ข้ อบังคับกองทุนสารานุกรม
สโมสรไลออนสสากลภาค
บี
Salanukom Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ . กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค
ภาษาอังกฤษว่า “Salanukom Fund” ชือย่อว่า “SKF”

บี ” ชือย่อว่า “กสน” เรียกเป็ น

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ . กองทุนนีมีวัตถุประสงค์
. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี
2.2 เพือสนับสนุนรางวัลสําหรับนักเรียนทีชนะการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในระดับภาคฯและ
ระดับประเทศ
. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
. เพือสนับสนุนการมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน
. เพือสนับสนุนกิจกรรมเกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนทังในระดับสโมสรและระดับ
ภาคฯ

หมวดที
การเงินและทรั พย์ สิน
ข้ อ . กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์ สากลภาค

บี

. เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี มาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี เป็ นเงินจํานวน (หนึง
ร้ อย) บาทจากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้ าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวด ๆ ละครึงปี ดงั นี : เก็บ (ห้ าสิบ) บาท

ต่อคนภายในวันที กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก
(ห้ าสิบ) บาทต่อคนภายในวันที มีนาคมของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที มกราคมถึงวันที มิถนุ ายน
เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี นี ให้ เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏใน
ทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคมตามลําดับ เงินกองทุนทวินนิงดังกล่าว
จะต้ องชําระให้ แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้ นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟื นฟูใหม่
จะต้ องชําระเงินเงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือนทีสอง
ถัดจากวันสถาปนา หรือฟื นฟูแล้ วแต่กรณี
. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ
. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค บี โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุน
สารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี” “Salanukom Fund” สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมของภาคฯ และสนับสนุนนักเรียนทีเป็ นตัวแทนของภาคฯ
เดินทางไปแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมระดับประเทศ หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายคณะกรรมการจัดเตรียมการแข่งขันฯ
ระดับภาคฯ โดยให้ คณะกรรมการบริหารภาคเป็ นผู้พิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุมตั ิ สังจ่ายเงินตามความ
เหมาะสมความจําเป็ น และใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน
ข้ อ . การจ่ายเงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ให้ จ่ายเป็ นเช็คซึงเลขาธิการภาค หรือ
เหรัญญิกภาค เป็ นผู้ออกโดยลงลายมือชือสังจ่ายร่วมกับผู้ว่าการภาคฯ
ข้ อ . เหรัญญิกภาคฯ จะต้ องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ 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 . ภายใน วัน นับแต่วนั หลังจากการแข่งขันตอบคําถามสรานุกรมระดับภาคฯ ให้ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ส่งรายงานและงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการบริหารภาค รายได้ และรายจ่ายทีเกิดขึน
ถือเป็ นรายได้ -รายจ่ายของกองทุนฯ
ข้ อ . สมาชิกไลออนส์ของภาคตังแต่
ได้ โดยให้ ยืนต่อผู้ว่าการภาคฯ

คนขึนไป ทําหนังสือร้ องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์สนิ ของกองทุน

หมวดที
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมฯ
ข้ อ . คณะกรรมการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมฯ ประกอบด้ วย ประธานฝ่ ายและรองประธาน
ฝ่ ายสารานุกรมของภาคฯ และประธานฝ่ ายสารานุกรมประจําพืนทีจังหวัดในภาคฯ เป็ นคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันตอบคําถามสารนุกรมระดับภาคฯ
หน้ าทีของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
. เตรียมจัดสถานทีแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมระดับภาคฯ และนําเสนอทีประชุมของคณะกรรมการ
บริหารภาครับรอง
. เตรียมความพร้ อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมระดับภาคฯ
. จัดทํางบประมาณการใช้ จ่ายล่วงหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาคฯ
. มีหน้ าทีให้ คําแนะนํา และเป็ นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
. มีหน้ าทีตามทีผู้ว่าการภาคฯ มอบหมายให้ เกียวกับการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม

หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
. เตรียมความพร้ อมในการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม และตรวจสอบความพร้ อม แล้ ว
นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารภาครับรอง และดําเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสินการแข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมทังระดับภาคและระดับประเทศในครังนัน
. นับแต่เริมดําเนินการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม สามารถทีจะของบประมาณจากคณะ
กรรมการบริหารภาคฯ เพือให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
. อํานาจหน้ าทีในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
ให้ เป็ น ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม

หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ . คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค
ประการ

บี มีหน้ าทีปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนีทุก

ข้ อ . การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคะแนนเสียงไม่ตํากว่า ใน ของทีประชุม
คณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้ อ . ให้ ใช้ ข้อบังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม

4

