนงึร้อย) บาทจากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บ

ลว่งหน้าจากสโมสรเป็น  (สอง) งวด ๆ ละครึงปีดงัน ี: เก็บ  (ห้าสบิ) บาทต่อคนภายในวนัที  กนัยายน ของแต่ละปี เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายระหว่างวนัท ี 1 กรกฎาคม ถงึวนัที  ธันวาคม และอีก  (ห้าสบิ) บาทต่อคนภายในวนัที  มีนาคมของแต่ละปี เพือ

เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวนัท ี  มกราคมถงึวนัท ี  มิถนุายน  เงินกองทนุทวินนิงนี ให้เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรที

ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี  ภายในวนัที  กรกฎาคม และวนัท ี  มกราคมตามลาํดบั      เงินกองทนุทวินนิงดงักลา่ว

จะต้องชําระให้แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสงักดัในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตงัขนึใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟใูหม่ จะต้อง

ชําระเงินกองทนุทวินนิงในอตัราถวัเฉลยี นบัจากวนัทีหนงึของเดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟแูล้วแต่กรณี 

 .   มาจากดอกผลซงึเกิดจากทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

 .   เงินกองทนุนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค  บี โดยตงัเป็นบญัชี “กองทนุทวินนิง” “Twinning Fund” 

สาํหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสง่เสริม และสนบัสนนุการเป็นเจ้าภาพ จดัการประชมุไลออนส์ภาคสมัพนัธ์ “Lions District Twinning” 

หรือเป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุ โดยให้คณะกรรมการภาคเป็นผู้พิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนมุติั สงั

จ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็น และใช้จ่ายจริงทีเกิดขนึ 

 

ข้อ .  การจ่ายเงินกองทนุฯ ให้จ่ายเป็นเช็คซงึเลขาธิการภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็นผู้ออกโดยลงลายมือชือสงัจ่ายร่วมกบัผู้ ว่า

การภาคฯ  

 

ข้อ .  เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบญัชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดลุของกองทนุฯ ให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชี การรับ-จ่าย เงิน

ทกุครังจะต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสอื และตามระเบียบข้อบงัคบัการใช้เงินของภาคฯ  

 

ข้อ .  เงินทีเหลอืจากค่าใช้จ่ายในปีการเงินหนงึ ๆ ให้คงเหลอือยู่เป็นเงินทนุของกองทนุฯ และให้นํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายกบัให้ถือว่า

เป็นรายได้ของปีการเงินต่อไป  

 

ข้อ .  ให้คณะกรรมการภาคฯ จดัให้มีการตรวจสอบบญัชี รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทนุฯ ไม่น้อยกว่าปีละ  ครัง พร้อมทงันํา

รายงานแสดงฐานะการเงินประจําปีทีผ่านมา เสนอต่อทีประชมุใหญ่ประจําปีของภาค เพือรับรองงบดลุด้วย 

 

ข้อ .  ภายใน  วนั นบัแต่วนัปิดการประชมุไลออนส์ภาคสมัพนัธ์ Lions District Twinning ให้สโมสรไลออนส์เจ้าภาพดําเนินการ

จดัการประชมุ สง่รายงานประชมุฯ และงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการภาค รายได้และรายจ่ายทีเกิดขนึถือเป็น

รายได้-รายจ่ายของกองทนุฯ  

 

ข้อ .  สมาชิกไลออนส์ของภาคตงัแต่  คนขนึไป ทําหนงัสอืร้องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยให้ยืนต่อ

ผู้ ว่าการภาคฯ  



 

 

หมวดที   

คณะกรรมการจดัการประชุมทวินนิง 

 

ข้อ .  คณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุทวินนิง ประกอบด้วยผู้ ว่าการภาค, อดีตผู้ ว่าการภาคเพิงผ่านพ้นหน้าที , รองผู้ ว่าการ

ภาค, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค ประธานและรองประธานฝ่ายทวินนิง ของภาค เป็นคณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุโดย

ตําแหน่ง มีผู้ ว่าการภาคเป็นประธานคณะกรรมการฯ (ประธานและรองประธานฝ่ายทวินนิงของภาค จะอยู่ในตําแหน่งวาระละ  ปี 

แต่ทงันีต้องได้รับการรับรองจากผู้ ว่าการภาคในแต่ละปี) 

 

หน้าทีของคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมทวินนิง  

.  เตรียมจดัสถานทีประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  ปี และนําเสนอทีประชมุของคณะกรรมการภาครับรอง 

.  เตรียมความพร้อมทกุอย่างรวมทงัวางแผนในการประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  ปี  

.  จดัทํางบประมาณการใช้จ่ายลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  ปี  

.  มีหน้าทีให้คําแนะนํา และเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินการประชมุ 

.  มีหน้าทีตามทผีู้ ว่าการภาคฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเกียวกบัการประชมุทวินนิงกบัสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  

ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี   ประเทศมาเลเซีย ,สโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศอืนๆ ซงึได้ลงนามเป็นภาคสมัพนัธ์ซงึกนัและกนัแล้ว เป็นภาคเจ้าภาพจดัการประชมุฯ  

 

ข้อ .  คณะกรรมการดําเนินการประชมุทวินนิง ประกอบด้วย สมาชิกสโมสรไลออนส์ในจงัหวดัเจ้าภาพจดัการประชมุ และให้

ประธานฝ่ายทวินนิงของทกุสโมสร ในภาคเป็นคณะอนกุรรมการฯ โดยจะได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการภาค ในปีทไีลออนส์

สากลภาค  บี ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ เพือดําเนินการจดัประชมุทวินนิงตามนโยบาย และแผนงานที

คณะกรรมการเตรียมการประชมุทวินนิง ได้จดัทํา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคแล้ว  

 

หน้าทีของคณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินิง 

 .  เตรียมความพร้อมในการจดัการดําเนินการประชมุ และตรวจสอบความพร้อม แล้วนําเสนอทีประชมุคณะกรรมการภาค  

รับรอง และดําเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสนิการประชมุทวินนิงในครังนนั 

 .  นบัแต่เริมดําเนินการจดัการประชมุทวินนิงสามารถทีจะของบประมาณจากคณะกรรมการภาคฯ เพือให้เป็นตาม

วตัถปุระสงค์ดงักลา่วได้ 

 .  อํานาจหน้าทีในการควบคมุตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการประชมุทวินนิง ให้เป็นของคณะกรรมการจดัเตรียมการ

ประชมุทวินนิง 

 

 

 

 

 



หมวดที  

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ .  คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มีหน้าทีปฏิบติัตามข้อบงัคบันีทกุประการ 

 

ข้อ .  การเปลยีนแปลงแก้ไขข้อบงัคบันีจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า  ใน  ของทีประชมุคณะกรรมการภาคลง

มติเห็นชอบ  

 

ข้อ .  ให้ใช้ข้อบงัคบันีทนัที หลกัจากทีประชมีุมติรับรอง  

 

 

ประกาศใช้ ณ วันที  กุมภาพันธ์   

( รับรองการแก้ไข เมือ มกราคม 2552 ) 

 

 

  

 


