
ลาํดบั หลกัเกณฑก์ารพิจารณา1. ดา้นสมาชิกภาพ1.1    รกัษาสมาชิกภาพไม่ใหล้ดลงจากยอดยกมา เดือนกรกฎาคม 2559 สโมสรละ 3001.2    การเพิมสมาชิกสุทธิตลอดปีบริหาร คนละ 2002 การก่อตงัหรือขยายสโมสรไลออนสแ์ละสโมสรลีโอ2.1    ก่อตงัสโมสรไลออนสใ์หม่ (สโมสรพเีลียง) สโมสรละ 4002.2    ก่อตงัสโมสรลีโอ (สโมสรพเีลียง) สโมสรละ 2003 การเขา้รว่มประชุมเขต3.1    การประชุมเขต ครงัที 1  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 503.2    การประชุมเขต ครงัที 2  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 503.3    การประชุมเขต ครงัที 3  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 504 การเขา้ประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี4.1    การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครงัที 1  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 1004.2    การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครงัที 2  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 1004.3    การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครงัที 3  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 1004.4    การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครงัที 4  นายก-เลขา-เหรญัญิก ตาํแหน่งละ 1005 การเขา้รว่มพิธิสดดุีอดีตผูว่้าฯ และการอบรมต่างๆ ของภาค 310 บี และภาครวมฯ5.1   สมาชิกเขา้ร่วมการอบรมทุกหลกัสูตร คนละ 505.2    สมาชิกใหม่เขา้ร่วมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (จดัโดยภาค 310 บี) คนละ 505.3    สมาชิกเขา้ร่วมพิธีสดุดีอดีตผูว้่าการภาค 310 บี  *สูงสุด 5 คน คนละ 505.4    นายก-เลขาธิการ-เหรญัญิก ปีบริหาร 2561-2562 เขา้ร่วมการอบรมสมัมนาฯ ตาํแหน่งละ 1005.5    จดัใหผู้ว้่าการภาค 310 บี เยยีมสโมสรและร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ สโมสรละ 1006 ร่วมลงทะเบียนและเดินทางประชุมใหญ่ไลออนสส์ากล/โอซีล/ประชุมใหญ่ภาครวม6.1    สมาชิกลงทะเบียนการประชุมใหญ่ภาครวมฯ ครงัที 52 ณ จงัหวดัภูเก็ต คนละ 506.2    สมาชิกลงทะเบียนการประชุมโอซีล ครงัที 56 ณ ไตห้วนั คนละ 1006.3    สมาชิกลงทะเบียนการประชุมใหญ่ไลออนสส์ากล ครงัที 101 ณ รฐัเวกสั คนละ 2006.4    สมาชิกไลออนสร่์วมเดินทางไปประชุมโอซีล ครงัที 56 ณ ไตห้วนั (สูงสุด 5 คน) คนละ 1006.5    สมาชิกไลออนสร่์วมเดินทางไปประชุมไลออนสส์ากล ครงัท 101 (สูงสุด 5 คน) คนละ 1007. การจดักิจกรรมประจาํปี และกิจกรรม CENTENNIAL SERVICE CHALLENGE7.1    การจดักิจกรรมหารายไดป้ระจาํปี (โดยไม่จาํหน่ายบตัรใหไ้ลออนสต่์างพนืที) สโมสรละ 2007.2    การจดักิจกรรมวนัไลออนสส์ากลบริการ (ในเดือนตุลาคม) สโมสรละ 2007.3    การจดักิจกรรมไซทเ์ฟิรส์ท สโมสรละ 2007.4    การจดัพิธีอญัเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบบัพระราชทาน สโมสรละ 200

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสโมสรดีเด่น ปีบรหิาร 2560-2561 คะแนน



ลาํดบั หลกัเกณฑก์ารพิจารณา คะแนน7.5    การจดัแขง่ขนัสารานุกรมไทยฯ ระดบัจงัหวดั สโมสรละ 2007.6    การจดักิจกรรมโครงการป้องกนัโรคเบาหวาน สโมสรละ 2007.7    การจดักิจกรรมโครงการป้องกนัโรคมะเร็งในเด็ก สโมสรละ 2007.8    การจดักิจกรรมเพอืเยาวชน สโมสรละ 2007.9    การจดักิจกรรมดา้นสายตา สโมสรละ 2007.10  การจดักิจกรรมเพอืต่อตา้นความหิวโหย สโมสรละ 2007.11  การจดักิจกรรมเพอือนุรกัษ์สิงแวดลอ้ม สโมสรละ 2007.12  การรบัเป็นครอบครวัอุปถมัภส์าํหรบัโครงการแลกเปลียนเยาวชน สโมสรละ 2007.13  การส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียนเยาวชน สโมสรละ 1007.14  การจดักิจกรรมอืนทีไลออนสส์ากลกาํหนด (ทีไม่ใช่ขอ้ 7.1 - 7.13) กิจกรรมละ 1008. การสนบัสนุนโครงการตา่งๆ ของภาค 310 บี และสากล (โครงการละ 1,000 บาท)8.1    สนับสนุนโครงการไซทเ์ฟิรส์ท สโมสรละ 1008.2    สนับสนุนมลูนิธิศรีทกัษิณ ภาค 310 บี สโมสรละ 1008.3    สนับสนุนโครงการแลกเปลียนเยาวชน สโมสรละ 1008.4    สนับสนุนโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน ภาค 310 บี สโมสรละ 1008.5    สนับสนุนโครงการประกวดภาพโปสเตอรส์นัติภาพ สโมสรละ 1008.6    สนับสนุนโครงการไลออนสเ์ควส สโมสรละ 1008.7    สนับสนุนการจดัอบรมต่างๆ ของภาค 310 บี สโมสรละ 1008.8    สนับสนุนจุลสารภาค 310 บี สโมสรละ 1008.9    สนับสนุนกองทุนการแขง่ขนัเรือกอและ ภาค 310 บี สโมสรละ 1008.10  สนับสนุนกองทุนหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง สโมสรละ 1008.11  สนับสนุนโครงการอนืๆ ของภาค 310 บี สโมสรละ 1008.12  สนับสนุนมลูนิธิไลออนสส์ากล LCIF ขนัตาํ US$ 100 x 37 บาท สโมสรละ 1508.13  สมาชิกในสโมสรสนับสนุน LCIF คนละ US$ 1,000 x 37 บาท คนละ 3009. การจดัส่งเอกสารรายงานตา่งๆ และการชาํระค่าบาํรุงสมาชิก9.1   จดัส่งรายงานสมาชิกภาพ  (ภายในวนัที 15 ของเดือนนันๆ) เดือนละ 509.2   จดัส่งรายงานกิจกรรมพรอ้มภาพ  (ภายในวนัที 15 ของเดือนถดัไป) เดือนละ 509.3   ชาํระค่าบาํรุงภาคฯ งวดที 1  ภายใน 30 สิงหาคม 2560 สโมสรละ 2009.4   ชาํระค่าบาํรุงภาคฯ งวดที 2  ภายใน 28 กุมภาพนัธ ์2561 สโมสรละ 2009.5   จดัส่งรายชือคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2561-2562 (ภายใน 30 เม.ย.61) สโมสรละ 200
หมายเหตุการใหพ้ิจารณาคะแนนสโมสรดีเด่น จะนับตงัแต่วนัที 1 กรกฏาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2561


