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สโมสรไลออนส์ สากลภาค 310 บี


ธรรมนูญ
มาตรา 1
ชื อและองค์ ประกอบ
ข้ อ 1. องค์กร นีจะเป็ นทีรู ้จกั กันในนามของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ซึงต่อไปนีจะเรี ยกว่า
“ภาค”
ข้ อ 2. ธรรมนูญและข้ อบังคับ หมายความถึง ธรรมนู ญและข้อบังคับสโมสรไลออนส์ สากลภาค
310 บี
“ภาค” หมายความถึง องค์กรบริ หาร รองจากระดับภาครวม ทีประกอบขึนจากจํานวนสโมสร
อย่างน้อย (สามสิ บห้า) สโมสร สมาชิกอย่างน้อย , (หนึ งพันสองร้อยห้าสิ บ) คน แต่ละภาคมี
ความต่อเนื องกันตลอด ห้ามขาดตอนและข้ามอาณาบริ เวณกัน
“สโมสร” หมายความถึง สโมสรไลออนส์ต่างๆ ทีมีสมาชิกก่อตัง ตังแต่ (ยีสิ บ) คนขึนไป
ภาค 310 บี ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทีก่อตังอยูใ่ นจังหวัด ดังต่อไปนี ชุมพร ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี พังงา สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส

มาตรา 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 1. เพือจัดให้มีโครงสร้างของการดําเนินงานซึงเป็ นการขยายความมุ่งหมายของสโมสรไลออนส์
สากลในภาคนี
ข้ อ . เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์ (LIONS DISTRICTS
TWINNING) ระหว่างสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ประเทศไทย กับ สโมสรไลออนส์
สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซี ย , สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศมาเลเซี ย
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สโมสรไลออนส์สากลภาค
เอ ประเทศอินโดนีเซี ย และประเทศอืนๆ ซึงได้ลงนามเป็ น
ภาคสัมพันธ์ซึงกันและกันแล้ว โดยหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมไลออนส์สากล
ภาคสัมพันธ์
ข้ อ 3. เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ทัง
ระดับภาค 310 บี และระดับประเทศ การประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหนังสื อสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน การมอบหนังสื อสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน และ
กิจกรรมเกียวกับโครงการหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี
ข้ อ 4. เพือส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระ
ทีนัง
ข้ อ 5. เพื อส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การจัด กิ จกรรม และการจัด การดู และการพัฒ นาของหมู่ บ ้าน
ไลออนส์เกาะพระทอง

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
สมาชิกขององค์กรนีจะเป็ นสโมสรทังหมดในภาคนีทีได้ขึนทะเบียนไว้ ณ สมาคมสโมสร
ไลออนส์สากล
ภาค 310 บี ประกอบด้วย สโมสรไลออนส์ทีก่อตังอยูใ่ นจังหวัด ดังต่อไปนี ชุมพร ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี พังงา สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิ วาส

มาตรา 4
การจัดองค์ กร
ข้ อ 1. คณะกรรมการบริหารภาค และคณะกรรมการภาค
ก. คณะกรรมการบริหารภาค ภาคจะมีคณะกรรมการบริ หารทีประกอบด้วย ผูว้ า่ การภาค
ผูว้ ่าการภาคเพิงผ่านพ้น รองผูว้ ่าการภาคคนที 1 รองผูว้ า่ การภาคคนที 2 ประธานภูมิภาค
ประธานเขต เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค และสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารภาคจะ
เป็ นกรรมการเจ้าหน้าทีของภาค ผูท้ ีได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ หารดังกล่าวแต่ละ
คนจะต้องเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ ทีมีสถานภาพสมบูรณ์
อยูใ่ นภาค
ข. คณะกรรมการภาค ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หารภาคดังระบุใน ข้อ 1. (ก) กับ
ประธานฝ่ ายต่างๆ ของภาคตามทีผูว้ ่าการภาคจะได้แต่งตังขึนในปี บริ หารนัน
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ข้ อ 2. การเลือกตังผู้ว่าการภาค / รองผู้ว่าการภาคคนที 1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที 2
ผูว้ ่าการภาค รองผูว้ า่ การภาคคนที 1 และ รองผูว้ ่าการภาคคนที 2 จะได้รับเลือกตังในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค
เมือผูว้ ่าการภาคเข้าดํารงตําแหน่งแล้วผูว้ า่ การภาคจะแต่งตัง
เลขาธิการภาค 1 คน กับ เหรัญญิกภาค 1 คน ประธานภูมิภาค 1 คนสําหรับแต่ละภูมิภาค และ
ประธานเขต 1 คน สําหรับแต่ละเขต

มาตรา 5
การประชุ มใหญ่ สามัญของภาค
ข้ อ 1. เวลาและสถานที
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค โดยจัดให้มีขึนในแต่ละปี ให้เสร็จสิ นภายในไม่
น้อยกว่า (สามสิ บ) วันก่อนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีได้เลือกไว้โดยทีประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี ครังทีแล้ว และตามวัน เวลา ทีได้กาํ หนดขึนโดยผูว้ า่ การภาค และการเข้าประชุม
ของคณะผูแ้ ทนสโมสรฯ ทีได้ลงทะเบียนเข้าประชุมของภาคในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
ภาครวม ซึงภาคนีจะเป็ นส่วนหนึงของการประชุมอาจถือว่าเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
ภาครองได้
ข้ อ . สิทธิของการเป็ นผู้แทนสโมสร
สโมสรทีได้ขึนทะเบียนแต่ละสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
และภาคของตน มีสิทธิ ทีจะมีผแู ้ ทนได้ (หนึง) คนกับผูแ้ ทนสํารองอีก (หนึง) คน ต่อจํานวนสมาชิก
(สิ บ) คนทีได้จดทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสรมาแล้วอย่างน้อยหนึงปี กับหนึงวัน หรื อเศษ
อย่างน้อย (ห้า) คนของสมาชิกในสโมสร ตามทีปรากฏอยูใ่ นทะเบียนของสํานักงานใหญ่สมาคม
สโมสรไลออนส์สากลในวันทีหนึ งของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่ประจําปี ส่วนใหญ่
ของจํานวนสมาชิกทีอ้างถึงในข้อนีคือเป็ นสมาชิกจํานวน (ห้า) คนหรื อกว่านัน ผูแ้ ทนลงทะเบียนแต่
ละคนทีได้ปรากฏตัวจะมีสิทธิลงคะแนนเสี ยง (หนึง) คะแนนเท่านัน สําหรับแต่ละตําแหน่งทีให้
เลือก และอีก (หนึง) คะแนนเท่านันสําหรับแต่ละญัตติทีได้เสนอให้เลือกในการประชุมใหญ่นนๆ
ั
เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน ในทีนีให้ถือว่าคะแนนทีเป็ นการตอบรับเสียงส่วนใหญ่ของคณะผู ้
แทนทีได้ลงไว้ในญัตติใดๆ เป็ นมติของทีประชุมใหญ่ ค่าบํารุ งค้างจ่ายอาจชําระได้เพือให้มี สถานภาพ
สมบูรณ์ในเวลาใดก็ได้ก่อนปิ ดการลงทะเบียนสิ ทธิ บตั ร โดยทีเวลาปิ ดการลงทะเบียนจะได้กาํ หนดขึน
ตามกฎของการประชุมใหญ่นนๆ
ั
ข้ อ 3. องค์ประชุม
การเข้าประชุมโดยตนเองของส่วนใหญ่ของคณะผูแ้ ทนทีได้ลงทะเบียน ณ ทีประชุมใหญ่จะ
ถือเป็ นองค์ประชุม ณ วาระใด ๆ ก็ได้ของการประชุมใหญ่
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ข้ อ 4. การประชุมพิเศษ SPECIAL CONVENTION
การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ สามารถจัดขึนได้เมือได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ หารภาคฯ การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ ต้องจัดให้มีขึน
ไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิ บ) วันก่อนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีได้เลือกไว้ ตามวัน
เวลา ทีได้กาํ หนดขึนโดยคณะกรรมการบริ หารภาคฯ ทังนีในการประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ
จะต้องไม่มีวาระการเลือกตังผูว้ า่ การภาค , รองผูว้ า่ การภาคคนที 1 และรองผูว้ า่ การภาคคนที 2 โดยให้
เลขาธิการภาคฯ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรของภาคฯทราบถึง วัน เวลา
สถานที และ วัตถุประสงค์ของการประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ อย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน
ก่อนการประชุมพิเศษของภาคฯ จะเริ มขึน

มาตรา 6
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ 1. ประกาศ
การแก้ไขใด ๆ จะเสนอหรื อลงคะแนนเสียง มิได้ นอกจากสโมสรจะส่ งหนังสื อถึงภาคไม่นอ้ ย
กว่า (เก้าสิบ) วัน และภาคจะได้ส่งเป็ นหนังสือถึงแต่ละสโมสรไม่นอ้ ยกว่า (สามสิ บ) วันก่อนวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พร้อมทังแจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสี ยง ณ ทีประชุมใหญ่ดงั กล่าว
ข้ อ 2. ผลบังคับใช้ โดยอัตโนมัติ
เมือมีการแก้ไขเพิมเติมธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล โดยทีประชุมใหญ่ของไล
ออนส์สากล การแก้ไขเพิมเติมดังกล่าว จะมีผลให้มีการเปลียนแปลงธรรมนูญและข้อบังคับ ของภาค
โดยอัตโนมัติ เมือเสร็ จสิ นการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล
Section 2. AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and
By-Laws are passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on
this District Constitution and By-Laws shall automatically be updated in this district constitution and
by-laws at the close of the convention
ข้ อ 3. วิธกี ารแก้ไข
ธรรมนูญนี อาจแก้ไขได้ ณ ทีประชุมใหญ่ของภาคเท่านัน โดยมติของคณะกรรมการฝ่ าย
ธรรมนูญและข้อบังคับ และมติรับรองโดยคะแนนเสี ยง / (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทีลงคะแนน
ข้ อ 4. วันทีมีผลบังคับ
การแก้ไขแต่ละครังจะมีผลบังคับตังแต่วนั สิ นสุดการประชุมใหญ่ทีได้มีมติแก้ไข นอกจากจะ
ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในมติแก้ไข
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ข้อบังคับ (BY-LAWS)
มาตรา 1
การประชุ มใหญ่ ของภาค
ข้ อ 1. การเลือกสถานทีประชุมใหญ่
ให้ผวู ้ ่าการภาค เป็ นผูร้ ับหนังสือแจ้งความจํานงจากสโมสรทีต้องการเป็ นเจ้าภาพการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี ในปี ถัดไป หนังสือแจ้งความจํานงทุกฉบับ จะต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารตามทีผูว้ ่าการ
ภาคต้องการทราบเป็ นครังคราว และจะต้องส่งถึงผูว้ ่าการภาคไม่นอ้ ยกว่า (สามสิ บ) วัน ก่อนวันเริ ม
ประชุมทีจะลงมติเลือกสถานทีประชุมใหญ่ ทีจะมีการลงคะแนนเสี ยง การกําหนดขันตอนของการ
ตรวจสอบข้อเสนอต่างๆ รวมถึงการนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ ในกรณี ทีไม่มีผเู ้ สนอรับเป็ นเจ้าภาพ
หรื อไม่สามารถรับข้อเสนอได้ให้ผวู ้ ่าการภาคเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ น
ข้ อ 2. การเปลียนสถานที
หากมี เหตุผลอันสมควร ผูว้ ่าการภาคมีสิทธิ และอํานาจที จะเปลียนแปลงสถานที ประชุ มได้
ตลอดเวลา แม้ว่าทีประชุมใหญ่ได้กาํ หนดไว้ก่อนแล้วก็ตาม แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
สโมสร หรื อสมาชิกสโมสรใดๆ ในภาค
ข้ อ 3. กรรมการเจ้ าหน้ าที
กรรมการบริ หารภาคจะเป็ นกรรมการเจ้าหน้าทีของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค
ข้ อ 4. ผู้รักษาความสงบ
ให้ผูว้ ่าการภาค แต่งตังผูร้ ั กษาความสงบในที ประชุ มใหญ่และผูช้ ่ วยผูร้ ักษาความสงบตาม
ความจําเป็ น
ข้ อ 5. รายงานผลเป็ นทางการ
ภายใน (หกสิ บ) วันหลังจากปิ ดประชุมใหญ่ของภาค ให้เลขาธิการภาคส่งสําเนารายงาน
การประชุมฉบับสมบูรณ์ ไปยังสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และหากสโมสรใดใน
ภาคนันๆ มีหนังสื อขอมา ก็จะจัดส่งสําเนาไปให้แก่สโมสรดังกล่าว
ข้ อ 6. คณะกรรมการสิ ทธิบัตร
คณะกรรมการสิทธิบตั รของการประชุมใหญ่ของภาค ประกอบด้วย ผูว้ ่าการภาคเป็ นประธาน
เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค กับสมาชิกอืนทีมิได้เป็ นกรรมการบริ หารภาค โดยผูว้ า่ การภาคแต่งตังอีก
2 (สอง) คน คณะกรรมการสิ ทธิบตั รจะมีอาํ นาจและกระทําหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในกฎข้อบังคับของ
โรเบิร์ตฉบับแก้ไขใหม่
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ข้ อ 7. ระเบียบปฏิบัติของการประชุมใหญ่
ผูว้ ่าการภาคจะเป็ นผูก้ าํ หนดระเบียบปฏิบตั ิการดําเนิ นการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่ประจําปี ของภาค และระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวจะถือเป็ นระเบียบของการประชุมทุกขันตอนในแต่
ละวัน
ข้ อ 8. คณะกรรมการอืน ๆ ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค
ผูว้ ่าการภาคจะแต่งตังประธานคณะกรรมการอืนๆ ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
ภาค และแต่งตังกรรมการอืนๆในตําแหน่งทีว่างของคณะกรรมการ ดังต่อไปนีคือ ฝ่ ายรับและเสนอ
ข้อยุติ ฝ่ ายเลือกตัง ฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับ ฝ่ ายกฎระเบียบต่างๆ และฝ่ ายการประชุมใหญ่ของ
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ให้แต่ละภูมิภาคมีผแู ้ ทนอย่างน้อย (หนึ ง) คนในคณะกรรมการแต่ละ
คณะดังกล่าว คณะกรรมการเหล่านีจะกระทําหน้าทีอืนๆ ตามทีผูว้ ่าการภาคจะมอบหมายให้
ข้ อ 9. การเก็บเงินกองทุนการประชุม
นอกจากค่าลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาคแล้ว ให้เรี ยกเก็บค่าบํารุ งการ
ประชุมใหญ่ประจําปี จํานวน (หนึงร้ อย) บาทต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน จากสมาชิกไลออนส์ทุก
สโมสรในภาค โดยทีสโมสรเป็ นผูช้ าํ ระล่วงหน้า ยกเว้นสโมสรทีสถาปนาใหม่ หรื อทําการฟื นฟูใหม่
โดยเก็บเป็ นงวดครึ งปี สองงวด ดังต่อไปนี จํานวน50 (ห้ าสิ บ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน ภายใน
วันที 10 กันยายนของแต่ละปี เป็ นค่าบํารุ งงวดครึ งปี สําหรับระหว่าง วันที 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม
และจํานวน 50 (ห้ าสิ บ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคนภายในวันที 10 มีนาคมของแต่ละปี เป็ นค่า
บํารุ งงวดครึ งปี สําหรับระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน การเรี ยกเก็บค่าบํารุ งดังกล่าวจะถือเอา
รายชือสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏอยูใ่ นวันทีหนึ งของเดือนกันยายนและมีนาคมตามลําดับ โดย
เลขาธิการภาคหรื อเหรัญญิกภาคเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บค่าบํารุ งนีจากสโมสรต่างๆ และนําไปฝากไว้ในบัญชี
พิเศษ ณ ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีกําหนดโดยผูว้ า่ การภาค เงินกองทุนทีเก็บได้นีจะได้นาํ ไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายของการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคโดยเฉพาะ และจะจ่ายโดยเช็คของภาคทีเบิกจ่ายและลง
นามโดยเหรัญญิกภาคร่ วมกับผูว้ า่ การภาค
สโมสรใดที ได้ขึนทะเบี ยนหรื อได้ฟื นฟูในปี การเงิน ปั จจุบ ัน จะเรี ยกเก็บ และจ่ายค่ าบํารุ ง
รายบุค คลสําหรั บปี การเงิน ดังกล่าว ตามอัตราถัวเฉลียนับจากวันที หนึ งของเดื อนที สองถัดจากวัน
สถาปนา หรื อทีได้ฟืนฟูใหม่แล้วแต่กรณี
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มาตรา 2
การประชุ มต่ างๆ
ข้ อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค / คณะกรรมการภาค
ก. การประชุ มสามัญ การประชุมสามัญของคณะกรรมการบริ หารภาคจะมีขึนในทุกๆ สาม
เดือนของปี การเงิน โดยการประชุมครังแรกควรมีขึนภายใน (สามสิ บ) วัน หลังจากวัน
ปิ ดประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์ สากลที ผ่านพ้น โดยเลขาธิ การ
ภาคเป็ นผูส้ ่งหนังสื อแจ้งล่วงหน้า (สิ บ) วัน กําหนดวัน เวลาและสถานทีทีผูว้ ่าการภาค
กําหนดให้ไปยังกรรมการบริ หารแต่ละคน
ข. การประชุ มวิสามัญ การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการบริ หารภาค อาจเชิ ญประชุ ม
วิสามัญโดยผูว้ ่าการภาคตามทีเห็ นสมควร และอาจเชิ ญประชุมโดยการทําหนังสื อตามที
กรรมการบริ ห ารส่ วนใหญ่ในคณะกรรมการบริ ห ารภาค ขอไปยังผูว้ ่าการภาค หรื อ
เลขาธิการภาค การเชิญประชุมวิสามัญต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ (อีเมล์ โทรสารหรื อโทรเลข)
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันหรื อไม่เกินกว่า 20 (ยีสิ บ) วัน โดยเลขาธิ การภาค ซึ งจะ
กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ วั น เวลา และสถานที ที กํ า หนดโดยผู้ ว่ า การภาค ไปยัง
กรรมการบริ หารภาคแต่ละคน
ค. การประชุ ม คณะกรรมการภาค ให้มี ก ารประชุ ม กรรมการภาคร่ วมกับ คณะกรรมการ
บริ หารภาคปี ละ 2 ครัง โดยผูว้ ่าการภาคเป็ นผูก้ าํ หนด
ง. องค์ ประชุ ม และการลงคะแนนเสี ย ง การเข้าประชุ ม โดยส่ วนใหญ่ ข องคณะกรรมการ
บริ หารภาคจะถือเป็ นองค์ประชุม สําหรับการประชุมใดๆ ในการประชุมทุกครัง ผูม้ ีสิทธิ
ในการออกเสี ยง ลงคะแนน ได้แก่ ผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาคเพิงผ่านพ้น รองผูว้ ่าการภาค
คนที 1 รองผู ว้ ่าการภาคคนที 2 ประธานภู มิ ภ าค ประธานเขต เลขาธิ ก ารภาคและ
เหรัญญิกภาค
ข้ อ 2. ภูมภิ าคและเขต
ก. การจั ด รู ป แบบองค์ ก ร ผู ้ว่า การภาคจะแบ่ ง ภาคออกเป็ นภู มิ ภ าคต่ างๆ ที มี ส โมสร
ไลออนส์อยูไ่ ม่เกินกว่า (สิ บหก) สโมสร และไม่น้อยกว่า (สิ บ) สโมสร และแบ่ง
แต่ละภูมิ ภาคเช่ นว่านันออกเป็ นเขตต่ างๆ ที มี ส โมสรไลออนส์อยู่ไม่เกิ นกว่า (แปด)
สโมสรและไม่ น้อ ยกว่า (สี ) สโมสร โดยเน้น เรื องที ตังทางภู มิ ศ าสตร์ ข องสโมสร
ภูมิ ภาคและเขตต่ างๆ และทังหมดนัน ผูว้ ่าการภาคจะเปลี ยนแปลงได้ หากได้มี ก าร
ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบและถือประโยชน์อนั สู งสุดขององค์กรเป็ นทีตัง
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ข. การประชุ มภู มิภ าค การประชุ ม ของผูแ้ ทนสโมสรทุ กสโมสรในภู มิ ภ าคกับ ประธาน

ภูมิภาค หรื อกรรมการบริ หารภาคคนอืนๆ ทีอาจได้รับมอบหมายจากผูว้ า่ การภาคให้เป็ น
ประธานการประชุม ควรจัดให้มีขึนระหว่างปี การเงิน ณ เวลาและสถานทีทีได้กาํ หนดขึน
โดยประธานภูมิภาคของภูมิภาคนัน
ค. การประชุมเขต การประชุมของบรรดาผูแ้ ทนของสโมสรในเขตโดยประธานเขตทําหน้าที
ประธาน จะจัดให้มีขึนระหว่างปี การเงิน ณ เวลาและสถานทีทีได้กาํ หนดขึนโดยประธาน
เขต

มาตรา 3
การเสนอชื อ การเลือกตังและการแต่ งตังของภาค
ข้ อ 1. คณะกรรมการเสนอชื อ
ผูว้ ่าการภาคจะประกาศแต่งตังคณะกรรมการเสนอชือ จํานวนกรรมการไม่ น้อยกว่ าสาม ( )
คน และไม่มากกว่ าห้ า ( ) คน แต่ละคนจะต้องเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์
ต่างๆ ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาค และจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งใดๆอยูใ่ นภาคหรื อสํานักงานสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลในขณะทีได้รับตําแหน่ง กรรมการเหล่านี จะต้องได้รับหนังสื อเชิญไม่นอ้ ยกว่า
(หกสิ บ) วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค สมาชิกสามัญทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ
สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในภาค ทีประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตังเป็ นผูว้ า่ การภาค รอง
ผูว้ ่าการภาคคนที 1 หรื อ รองผูว้ า่ การภาคคนที 2 จะต้องยืนความจํานงเป็ นหนังสือพร้อมทังหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
ก. เคยดํารงตําแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อเป็ นส่ วนใหญ่ในปี บริ หารที
ดํารงตําแหน่งนัน และเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารสโมสรไลออนส์อีกไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี มาแล้ว (รวม 3 ปี ) และ
ข. เคยดํารงตําแหน่งประธานเขต หรื อประธานภูมิภาค หรื อรองผูว้ ่าการภาค หรื อเลขาธิ การ
ภาค หรื อเหรัญญิกภาคมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี หรื อเป็ นส่วนใหญ่ในปี บริ หารทีดํารง
ตําแหน่งนัน
ค. การดํารงตําแหน่งใน ข้อ 1 ก. และ ข้อ 1 ข. หากเกิดขึนในปี เดียวกันให้นบั เอาตําแหน่ง
เดียวเท่านัน
ง. สําหรับผูส้ มัครตําแหน่งผูว้ า่ การภาค จะต้องเคยดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการภาค คนที
มาแล้วอีกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อเป็ นส่วนใหญ่ในปี บริ หารนัน เว้นแต่ปีบริ หารแรกทีขยาย
ภาคใหม่
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ข้ อ 2. วิธีการเลือกตังผู้ว่าการภาค
สมาชิกทีมีคุณสมบัติครบถ้วนคนใดในสโมสรในภาคทีประสงค์จะสมัครเข้าดํารงตําแหน่ง
ผูว้ ่าการภาค จะต้องแสดงความจํานงลงสมัครรับเลือกตังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการเสนอ
ชือ ก่อนวันทีคณะกรรมการจะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้อมด้วยหลักฐาน คุณสมบัติต่างๆ ตามทีได้
กําหนดไว้ในธรรมนูญ และข้อบังคับสโมสรไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือจะนําเสนอรายชือ
ผูล้ งสมัครรับเลือกตังทังหมดทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ณ ทีประชุมใหญ่ของภาค การเสนอของ
คณะกรรมการถือเป็ นทีสิ นสุด หากไม่มีผเู ้ สนอชือ และ/หรื อ ไม่มีผมู ้ ีคุณสมบัติครบถ้วนในกรณี นี
เท่านันจึงให้มีการเสนอชือผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่งทีมีคุณสมบัติครบถ้วนจากทีประชุมใหญ่ได้ ผูส้ มัครเข้า
รับเลือกจะได้รับอนุญาตให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมได้ไม่เกิน (ห้า) นาที และผูส้ นับสนุนอีก
(หนึ ง) คน จะกล่าวปราศรัยได้ไม่เกิน (สาม) นาที
ข้ อ 3. วิธีการเลือกตังรองผู้ว่าการภาค คนที 1 และ รองผู้ว่าการภาค คนที 2
สมาชิกผูใ้ ดของสโมสรใดในภาค ทีประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตัง ในตําแหน่งรองผูว้ า่ การ
ภาค คนที 1 หรื อรองผูว้ า่ การภาค คนที 2 จะต้องแสดงความจํานงลงสมัครรับเลือกตังเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการเสนอชือ ก่อนวันทีคณะกรรมการจะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้อมด้วย
หลักฐานคุณสมบัติต่างๆของผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่งตามทีได้กาํ หนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับไลออนส์
สากล คณะกรรมการเสนอชือ จะเสนอชือผูล้ งสมัครรับเลือกตังทังหมด ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อที
ประชุมใหญ่ของภาค หากไม่มีผลู ้ งสมัครและ/หรื อไม่มีผมู ้ ีคุณสมบัติครบถ้วนในกรณี นีเท่านัน จึงให้มี
การเสนอชือผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่งทีมีคุณสมบัติครบถ้วนในทีประชุมใหญ่ได้ และผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง
จะได้รับอนุญาตให้กล่าวปราศรัยได้ไม่เกิน 5 (ห้า) นาทีและผูส้ นับสนุนอีก (หนึง) คน จะกล่าว
ปราศรัยได้ไม่เกิน 3 นาที
ข้ อ 4. การลงคะแนนเสียง
การเลือกตังจะกระทําโดยการลงคะแนนลับเมือมีผสู ้ มัครเข้ารับเลือกตังได้รับการเสนอชือสอง
คนหรื อมากกว่า ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตังทีได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจะเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตัง ถ้าในการ
ลงคะแนนครังแรกและในครังต่อๆ มา ไม่มีผสู ้ มัครคนใดได้รับเสียงข้างมาก ผูส้ มัครเข้ารับเลือกที
ได้รับคะแนนเสี ยงตําสุด และผูไ้ ด้รับคะแนนเสียงเสมอกันทีตําสุดจะต้องถูกตัดทิงไป และการ
ลงคะแนนเสี ยงก็จะดําเนินต่อไปจนกว่า ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตังคนใดคนหนึงจะได้รับคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ในกรณี ทีมีคะแนนเสี ยงเท่ากันในครังใด การลงคะแนนก็จะดําเนินต่อไปในระหว่างผูท้ ีมีคะแนน
เสี ยงเท่ากันจนกว่าจะมีผหู ้ นึงผูใ้ ดได้รับเลือก ภายหลังจากการนับคะแนนเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้
รวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงเก็บใส่ห่อปิ ดผนึกเป็ นเอกสารลับ และมอบให้สภาผูว้ า่ การภาคปัจจุบนั
นําไปทําลายโดยเร็ ว
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ข้ อ 5. เมือตําแหน่ งผู้ว่าการภาคว่างลง
ในกรณี ทีตําแหน่งผูว้ า่ การภาค ว่างลง ให้ดาํ เนินการตามขันตอนทีได้กาํ หนดไว้ในธรรมนูญ
และข้อบังคับสโมสรไลออนส์สากล อดีตผูว้ า่ การภาคเพิงผ่านพ้น รองผูว้ า่ การภาค ประธานภูมิภาค
ประธานเขต เลขาธิ การภาค และเหรัญญิกภาค กับคณะกรรมการทีปรึ กษากิตติมศักดิของผูว้ ่าการภาค
จัดประชุม ณ วัน เวลา และสถานทีทีจะกําหนดขึน โดยผูว้ ่าการภาค เพิงผ่านพ้น เพือเลือกผูเ้ ข้าดํารง
ตําแหน่งแทนเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล (ดูคู่มือนโยบายบริ หารของสภาภาค
รวม)
ข้ อ 6. เมือตําแหน่ งรองผู้ว่าการภาค คนที 1 / รองผู้ว่าการภาค คนที 2 และตําแหน่ งอืนว่ างลง
นอกจากตําแหน่งรองผูว้ ่าการภาค คนที 1 และรองผูว้ า่ การภาคคนที 2 แล้ว ให้ผวู ้ ่าการภาคเป็ น
ผูแ้ ต่งตังตําแหน่งอืนๆ ทีว่างลงตามวาระทีเหลืออยู่ ในกรณี ทีตําแหน่งรองผูว้ า่ การภาค คนที 1 หรื อ
รองผูว้ ่าการภาค คนที 2 ว่างลง ผูว้ ่าการภาคจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารภาคกับอดีตผูบ้ ริ หาร
และกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลทังหมด
ทีเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ
สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ทีขึนทะเบียนอยูใ่ นภาค
เป็ นหน้าทีของผูเ้ ข้าประชุมในการ
ประชุมครังนี ทีจะแต่งตังสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนผูห้ นึงขึนดํารงตําแหน่งรอง
ผูว้ ่าการภาค คนที 1 หรื อ รองผูว้ า่ การภาค คนที 2 ตามวาระทีคงเหลืออยู่ ในการแต่งตังแทนตําแหน่งที
ว่างดังกล่าวจะเป็ นหน้าทีของผูว้ ่าการภาค หรื อหากไม่มี ก็ให้เป็ นหน้าทีของผูว้ า่ การภาคคนหลังสุดทีมี
อยูท่ ีจะออกหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบทําหน้าทีเป็ นประธานของการประชุม
ประธานจะนําเสนอผลการประชุมไปยังสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน
(เจ็ด)
วัน พร้อมด้วยหลักฐานการเชิญประชุมทีได้ส่งออกไป และรายงานการประชุม ผูท้ ีมีสิทธิได้รับเชิญให้
เข้าประชุมและได้เข้าประชุมด้วยตนเองจะมีสิทธิลงคะแนนเสี ยงหนึ งคะแนนสําหรับไลออนทีตนเลือก
ข้ อ 7. คุณสมบัตขิ องประธานภูมภิ าค/ประธานเขต
ประธานแต่ละภูมิภาคและประธานเขตจะต้อง
ก. เป็ นสมาชิกทีเข้มแข็งอยูใ่ นสถานภาพสมบูรณ์ในเขตและภูมิภาคนันๆ ของตนและ
ข. เคยดํารงตําแหน่ง หรื อ กําลังจะดํารงตําแหน่ง ในขณะทีเข้ารับตําแหน่งเป็ นประธาน
ภูมิภาคหรื อประธานเขต เป็ นนายกสโมสรไลออนส์เต็มตามวาระหรื อเป็ นส่วนใหญ่ของ
วาระ กับเคยเป็ นกรรมการบริ หารสโมสรไลออนส์สโมสรหนึ งสโมสรใดมาไม่นอ้ ยกว่า
(สอง) ปี
ข้ อ 8. ตําแหน่ งประธานภูมภิ าค / ประธานเขตทีว่ าง
หากประธานภูมิภาค หรื อ ประธานเขต ผูใ้ ดจะพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสโมสรในเขตหรื อ
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี วาระการดํารงตําแหน่งก็จะสิ นสุดลงด้วย และผูว้ า่ การภาคจะแต่งตังผูอ้ ืนเข้าดํารง
ตําแหน่งแทน อย่างไรก็ดีได้กาํ หนดไว้ดว้ ยว่า ผูว้ า่ การภาคอาจพิจารณายกเลิกตําแหน่งประธานภูมิภาค
สําหรับวาระทีคงเหลืออยูก่ ไ็ ด้
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มาตรา 4
หน้ าทีของกรรมการบริหารภาค
ข้ อ 1. ผู้ว่าการภาค
ภายใต้ความควบคุมดูแลทัวไปของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ผูว้ ่าการภาคจะเป็ นตัวแทนของสมาคมสโมสรไลออนส์ในภาคของตน นอกจากนี ยังจะเป็ นหัวหน้า
ของคณะกรรมการบริ หารในภาคของตน และจะควบคุ มดูแลรองผูว้ ่าการภาค คนที 1 รองผูว้ ่าการ
ภาค คนที 2 ประธานภูมิภาค ประธานเขต เลขาธิ การภาค เหรัญญิกภาค และกรรมการบริ หารภาค
คนอืนๆ ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของภาคนี ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผูว้ า่ การ
ภาคคือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ควบคุมดูแลการก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่
ค. ส่ งเสริ มมูลนิ ธิไลออนส์สากลและกิจกรรมบริ การต่างๆ ทังมวลของสมาคม
ง. เป็ นประธานการประชุมของการประชุมกรรมการบริ หารภาค การประชุมใหญ่ และการ
ประชุมอืนๆ ของภาค หากเวลาใดทีไม่สามารถทําหน้าทีประธานของการประชุมได้ให้
รองผูว้ ่าการภาค คนที 1 หรื อรองผูว้ ่าการภาค คนที 2 ทําหน้าทีดังกล่าวแทน แต่ถา้ รอง
ผูว้ ่าการภาค คนที 1 หรื อ รองผูว้ า่ การภาค คนที 2 ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้กใ็ ห้ที
ประชุมนันเลือกกรรมการคนหนึงคนใดทีเข้าประชุมทําหน้าทีประธานแทน
จ. ส่ งเสริ มความกลมเกลียวระหว่างสโมสรไลออนส์ในภาค
ฉ. ควรเยียมสโมสรแต่ละสโมสรอย่างน้อยหนึ งครังระหว่างวาระทีดํารงตําแหน่ง
ช. ทําหน้าทีควบคุมดูแล และบังคับบัญชา คณะกรรมการบริ หารภาคและผูไ้ ด้รับแต่งตังเป็ น
กรรมการฝ่ ายต่างๆ ของภาคดังทีได้กาํ หนดไว้ในธรรมนูญของภาคนี
ซ. ยืนรายการรายละเอียดค่าใช้จ่ายของรายรับรายจ่ายทังสิ นของภาคต่อทีประชุมใหญ่ของ
ภาคหรื อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค ณ ทีประชุมใหญ่ภาครวม
ฌ. เมือสิ นสุดวาระของการดํารงตําแหน่งจะต้องนําส่งสมุดบัญชีและบันทึกรายงานทังปวง
ของภาค ต่อผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่งแทนโดยทันที
ญ. รายงานการล่วงละเมิดการใช้ชือและเครื องหมายของสมาคมทังหมดทีทราบต่อสโมสร
ไลออนส์สากล
ฎ. ปฏิ บ ัติ ห น้ าที และดําเนิ น การอื นๆ ตามที คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากลจะกําหนดให้ทาํ ตามคู่มือผูว้ า่ การภาค หรื อผ่านทางอืนๆ
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ข้ อ 2. รองผู้ว่าการภาค คนที 1 /รองผู้ว่าการภาคคนที 2
2.1 รองผูว้ า่ การภาค คนที 1 อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลและแนะนําของผูว้ า่ การภาค จะเป็ น
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายบริ หารและเป็ นตัวแทนของผูว้ า่ การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผูว้ า่ การ
ภาค คนที 1 คือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ปฏิบตั ิภารกิจด้านการบริ หารซึงได้รับมอบหมายจากผูว้ ่าการภาค
ค. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที และดําเนิ น การอื นๆ ตามที คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากลกําหนดให้
ง. เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริ หารภาค และ ปฏิบตั ิหน้าที แทนผูว้ า่ การภาคในที
ประชุมเมือผูว้ า่ การภาคไม่สามารถร่ วมประชุมได้ และเข้าร่ วมในการประชุมสภาผูว้ า่ การ
ภาค ตามสมควร
จ. ร่ วมในการประเมินความเข้มแข็งและความอ่อนแอของสโมสรต่างๆ ของภาค โดยเฉพาะ
การระบุสโมสรทีอ่อนแอ และสโมสรทีกําลังจะอ่อนแอภายในภาค ช่วยวางแผนทีจะทํา
ให้สโมสรเข้มแข็งขึน
ฉ. ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็ นตัวแทนของผูว้ า่ การภาคเมือมีการร้องขอจากผูว้ า่ การ
ภาค
ช. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพแลคณะกรรมการฝ่ ายขยายสโมสรของ
ภาคและช่วยประสานงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายประจําปี
ซ. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาผูน้ าํ และช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการฯ
ในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการภาคและสมาชิก เพือให้ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยการใช้คณะกรรมการฝ่ าย GMT & GLT ของภาคให้เป็ นประโยชน์
และการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ของภาคให้เป็ นหนึงเดียว
ฌ. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่ของภาค และช่วยเหลือในการวางแผน
และจัดการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค และช่วยประสานงานกับผูว้ า่ การภาคในการจัด
ประชุมใหญ่ของภาคและประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในภาค
ญ. ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ตามทีผูว้ ่าการภาคจัดสรรให้
ฎ. มีส่วนร่ วมในการวางแผนประจําปี ตลอดรวมถึงการวางงบประมาณของภาค
ฏ. ทําความเข้าใจหน้าทีต่างๆ ทีผูว้ ่าการภาคต้องกระทํา ในกรณี ทีตําแหน่งผูว้ า่ การภาคว่างลง
จะได้มีความพร้อมทีจะสานต่อหน้าที และความรับผิดชอบในฐานะรักษาการแทนจนกว่า
จะมีผทู ้ ีได้รับการแต่งตังอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของภาค
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. . รองผูว้ า่ การภาคคนที 2 อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลและแนะนําของผูว้ า่ การภาค จะเป็ น
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายบริ หารและเป็ นตัวแทนของผูว้ า่ การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผูว้ า่ การ
ภาค คนที 2 คือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ปฏิบตั ิภารกิจด้านการบริ หารซึงได้รับมอบหมายจากผูว้ ่าการภาค
ค. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที และดําเนิ น การอื นๆ ตามที คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากลกําหนดให้
ง. เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หารภาคและปฏิ บ ัติ หน้าที แทนผูว้ ่าการภาคในที
ประชุมเมือผูว้ ่าการภาคไม่สามารถร่ วมประชุมได้ และเข้าร่ วมในการประชุมสภาผูว้ า่ การ
ภาค ตามสมควร
จ. ทําความเข้าใจสถานะภาพของสโมสรต่างๆ ภายในภาค และช่วยเหลือผูว้ ่าการภาคและ
รองผูว้ ่าการภาค คนที 1 ในการระบุสโมสรทีอ่อนแอ และกําลังจะอ่อนแอ และช่วยให้
สโมสรนันๆ เข้มแข็งขึน
ฉ. ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็ นตัวแทนของผูว้ ่าการภาคเมื อมีการร้องขอจากผูว้ ่าการ
ภาค
ช. ประสานงานกับผูว้ า่ การภาค และรองผูว้ า่ การภาค คนที 1 ในการวางแผนและจัดการ
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค
ซ. ปฏิ บ ั ติ ง านร่ ว มกั บ คณะกรรมการฝ่ าย GMT รั ก ษาสมาชิ ก ภาพ และช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการฯ ในการป้ องกันการสูญเสี ยสโมสรและสมาชิก เนื องจาความอ่อนแอและ/
หรื อปัญหาทางการเงินของสโมสร
ฌ. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะกรรมการฝ่ ายมูลนิธิไลออนส์สากลของภาค และช่วยประสานงาน
เพือบรรลุเป้ าหมายประจําปี โดยการเผยแพร่ ขอ้ มุลของมูลนิ ธิฯ เพือเสริ มสร้างความเข้าใจ
และการสนับสนุนมูลนิธิฯ
ญ. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคและช่วยประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้เว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตในหมู่สโมสรและสมาชิก เพือให้สามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และการสังซือสิ นค้าจากไลออนส์สากล
ฎ. ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ตามทีผูว้ ่าการภาคจัดสรรให้
ฏ. มีส่วนช่วยผูว้ า่ การภาค และรองผูว้ ่าการภาค คนที 1 และคณะกรรมการบริ หารภาค ใน
การวางแผนสําหรับปี ถัดไป
ฐ. ทําความเข้าใจหน้าทีต่างๆ ทีผูว้ ่าการภาคต้องกระทํา ในกรณี ทีตําแหน่งผูว้ า่ การภาคและ
รองผูว้ ่าการภาค คนที 1 ว่างลง จะได้มีความพร้อมทีจะสานต่อหน้าทีและความรับผิดชอบ
ในฐานะรักษาการแทนจนกว่าจะมีผทู ้ ีได้รับการแต่งตังอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของภาค
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ข้ อ 3. เลขาธิการ / เหรัญญิกภาค
ปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้ความควบคุมดูแลของผูว้ า่ การภาคมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดโดยตําแหน่งรวมถึงหน้าทีอืนๆ ดังต่อไปนี แต่กม็ ิได้จาํ กัด
ขอบเขตไว้ คือ
(1) เก็บรักษาบันทึกทีถูกต้องของวาระการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ หารภาค
และนําส่งสําเนาให้คณะกรรมการบริ หารภาคทุกคน และสํานักงานใหญ่สมาคม
สโมสรไลออนส์สากลภายใน (ห้า) วัน หลังการประชุมแต่ละครัง
(2) จัดทําและเก็บรายงานการประชุมใหญ่ของภาคและส่ งสําเนาไปยังสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากล ผูว้ ่าการภาค และเลขาธิการของแต่ละสโมสรในภาค
(3) ทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ หารภาค ตามทีผูว้ ่าการภาค หรื อคณะกรรมการ
บริ หารภาคต้องการ
(4) เรี ยกเก็บและรับเงินค่าบํารุ งทังหมดที เก็บจากสมาชิ กและสโมสรต่างๆ ในภาคนํา
ฝากเงินดังกล่าวไว้ในธนาคารตามที ผูว้ ่าการภาคกําหนด กับจ่ายเงินดังกล่าวตาม
คํา สั งของผู ้ว่ า การภาค ตามงบประมาณที ได้ รั บ การรั บ รองจากที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารภาค
(5) สังจ่ายเงินให้แก่ เลขาธิการ/เหรัญญิก สภาผูว้ า่ การภาครวม เป็ นค่าบํารุ งของภาครวม
ทีภาครองเรี ยกเก็บไว้แล้ว พร้อมกับขอใบรับเงินทีถูกต้องไว้
(6) เก็ บ รั ก ษาสมุ ด บัญ ชี แ ละใบสําคัญ ต่ างๆ ในการลงบัญ ชี อ ย่างถู ก ต้อ งกับ บัน ทึ ก
รายงานการประชุ ม ของการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารภาคทังหมดไว้ และ
ยินยอมให้มีการตรวจสอบโดยผูว้ ่าการภาค กรรมการบริ หารภาค และสโมสรใดๆ
(หรื อตัวแทนทีได้รับมอบหมายใดๆ ของบุคคลเหล่านัน) ณ เวลา และด้วยเหตุผลที
สมควร เมื อผูว้ ่าการภาคหรื อคณะกรรมการบริ หารภาคมี คาํ สัง จะต้องนําส่ งสมุด
บัญชีและบันทึกต่างๆ ให้ผสู ้ อบบัญชี ทีได้แต่งตังขึนโดยผูว้ า่ การภาค
(7) จัดทําทัณฑ์บนสําหรับการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างซื อสัตย์ ของตน ในวงเงินและด้วย
การประกันตามทีกําหนดโดยผูว้ ่าการภาค
ค. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนๆ และกระทําการต่างๆ โดยคําสังของคณะกรรมการอํานวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลเป็ นครังคราว
ง. ลงนามในเช็คร่ วมกับผูว้ า่ การภาค
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ข้ อ 4. ประธานภูมภิ าค
ประธานภูมิ ภ าค ปฏิ บ ัติ ห น้าที ภายใต้การควบคุ ม ดู แ ลและสังการของผูว้ ่าการภาค จะเป็ น
หัวหน้าผูบ้ ริ หารในภูมิภาคของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของประธานเขตในภูมิภาค ของตนกับประธานฝ่ ายต่างๆ ใน
ภาค ทีผูว้ ่าการภาคจะมอบหมายให้
ค. มีบทบาทในการก่อตังสโมสรใหม่ และในการเสริ มสร้างสโมสรทีอ่อนแอให้เข้มแข็งขึน
ง. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของแต่ละสโมสรในภูมิภาคของตน อย่างน้อยหนึ งครัง
ระหว่างวาระทีตนดํารงตําแหน่ง แล้วรายงานสิ งทีได้พบเห็นต่อผูว้ า่ การภาค
จ. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของคณะกรรมการบริ หารสโมสรของแต่ละสโมสรใน
ภูมิภาคของตน อย่างน้อยหนึ งครังระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ฉ. พยายามให้ทุกๆ สโมสรในภูมิภาคของตน ดําเนินการภายใต้กรอบของธรรมนูญและ
ข้อบังคับของสโมสรทีมีอยู่
ช. ส่ งเสริ มให้มีตวั แทนไปเข้าประชุมใหญ่สามัญประจําปี
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
และประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาครองและภาครวม โดยอย่างน้อยตามจํานวนของผู้
แทนทีสโมสรต่างๆ ในภูมิภาคของแต่ละสโมสรทีมีสิทธิ
ซ. ไปเยียมเยียนเป็ นทางการในการประชุมสโมสรหรื อร่ วมงานฉลองวันสถาปนาสโมสร
ตามทีจะได้รับ มอบหมายจากผูว้ า่ การภาค
ฌ. ปฏิบตั ิหน้าทีเพิมเติมเป็ นครังคราวตามทีได้รับมอบหมายโดยผูว้ ่าการภาค
นอกจากนีประธานภูมิภาคจะปฏิบตั ิหรื อทําหน้าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการอํานวยการ
สมาคม สโมสรไลออนส์สากลกําหนดไว้ในคู่มือประธานภูมิภาคหรื อผ่านทางอืนๆ หาก
ผูว้ ่าการภาคเห็นว่าประธานภูมิภาคไม่สามารถ หรื อมิได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามตําแหน่งของตน
ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี หรื อในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ผูว้ ่าการภาคจะแต่งตังผู ้
ปฏิบตั ิหน้าทีแทนตามวาระทียังคงเหลืออยู่
ข้ อ 5. ประธานเขต
ประธานเขต ปฏิ บ ัติ ห น้าที ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แ ลและสังการของผูว้ ่าการภาค และ/หรื อ
ประธานภูมิภาค จะเป็ นหัวหน้าผูบ้ ริ หารในเขตของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ
ก. สื บทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. เป็ นประธานคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ การภาค ในเขตของตนและในฐานะประธาน
จะต้องเรี ยกประชุมคณะกรรมการดังกล่าวตามทีกําหนดไว้
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ค. ทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ ่าการภาค

และส่งสําเนาไปยัง
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และผูว้ า่ การภาคกับประธานภูมิภาคภายใน (ห้า) วัน
หลังจากวันประชุม
ง. มีบทบาทเข้มแข็งในการก่อตังสโมสรใหม่ และรับทราบถึงสภาพและกิจกรรมต่างๆ ของ
ทุกสโมสรในเขตของตนเป็ นตัวแทนแต่ละสโมสรในเขตของตน เมือเกิดปัญหากับภาค
หรื อประธานสภาภาครวม หรื อสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
จ. ดูแลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ทีกําหนดโดยภาค ภาครวมและสโมสรไลออนส์
สากลในเขตของตน
ฉ. พยายามให้ทุกๆ สโมสรในเขตของตนดําเนิ นการ ภายใต้ธรรมนู ญ และข้อบังคับ ของ
สโมสร
ช. ส่ งเสริ ม ให้มีต ัวแทนไปเข้าประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์ สากล
และประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ของภาค (รองและภาครวม) โดยอย่างน้อยตามจํานวน
ของผูแ้ ทนทีสโมสรต่างๆ ในเขต ของตนมีสิทธิ
ซ. ควรเยียมเยียนการประชุ ม สามัญ ของแต่ ละสโมสรในเขตของตน อย่างน้อยหนึ งครั ง
ระหว่างการดํารงตําแหน่ งของตน แล้ว รายงานสิ งที ได้พ บเห็ น ต่ อ ประธานภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับความอ่อนแอทีตนอาจพบเห็น (สําเนาส่งผูว้ า่ การภาค)
ฌ. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที และดําเนิ น การอื นๆ ตามที คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากลกําหนด
หากผูว้ ่าการภาคเห็นว่าประธานเขต ไม่สามารถหรื อมิได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามตําแหน่งของตน
ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี หรื อในกรณี ทีตําแหน่งว่างลงด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ผูว้ ่าการภาคจะแต่งตังผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
แทนตามวาระทียังคงเหลืออยู่
ข้ อ 6. คณะกรรมการบริหารภาค (Cabinet)
คณะกรรมการบริ หารภาคของผูว้ า่ การภาคจะต้อง
ก. ช่ วยเหลื อสนับ สนุ น ผูว้ ่าการภาคในการปฏิ บ ัติ หน้าที และกําหนดแผนการบริ หารและ
นโยบายภาค ในเรื องทีเกียวกับสวัสดิภาพของไลออนส์
ข. รั บ รายงาน และข้ อ เสนอจากประธาน ภู มิ ภาคและป ระธานฝ่ ายของภาคห รื อ
กรรมการบริ หารภาคทีได้รับมอบหมายในเรื องทีเกียวกับสโมสรและเขตต่าง ๆ
ค. ควบคุมดูแลการเก็บค่าบํารุ งของเหรัญญิกภาค กําหนดวิธีการฝากกองทุนดังกล่าว กับ
อนุมตั ิการจ่ายทีถูกต้องสมควรทีเกียวกับการบริ หารกิจการของภาค
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ง. ให้เลขาธิ การภาค / เหรัญญิกภาคทําหนังสื อรับประกันความซือสัตย์โดยให้ไว้กบั ผูว้ า่ การ

ภาค
จ. ทํารายงานการเงินของภาค จากข้อมูลของเลขาธิ การภาคและเหรัญญิกภาค เป็ นรายครึ งปี
หรื อบ่อยครังกว่านัน
ฉ. ให้มีการตรวจสอบบัญชีของสมุดบัญชี และบัญชีต่างๆ ของเลขาธิ การภาค เหรัญญิกภาค
และด้วยการอนุมตั ิของผูว้ ่าการภาค ให้กาํ หนดตารางวันเวลาและสถานทีทีแน่นอนของ
การประชุมคณะกรรมการบริ หารภาค ทีจะมีขึนในระหว่างปี การเงิน
ข้ อ 7. ผู้รักษาความสงบ
ผูร้ ักษาความสงบมีหน้าทีรักษาระเบียบและมารยาทในการประชุมและทีประชุมนันๆ และทํา
หน้าทีอืนๆ ทีกําหนดไว้ตามตําแหน่งของตน ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิของโรเบิร์ตฉบับแก้ไขใหม่

มาตรา 5
คณะกรรมการภาคและหน้ าที
ข้ อ 1. คณะกรรมการทีปรึกษาของผู้ว่าการภาค
ในแต่ละเขตจะมีประธานเขต นายกสโมสร และเลขาธิ การสโมสรของสโมสรทีสังกัดในเขต
เป็ นคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ การภาค โดยมีประธานเขตเป็ นประธาน ประธานเขตจะเป็ นผู ้
กําหนดวัน เวลา และสถานทีสําหรับการประชุมเขต คณะกรรมการนี จะจัดประชุมครังแรกขึนภายใน
(เก้าสิ บ) วัน หลังจากเสร็จสิ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
การประชุมครังทีสองจะมีขึนในเดือนพฤศจิกายน ครังทีสามในเดือนกุมภาพันธ์หรื อมีนาคม และครัง
ทีสี ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค คณะกรรมการมีหน้าทีช่วยเหลือประธานเขต ในการ
ให้คาํ ปรึ กษา ให้คาํ แนะนําทีเกียวข้องกับ สวัสดิการของไลออนส์และของสโมสรในเขต และรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวผ่านประธานเขตไปยังผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการบริ หารภาค
ข้ อ 2. คณะกรรมการกิตติมศักดิของผู้ว่าการภาค
ผูว้ ่าการภาคอาจแต่งตังคณะกรรมการกิตติมศักดิทีประกอบด้วย อดีตผูบ้ ริ หารไลออนส์สากล
และอดีตกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผูซ้ ึ งเป็ นสมาชิ กที มี สถานภาพสมบู รณ์
ของสโมสรที ตังอยู่ในภาค คณะกรรมการนี จะประชุม กันเมือผูว้ ่าการภาคเป็ นผูเ้ ชิ ญประชุม โดยมี
หน้าทีทีจะปฏิบตั ิตาม และภายใต้คาํ แนะนําของผูว้ ่าการภาคในการส่ งเสริ มความสามัคคีของสมาชิ ก
ในภาค ประธานคณะกรรมการคณะนี จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารภาคเมือได้รับเชิญจาก
ผูว้ ่าการภาค
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มาตรา 6
กองทุนบริหารของภาค
ข้ อ 1. รายได้ ของภาค
ให้มีรายได้สาํ หรับค่าใช้จ่ายการบริ หารงานของภาค โดยจัดเก็บค่าบํารุ งรายปี เป็ นเงินจํานวน
, (หนึงพันสี ร้อยเจ็ดสิบห้า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจากสโมสรเป็ น
(สอง) งวดๆ ละครึ งปี ดังนี : เก็บ . บาท (เจ็ดร้อยสามสิ บเจ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) ต่อคนภายใน
วันที กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก
. บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิ บสตางค์) ต่อคนภายในวันที มีนาคมของแต่ละปี เพือเป็ น
ค่าใช้จ่ายระหว่างวันที มกราคมถึงวันที มิถุนายน ค่าบํารุ งนี ให้เรี ยกเก็บตามจํานวนสมาชิกของ
แต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาคฯ ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคม
ตามลําดับ
ค่าบํารุ งดังกล่าวจะต้องชําระให้แก่เหรัญญิกของภาคฯ โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้น
แต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรื อสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้องชําระค่าบํารุ งในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันที
หนึ งของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรื อฟื นฟูแล้วแต่กรณี ค่าบํารุ งนีจะนําไปใช้จ่ายเกียวกับงาน
ธุรการของภาคฯเท่านันและจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารภาค และจะชําระด้วยเช็คลง
นามโดยผูว้ า่ การภาคและ/หรื อเลขาธิการภาคฯและ/หรื อเหรัญญิกภาคฯ
เงินค่าบํารุ งทีเก็บได้จากสมาชิกสโมสรไลออนส์แต่ละคน จํานวน , (หนึ งพันสี ร้อยเจ็ด
สิ บห้า) บาท นี ให้จาํ แนกเป็ นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี
ก. จํานวน 800 (แปดร้อย) บาท ให้นาํ ไปใช้ในการบริ หารงานของภาค
ข. จํานวน 50 (ห้าสิ บ) บาท ให้นาํ ส่งภาครวมเพือใช้ในการบริ หารงานภาครวม
ค. จํานวน 50 (ห้าสิ บ) บาท ให้นาํ ไปใช้สมทบกองทุนสะสมซึงจัดตังไว้ทีภาครวม 310
ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาผูว้ า่ การไลออนส์สากลภาครวม สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์สนับสนุนผูม้ ีความสามารถ และคุณสมบัติอนั เหมาะสมเข้ารับตําแหน่งสู งใน
คณะกรรมการบริ หารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการรับรอง
นายก อุปนายก หรื อกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรื อเจ้าหน้าที
สํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ทีมาปฏิบตั ิงานให้กบั ไลออนส์ในประเทศ
ไทย หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการทีไลออนส์ในประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม หรื อ
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการจัดการประชุมระหว่างประเทศขึน
หรื อกิจกรรมทีเกียวข้องกับ
ไลออนส์ต่างประเทศ โดยให้สภาผูว้ า่ การภาครวมเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน
และอนุมตั ิสงจ่
ั ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใช้จ่ายเงินกองทุนสะสมนีในกิจกรรมอืน
นอกจากวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ขา้ งต้นมิได้
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ง. จํานวน 100 (หนึ งร้อย) บาท เป็ นค่าสนับสนุนการพิมพ์และส่ งเอกสาร “เสี ยงสิ งโต” อัน

จ.

ฉ.

ช.

ซ.

ฌ.

ญ.

ฎ.

ได้แก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การเรี ยงพิมพ์ การจัดส่ ง และ
กิจการใด ๆ อันเกียวกับวารสาร “เสี ยงสิ งโต"
จํานวน 100 (หนึ งร้อย) บาท ให้นาํ ไปสมทบกองทุนสะสมเพือสนับสนุนการประชุมใหญ่
ประจําปี ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาภาครวม การใช้จ่ายตาม ก,ข,ค นี ต้องได้รับ
อนุมตั ิงบประมาณจากคณะกรรมการบริ หารภาคหรื อสภาผูว้ า่ การภาครวมแล้วแต่กรณี
จํานวน (หนึงร้อย) บาท ให้นาํ ไปสมทบกองทุนสะสมเพือสนับสนุนสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ และการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ความ
รับผิดชอบของสภาภาครวม
จํานวนเงิน
(หนึ งร้อย) บาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม และสนับสนุนการเป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING) หรื อเป็ น
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุม โดยให้คณะกรรมการภาคเป็ นผูว้ างระเบียบ
การจ่ายเงินอนุมตั ิ
สังจ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็ นและใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึน
ทังนีให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนทวินนิ ง (TWINNING FUND)
จํานวนเงิน
(หนึ งร้อย) บาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม และสนับสนุ นโครงการ
จัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน การประชาสัมพันธ์เกียวกับ
โครงการหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน การมอบหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน ฉบับพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ทังนีให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุน
สารานุกรมฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Salanukom Fund)
จํานวนเงิน 50 (ห้าสิ บ) บาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม และสนับสนุ นการจัดการ
แข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนังของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค
บี ทังนีให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานหน้า
พระทีนังฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
จํานวนเงิน (ยีสิ บห้า) บาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
และการจัดการดูแล และการพัฒนาของหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองสโมสรไลออนส์
สากลภาค
บี ทังนี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง
สโมสรไลออนส์สากลภาค บี (Lions Phatong Village Fund)
สมาชิกตลอดชีพสามารถชําระเงินค่าบํารุ งภาคฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนใน
อนาคตให้แก่ภาค
บี ครังเดียวเป็ นจํานวนเงิน , บาท (หนึ งหมืนห้าพันบาท)
เพือให้ได้รับการยกเว้นการชําระค่าบํารุ งตามข้อบังคับมาตรา ข้อ . ก และเงินกองทุน
ต่างๆของภาค บี แต่ทงนี
ั ยังคงมีพนั ธะต้องชําระค่าบํารุ งให้กบั ภาครวมฯและสโมสร
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และเงินกองทุนต่างๆทีภาคฯต้องส่งให้แก่ภาครวมฯ ต่อไป และจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญตราบเท่าทีได้ปฏิบตั ิตามพันธะโดยครบถ้วน และหากสมาชิก
ตลอดชีพท่านนัน ประสงค์จะย้ายสโมสรภายในภาค
บี ก็จะได้รับสิทธิดงั กล่าว
ข้างต้นนันจากสโมสรฯนันโดยอัตโนมัติ
เงินค่าบํารุ งตามข้อ ฎ. ดังกล่าวข้างต้น ให้ผวู้ า่ การภาคฯ นําไปเป็ นรายได้ของกองทุนบริ หารค่า
บํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค บี เพือใช้ประโยชน์ตามข้อบังคับกองทุนฯ (ภาคผนวก ก.)
ต่อไป
บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาค บี ประเทศไทย ครังที ณ จังหวัด
ภูเก็ต ได้รับรองข้อบังคับนีแล้ว ให้มีผลบังคับใช้ในปี บริ หาร
เป็ นต้นไป โดยให้ผวู้ า่ การ
ไลออนส์สากลภาค
บี ประเทศไทย ปี บริ หาร
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อบังคับที
ได้รับรองแล้วนีทุกประการ
ข้ อ 2. กองทุนทีเหลือ
ในระหว่างปี บริ หาร หากมีเงินเหลือในกองทุนใดๆ ของภาคและภาครวม หลังจากชําระ
ค่าใช้จ่ายด้านธุรการของกองทุนนันหมดแล้ว ให้เงินนันคงไว้ในกองทุน และสามารถนําไปใช้ในปี
การเงินต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนันๆ เท่านัน
ข้ อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียน
ผูว้ ่าการภาคฯจะเป็ นผูก้ าํ หนดอัตราค่าลงทะเบียน รวมถึงระเบียบต่างๆ และเรี ยกเก็บจากผูแ้ ทน
สโมสร ผูแ้ ทนสํารองและผูร้ ับเชิญทีเข้าร่ วมประชุมภาค เพือใช้เป็ นค่าอาหารและการแสดงตามจริ ง
ข้ อ 4. การตรวจสอบหรื อทบทวน
ผูว้ ่าการภาคฯจะจัดให้มีการตรวจสอบ หรื อทบทวนกองทุนทุกกองทุนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งครังต่อ
ปี และจะต้องเสนอรายงานการเงินของกองทุนต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในปี ถัดไป

มาตรา 7
การเสนอชื อและรับรองการเข้ ารับเลือกตังเป็ นกรรมการอํานวยการ
สมาคมสโมสรไลออนส์ สากลและอุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์ สากลคนทีสอง
ข้ อ 1. ระเบียบการรับรอง
อ้างถึงระเบี ยบของธรรมนู ญและข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์ สากล สมาชิ กของ
สโมสรไลออนส์ ในภาคที ต้อ งการการรั บรองจากการประชุ ม ภาค ในฐานะผูส้ มัค รเป็ นกรรมการ
อํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรื ออุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทีสองจะต้อง
ก. นําส่ ง (โดยไปรษณี ยห์ รื อตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการรับรองต่อผูว้ า่
การภาค และจะต้องนําส่งต่อเลขาธิการของสภาผูว้ า่ การภาครวมอีกด้วย ไม่ น้อยกว่ า
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(สามสิบ) วัน ก่อนการเปิ ดประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค ทีจะมีการลงคะแนนรับรอง
ดังกล่าว
ข. พร้ อมกับ นําส่ งเอกสารและหลักฐานแสดงถึ งคุ ณ สมบัติ สําหรั บ ตําแหน่ งนันๆ ตามที
กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ข้ อ 2. การเสนอชื อ
เมือมีผแู ้ จ้งความประสงค์และนําส่งแล้ว ให้ผวู ้ า่ การภาคนําเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชือ
ของการประชุมภาคนัน เพือตรวจสอบคุณสมบัติ และขอหลักฐานทีเกียวข้องเพิมเติมจากผูส้ มัครหาก
จําเป็ น ตามกําหนดของธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และเสนอชือของ
ผูส้ มัครทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกําหนดไว้ในธรรมนูญ เพือการเลือกตังในการประชุมใหญ่ประจําปี
ของภาคต่อไป
ข้ อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน
ผูส้ มัครแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผปู ้ ราศรัย-สนับสนุนหนึ งคน โดยใช้เวลาไม่เกิน (สาม) นาที
ข้ อ 4. การลงคะแนนเสียง
การรับรองจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ
แม้วา่ จะมีผสู ้ มัครเพียงคนเดียวก็ตาม
ผูส้ มัครทีได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จะเป็ นผูไ้ ด้รับการ (เลือกตัง) จากทีประชุมและภาค ในกรณี ทีมี
คะแนนเสียงเท่ากันหรื อไม่มีผหู ้ นึงผูใ้ ดได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากในการออกเสี ยงลงคะแนน จะต้อง
ดําเนิ นการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมีผหู ้ นึงผูใ้ ด ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนคะแนนทีลง
ข้ อ 5. การรับรองเป็ นหลักฐาน
การรับรองโดยทีประชุมภาค จะเป็ นหนังสื อถึงสํานักงานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
โดยผูว้ า่ การภาค (ในกรณี ทีเป็ นภาครองให้ส่งไปยังสภาผูว้ า่ การภาครวม) ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนูญ
และข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ข้ อ 6. ความถูกต้องตามกฎ
การรับรองของภาคต่อผูส้ มัครทีเป็ นสมาชิกของสโมสรในภาคนี
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรา 7 เสี ยก่อน

จะไม่ถูกต้องจนกว่าจะได้

มาตรา 8
ระเบียบการปฏิบัติ
นอกเสี ยจากว่ามีการกําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับนี หรื อกําหนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิที
ทีประชุมรับรองแล้ว ให้ถือว่า ข้อสงสัยของกฎและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุมต่าง ๆ ของภาค หรื อ
ของคณะกรรมการภาค, ภูมิภาค, เขต, สโมสรหรื อคณะกรรมการใดๆ จะตัดสิ นโดยข้อบังคับของโร
เบิร์ตฉบับแก้ไขใหม่
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มาตรา 9
เรื องอืน ๆ
ข้ อ 1. ค่ าใช้ จ่ายของผู้ว่าการภาค-การประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์ สากล
ค่าใช้จ่ายของผูว้ ่าการภาคในการไปร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์
สากลถือเป็ นค่าใช้จ่ายด้านบริ หารของภาค ค่ าใช้จ่ายนี จะเบิ กคืนได้ตามระเบี ยบของการตรวจสอบ
บัญชีของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ข้ อ 2. พันธะทางการเงิน
ผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการภาค จะต้องไม่สร้างพันธะในรอบของปี การเงิน ซึงจะมีผลต่อ
การติดลบหรื องบประมาณขาดดุล มิฉะนันผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการบริ หาร จะต้องรับผิดชอบ
จ่ายคืนก่อนปิ ดงบการเงินของภาค
ข้ อ 3. ทัณฑ์ บนของเลขาธิการภาค/เหรัญญิกภาค
เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาค และผูม้ ีสิทธิลงนามการเบิกจ่ายเงิน จะต้องทําหนังสื อคําประกัน
ธนาคารวงเงิน 100,000 (หนึ งแสน) บาท หรื อทีสภาผูว้ า่ การภาครวมเป็ นผูก้ าํ หนด และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนถือเป็ นค่าใช้จ่ายฝ่ ายบริ หารของภาค
ข้ อ 4. การตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการภาคชุดปัจจุบนั จะจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีต่างๆ ของเลขาธิ การภาค ของ
เหรัญญิกภาค และจัดส่งรายงานเกียวกับสถานะของบัญชีและการเงินของภาคให้แก่สโมสรไลออนส์
สากลภาครวม และสโมสรในภาคเมือสิ นสุดปี บริ หารการเงิน
ข้ อ 5. ค่าตอบแทน
ห้ามมิให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้ นึงผูใ้ ดทีปฏิบตั ิหน้าทีในภาค
ข้ อ 6. ปี การเงิน
ปี การเงินของภาค เริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 30 มิถุนายน
ข้ อ 7. การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
สโมสรไลออนส์ในภาคจะต้องดําเนินการในเรื องของข้อขัดแย้ง ร้องเรี ยน หรื อเรี ยกร้อง ตาม
เงือนไขและข้อแม้ของกฎหรื อระเบียบของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีกําหนดขึ นเป็ นครังคราว
โดยคณะกรรมการอํานวยการสากล ซึ งจะระบุไว้ในคู่มือนโยบายการบริ หารของสภาภาครวม (Board
Policy Manual)
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มาตรา 10
การแก้ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข
ข้อบังคับนีจะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคเท่านัน โดยมีมติตามรายงานของ
คณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับ และรับรองโดยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ข้ อ 2. ผลการบังคับใช้ โดยอัตโนมัติ
เมื อมี ม ติ ให้แ ก้ไ ขเพิ มธรรมนู ญ และข้อ บังคับ ของไลออนส์ ส ากล ณ ที ประชุ ม ใหญ่ ข อง
ไลออนส์สากล ให้ถือว่าบทบัญญัติทีมีการแก้ไขของไลออนส์สากลมีผลโดยอัตโนมัติให้มีการแก้ไข
ธรรมนูญและข้อบังคับของภาคตามด้วย เมือเสร็ จสิ นการประชุม
Section 2. AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and
By-Laws are passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on
this District Constitution and By-Laws shall automatically be updated in this district constitution and
by-laws at the close of the convention.
ข้ อ 3. ประกาศ
จะไม่มีก ารรายงานหรื อลงคะแนนเสี ยงในการแก้ไขข้อบังคับ ใดๆ หากยัง มิ ได้ส่งรายงาน
ดังกล่าว ให้แต่ละสโมสรก่อนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า (สามสิบ) วัน ก่อนการประชุมใหญ่ประจําปี ของ
ภาค และจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า จะมีการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมภาคครังนี
ข้ อ 4. วันทีมีผลบังคับ
การแก้ไขแต่ละข้อ จะมีผลบังคับเมือเสร็ จสิ นการประชุมภาคทีมีการรับรอง เว้นเสียแต่จะ
กําหนดเป็ นอย่างอืนในการแก้ไขนัน ๆ

มาตรา 11
เวลาทีมีผลบังคับ
ธรรมนูญและข้อบังคับนี จะมีผลบังคับเมือเสร็ จสิ นการประชุมใหญ่ของภาค และจะต้องได้รับ
การรับรอง โดยคะแนนเสียงข้างมาก
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ภาคผนวก ก.
ข้อบังคับกองทุนบริหารค่ าบํารุ งพิเศษ
สโมสรไลออนส์ สากลภาค บี
District 310 B special fee Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุน นีมีชือว่า “กองทุนบริ หารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี” ชือย่อว่า
“ก.พ.บ.” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “District 310 B special fee Fund” ชือย่อว่า “DSF”

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1 เพือเพิมสิ ท ธิ ให้กบั สมาชิ กตลอดชี พให้ได้รับ ประโยชน์ ในการชําระค่าบํารุ งของ ภาค
บี ในอนาคต
2.2 เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารงานของ ภาค บี ให้มีรายได้ในการบริ หารงาน
ภาคฯ ในอนาคต

หมวดที
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนบริหารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์ สากลภาค บี
3.1 เงินกองทุนบริ หารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี มาจากสมาชิกตลอด
ชีพชําระเงินค่าบํารุ งภาคฯและเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคตให้แก่ภาค บี ครัง
เดียวเป็ นจํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ งหมืนห้าพันบาท)
3.2 มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนฯ
3.3 เงินกองทุนฯ นําฝาก ณ ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หาร
ภาคฯ โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุนบริ หารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี”
(District 310 B special fee Fund) เงินกองทุนฯทีเก็บได้นีจะได้นาํ ไปเป็ นค่าใช้จ่ายการ
บริ หารงานของภาคฯ และจะจ่ายโดยเช็คลงนามโดยเลขาธิ การภาคฯ หรื อ เหรัญญิกภาคฯ

- 24 -

ร่ วมกับผูว้ า่ การภาคฯ โดยกําหนดให้ในแต่ละปี บริ หารสามารถเบิกเงินจากกองทุนฯนีได้
ปี ละไม่เกินร้อยละ ของเงินกองทุนฯ ณ วันที กรกฎาคม ของปี การเงินนัน และให้
จําแนกเป็ นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี
ก. จํานวนร้ อ ยละ . ของเงิ น ที เบิ ก จากกองทุ น ฯ ในข้อ . ให้ นํา ไปใช้ ในการ
บริ หารงานของภาคฯ
ช. จํานวนร้อยละ . ของเงิ นที เบิ กจากกองทุ น ฯ ในข้อ . เป็ นค่ าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริ ม และสนับสนุนการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มไลออนส์ภาคสัมพันธ์ (LIONS
DISTRICTS TWINNING) หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุม โดย
ให้ ค ณะกรรมการภาคฯเป็ นผูว้ างระเบี ยบการจ่ ายเงิ นอนุ ม ัติ สังจ่ ายเงิน ตามความ
เหมาะสมความจําเป็ นและใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึ น ทังนี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุน
ทวินนิง (TWINNING FUND)
ค. จํานวนร้ อ ยละ . ของเงิ น ที เบิ ก จากกองทุ น ฯ ในข้อ . เป็ นค่ าใช้จ่ายในการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นโครงการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุ กรมไทยสําหรั บ
เยาวชน การประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
การมอบหนังสื อสารานุ กรมไทยสําหรั บเยาวชน ฉบับ พระราชทาน และกิ จกรรม
เกียวกับโครงการหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี ทังนีให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนสารานุกรมฯ สโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี (Salanukom Fund)
ง. จํานวนร้อยละ ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในข้อ . เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม
และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที
นังของสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ทังนีให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนการ
แข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนังฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค บี
จ. จํานวนร้อยละ . ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในข้อ . เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดการดูแล การพัฒนาของหมู่บา้ นไลออนส์เกาะ
พระทองสโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ทังนี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุน
หมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี (Lions Phatong
Village Fund)
ข้ อ 4. การเบิกจ่ ายเงินกองทุนบริหารค่าบํารุงพิเศษสโมสรไลออนส์ สากลภาค
บี ให้จา่ ยเป็ นเช็ค
ซึงเลขาธิการภาคฯ หรื อ เหรัญญิกภาคฯ เป็ นผูอ้ อก โดยลงลายมือชือสังจ่ายร่ วมกับผูว้ า่ การ
ภาคฯ นําไปเข้าบัญชีเพือเป็ นรายได้ ตามข้อ . ก. ถึง ข้อ . จ. ต่อไป

- 25 -

ข้ อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ และตามระเบียบข้อบังคับ
การใช้เงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ ป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้
นํามาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายกับให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการบริหารภาคฯ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชี รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ครัง พร้อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อที
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคฯ เพือรับรองงบดุลด้วย
ข้ อ 8. สมาชิกไลออนส์ ของภาคฯตังแต่
คนขึนไป ทําหนังสื อร้องขอตรวจสอบการเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนฯได้ โดยให้ยนต่
ื อผูว้ ่าการภาคฯ

หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 9. คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์ สากลภาค
ข้อบังคับนีทุกประการ

บี มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม

ข้ อ 10. การเปลียนแปลงแก้ไขข้ อบังคับกองทุนนี จะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ของภาคฯ เท่านัน
โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับฯ และรับรองโดยคะแนน
เสี ยงข้างมาก
ข้ อ . ให้ ใช้ ข้อบังคับนีทันที หลังจากทีประชุมมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม
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ข้อบังคับกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
สโมสรไลออนส์ สากลภาค บี
Lions Village Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค
“กลพ” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Lions Village Fund” ชือย่อว่า “LVF”

บี” ชือย่อว่า

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1. เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการหมู่บา้ นเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค บี
2.2. เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหมู่บา้ นเกาะพระทอง
ของสโมสรไลออนส์สภาค บี
2.3. เพือจัด การดูแลและการพัฒ นาโครงการหมู่บา้ นเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์
สากลภาค บี

หมวดที
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทองภาคฯ
3.1. เงินกองทุนโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี มาจากการจัดเก็บเป็ นราย
ปี เป็ นเงินจํานวน 25 (ยีสิ บห้า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจาก
สโมสรเป็ น (สอง) งวดๆ ละครึ งปี ดังนี : เก็บ 12.50 บาท (สิบสองบาทห้าสิ บสตางค์)
ต่อคนภายในวันที 10 กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที 1
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กรกฎาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม และอีก 12.50 บาท (สิ บสองบาทห้าสิ บสตางค์) ต่อคน
ภายในวันที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที 1 มกราคม ถึงวันที
30 มิถุนายน เงินกองทุนโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี นี ให้เรี ยก
เก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี
ภายในวันที 1 กรกฎาคม และวันที 1 มกราคม ตามลําดับ เงินกองทุนโครงการ
หมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค
บี ดังกล่าวจะต้องชําระให้แก่เหรัญญิกของภาค
โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรื อสโมสรทีฟื นฟู
ใหม่ จะต้องชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึ งของเดือนทีสอง
ถัดจากวันสถาปนา หรื อฟื นฟูแล้วแต่กรณี
3.2. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง
3.4. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค บี โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุน
โครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค
บี” สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริ ม และสนับสนุนการโครงการฯ การดูและการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นไลออนส์
เกาะพระทอง โดยให้คณะกรรมการบริ หารภาคฯเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน
และอนุมตั ิสงจ่
ั ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็ น และใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึน
3.5. บัญชีเงินกองทุนฯนีให้แบ่งแยกการบริ หารจัดการโครงการทังรายรับและรายจ่ายออกจาก
กัน โดยให้คณะกรรมการโครงการฯทีได้รับการแต่งตังเป็ นผูจ้ ดั การงบประมาณรายรับ
และรายจ่าย
ข้ อ 4. การเบิกจ่ ายเงินกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
ให้จ่ายเป็ นเช็คลงนามโดยผูว้ า่ การภาค และ/หรื อ เลขาธิ การภาค และ/หรื อ เหรัญญิกภาค
ข้ อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่ าย และงบดุลของกองทุนฯ
ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อ และตาม
ระเบียบข้อบังคับการใช้เงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึงๆ
ให้คงเหลืออยูเ่ ป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้นาํ มาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายกับให้ถือว่าเป็ นรายได้
ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการบริหารภาคฯ จัดให้ มกี ารตรวจสอบบัญชี
รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ครัง พร้อมทังนํารายงานแสดงฐานะ
การเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุลด้วย
ข้ อ 8. สมาชิกไลออนส์ ของภาค310 บี ตังแต่ คนขึนไป
ทําหนังสื อร้องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยให้ยนต่
ื อผูว้ ่าการภาคฯ
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หมวดที
คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
ข้ อ10. คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง ประกอบด้วย
10.1 ประธานฝ่ ายโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง
10.2 รองประธานฝ่ ายโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง
10.3 คณะกรรมการดําเนินการโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทอง
หน้ าทีของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง
- เตรี ย มความพร้ อ มทุ ก อย่างรวมทังวางแผนในการจัด กิ จ กรรมของโครงการหมู่ บ ้า น
ไลออนส์เกาะพระทองภาค บี แล้วนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริ หารภาครับรอง
- จัดทํางบประมาณการใช้จ่ายล่วงหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารภาคฯ
- มีหน้าทีควบคุมตรวจสอบและให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาแก่คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
- มีหน้าทีตามที ผูว้ ่าการภาคฯมอบหมายให้เกียวกับการจัดการโครงการฯ กิจกรรมและการ
ดูแลและการพัฒนาของหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการโครงการหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทองภาค บี
- จัดทําโครงการและเตรี ยมจัดสถานทีและตรวจสอบความพร้อม เพือจัดกิจกรรมฯ การดูแล
และการพัฒนาหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
- สามารถทีจะเสนอกิจกรรมต่างๆของแต่ละโครงการฯ เพือขออนุมตั ิงบประมาณตามความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารภาคฯ เพือให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
- เป็ นกรรมการของคณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นไลออนส์เกาะพระทองภาค บี
หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 11. คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค
ข้อบังคับนีทุกประการ

บี มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม

ข้ อ 2. การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า ใน ของที
ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้อ 3. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง
ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม
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ข้อบังคับกองทุนทวินนิง (แก้ ไข 2551-2552)
Twinning Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนทวินนิ ง” ชือย่อว่า “กทน” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Twinning
Fund” ชือย่อว่า “TNF”
หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1 เพื อส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การจัด การประชุ ม ไลออนส์ ส ากลภาคสั ม พัน ธ์ (LIONS
DISTRICTS TWINNING) ระหว่างสโมสรไลออนส์ สากลภาค
บี ประเทศไทย กับ
สโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซี ย, สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ประเทศมาเลเซี ย สโมสรไลออนส์ สากลภาค เอ ประเทศอิน โดนี เซี ย และ
ประเทศอืนๆ ซึ งได้ลงนามเป็ นภาคสัมพันธ์ซึงกันและกันแล้ว โดยหมุนเวียนกันเป็ น
เจ้าภาพในการจัดประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์
2.2 เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนวิสยั ทัศน์ และความสัมพันธ์อนั ดีใจมวลหมู่สมาชิกไลออนส์
ภาค บี ประเทศไทย กับสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศไทย กับ
สโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซี ย, สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี ประเทศมาเลเซี ย สโมสรไลออนส์ ส ากลภาค เอ ประเทศอิ น โดนี เซี ย และ
ประเทศอืนๆ ซึงได้ลงนามเป็ นภาคสัมพันธ์ซึงกันและกันแล้ว
2.3 เพือส่ งเสริ มและสนับสุนนให้เกิดกิจกรรมสงเคราะห์ ตามอุดมการณ์ของไลออนส์สากล
WE SERVE “เราบริ การ” ร่ วมกันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในกลุ่มภาคีทวินนิ ง
2.4 เพือส่ งเสริ ม และสนับสนุนสโมสรไลออนส์ในภาค บี ให้มีศกั ยภาพในการจัดการ
ประชุมระดับระหว่างประเทศ โดยให้หมุนเวียนสถานที จัดการประชุ มไลออนส์ภาค
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สัมพันธ์ “Lions Districts Twinning” ระหว่างสโมสรไลออนส์ต่าง ๆ ในภาค บี และ
ให้มีคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุม กําหนดสถานทีจัดประชุมเสนอคณะกรรมการ
ภาคฯ ล่วงหน้า ปี พร้อมทังระบุรายละเอียด สิ งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมฯ
ให้คณะกรรมการภาคพิจารณาเห็นชอบ
2.5 เพื อส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี ยนวัฒ นธรรม และประเพณี ร ะหว่าง
ประเทศภาคสัมพันธ์
หมวดที
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนทวินนิง
3.1 เงินกองทุนทวินนิงมาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี เป็ นเงินจํานวน
(หนึ งร้อย) บาทจาก
สมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวดๆ ละครึ งปี ดังนี :
เก็บ (ห้าสิบ) บาท ต่อคนภายในวันที 10 กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม และอีก (ห้าสิบ) บาทต่อคนภายใน
วันที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึงวันที 30
มิถุนายน เงินกองทุนทวินนิงนี ให้เรี ยกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรที
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี ภายในวันที 1 กรกฎาคม และวันที 1
มกราคม ตามลําดับ เงินกองทุนทวินนิงดังกล่าวจะต้องชําระให้แก่เหรัญญิกของภาค
โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรื อสโมสรทีฟื นฟู
ใหม่ จะต้องชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึ งของเดือนทีสอง
ถัดจากวันสถาปนา หรื อฟื นฟูแล้วแต่กรณี
3.2 มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนฯ
3.3 เงิ น กองทุ น นําฝากธนาคารในความรั บ ผิ ด ชอบของภาค
บี โดยตังเป็ นบัญ ชี
“กองทุ น ทวิ น นิ ง” “Twinning Fund” สํ า หรั บ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ งเสริ ม และ
สนั บ สนุ น การเป็ นเจ้า ภาพ จัด การประชุ ม ไลออนส์ ภ าคสั ม พัน ธ์ “Lions District
Twinning” หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุม โดยให้คณะกรรมการ
ภาคเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุ ม ัติ สังจ่ายเงินตามความเหมาะสมความ
จําเป็ นและใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึน
ข้ อ 4. การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้จ่ายเป็ นเช็คซึงเลขาธิการภาค หรื อ เหรัญญิกภาค เป็ นผูอ้ อกโดยลง
ลายมือชือสังจ่ายร่ วมกับผูว้ า่ การภาคฯ
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ข้ อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ และตามระเบียบข้อบังคับ
การใช้เงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้จ่ายในปี การเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ ป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้
นํามาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายกับให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้คณะกรรมการภาคฯ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ ย
กว่าปี ละ ครัง พร้อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุม
ใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุลด้วย
ข้ อ 8. ภายใน วัน นับแต่วนั ปิ ดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์ Lions District Twinning ให้
สโมสรไลออนส์เจ้าภาพดําเนินการจัดการประชุม ส่งรายงานประชุมฯ และงบการเงินแสดง
รายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการภาค รายได้และรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็ นรายได้-รายจ่ายของ
กองทุนฯ
ข้ อ 9. สมาชิกไลออนส์ของภาคตังแต่
คนขึนไป ทําหนังสื อร้องขอตรวจสอบการเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยให้ยนต่
ื อผูว้ ่าการภาคฯ

หมวดที
คณะกรรมการจัดการประชุ มทวินนิง
ข้ อ 10. คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมทวินนิง ประกอบด้วย ผูว้ า่ การภาค, อดีตผูว้ า่ การภาคเพิง
ผ่านพ้นหน้าที , รองผูว้ า่ การภาค, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค ประธานและรองประธานฝ่ าย
ทวินนิง ของภาค เป็ นคณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุมโดยตําแหน่ง มีผวู ้ า่ การภาคเป็ น
ประธานคณะกรรมการฯ (ประธานและรองประธานฝ่ ายทวินนิ งของภาค จะอยูใ่ นตําแหน่ง
วาระละ ปี แต่ทงนี
ั ต้องได้รับการรับรองจากผูว้ า่ การภาคในแต่ละปี )
หน้ าทีของคณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมทวินนิง
- เตรี ยมจัดสถานทีประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ปี และนําเสนอทีประชุมของคณะกรรมการ
ภาครับรอง
- เตรี ยมความพร้อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ปี
- จัดทํางบประมาณการใช้จ่ายล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ปี
- มีหน้าทีให้คาํ แนะนํา และเป็ นทีปรึ กษาแก่คณะกรรมการดําเนินการประชุม
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- มีหน้าทีตามทีผูว้ ่าการภาคฯ มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานเกียวกับการประชุมทวินนิ งกับ
สโมสรไลออนส์สากลภาค บี 1 ประเทศมาเลเซี ย, สโมสรไลออนส์สากลภาค บี
ประเทศมาเลเซี ย, สโมสรไลออนส์สากลภาค เอ ประเทศอินโดนี เซี ย และประเทศอืนๆ
ซึงได้ลงนามเป็ นภาคสัมพันธ์ซึงกันและกันแล้ว เป็ นภาคเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ข้ อ 11. คณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินนิง ประกอบด้วย สมาชิกสโมสรไลออนส์ในจังหวัด
เจ้าภาพจัดการประชุมและให้ประธานฝ่ ายทวินนิ งของทุกสโมสรในภาคเป็ นคณะอนุกรรมการ
โดยจะได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการภาค ในปี ทีไลออนส์สากลภาค
บี ประเทศไทย
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม เพือดําเนินการจัดประชุมทวินนิงตามนโยบาย และแผนงานที
คณะกรรมการเตรี ยมการประชุมทวินนิ ง ได้จดั ทํา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาคแล้ว
หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการประชุมทวินงิ
- เตรี ยมความพร้อมในการจัดการดําเนินการประชุม และตรวจสอบความพร้อม แล้วนําเสนอ
ทีประชุมคณะกรรมการภาค รับรอง และดําเนิ นการต่อไปจนกว่าจะเสร็ จสิ นการประชุม
ทวินนิงในครังนัน
- นับแต่เริ มดําเนินการจัดการประชุมทวินนิ งสามารถทีจะของบประมาณจากคณะกรรมการ
ภาคฯ เพือให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
- อํานาจหน้าทีในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดําเนิ นการประชุมทวินนิง ให้เป็ นของ
คณะกรรมการจัดเตรี ยมการประชุมทวินนิ ง
หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 12. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค
ข้อบังคับนีทุกประการ

บี มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม

ข้ อ 13. การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า ใน ของที
ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้ อ 14. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กุมภาพันธ์
(รั บรองการแก้ ไข เมือ มกราคม 2552)
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ข้อบังคับกองทุนสารานุกรม
สโมสรไลออนสสากลภาค บี
Salanukom Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค
เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Salanukom Fund” ชือย่อว่า “SKF”

บี ” ชือย่อว่า “กสน”

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1 เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
ของสโมสรไลออนส์สากลภาค บี
2.2 เพือสนับสนุนรางวัลสําหรับนักเรี ยนทีชนะการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนในระดับภาคฯและระดับประเทศ
2.3 เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน
2.4 เพือสนับสนุนการมอบหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน
2.5 เพือสนับสนุนกิจกรรมเกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนทังใน
ระดับสโมสรและระดับภาคฯ

หมวดที
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์ สากลภาค บี
3.1 เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี มาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี
เป็ นเงินจํานวน
(หนึ งร้อย) บาทจากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจาก
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สโมสรเป็ น (สอง) งวดๆ ละครึ งปี ดังนี : เก็บ (ห้าสิ บ) บาท ต่อคน ภายในวันที 10
กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม
และอีก (ห้าสิ บ) บาท ต่อคน ภายในวันที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึงวันที 30 มิถุนายน เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์
สากลภาค
บี นี ให้เรี ยกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏใน
ทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี ภายในวันที 1 กรกฎาคม และวันที 1 มกราคมตามลําดับ
เงินกองทุนทวินนิงดังกล่าวจะต้องชําระให้แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรที
สังกัดในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรื อสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้องชําระเงิน
เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันที
หนึ งของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรื อฟื นฟูแล้วแต่กรณี
3.2 มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนฯ
3.3 เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค บี โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุน
สารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี” “Salanukom Fund” สําหรับเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ
ของภาค และสนับสนุนนักเรี ยนทีเป็ นตัวแทนของภาคฯ เดินทางไปแข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมระดับประเทศ หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดเตรี ยมการแข่งขันฯ ระดับ
ภาคฯ โดยให้คณะกรรมการบริ หารภาคเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุมตั ิ สัง
จ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็ น และใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึน
ข้ อ 4. การจ่ายเงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ให้จ่ายเป็ นเช็คซึงเลขาธิ การ
ภาค หรื อ เหรัญญิกภาค เป็ นผูอ้ อกโดยลงลายมือชือสังจ่ายร่ วมกับผูว้ า่ การภาคฯ
ข้ อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบัญชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ และตามระเบียบข้อบังคับ
การใช้เงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้จ่ายในปี การเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ ป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้
นํามาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายกับให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้คณะกรรมการบริ หารภาคฯ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ครัง พร้อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อที
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุลด้วย
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ข้ อ 8. ภายใน วัน นั บ แต่ ว ัน หลัง จากการแข่ ง ขัน ตอบคํา ถามสรานุ ก รมระดั บ ภาคฯ ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่งรายงานและงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการ
บริ หารภาค รายได้และรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็ น รายได้-รายจ่าย ของกองทุนฯ
ข้ อ 9. สมาชิกไลออนส์ของภาคตังแต่
คนขึนไป ทําหนังสื อร้องขอตรวจสอบการเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยให้ยนต่
ื อผูว้ ่าการภาคฯ

หมวดที
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมฯ
ข้ อ 10. คณะกรรมการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมฯ ประกอบด้วย ประธานฝ่ ายและรอง
ประธานฝ่ ายสารานุกรมของภาคฯ และประธานฝ่ ายสารานุกรมประจําพืนทีจังหวัดในภาคฯ
เป็ นคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารนุกรมระดับภาคฯ
หน้ าทีของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ
- เตรี ยมจัดสถานทีแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมระดับภาคฯ และนําเสนอทีประชุมของ
คณะกรรมการบริ หารภาครับรอง
- เตรี ยมความพร้อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
ไทยฯ ระดับภาคฯ
- จัดทํางบประมาณการใช้จ่ายล่วงหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารภาคฯ
- มีหน้าทีให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึ กษาแก่คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันตอบ
คําถามสารานุกรม
- มี ห น้ าที ตามที ผู ้ว่ าการภาคฯ มอบหมายให้ เกี ยวกั บ การจัด การแข่ ง ขัน ตอบคํา ถาม
สารานุกรม
หน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่ งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ
- เตรี ยมความพร้อมในการจัด การแข่งขันตอบคําถามสารานุ กรมฯ และตรวจสอบความ
พร้ อมแล้วนําเสนอที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารภาครั บ รอง และดําเนิ น การต่ อไป
จนกว่าจะเสร็ จสิ นการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมทังระดับภาคและระดับประเทศใน
ครังนัน
- นับแต่เริ มดําเนินการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุ กรม สามารถทีจะของบประมาณ
จากคณะกรรมการบริ หารภาคฯ เพือให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
- อํานาจหน้าที ในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดําเนิ นจัดการแข่ งขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยฯ ให้เป็ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรม
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หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 12. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค
ข้อบังคับนีทุกประการ

บี มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม

ข้ อ 13. การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า ใน ของที
ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้ อ 14. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีทันที หลักจากทีประชุมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม
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4

ข้อบังคับกองทุนการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง
หมวดที 1
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนัง” ซือว่า “กทขร”

หมวดที 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1 เพือส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว และเรื อยอกอง ชิงถ้วย
พระราชทานหน้าพระทีนัง ทีจัดขึนเป็ นประจําทุกๆ ปี ของสโมสรไลออนส์นราธิวาส
2.2 เพื อเป็ นการเทิ ด พระเกี ย รติ และรําลึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที พระองค์ท่ านเสด็จ
ประทับ ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิ วาส
2.3 เพือส่ งเสริ มฟื นฟูและรักษาประเพณี การแข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว และเรื อยอกอง
2.4 เพื อส่ ง เสริ ม ความสมัค รสมานสามัค คี ในหมู่ ป ระชาชนชาวนราธิ ว าส และจังหวัด
ใกล้เคียง
2.5 เพือส่ งเสริ มการท่องเทียวของจังหวัดนราธิวาส

หมวดที 3
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนการแข่ งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานฯ
3.1. เงินกองทุนการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานฯ ภาค บี มาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี
เป็ นเงินจํานวน 50 (ห้าสิ บ) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจาก
สโมสรเป็ น (สอง) งวดๆ ละครึ งปี ดังนี : เก็บ 25 (ยีสิ บห้า) บาท ต่อคน ภายในวันที 10
กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม
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และอีก 25 (ยีสิ บห้า) บาท ต่อคนภายในวันที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึงวันที 30 เงินกองทุนการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานฯ
ภาค
บี นี ให้เรี ยกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียน
สมาชิกของภาค 310 บี ภายในวันที 1 กรกฎาคม และวันที 1 มกราคม ตามลําดับ
เงินกองทุนการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานฯ ภาค
บี ดังกล่าวจะต้องชําระให้แก่
เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่
หรื อสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้องชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันที
หนึ งของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรื อฟื นฟูแล้วแต่กรณี
3.3. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนฯ
3.4. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี
โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุนการแข่ งขันเรือฯ” สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ ม และ
สนับสนุนการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรื อกอและ เรื อยาว และหรื อเรื อยอกอง ชิงถ้วย
พระราชทานหน้าพระทีนัง โดยให้คณะกรรมการบริ หารภาคเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบ
การจ่ายเงิน อนุมตั ิการจ่ายเงินตามความเหมาะสม ความจําเป็ น และใช้จ่ายจริ งทีเกิดขึน
ข้ อ 4. การจ่ ายเงินกองทุนฯ ให้จา่ ยเป็ นเช็ค ซึ งเลขาธิ การภาค หรื อ เหรัญญิกภาค เป็ นผูอ้ อกโดยลง
ลายมือชือ สังจ่ายร่ วมกับผูว้ า่ การภาคฯ
ข้ อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะต้องทําบัญชีการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกต้อง
ตามหลัก การบัญ ชี การรั บ -รายจ่ ายเงิน ทุ ก ครั งจะต้องมี ห ลัก ฐานใบเสร็ จรั บ เงิ น หรื อ เป็ น
หนังสื อประกอบ ตามระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ ป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้
นํามาใช้เป็ นค่าใช้จ่าย และให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการบริหารภาคฯ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง พร้อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อที
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุล
ข้ อ 8. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั หลังการแข่งขันเรื อชิงถ้วยพระราชทานเสร็ จสิ นลง ให้สโมสร
ไลออนส์นราธิวาส ส่งรายงาน และงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการบริ หาร
ภาค รายรับและรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็ นรายรับ-รายจ่ายของกองทุน
ข้ อ 9. สมาชิกไลออนส์ ของภาคฯ ตังแต่ 25 คนขึนไป ทําหนังสือร้องขอตรวจสอบการเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยให้ยนต่
ื อผูว้ ่าการภาคฯ
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หมวดที 4
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง
ข้ อ 10. คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานฯ ประกอบด้วย ผูว้ ่าการไลออนส์สากล
ภาค 310 บี ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ ทีได้รับการแต่งตังจากภาคฯ และสมาชิกสโมสร
ไลออนส์นราธิวาสทุกท่าน
หน้ าทีของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานฯ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สโมสรไลออนส์ นราธิวาส มีรายละเอียดดังนี
- คณะกรรมการอํานวยการ
- ฝ่ ายกํากับเส้นชัย
- ฝ่ ายตัดสิ นชีขาด
- ฝ่ ายสื อสาร
- ฝ่ ายตรวจสภาพเรื อและฝี พาย
- ฝ่ ายจัดหารางวัลและของชําร่ วย
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรื อและถ่ายทอดการกระจายเสี ยง
- ฝ่ ายส่งเสริ มการท่องเทียว และสนับสนุนการแข่งขันเรื อหน้าพระทีนัง
- ฝ่ ายการจัดการแสดงหน้าพระพักตร์การจัดแห่ ถว้ ยพระราชทาน

หมวดที 5
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 11. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี มีหน้าทีปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับนี ทุกประการ
ข้ อ 12. การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 2 ใน 3 ของที
ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ
ข้ อ 13. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีทันที หลังจากทีประชุมมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที 1 กรกฎาคม 2554
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