สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลประจําปี บริหาร 2561-2562
ลําดับ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คะแนน
พิจารณา
เบืองต้น

1. ด้านสมาชิกภาพ
1.1 รักษาสมาชิกภาพเดิมไม่ให้ลดลงจากยอดยกมา เดือนกรกฎาคม 2561 (ยกเว้นเสียชีวติ )

500

1.2 การเพิมสมาชิกตลอดปี บริหาร (ยอดสุทธิเป็ นบวก : คนละ 500 คะแนน )

500

2 การก่อตังหรือขยายสโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอ
2.1 ก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่ (สโมสรพีเลียง)

400

2.2 ก่อตังสโมสรลีโอ (สโมสรพีเลียง)

300

3 การเข้าร่วมประชุมเขต
3.1 การประชุมเขต ครังที 1 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 50)

150

3.2 การประชุมเขต ครังที 2 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 50)

150

3.3 การประชุมเขต ครังที 3 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 50)

150

4 การเข้าประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี
4.1 การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครังที 1 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 100)

300

4.2 การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครังที 2 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 100)

300

4.3 การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครังที 3 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 100)

300

4.4 การประชุมคณะกรรมการภาค 310 บี ครังที 4 นายก-เลขา-เหรัญญิก (ตําแหน่ งละ 100)

300

5 การเข้าร่วมพิธิสดุดีอดีตผูว้ ่าฯ และการอบรมต่างๆ จัดโดยภาค 310 บี และภาครวมฯ
5.1 สมาชิกเข้าร่วมการอบรมทักษะผูน้ ําทุกหลักสูตร (คนละ 50 คะแนน)

50

5.2 สมาชิกใหม่เข้าร่วมการปฐมนิ เทศสมาชิกใหม่ (คนละ 50 คะแนน)

50

5.3 สมาชิกเข้าร่วมพิธีสดุดีอดีตผูว้ า่ การภาค 310 บี (คนละ 50 คะแนน สูงสุด 5 คน)

50

5.4 สมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาธรรมนู ญและข้อบังคับ (คนละ 50 คะแนน)

50

5.5 การอบรม นายก-เลขาธิการ-เหรัญญิก ปี บริหาร 2562-2563 (ตําแหน่ งละ 100 คะแนน)

300

5.6 จัดให้ผวู ้ า่ การภาค 310 บี เยียมสโมสรและร่วมประชุมอย่างเป็ นทางการ

100

6 การร่วมลงทะเบียนและเดินทางประชุมใหญ่สากล/โอซีล/ประชุมใหญ่ภาครวมฯ
6.1 สมาชิกลงทะเบียนประชุมใหญ่ภาครวมฯ ครังที 53 จ.ชลบุรี (คนละ 50 คะแนน สูงสุด 10 คน)

50

6.2 สมาชิกลงทะเบียนการประชุมโอซีล ครังที 57 ณ HAINAN (คนละ 100 คะแนน สูงสุด 5 คน )

100

6.3 สมาชิกลงทะเบียนการประชุมใหญ่สากล ครังที 102 ณ อิตาลี (คนละ 300 คะแนน สูงสุด 5 คน)

300

ลําดับ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
6.4 สมาชิกไลออนส์รว่ มเดินทางไปประชุมโอซีล ครังที 57 (คนละ 200 คะแนน สูงสุด 5 คน)
6.5 สมาชิกไลออนส์รว่ มเดินทางไปประชุมไลออนส์สากล ครังที 102 (คนละ 300 คแนน สูงสุด 5 คน)

คะแนน
พิจารณา
เบืองต้น
200
300

7. การจัดกิจกรรมประจําปี บริหาร 2561-2562
7.1 การจัดกิจกรรมหารายได้ประจําปี (โดยไม่จาํ หน่ ายบัตรให้ไลออนส์ต่างพืนที)

200

7.2 การจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ (ในเดือนตุลาคม)

200

7.3 การจัดพิธีอญ
ั เชิญหนังสือสารานุ กรมไทยฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที 42

200

7.4 การจัดแข่งขันสารานุ กรมไทยฯ ระดับจังหวัด

200

7.5 การจัดกิจกรรมโครงการป้ องกันโรคเบาหวาน (ครังละ 100 คะแนน สูงสุด 5 ครัง)

100

7.6 การจัดกิจกรรมโครงการป้ องกันโรคมะเร็งในเด็ก (ครังละ 100 คะแนน สูงสุด 5 ครัง)

100

7.7 การจัดกิจกรรมด้านสายตา (ครังละ 100 คะแนน สูงสุด 5 ครัง)

100

7.8 การจัดกิจกรรมเพือต่อต้านความหิวโหย (ครังละ 100 คะแนน สูงสุด 5 ครัง)

100

7.9 การจัดเพืออนุ รกั ษ์สิงแวดล้อม (ครังละ 100 คะแนน สูงสุด 5 ครัง)

100

7.10 การรับเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์สาํ หรับโครงการแลกเปลียนเยาวชน (YE 1 คน : 500 คะแนน)

500

7.11 การจัดกิจกรรมอืนทีไลออนส์สากลกําหนด
(ทีไม่ใช่ขอ้ 7.1-7.10 กิจกรรมละ 50 คะแนน กิจกรรมซําไม่เกินประเภทละ 3 ครัง)

250

8. การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาค 310 บี และสากล (โครงการละ 1,000 บาท)
8.1 สนับสนุ นมูลนิ ธิศรีทกั ษิณ ภาค 310 บี

100

8.2 สนับสนุ นโครงการแลกเปลียนเยาวชน

100

8.3 สนับสนุ นโครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน ภาค 310 บี

100

8.4 สนับสนุ นโครงการประกวดภาพโปสเตอร์สนั ติภาพ

100

8.5 สนับสนุ นโครงการไลออนส์เควส

100

8.6 สนับสนุ นโครงการประชาสัมพันธ์

100

8.6 สนับสนุ นการจัดอบรมต่างๆ ของภาค 310 บี

100

8.7 สนับสนุ นโครงการอืนๆ ของภาค 310 บี

100

8.8 สนับสนุ นมูลนิ ธิไลออนส์สากล LCIF ขันตํา US$ 100 x 35 บาท

150

8.9 สมาชิกในสโมสรสนับสนุ น LCIF คนละ US$ 1,000 x 35 บาท

300

9. การจัดส่งเอกสารรายงานต่างๆ และการชําระค่าบํารุงสมาชิก
9.1 จัดส่งรายงานสมาชิกภาพ (ภายในวันที 15 ของเดือนนันๆ เดือนละ 50 คะแนน)

600

ลําดับ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
9.2 จัดส่งรายงานกิจกรรมพร้อมภาพ (ภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป เดือนละ 50 คะแนน)

คะแนน
พิจารณา
เบืองต้น
600

9.3 ชําระค่าบํารุงภาคฯ งวดที 1 ภายใน 30 สิงหาคม 2561

200

9.4 ชําระค่าบํารุงภาคฯ งวดที 2 ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

200

9.5 จัดส่งรายชือคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2562-2563 (ภายใน 30 เม.ย.62)

200

รวมคะแนนพิจารณารางวัลประจําปี บริหาร 2561-2562
การพิจารณารางวัลต่างๆ
1. การให้พิจารณาคะแนนสโมสรดีเด่น จะนับตังแต่วนั ที 1 กรกฏาคม 2561 - 20 มิถุนายน 2562
2. สโมสรทีทําคะแนนได้เบืองต้น 10,000 คะแนน
- นายกสโมสร รับรางวัลเสือสามารถ
- เลขาธิการ และเหรัญญิกสโมสร รับรางวัลเกียรติคุณ
3. สโมสรทีทําคะแนนรวมได้สูงสุด 1-10 ลําดับ ได้รบั โล่รางวัล
4. การเพิมจํานวนสมาชิกจํานวนสุทธิ (หักดรอป) ณ สินปี บริหาร 30 มิถุนายน 2562
- จํานวนสมาชิกสุทธิ 5 ท่าน รับมอบ wheelchair 1 คัน และเงินสนับสนุ นกิจกรรม US$ 50
- จํานวนสมาชิกสุทธิ 10 ท่าน ขึนไป รับมอบ wheelchair 2 คัน และเงินสนับสนุ นกิจกรรม US$ 100
- สโมสรก่อตังใหม่ ด้วยจํานวนสมาชิกก่อตัง 20 คน ขึนไป รับมอบ wheelchair 2 คัน

10,000

