ข้ อบังคับกองทุนทวินนิง (แก้ ไข 2551-2552)
Twinning Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ . กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนทวินนิง” ชือย่อว่า “กทน” เรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Twinning Fund” ชือย่อว่า “TNF”
หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ . กองทุนนีมีวัตถุประสงค์
. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING ) ระหว่าง
สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศไทย กับ สโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์สากลภาค เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซึงได้ ลงนามเป็ นภาค
สัมพันธ์ ซงกั
ึ นและกันแล้ ว โดยหมุนเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์
. เพือส่งเสริมและสนับสนุนวิสยั ทัศน์ และความสัมพันธ์ อนั ดีใจมวลหมู่สมาชิกไลออนส์ภาค บี ประเทศไทย กับ
สมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศไทย กับ สโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์
สากลภาค บี ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์สากลภาค เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซึงได้ ลงนามเป็ นภาค
สัมพันธ์ ซงกั
ึ นและกันแล้ ว
. เพือส่งเสริมและสนับสุนนให้ เกิดกิจกรรมสงเคราะห์ ตามอุดมการณ์ของไลออนส์สากล WE SERVE “เราบริการ” ร่วมกัน
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมในกลุม่ ภาคีทวินนิง
. เพือส่งเสริม และสนับสนุนสโมสรไลออนส์ในภาค บี ให้ มีศกั ยภาพในการจัดการประชุมระดับระหว่างประเทศ โดยให้
หมุนเวียนสถานทีจัดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์ “Lions Districts Twinning” ระหว่างสโมสร
ไลออนส์ต่าง ๆ ในภาค บี และให้ มีคณะกรรมการจัดเตรียมการประชุม กําหนดสถานทีจัดประชุมเสนอคณะกรรมการภาคฯ
ล่วงหน้ า ปี พร้ อมทังระบุรายละเอียด สิงอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมฯ ให้ คณะกรรมการภาคพิจารณาเห็นชอบ
. เพือส่งเสริม และสนับสนุนให้ มีการแลกเปลียนวัฒนธรรม และประเพณีระหว่างประเทศภาคสัมพันธ์

หมวดที
การเงินและทรั พย์ สิน
ข้ อ . กองทุนทวินนิง
. เงินกองทุนทวินนิงมาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี เป็ นเงินจํานวน (หนึงร้ อย) บาทจากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บ
ล่วงหน้ าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวด ๆ ละครึงปี ดงั นี : เก็บ (ห้ าสิบ) บาทต่อคนภายในวันที กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ น
ค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก (ห้ าสิบ) บาทต่อคนภายในวันที มีนาคมของแต่ละปี เพือ
เป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที มกราคมถึงวันที มิถนุ ายน เงินกองทุนทวินนิงนี ให้ เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรที
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคมตามลําดับ เงินกองทุนทวินนิงดังกล่าว
จะต้ องชําระให้ แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้ นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้ อง
ชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรือฟื นฟูแล้ วแต่กรณี
. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ
. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค บี โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุนทวินนิง” “Twinning Fund”
สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการเป็ นเจ้ าภาพ จัดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์ “Lions District Twinning”
หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายคณะกรรมการจัดเตรียมการประชุม โดยให้ คณะกรรมการภาคเป็ นผู้พิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุมตั ิ สัง
จ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็ น และใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน
ข้ อ . การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้ จ่ายเป็ นเช็คซึงเลขาธิการภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็ นผู้ออกโดยลงลายมือชือสังจ่ายร่วมกับผู้ว่า
การภาคฯ
ข้ อ . เหรัญญิกภาคฯ จะต้ องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ ถกู ต้ องตามหลักการบัญชี การรับ-จ่าย เงิน
ทุกครังจะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ และตามระเบียบข้ อบังคับการใช้ เงินของภาคฯ
ข้ อ . เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึง ๆ ให้ คงเหลืออยู่เป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้ นํามาใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายกับให้ ถือว่า
เป็ นรายได้ ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ . ให้ คณะกรรมการภาคฯ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชี รายได้ -รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าปี ละ ครัง พร้ อมทังนํา
รายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุลด้ วย
ข้ อ . ภายใน วัน นับแต่วนั ปิ ดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์ Lions District Twinning ให้ สโมสรไลออนส์เจ้ าภาพดําเนินการ
จัดการประชุม ส่งรายงานประชุมฯ และงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการภาค รายได้ และรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็ น
รายได้ -รายจ่ายของกองทุนฯ
ข้ อ . สมาชิกไลออนส์ของภาคตังแต่
ผู้ว่าการภาคฯ

คนขึนไป ทําหนังสือร้ องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยให้ ยืนต่อ

หมวดที
คณะกรรมการจัดการประชุมทวินนิง
ข้ อ . คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมทวินนิง ประกอบด้ วยผู้ว่าการภาค, อดีตผู้ว่าการภาคเพิงผ่านพ้ นหน้ าที , รองผู้ว่าการ
ภาค, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค ประธานและรองประธานฝ่ ายทวินนิง ของภาค เป็ นคณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมโดย
ตําแหน่ง มีผ้ วู ่าการภาคเป็ นประธานคณะกรรมการฯ (ประธานและรองประธานฝ่ ายทวินนิงของภาค จะอยู่ในตําแหน่งวาระละ ปี
แต่ทงนี
ั ต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ว่าการภาคในแต่ละปี )
หน้ าทีของคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุมทวินนิง
. เตรียมจัดสถานทีประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ปี และนําเสนอทีประชุมของคณะกรรมการภาครับรอง
. เตรียมความพร้ อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ปี
. จัดทํางบประมาณการใช้ จ่ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ปี
. มีหน้ าทีให้ คําแนะนํา และเป็ นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินการประชุม
. มีหน้ าทีตามทีผู้ว่าการภาคฯ มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานเกียวกับการประชุมทวินนิงกับสโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1
ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศมาเลเซีย ,สโมสรไลออนส์สากลภาค เอ ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศอืนๆ ซึงได้ ลงนามเป็ นภาคสัมพันธ์ ซงกั
ึ นและกันแล้ ว เป็ นภาคเจ้ าภาพจัดการประชุมฯ
ข้ อ . คณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินนิง ประกอบด้ วย สมาชิกสโมสรไลออนส์ในจังหวัดเจ้ าภาพจัดการประชุม และให้
ประธานฝ่ ายทวินนิงของทุกสโมสร ในภาคเป็ นคณะอนุกรรมการฯ โดยจะได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการภาค ในปี ทไลออนส์
ี
สากลภาค บี ประเทศไทย เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม เพือดําเนินการจัดประชุมทวินนิงตามนโยบาย และแผนงานที
คณะกรรมการเตรียมการประชุมทวินนิง ได้ จดั ทํา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคแล้ ว
หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินิง
. เตรียมความพร้ อมในการจัดการดําเนินการประชุม และตรวจสอบความพร้ อม แล้ วนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการภาค
รับรอง และดําเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสินการประชุมทวินนิงในครังนัน
. นับแต่เริมดําเนินการจัดการประชุมทวินนิงสามารถทีจะของบประมาณจากคณะกรรมการภาคฯ เพือให้ เป็ นตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
. อํานาจหน้ าทีในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินนิง ให้ เป็ นของคณะกรรมการจัดเตรียมการ
ประชุมทวินนิง

หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ . คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค

บี มีหน้ าทีปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนีทุกประการ

ข้ อ . การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคะแนนเสียงไม่ตํากว่า ใน ของทีประชุมคณะกรรมการภาคลง
มติเห็นชอบ
ข้ อ . ให้ ใช้ ข้อบังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กุมภาพันธ์
( รั บรองการแก้ ไข เมือ มกราคม 2552 )

