
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ธรรมนูญและขอ้บังคับ 

สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

รับรองเม่ือ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ในการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที ่55 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
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ธรรมนูญ 

 

มาตรา 1 

ช่ือ 

 

องคก์รนีมี้ช่ือว่า “สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย” 

 

มาตรา 2 

วัตถุประสงค ์

 

เพ่ือเป็นโครงสรา้งของการบรหิารในการสง่เสรมิวตัถปุระสงคข์องสโมสรไลออนสส์ากลในภาครวม 

1. เพ่ือจัดตั้งองค์กร ก่อตั้งสโมสรและให้คาํแนะนําให้เป็นสโมสรบริการท่ีเป็นท่ีรู ้จักในช่ือ 

สโมสรไลออนส ์

2. เพ่ือความรว่มมือ ใหมี้มาตรฐานดา้นกิจกรรมและการบรหิารของสโมสร 

3. เพ่ือสรา้งสรรค ์และสรา้งจิตวิญญาณใหมี้ความเขา้ใจพลเมืองของโลก 

4. เพ่ือสง่เสรมิ หลกัการท่ีดีของรฐับาลและความเป็นพลเมืองดี 

5. เพ่ือนํากิจกรรมท่ีน่าสนใจของสังคมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และคุณธรรมด้านสังคม

สงเคราะหเ์พ่ือชมุชน 

6. เพ่ือสรา้งคามเป็นหน่ึง ทาํใหส้โมสรไลออนสมี์ความผูกพนัฉันมิตร เป็นเพ่ือนท่ีดีและมีความ

เขา้ใจซึ่งกนัและกนั 

7. เพ่ือจดัใหมี้การประชุมทางวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายสาธารณะในเร่ืองท่ีสนใจ

โดยไม่มีการแบ่งฝ่ายดา้นการเมืองและไม่นาํเร่ืองความเช่ือทางศาสนามาถกเถียงในสโมสร 

8. เพ่ือกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาบริการชุมชนของตนโดยไม่หวังผลรางวัลดา้น

การเงิน และกระตุน้ใหป้ระชาชนเป็นผูท่ี้มีประสิทธิภาพและสนบัสนนุมาตรฐานทางจริยธรรม

และคุณธรรมดา้นอาชีพการคา้ขาย การอุตสาหกรรม มีความเป็นมืออาชีพทัง้ในการทาํงาน

สาธารณะและประกอบธุรกิจสว่นตวั 
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วิสัยทัศน ์

 

 สโมสรไลออนสส์ากลเป็นผูน้าํโลกาภิวฒันใ์นชมุชนและเป็นผูบ้รกิารมนษุยชาติ 

 TO BE the global leader in community and humanitarian service. 

 

พันธกิจ 

 

 เพ่ิมพลงัของจิตอาสาเพ่ือบรกิารชมุชนของตน เพ่ือใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของมนษุยชาติอย่าง

แทจ้รงิ กระตุน้ใหเ้กิดสนัติภาพและสนบัสนนุความเขา้ใจผ่านสโมสรไลออนส ์

 TO EMPOWER volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, 

encourage peace and promote international understanding through Lions clubs. 

 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 

 

สมาชิกขององคก์รนีป้ระกอบดว้ยสโมสรไลออนสท์กุสโมสรในอาณาเขตของภาครวมฯท่ีไดร้บัการ

สถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล สโมสรไลออนสส์ากลภาครวมฯประกอบดว้ยสโมสร 

ไลออนสใ์นภาครอง โดยมีจาํนวนและอาณาเขตตามมติของท่ีประชมุภาครวมฯและไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการอาํนวยการของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากลแลว้ 

 

มาตรา 4 

เคร่ืองหมายสัญลักษณ,์ สี , คาํขวัญและปณิธาน 

 

ขอ้ 1.  เคร่ืองหมายสัญลักษณ ์เคร่ืองหมายสญัลกัษณข์องสมาคมสโมสรนีแ้ละเคร่ืองหมายของ     

          แต่ละสโมสรในสงักดัจะใชเ้คร่ืองหมายสญัลกัษณเ์ดียวกนั คือ 
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ขอ้ 2.  การใช้ช่ือและเคร่ืองหมายสัญลักษณ ์ การใชช่ื้อ,  การสรา้งความนิยม , เคร่ืองหมาย  

           สญัลกัษณแ์ละเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ของสมาคมสโมสรฯใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนด

 เป็นครัง้คราวในขอ้บงัคบัฯ 

ขอ้ 3. สี  สีของเคร่ืองหมายสญัลกัษณข์องสมาคมสโมสร และของทกุสโมสรในสงักดัคือสีม่วง

  และสีทอง 

ขอ้ 4. คาํขวัญ  คาํขวญัของสมาคมโมสรฯ คือ อิสรภาพ ชาญฉลาด ชาติของเราปลอดภยั 

ขอ้ 5. ปณิธาน  ปณิธาน คือ We Serve (เราบรกิาร) 

 

มาตรา 5 

อาํนาจสูงสุด 

 

 ธรรมนญูขอ้บงัคบัของสโมสรไลออนสส์ากลภาครวมฯฉบบันี ้ใชบ้งัคบักบัสโมสรไลออนสใ์น

ภาครวม 310 เวน้แต่จะมีการแกไ้ขแต่ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัธรรมนญูและขอ้บงัคบัของสโมสรไลออนสส์ากล

และนโยบายของสโมสรไลออนสส์ากล  อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีอาจมีขอ้ขดัแยง้เกิดขึน้หรือความเห็น

ขดักนัในบทบญัญตัิของธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวมฯ กบับทบญัญตัิของธรรมนญูและขอ้บงัคบั

ของไลออนสส์ากล  ใหธ้รรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากลเป็นขอ้ยตุิ 

 

มาตรา 6 

สภาผู้ว่าการภาค 

 

ขอ้ 1. องคป์ระกอบ   ใหมี้สภาผูว้่าการภาคฯประกอบดว้ย 

ก.   ประธานสภาผูว้่าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

ข.   ผูว้่าการภาคต่างๆ ในภาครวมฯ 

 ค.  สภาผูว้่าการภาคฯ   ใหน้ายกสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล อปุนายกสมาคมสโมสร 

 ไลออนสส์ากล  กรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล ทัง้อดีตและปัจจบุนัท่ีเป็นสมาชิกท่ีมี

 สถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนสใ์นภาครวมฯ และประธานสภาผูว้่าการภาคฯเพ่ิงผ่านพน้  

 เป็นกรรมการท่ีปรกึษาของสภาผูว้่าการภาคฯ  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 2. (ก) กรรมการบรหิาร ของสภาผูว้่าการภาคฯ ไดแ้ก่สมาชิกสภาท่ีมีสิทธ์ิออกเสียง คือ 

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ ผูว้่าการภาคทกุภาค ประธานสภาผูว้่าการภาคฯอยู่ในวาระไดห้น่ึง (1) ปี 

และเพียงสมยัเดียวเท่านัน้ 
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บทเฉพาะกาล เม่ือท่ีประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 55  ณ จงัหวดั

นครราชสีมา ไดร้บัรองขอ้บงัคบันีแ้ลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีบรหิาร 2564-2565 เป็นตน้ไป โดยให้

สภาผูว้่าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบรหิาร 2563-2564 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัรองแลว้นีท้กุประการ 

 (ข)  กรรมการภาครวม   ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯแต่งตัง้กรรมการภาครวมฯไดต้ามความเหมาะสม

และเห็นสมควร แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 3. การเลือกตัง้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ   ใหมี้การหมนุเวียนผูท่ี้จะมาดาํรงตาํแหน่ประธานสภา

ผูว้่าการภาคฯ  โดยกาํหนดใหปี้บรหิารใดท่ีภาครองนัน้เป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุใหญ่ภาค

รวมฯ  ใหป้ระธานสภาผูว้่าการภาคฯมาจากการเลือกตัง้ของภาครองนัน้  โดยใหผู้แ้ทนสโมสรใน

ภาครองนัน้ท่ีมีสถานภาพสมบรูณเ์ป็นผูล้งมติเลือกตัง้  และนาํเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่ของภาค

รวมฯเพ่ือรบัทราบ   เวน้แต่ภาครองนัน้มีสถานภาพไม่สมบรูณเ์ท่านัน้  จึงจะใหภ้าครองท่ีมี

สถานภาพสมบรูณ ์  และเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมใหญ่ภาครวมฯลาํดบัต่อไปเลือกตัง้

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯแทนภาครองนัน้ได ้ 

ขอ้ 4. อาํนาจหนา้ท่ี  นอกจากท่ีบญัญตัิไวแ้ละแตกต่างไปจากขอ้บงัคบัของการจดทะเบียนของ

องคก์รและธรรมนญูขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล และอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล รวมถึงนโยบายและการปฏิบตัิของ

คณะกรรมการอาํนวยการท่ีกลา่วถึง ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯมีอาํนาจดงัต่อไปนี ้

(ก) มีอาํนาจและควบคมุกรรมการฝ่ายต่างๆของภาครวมฯและการประชมุใหญ่ของภาครวมฯ 

(ข) บรหิาร  ควบคมุทรพัยส์ิน   การดาํเนินงานและกองทนุของภาครวม 

(ค) มีอาํนาจควบคมุดแูล แกไ้ข และตดัสินใน ทกุๆ เร่ืองของการประชมุใหญ่ของภาครวมฯ 

รวมถึงการประชมุอ่ืนๆ ทัง้หมดของภาครวมดว้ย 

(ง) เม่ือไดร้บัอนญุาตตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์

สากลและภายใตก้ฎระเบยีบท่ีกาํหนดขึน้โดยคณะกรรมการดงักลา่ว  ใหมี้อาํนาจท่ีจะรบั

ฟังและตดัสินคาํรอ้งเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมนญูและขอ้บงัคบัขององคก์ร โดยภาครอง 

สโมสรหรือสมาชิกของสโมสรไลออนสใ์นภาครวมฯนี ้ คณะกรรมการอาํนวยการสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลจะตอ้งพิจารณาตรวจสอบการตดัสินใจของสภาภาครวมฯทกุครัง้  

และอาจเปลี่ยนแปลงคาํวินิจฉยัตดัสินนัน้ๆ ได ้
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(จ) ควบคมุและบรหิารจดัการเก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณทัง้หมดของภาครวมฯ ของ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาครวมฯ และการประชมุใหญ่ของภาครวมฯ และไม่ใหมี้

การอนมุตัิหรือการกระทาํอนัใดท่ีจะก่อใหเ้กิดพนัธะอนัสง่ผลใหมี้รายจ่ายเกินรายได ้หรือ

งบประมาณขาดดลุในปีการเงินนัน้ๆ  

 

มาตรา 7 

การประชุมใหญ่ของภาครวมฯ 

 

ขอ้ 1. สถานท่ีและเวลา ใหมี้การประชมุใหญ่ของภาครวมฯเป็นประจาํทกุปีโดยหมนุเวียนสถานท่ี

จดัการประชมุใหญ่รว่มกบัการประชมุใหญ่ของภาครองต่างๆในภาครวมฯนัน้ และใหจ้ดัขึน้

ก่อนการประชมุใหญ่ของไลออนสส์ากลไม่นอ้ยกว่า (30) สามสบิวนั ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดโดย

สภาภาครวมฯลว่งหนา้เป็นเวลาสองปี และตามวนัเวลาท่ีสภาภาครวมฯจะกาํหนดขึน้รว่มกนั

กบัภาครองท่ีจะเป็นเจา้ภาพ 

ขอ้ 2. สิทธิของผูแ้ทนสโมสร ใหส้โมสรไลออนสท่ี์มีสถานภาพสมบรูณใ์นสมาคมสโมสรไลออนส์

สากลในภาคท่ีสงักดัและในภาครวมฯนี ้มีสิทธิสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุใหญ่ของภาครวมฯได ้

(1) หน่ึงคน และผูแ้ทนสาํรองอีก (1) หน่ึงคนต่อสมาชิก (10) สิบคน หรือเศษอย่างนอ้ย (5) หา้

คน และสมาชิกเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้เป็นเวลาอย่างนอ้ยหน่ึงปีกบัอีกหน่ึงวนัใน

สโมสรนัน้ตามท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสาํนกังานไลออนสส์ากล ณ  วนัท่ี 1  ของเดือน

สดุทา้ยก่อนเดือนท่ีจะมีการประชมุใหญ่ และใหผู้แ้ทนท่ีไดร้บัการรบัรองและเขา้ประชมุดว้ย

ตนเองมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละ  (1)  หน่ึงเสียงต่อการเลือกหน่ึงตาํแหน่ง  และ(1) หน่ึงเสียง

ต่อหน่ึงญตัติ  ถา้ไม่ระบไุวใ้นท่ีนีใ้หถื้อว่าคะแนนเสียงสนบัสนนุขา้งมากของผูแ้ทนในญตัติใดๆ 

เป็นมติของท่ีประชมุ  ค่าบาํรุงต่างๆ ท่ีคา้งชาํระจะนาํมาชาํระเพ่ือใหมี้สถานภาพสมบรูณไ์ด ้

แต่จะตอ้ง 15 วนั ก่อนการปิดรบัรองสิทธิบตัร  การปิดการรบัรองสิทธิบตัรนีจ้ะกาํหนดโดย

ระเบียบปฏิบตัิของการประชมุใหญ่ 

ขอ้ 3. องคป์ระชมุ เม่ือผูแ้ทนสโมสรเขา้ประชุมเกินกึ่งหน่ึงของผูแ้ทนท่ีลงทะเบียนในวาระใดของการ

ประชมุใหญ่ของภาครองหรือภาครวมฯใหถื้อเป็นองคป์ระชมุได ้

ขอ้ 4. การประชมุใหญ่วิสามญั (SPECIAL CONVENTION) การประชมุใหญ่วิสามญัของสโมสรใน

ภาครวมฯ สามารถจดัขึน้ไดเ้ม่ือไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกของ

สภาภาครวมฯ  ตอ้งกาํหนดวนั เวลาและสถานท่ี ของประชมุใหญ่วิสามญัก่อนการประชมุ
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ใหญ่ไลออนสส์ากลไม่นอ้ยกว่า 15  วนั การกาํหนดการ วนัเวลา สถานท่ี และวตัถปุระสงคข์อง

การประชมุใหญ่วิสามญั เลขาธิการการสภาภาครวมฯ จะตอ้งแจง้ใหท้กุสโมสรทราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั ก่อนจดัประชมุใหญ่วิสามญัฯจะเริ่มขึน้  

 

มาตรา 8   

กระบวนการแก้ไขข้อพพิาทของภาครวมฯ 

Multiple District Dispute Resolution Procedure 

 

 ในบรรดาปัญหาขอ้พิพาทและขอ้เรียกรอ้งท่ีเก่ียวกบัสมาชิกภาพ อาณาเขตความรบัผิดชอบของ

สโมสร หรือการตีตวามในขอ้บงัคบั การแตกแยก หรือการบงัคบัใชธ้รรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวมฯ

หรือนโยบายต่างๆ หรือขัน้ตอนท่ีไดร้บัจากเวลาหน่ึงสูเ่วลาหน่ึงจากสภาผูว้่าการภาครวมฯหรือจากภาค

รวมฯอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างน่าพอใจดว้ยวิธีการอ่ืนๆ  จะตอ้งแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้เหลา่นีด้ว้ย

กระบวนการแกไ้ขขอ้พิพาทท่ีจดัทาํขึน้โดยคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากล 

 

มาตรา 9 

การแก้ไขธรรมนูญ 

 

ขอ้ 1.  ระเบียบการแกไ้ข ธรรมนญูนีจ้ะแกไ้ขไดใ้นการประชมุใหญ่ของภาครวมฯเท่านัน้ และโดยการ

เสนอญตัติโดยคณะกรรมการธรรมนญูและขอ้บงัคบั และมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียง (2/3) 

สองในสามของการลงคะแนนทัง้หมด 

ขอ้ 2. ผลบงัคบัใชโ้ดยอตัโนมตั ิ เม่ือมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล

แลว้ โดยท่ีประชมุใหญ่ของไลออนสส์ากล การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักลา่ว จะมีผลใหมี้การ

เปลี่ยนแปลงธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวมฯ โดยอตัโนมตัิ เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ

ใหญ่ไลออนสส์ากล  

ขอ้ 3.  การประกาศ จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงเพ่ือแกไ้ขธรรมนญูนี ้  จนกว่าจะไดแ้จง้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อสโมสรไลออนสท์กุสโมสรอย่างนอ้ย (30) สามสิบวนัก่อนการประชมุ

ใหญ่จะเริ่มขึน้และจะตอ้งแจง้ดว้ยว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือแกไ้ขอีกดว้ย 

ขอ้ 4.  วนัท่ีประกาศใช ้ธรรมนญูท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้จะมีผลใชไ้ดห้ลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ท่ี

ไดมี้การลงคะแนน    นอกเสียจากจะระบไุวเ้ป็นอ่ืนในการแกไ้ขนัน้ 
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ข้อบังคับ 

(BY-LAWS) 

 

มาตรา 1 

การประชุมใหญ่ของภาครวมฯ 

 

ขอ้ 1.  การกาํหนดสถานท่ีประชุม   ใหป้ระธานสภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูร้บัเอกสารเสนอการขอเป็น

เจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่จากผูว้่าการภาคของภาครองท่ีหมนุเวียนเรียงตามลาํดบัภาค

ต่างๆดงันี ้ภาค 310-เอ 1, ภาค 310-เอ2, ภาค 310-บี, ภาค 310 – ซี, ภาค 310 – ดี และ ภาค 

310 – อี  โดยท่ีเอกสารเสนอจะตอ้งระบขุอ้มลูต่างๆ ตามท่ีสภาผูว้่าการภาคฯจะเป็นผูก้าํหนด  

และจะตอ้งสง่ถึงประธานสภาผูว้่าการภาคฯไม่นอ้ยกว่า (60) หกสิบวนัก่อนวนัเริ่มประชมุใหญ่

ของภาครวมฯท่ีจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียง  ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯกาํหนดขัน้ตอนของการ

ตรวจสอบขอ้เสนอต่างๆ รวมถึงการนาํเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่  ในกรณีท่ีไม่มีผูเ้สนอรบัเป็น

เจา้ภาพหรือไม่สามารถรบัขอ้เสนอไดก้็ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯพิจารณาก่อนท่ีจะใหท่ี้ประชมุ

ใหญ่ตดัสิน 

ขอ้ 2.  การเปลี่ยนสถานท่ีประชุม หากมีเหตผุลอนัสมควร ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯมีสทิธิและอาํนาจท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชมุใหญ่ได ้ แมว้่าท่ีประชมุใหญ่ไดก้าํหนดไวก้่อนแลว้ ทัง้นีต้อ้งไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือภาระหนีส้ินอนัเน่ืองมาจากกรณีนี ้

ขอ้ 3.  กรรมการ ใหส้มาชิกของสภาผูว้่าการภาคฯเป็นกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารของการประชมุใหญ่

ประจาํปีของภาครวมฯ 

ขอ้ 4. ระเบียบวาระการประชมุใหญ่ของภาครวมฯ ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูก้าํหนดระเบียบวาระ

การประชมุใหญ่ของภาครวมฯ และใหถื้อเป็นระเบียบวาระของการประชมุของแต่ละวนั 

ขอ้ 5. ระเบียบปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุ เวน้แต่ในกรณีท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะใน

ธรรมนญูและขอ้บงัคบันีห้รือระเบียบปฏิบตัิท่ีนาํมาใชใ้นการประชมุใหก้าํหนดใชก้ฎการ

ประชมุของโรเบิรต์ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขใหม่กบัขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัระเบียบปฏิบตัิในการประชมุ

ภาครวมฯและการประชมุของสภาผูว้่าการภาคฯ หรือคณะกรรมการต่างๆ ของภาครวมฯ 

ขอ้ 6.  ผูร้กัษาความสงบ ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯแต่งตัง้ผูร้กัษาความสงบและผูช่้วยผูร้กัษาความสงบ

ของการประชมุใหญ่ภาครวมฯไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ้ 7.  การรายงานผลเป็นทางการ ใหส้ง่รายงานของการประชมุใหญ่ของภาครวมฯต่อสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลและต่อสโมสรท่ีสงักดัในภาครวมฯนี ้  หรือจดัสง่ตามคาํแนะนาํของ

เลขาธิการสภาภาครวมฯ 

ขอ้ 8.  การประชมุใหญ่ประจาํปีของภาครอง ใหถื้อว่าผูแ้ทนสโมสรท่ีลงทะเบียนเขา้ประชมุของภาค

รองท่ีมาประชมุในการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาครวมฯเป็นการประชมุใหญ่ประจาํปีของ

ภาครองนัน้ๆ ได ้

 

มาตรา 2 

การประชุมอื่น ๆ 

 

ขอ้ 1.  การประชมุสภาผูว้่าการภาคฯ  ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯจดัการประชมุสภาฯขึน้ภายใน (60) 

หกสิบวนัหลงัจากผูว้่าการภาคไดร้บัการแต่งตัง้อยา่งเป็นทางการ และกาํหนดการประชมุอ่ืนๆ 

ตามท่ีเห็นสมควร ใหป้ระธานสภาฯหรือเลขาธิการสภาฯรบัคาํสั่งประธานสภาฯเป็นผูอ้อก

หนงัสือเชิญประชมุแต่ละครัง้ของสภาผูว้่าการภาคฯ โดยกาํหนดเวลาและสถานท่ีดว้ย สว่น

การประชมุสภาผูว้่าการภาคฯครัง้ต่อๆ ไปใหส้ภาฯเป็นผูก้าํหนด 

ข้อ 2. การเลือกใชรู้ปแบบของการจดัประชมุสภาภาครวมฯ  การตรวจสอบหรือการประชมุนดัพิเศษ

ของสภาผูว้่าการภาครวมฯ อาจเลือกใชรู้ปแบบการประชมุอย่างอ่ืน เช่น การประชมุทางไกล 

และการประชมุผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นท แต่การเลือกใชรู้ปแบบการประชุมแบบใดแบบหน่ึง

จะตอ้งเป็นมติสว่นใหญ่ของสภาผูว้่าการภาครวมฯ 

ขอ้3.  องคป์ระชมุ เม่ือสมาชิกของสภาฯสว่นใหญ่มาพรอ้มแลว้ใหถื้อเป็นองคป์ระชุมได ้

 

 

มาตรา 3 

หน้าทีข่องสภาผู้ว่าการภาคฯและคณะกรรมการภาครวม 

 

ขอ้ 1. สภาผูว้่าการภาครวมฯ  ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯมีหนา้ท่ี 

(ก) ทาํสญัญาและอนมุตัิการชาํระค่าใชจ่้ายดา้นธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใหญ่

ประจาํปีของภาครวมฯ 

(ข) ระบสุถาบนัการเงินท่ีจะฝากเงินทนุของภาครวมฯ 

(ค) กาํหนดจาํนวนเงินคํา้ประกนั  และสถาบนัท่ีจะเป็นผูค้ ํา้ประกนัของเหรญัญิกภาครวมฯ 
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(ง) รบัรายงานสถานะการเงินทกุครึง่ปี หรือบ่อย กว่านัน้จากเหรญัญิกสภาภาครวมฯ และ 

จดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการเงินท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของเหรญัญิก

ภาครวมฯเม่ือสิน้สดุปีการเงิน 

ขอ้ 2.  ประธานสภาภาครวมฯ ประธานสภาภาครวมฯจะตอ้งอาํนวยความสะดวกใหก้บัการบรหิาร

ภาครวมฯ  มีอาํนาจกาํกบัดแูลและตรวจตราความถกูตอ้งเหมาะสม การดาํเนินการทัง้หมดอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสภาผูว้่าการภาครวมฯ  ประธานสภาฯตอ้งดาํเนินการดงันี ้

(ก) สง่เสรมิวตัถปุระสงคข์องไลออนสส์ากล 

(ข) เป็นผูน้าํกาํหนดแนวทางและรเิริ่มตามโครงการต่างๆ  ของไลออนสส์ากลและของภาค

รวมฯ  รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมฯดว้ย 

(ค) สรา้งและอปุถมัภค์วามสามคัคีภายในภาครองและช่วยเหลือผูว้่าการภาคแกไ้ขในเร่ือง

ต่างๆ 

(ง) เป็นประธานในการประชุมใหญ่ของภาครวมฯและการประชมุของสภาผูว้่าการภาคฯ 

(จ) สง่รายงานและปฏิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นธรรมนญูและ

ขอ้บงัคบัของภาครวมฯ 

(ฉ) ปฏิบตัิหนา้ท่ีในดา้นบรหิารตามท่ีสภาผูว้่าการภาคฯจะมอบหมายให ้

(ช) อาํนวยความสะดวกในการสง่มอบบญัชี กองทนุ  และบนัทกึต่าง ๆ  ของภาครวมฯใหแ้ก่

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯคนต่อไปเม่ือสิน้สดุวาระของตนแลว้ 

(ญ)  ทาํหนา้ท่ีประธานทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ (The Global Action Team 

 Multiple District Chairperson) ในดา้นการบรหิารจดัการและสง่เสรมิการเพ่ิมสมาชิก 

 การพฒันาผูน้าํ และการบรกิารดา้นมนษุยชนทั่วทัง้ภาครวมฯโดยปฏิบตัิการดงันี ้

(1) ท่านตอ้งมั่นใจว่าการเลือกสมาชิกไลออนสเ์ขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานทีมผู้

ประสานงานบรกิารโลกาภิวตัน ์(GST coordinator) ประธานทีมผู้

ประสานงานสมาชิกภาพ (GMT coordinator) ประธานทีมผูป้ระสานงาน

พฒันาผูน้าํ (GLT coordinator) ของภาครวมฯไดค้นท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

กบัตาํแหน่งท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

(2) ในฐานประธานฝ่ายทีม GAT ของภาครวมฯ ใหจ้ดัใหมี้การประชมุ มีการ

อภิปราย นาํเสนอแนวความคิดใหม่ๆ 

(3) ประสานงานกบัผูน้าํในพืน้ท่ีและประธานทีมฝ่ายปฏิบตัิการโลกาภิวตันข์อง

ภาคฯ (District Global Action Team) 
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( ฐ)  ช่วยโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆท่ีจดัขึน้โดยสโมสรไลออนส์

สากลและภาครวมฯ 

(ฒ)  จดัทาํเอกสารท่ีกาํหนดเปา้หมายและการวางแผนระยะยาวของภาครวมฯท่ีจดัทาํโดย

สภาครวมฯ 

(ณ)  ทาํเอกสารเชิญสมาชิกสภาผูว้่าการภาครวมฯ ประชมุและอาํนวยความสะดวกในการ

ประชมุและใหมี้การนาํเสนอและอภิปราย ปัญหาต่าง ๆ 

(ด)  อาํนวยความสะดวกในการจดัประชมุใหญ่ฯ 

(ถ) ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากลหรือ

สภาผูว้่าการภาครวมฯท่ีดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความรกัความสามคัคใีนหมู่สมาชิกสภา

ผูว้่าการภาคฯ 

(ท) เสนอรายงานและปฏิบตัิหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีอาจกาํหนดไวใ้นธรรมนญูและขอ้บงัคบั 

(น) ปฏิบตัิการในหนา้ท่ีต่าง ๆท่ีอาจไดร้บัมอบหมายจากสภาผูว้่าการภาครวมฯ 

ขอ้ 3.   เลขาธิการสภาภาครวม / เหรญัญิกสภาภาครวม ใหเ้ลขาธิการสภาภาครวมฯ/เหรญัญิกสภา

ภาครวมฯ ปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตก้ารดแูลและมอบหมายจากสภาผูว้่าการภาคฯ  โดยมีหนา้ท่ี 

(ก) จดัทาํและเก็บรกัษาบนัทึกการ  ประชมุของการประชมุสภาผูว้่าการภาคฯทกุครัง้  และ

ใหส้ง่สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัสมาชิกของสภาผูว้่าการภาคฯทกุคนและ

สง่สาํเนาไปยงัสาํนกังานใหญ่ของสมาคมสโมสร 

ไลออนสส์ากล 

(ข) ช่วยสภาผูว้่าการภาคฯในการบรหิารภาคและงานอ่ืน ๆ   ตามท่ีระบหุรือปรากฏอยู่ใน

ธรรมนญูและขอ้บงัคบั หรือท่ีสภาผูว้่าการภาคฯมอบหมายให ้

(ค) รบัเงินและออกใบเสรจ็รบัเงินค่าบาํรุงสมาชิกท่ีสั่งจ่ายโดยเลขาธิการ/เหรญัญิกของภาค

รอง   และนาํฝากในธนาคารตามท่ีสภาผูว้่าการภาคฯกาํหนด และใหเ้บิกจ่ายเงินภายใต้

การตรวจตราและควบคมุของสภาผูว้่าการภาคฯ โดยจ่ายเป็นเช็คลงนามรว่มกบั

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯหรือกรรมการสภาฯท่ีไดร้บัอนมุตัิท่านหน่ึงท่านใด 

(ง) เก็บรกัษาสมดุบญัชีและหลกัฐานทางบญัชีท่ีถกูตอ้งและรายงานการประชุมของสภา

ผูว้่าการภาคฯและการประชมุอ่ืนๆ ของภาครวมฯ  และพรอ้มท่ีจะใหก้รรมการสภาผูว่้า

การภาคฯ   หรือสโมสรไลออนสใ์ดๆ ในภาครวมฯ (หรือตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจ) 

ตรวจสอบดไูดใ้นเวลาอนัควรและชอบดว้ยเหตผุล 
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(จ) จดัการเอาประกนัความซ่ือสตัยใ์นการ ปฏิบตัิหนา้ท่ีในจาํนวนเงินท่ีกาํหนดโดยสภาผูว้่า

การภาคฯ 

(ฉ) ในกรณีท่ีตาํแหน่งของเลขาธิการภาครวมฯ และเหรญัญิกภาครวมฯแยกจากกนั  หนา้ท่ี

ท่ีกาํหนดไว ้ณ ท่ีนีก้็ใหแ้บ่งไปตามตาํแหน่ง 

ขอ้ 4.  ประธานฝ่ายพิธีการของภาครวมฯ ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯแต่งตัง้ประธานฝ่ายพิธีการสาํหรบั

ภาครวมฯ โดยมีหนา้ท่ีภายใตก้ารควบคมุและดแูลของสภาผูว้่าการภาคฯ มีหนา้ท่ีดงันี ้  

  การใหเ้กียรติกบัตาํแหน่งประธานสภาภาครวมฯ (MULTIPLE DISTRICT PROTOCOL 

CHAIRPERSON )จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

 

(ก) ในกรณีท่ีประธานสภาฯเขา้รว่มประชมุกบัผูท่ี้มีตาํแหน่งสงูใหจ้ดัลาํดบัท่ีนั่งอย่างเป็น

ทางการตามธรรมเนียมของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล และการแนะนาํตาํแหน่งก็

ดาํเนินการเช่นเดียวกนั และตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสมในทกุกรณี 

(ข) ในการเดินทางของประธานสภาฯ ใหก้าํหนดท่าอากาศยานหรือการเดินทางดว้ย

ยานพาหนะอ่ืนอย่างเหมาะสม ใหมี้การจดัการตอ้นรบั จดัโรงแรมท่ีพกั ทาํการตรวจ

ตราหอ้งพกัลว่งหนา้เพ่ือใหส้มเกียรติและเตรียมสิ่งของอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆใน

หอ้งพกั เช่นผลไม ้ช่อดอกไม ้ เป็นตน้ 

(ค) ในกรณีประธานสภาฯเดินทางไปเยี่ยม ใหเ้จา้ภาพจดัการตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกท่ีเหมาะสมกบัโปรแกรมท่ีเยี่ยม 

(ง) ใหจ้ดัการเชิญผูน้าํของรฐับาลหรือผูน้าํในทอ้งถ่ินเพ่ือใหมี้การแนะนาํใหรู้จ้กั ในกรณีท่ีผู้

ไปเยี่ยมอนญุาต 

(จ) ประสานงานกบัสื่อมวลชน เช่น สถานีโทรทศัน ์สถานีวิทยกุระจายเสียงหรือสื่อท่ีเป็น

สิ่งพิมพต์่าง ๆ เพ่ือทาํการประชาสมัพนัธก์ารเยี่ยมของประธานสภาผูว้่าการภาครวมฯ 

(ฉ) เม่ือประธานสภาผูว้่าการภาครวมฯเดินทางกลบัใหจ้ดัการอาํนวยความสะดวกในการ

เดินทางออกจากโรงแรมไปยงัท่าอากาศยานหรือการเดินทางกลบัดว้ยยานพาหนะอ่ืน 

 

ขอ้ 5. ประธานทีมผูป้ระสานงานกิจกรรมบรกิารโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ (GST MULTIPLE 

DISTRICT COORDINATOR)  ประธานทีมผูป้ระสานงานกิจกรรมบรกิารโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ

เป็นสมาชิกของทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงันี ้
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(ก) จดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีของภาครวมฯและทาํการตรวจสอบวตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมายของแผนปฏิบตัิการ ใหก้ารสนบัสนนุภาครองและสรา้งแรงจงูใจทีมงานของ

ภาครอง เพ่ือใหท้าํงานใหบ้รรลเุปา้หมาย 

(ข) รว่มมือกบัประธานทีมผูป้ระสานงานสมาชิกภาพโลกาภิวตัน ์(GMT) ประธานทีมผู้

ประสานงานผูน้าํโลกาภิวตัน ์(GLT) และประธานทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตัน ์(GAT) 

(ประธานสภาฯ) เพ่ือกาํหนดทิศทางในการพฒันาผูน้าํ, การเพ่ิมสมาชิกและการขยาย

งานบรกิารเพ่ือมนษุยชาต ิ

(ค) ใหก้ารสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมของชมุชนและสรา้งจิตสาํนึกของชมุชนใหรู้ส้กึเป็น

เจา้ของและภมิูใจในตวัสมาชิกสโมสรไลออนสแ์ละสมาชิกสโมสรลีโอของภาครวมฯ 

(ง) รว่มมือกบัประธานทีมผูป้ระสานงานสมาชิกภาพโลกาภิวตัน(์GMT)และประธานทีมผู้

ประสานงานพฒันาผูน้าํ(GLT) เพ่ือทบทวนและพฒันายทุธศาสตรข์องภาครอง 

(จ) ติดต่อสื่อสารกบัประธานผูป้ระสานงานทีมกิจกรรมบรกิารของภาค (GST district 

coordinators) เพ่ือนาํเสนอโครงการกิจกรรมบรกิารของสโมสรไลออนสส์ากล (LCI), 

มลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล(LCIF) ผูร้ว่มโครงการ และกองทนุต่าง ๆ 

(ฉ) ทาํหนา้ท่ีเป็นแหลง่ขอ้มลูและเป็นผูเ้ช่ียวชาญในภมิูภาค ท่ีสามารถทาํแผนหรือทาํ

โครงการกิจกรรมบรกิารของไลออนสส์ากล เพ่ือนาํไปใชใ้นสโมสรไลออนสไ์ดด้ีท่ีสดุ 

(ช) กระตุน้ผูป้ระสานงานทีมกิจกรรมบรกิาร(GST) เพ่ือใหก้ารสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรม

บรกิารใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจและดงึดดูใจเขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมนัน้ รวมทัง้บรูณาการ

พฒันาผูน้าํของสมาชิกลีโอดว้ย 

(ซ) กระชบัความสมัพนัธก์บัผูป้ระสานงานมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล ทัง้ระดบัภาครวมฯ

และภาครอง เพ่ือเพ่ิมขอ้มลูความรูเ้ร่ืองของมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลและความรูเ้ร่ือง

เก่ียวกบัวิธีการจดัหาทนุ 

(ฌ) ประสานงานกบัผูป้ระสานงานมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลระดบัภาครวมฯ เพ่ือทาํการ

ตรวจการใชจ่้ายเงินทนุ (Grants) ท่ีไดร้บัจากมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล 

ขอ้ 6.   ผูป้ระสานงานทีมฝ่ายสมาชิกภาพโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ GLOBAL MEMBERSHIP 

TEAM (GMT) MULTIPLE DISTRICT COORDINATOR  ผูป้ระสานงานทีมฝ่ายสมาชิก

ภาพโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงันี ้

(ก) รว่มมือกบัผูป้ระสานงานทีมฝ่ายพฒันาผูน้าํโลกาภิวตัน ์(GLT) และ ผูป้ระสานงานทีม

ฝ่ายกิจกรรมบรกิารโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ(GST) และประธานทีมปฏิบตัิติการโลกาภิ
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วตัน ์(GAT) (ประธานสภาภาครวมฯ) เพ่ือกาํหนดจดุเนน้ในดา้นการพฒันาผูน้าํของ

สมาชิก, การเพ่ิมสมาชิกและการขยายขอบเขตกิจกรรมบรกิารเพ่ือมนษุยชาติให้

กวา้งขวางขึน้ 

(ข) พฒันาและบงัคบัใชแ้ผนปฏิบตัิการเพ่ิมสมาชิกประจาํปีของภาครวมฯ 

(ค) ติดต่อสื่อสารกบัฝ่ายทีมผูป้ระสานงานสมาชิกภาพโลกาภิวตันข์องภาคฯ (District 

GMT) อย่างต่อเน่ืองเพ่ือแน่ใจว่าไดจ้ดัทาํแผนและทาํโครงการ/กิจกรรมและจดัทาํ

เอกสารแหลง่เรียนรูท่ี้เก่ียวกบัการเพ่ิมสมาชิกหรือไม่ 

(ง) ใหต้รวจสอบเปา้หมายของโครงการดา้นการเพ่ิมสมาชิกของภาครองว่าดาํเนินการได้

ตามเปา้หมายหรือไม่ และช่วยสรา้งแรงจงูใจและสนบัสนนุใหภ้าครองสามารถ

ปฏิบตัิการการใหบ้รรลเุปา้หมาย 

(จ) กระตุน้ฝ่ายทีมประสานงานสมาชิกภาพโลกาภิวตันข์องภาคฯ เพ่ือนาํความแตกต่างของ

สมาชิกแต่ละคนใหเ้ขา้มารว่มทาํงานกบัทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตัน ์ (GAT) 

(ฉ) ใหต้อบสนองขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัวิธีการเพ่ิมสมาชิกของสโมสรไลออนสส์ากลโดย

ทนัที ติดตามใหส้มาชิกกลบัเขา้มาใหม่และรายงานต่อสโมสรไลออนสส์ากล 

(ช) กรอกใบสมคัรขอรบัทนุเพ่ือจดักิจกรรมรณรงคก์ารพฒันาสมาชิกจากภาครวมฯ ซึ่งไดร้บั

การสนบัสนนุมาจากสโมสรไลออนสส์ากล 

(ซ) รว่มมือกบัทีมประสานงานพฒันาสมาชิก (GMT)และทีมประสานงานกิจกรรมบรกิาร

(GST)ของภาครวมฯ เพ่ือรว่มกนักาํหนดยทุธศาสตรก์ารนาํสมาชิกท่ีออกไปแลว้ใหก้ลบั

เขา้มาใหม่ 

(ฌ) สรา้งแรงจงูใจใหภ้าครองก่อตัง้สโมสรพิเศษในภาคฯ 

 

ขอ้ 7. ประธานทีมผูป้ระสานงานพฒันาผูน้าํโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ GLOBAL LEADERSHIP 

TEAM (GLT) MULTIPLE DISTRICT COORDINATOR ประธานทีมผูป้ระสานงานพฒันา

ผูน้าํโลกาภิวตันข์องภาครวมฯ เป็นสมาชิกของทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตัน ์(GAT) ของภาครวมฯ 

มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงันี ้

(ก) รว่มมือกบัผูป้ระสานงานทีมฝ่ายสมาชิกภาพโลกาภิวฒัน ์(GMT) และผูป้ระสานงานทีม

ฝ่ายกิจกรรมบรกิารโลกาภิวตัน(์GST) ของภาครวมฯ และประธานทีมปฏิบตัิการโลกาภิ

วตัน ์(GAT) (ประธานสภาครวมฯ) เพ่ือกาํหนดจดุเนน้ในดา้นการพฒันาผูน้าํของสมาชิก

, การเพ่ิมสมาชิกและการขยายขอบเขตกิจกรรมบริการเพ่ือมนษุยชาติใหก้วา้งขวางขึน้ 
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(ข) พฒันาและบงัคบัใชแ้ผนปฏิบตัิการเพ่ิมสมาชิกประจาํปีของภาครวมฯ 

(ค) ติดต่อสื่อสารกบัประธานผูป้ระสานงานฝ่ายทีมพฒันาผูน้าํโลกาภิวตันข์องภาคฯ อย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ั่นใจว่าฝ่ายพฒันาผูน้าํไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาผูน้าํและจดัทาํแหลง่

เรียนรูห้รือเอกสารเก่ียวกบัการพฒันาผูน้าํของภาคฯ 

(ง) ดาํเนินการสรา้งแรงจงูใจและตรวจสอบความกา้วหนา้การทาํงานของประธานผู้

ประสานงานฝ่ายทีมพฒันาผูน้าํโลกาภิวตันข์องภาคฯ ประธานเขตและประธานฝ่าย

พฒันาผูน้าํของสโมสร 

(จ) กระตุน้ประธานผูป้ระสานงานฝ่ายทีมพฒันาผูน้าํโลกาภิวตันข์องภาคฯ เพ่ือให้

ดาํเนินการใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้

(ฉ) สง่เสรมิใหส้มาชิกใหค้วามสนใจและกระตือรือรน้ในการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาผูน้าํ

ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมของสมาคมฯในทกุระดบั 

(ช) จดัทาํหน่วยงานและอาํนวยความสะดวกในการฝึกอบรมดา้นการพฒันาผูน้าํ และ

สง่เสรมิใหศ้กึษาในหลกัสตูรทางอินเตอรเ์นท( Web-based) ของสโมสรไลออนสส์ากล 

(ซ) ประสานความรว่มมือกบัประธานผูป้ระสานงานฝ่ายทีมสมาชิกภาพโลกาภิวตัน ์(GMT) 

ประธานผูป้ระสานงานฝ่ายทีมกิจกรรมบรกิารโลกาภิวตัน(์GST) ของภาครวมฯ  เพ่ือ

วางแผนยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟนูของภาคฯ 

(ฌ) รวบรวมคนท่ีมีความรูค้วามสามารถหลากหลายเขา้มารว่มทาํงานในทีมปฏิบตัิการโลกา

ภิวตัน(์GAT) 

(ญ)  จาํแนกสมาชิกและผูน้าํใหม่ท่ีมีศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ใหโ้อกาสมีสว่นรว่ม  

ทาํงานดา้นกิจกรรมบรกิาร ดา้นสมาชิกภาพ และดา้นการพฒันาผูน้าํของภาค 

 (ฏ)  กรอกใบสมคัรขอรบัทนุเพ่ือจดักิจกรรมรณรงคก์ารพฒันาสมาชิกจากภาครวมฯ ซึ่งไดร้บั

การสนบัสนนุมาจากสโมสรไลออนสส์ากล(LCI) 

ขอ้ 8. ผูป้ระสานงานมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลของภาครวมฯ  LCIF MULTIPLE DISTRICT 

COORDINATOR ผูป้ระสานงานมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลภาครวมฯ ไดร้บัการแต่งตัง้โดยประธาน

มลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลและนายกสโมสรไลออนสส์ากล ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี ตาํแหน่งนี้

ปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล (LCIF) และตอ้งทาํรายงานสง่ใหแ้ก่

ประธานมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลและคณะกรรมการของมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล มีหนา้ท่ีดงันี ้



- 16 - 

 

(ก) ทาํการคดัเลือก ฝึกอบรมสมาชิกของภาครองเพ่ือดาํรงตาํแหน่งประธานผูป้ระสานงาน

มลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลของภาครอง (LCIF district coordinators) ดาํรงตาํแหน่ง

วาระละ 3 ปี 

(ข) ศกึษาเรียนรูโ้ครงการต่าง ๆของมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลและเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่

สมาชิกไลออนสภ์ายในภาครวมฯ    ในเร่ืองเงินทนุประเภทต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ 

(grants and projects) ท่ีสนบัสนนุโดยมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล ใหค้วามช่วยเหลือ

กบัผูว้่าการภาคฯในดา้นการขอทนุ(grants) จากมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล ถา้มีการ

รอ้งขอ 

(ค) สนบัสนนุ เผยแพรเ่อกสารเก่ียวกบัความคิดรเิริ่มต่างๆ ของมลูนิธิไลออนสส์ากล (LCIF) 

ในกิจกรรมของภาครวมฯและในกิจกรรมของภาครองท่ีจดัขึน้ในชุมชน 

(ง) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโครงการท่ีภาครวมฯไดร้บัเงินทนุจากมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล 

ไดท้าํโครงการตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นใบแจง้ขอรบัทนุจาก LCIF และดาํเนินการตามความ

เหมาะสมและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารใหท้นุ  

(จ) กระตุน้ใหส้มาชิกไลออนสใ์นภาครวมฯ มีสว่นรว่มในการเผยแพรแ่ละสนบัสนนุกิจกรรม 

เพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการบรจิาคเงินใหก้บัมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล 

(ฉ) ทาํการคดัเลือกบคุคลท่ีมีฐานะทางการเงิน, มลูนิธิในทอ้งถ่ิน, บรษัิท และหน่วยงานดา้น

ธุรกิจต่าง ๆท่ีมีศกัยภาพในการสนบัสนนุมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากลตามความ

เหมาะสม 

(ช) ใหค้วามรว่มมือช่วยเหลือกองทนุของมลูนิธิสโมสรไลออนสส์ากล กองทนุเมลวินโจนส ์

(MJF) และเผยแพรข่่าวสารการบรจิาคอ่ืน ๆท่ีจาํเป็น 

(ซ) ทาํรายงานความกา้วหนา้ทกุไตรมาสของการดาํเนินการต่อคณะกรรมการของมลูนิธิ

สโมสรไลออนสใ์นระดบัภาคพืน้ (Area LCIF Trustee) 

 

มาตรา 4 

ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ 

และคณะกรรมการภาครวมฯ 

 

ขอ้ 1. ใหป้ระธานสภาผูว้่าการภาคฯรบัเลือกตัง้ เรียกประชมุผูว้่าการภาครบัเลือกตัง้ทกุภาคภายใน 

(15) สิบหา้วนั หลงัจากปิดการประชมุใหญ่ฯ  
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ขอ้ 2.  ใหมี้การแต่งตัง้รองประธานสภาผูว้่าการภาคฯ (1) หน่ึงคน เลขาธิการสภาผูว้่าการภาคฯ

เหรญัญิกสภาผูว้่าการภาคฯ กรรมการบรหิารสภาผูว้่าการภาคฯ ท่ีปรกึษาสภาผูว้่าการภาคฯ 

และกรรมการสภาภาครวมฯในตาํแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสมและจาํเป็น การแต่งตัง้จะ

กระทาํโดยเปิดเผยหรือลบัใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของท่ีประชมุ 

ขอ้ 3. การเลือกตัง้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  ใหภ้าครองตามธรรมนญูไลออนสส์ากลภาครวม 310 

มาตรา 6 ขอ้ 3   ดาํเนินการเลือกตัง้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  ผูว้่าการภาคท่ีกาํลงัจะผ่าน

พน้ ท่ีอยู่ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกว่า (6) หกเดือนก่อนวนัเลือกตัง้หรืออดีตผูว้่าการภาคท่ีมี

สถานภาพสมบรูณ ์และสงักดัสโมสรไลออนสท่ี์มีสถานภาพสมบรูณใ์นภาครอง มีสิทธิท่ีจะลง

สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นประธานสภาผูว้่าการภาคฯ โดยจะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

3.1 แจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการรบัและเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รบั

เลือกตัง้ของภาครองท่ีตนสงักดัอยู่ก่อนวนัประชมุใหญ่จะเริ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า (60) หกสิบ

วนั  พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงคณุสมบตัติาม   ขอ้ 3. และสาํเนาสง่ผูว้่าการภาค   

คณะกรรมการรบัและเสนอช่ือผูส้มคัรเขา้รบัเลือกตัง้จะเสนอช่ือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้

ทัง้หมดท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นต่อท่ีประชมุใหญ่ประจาํปีของภาครอง  หากไม่มีผูส้มคัร

และ/หรือไม่มีผูมี้คณุสมบตัิครบถว้น   ในกรณีนีเ้ท่านัน้ จึงใหมี้การเสนอช่ือผูเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นในท่ีประชมุใหญ่ภาครองได ้

3.2 ใหมี้การเลือกตัง้ต่างวาระกนั ระหว่างการเลือกตัง้ผูว้่าการภาค รองผูว้่าการภาคคนท่ี 1 

และ รองผูว้่าการภาคคนท่ี 2  ใหผู้ส้มคัรแต่ละคนมีสิทธิพดูในท่ีประชมุใหญ่ของภาครอง 

ไดค้นละไม่เกิน (5 ) หา้นาที เพ่ือสนบัสนนุตนเอง และใหผู้ส้นบัสนนุมีสิทธิพดูไดไ้ม่เกิน 

(3 ) สามนาทีหรืออาจสลบักนัก็ได ้ กรณีท่ีมีผูส้มคัรมากกว่า (1) หน่ึงคนใหจ้บัฉลากเพ่ือ

การพดูก่อนหลงั 

3.3 ใหผู้ว้่าการภาคเสนอช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นประธานสภาผูว้่าการภาคฯต่อท่ีประชมุ

ใหญ่ภาครวมฯเพ่ือรบัทราบ 

3.4 ใหผู้ท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือดาํรงตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯมีสิทธิแสดง

วิสยัทศันใ์นท่ีประชมุใหญ่ภาครวมฯไดไ้ม่เกิน (3 ) สามนาที 

3.5 การลงคะแนน การเลือกตัง้จะกระทาํโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบัของคณะผูแ้ทน

สโมสร  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากใน

การออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งดาํเนินการลงคะแนนต่อไป   จนกว่าจะมีผูห้น่ึงผูใ้ดไดร้บั

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนคะแนนท่ีลง 
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3.6 การรบัรองเป็นหลกัฐาน  ใหเ้ลขาธิการภาครวมฯ ทาํหนงัสือถึงสาํนกังานใหญ่ไลออนส์

สากล แจง้ผลการเลือกตัง้ภายในเวลา (15) สิบหา้วนั 

 

ขอ้ 4.  ตาํแหน่งว่าง 

4.1 เม่ือตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯว่างลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ใหร้องประธานสภา

ผูว้่าการภาคฯทาํหนา้ท่ีแทนโดยอตัโนมตัิ ถา้รองประธานสภาผูว้่าการภาคฯไม่สามารถ

จะทาํหนา้ท่ีได ้ใหเ้ลขาธิการสภาผูว้่าการภาคฯรกัษาการชั่วคราว และใหเ้รียกประชมุ

คณะกรรมการบรหิารสภาผูว้่าการภาคฯภายใน (15) สิบหา้วนั เพ่ือพิจารณาเลือก

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯคนใหม่จากคณะกรรมการบรหิารสภาผูว้่าการภาคฯชดุนีข้ึน้

ดาํรงตาํแหน่งแทน และใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเท่าท่ีมีเวลาตามวาระท่ีเหลืออยู่ เวน้แต่ถา้

ระยะเวลาของตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯว่างลง ไม่ถึง (90) เกา้สิบวนั จะหมด     

วาระลง ก็ใหร้องประธานสภาผูว้่าการภาคฯรกัษาการแทนไปจนกว่าจะหมดวาระ 

4.2 เม่ือตาํแหน่งกรรมการอ่ืนๆ  ในสภาผูว้่าการภาคฯว่างลงใหส้ภาผูว้่าการภาคฯ แต่งตัง้

ผูว้่าการภาคคนใหม่ท่ีไดร้บัแต่งตัง้หรืออดีตผูว้่าการภาค แลว้แต่กรณีดาํรงตาํแหน่งแทน 

และใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเท่าท่ีมีเวลาตามวาระท่ีเหลืออยู่ 

ขอ้ 5.   ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯจดัใหมี้การประชมุสมาชิกสภาผูว้่าการภาคฯภายในหกสิบ (60) วนันบั

แต่วนัท่ีผูว้่าการภาคแต่ละภาคเขา้ดาํรงตาํแหน่งอย่างเป็นทางการ และใหมี้การประชมุครัง้

ต่อๆ ไปตามท่ีเห็นสมควร ใหป้ระธานสภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา และสถานท่ี

ประชมุครัง้แรก สว่นการประชมุครัง้ต่อๆ ไปใหส้ภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูก้าํหนด 

ขอ้ 6.  คณะกรรมการสิทธิบตัร คณะกรรมการนีป้ระกอบดว้ยผูว้่าการภาคคนปัจจบุนั  รองผูว้่าการ

 ภาค เลขาธิการภาค และเหรญัญิกภาค  ใหป้ระธานสภาผูว้่าการภาคฯ เป็นประธาน และให้

 คณะกรรมการนีมี้อาํนาจท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎระเบียบของโรเบิรต์ฉบบั

 แกไ้ขใหม่ 

ขอ้ 7. ประธานทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตัน ์(GAT) ของภาครวมฯ ประธานสภาผูว้่าการภาครวมฯ ดาํรง

ตาํแหน่งประธานทีมปฏิบตัิการโลกาภิวตัน ์(GAT) ของภาครวมฯ และรวมทัง้ประธานทีมผู้

ประสานงานฝ่ายสมาชิกภาพโลกาภิวตัน(์GMT) ของภาครวม, ประธานทีมผูป้ระสานงานฝ่าย

กิจกรรมโลกาภิวตัน(์GST) ของภาครวม, และประธานทีมผูป้ระสานงานพฒันาผูน้าํโลกาภิ

วตัน(์GLT)ของภาครวมฯทาํหนา้ท่ีกาํหนดแผนการพฒันาและขยายงานบรกิารใหก้วา้งขวาง

ขึน้ กาํหนดยทุธศาสตรก์ารเพ่ิมสมาชิกและกาํหนดแผนการพฒันาผูน้าํของสโมสรในภาครวม
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ฯ ทาํหนา้ท่ีประชมุเป็นประจาํเพ่ือหารือเก่ียวกบัความคืบหนา้ของแผนและติดตามตรวจสอบ

การปฏิบตัิตามแผนอย่างต่อเน่ือง ประสานงานกบัผูน้าํระดบัภาครองและสมาชิกของทีม

ปฏิบตัิการโลกาภิวตัน(์GAT) ของภาครอง เพ่ือแบ่งปันแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุและเผยแพร่

ความสาํเรจ็ของทีมและใหไ้ดท้ราบถึงปัญหาทา้ทายต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน 

 

ขอ้ 8.  คณะกรรมการการประชุมใหญ่ภาครวมฯ ใหป้ระธานสภาแต่งตัง้ประธานต่างๆ   ของ

คณะกรรมการการประชุมใหญ่ภาครวมฯ คือ ฝ่ายขอ้ยตุิ ฝ่ายเสนอช่ือ ฝ่ายเลือกตัง้ ฝ่าย

ธรรมนญูและขอ้บงัคบั ฝ่ายกฎระเบียบและการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล และใหมี้กรรมการ

อย่างนอ้ยหน่ึงคนจากแต่ละภาครองเป็นตวัแทนในแต่ละคณะกรรมการ คณะกรรมการเหลา่นี ้

จะปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีสภาผูว้่าการภาคฯจะมอบหมายให ้

 

ขอ้ 9.   คณะกรรมการภาครวมอ่ืน ๆ สภาผูว้่าการภาคฯอาจแต่งตัง้คณะกรรมการ อ่ืนๆ หรือตาํแหน่ง

อ่ืนๆ ตามความจาํเป็นและเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของภาครวมฯเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

มาตรา 5 

กองทุนบริหารของภาครวม 

 

ขอ้ 1.  รายไดข้องภาครวม เพ่ือใหภ้าครวมมีรายไดส้าํหรบับรหิารงาน ใหภ้าครวมเรียกเก็บค่าบาํรุง

เป็นจาํนวนเงิน (95 บาท)เกา้สิบหา้บาท จากสมาชิกไลออนสท์กุสโมสรในภาครวม โดยใหแ้ต่

ละสโมสรเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็น (2) สองงวดตามกาํหนดดงันี ้

ชาํระ (47.50) สี่สิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค ์ ต่อสมาชิกหน่ึงคนภายในวนัท่ี 10 กนัยายนของทกุปี  

เป็นค่าบาํรุงครึง่ปีแรกระหว่างวนัท่ี1 กรกฎาคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ชาํระ (47.50) สีส่ิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค ์ต่อสมาชิกหน่ึงคนภายในวนัท่ี 10 มีนาคมของทกุปี เป็น

ค่าบาํรุงครึง่ปีหลงั ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน   

สโมสรจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงนีต้่อเหรญัญิกภาครวมฯ  เวน้แต่สโมสรท่ีไดส้ถาปนาขึน้ใหม่หรือไดร้บั

การฟ้ืนฟู    ซึ่งจะตอ้งชาํระในอตัราถวัเฉลี่ยนบัจากวนัท่ีหน่ึงของเดือนท่ีสองถดัจากวนัสถาปนาหรือ

ปรบัปรุงแลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงดงักลา่วจะนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายบรหิารดา้นธุรการของภาครวมฯ โดย
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จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากสภาผูว้่าการภาคฯก่อนเท่านัน้ การจ่ายเงินใหจ่้ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของ

เหรญัญิกภาครวมฯและประธานสภาผูว้่าการภาคฯ 

บทเฉพาะกาล เม่ือท่ีประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 55  ณ จงัหวดั

นครราชสีมา ไดร้บัรองขอ้บงัคบันีแ้ลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีบรหิาร 2564-2565 เป็นตน้ไป โดยให้

สภาผูว้่าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบรหิาร 2563-2564 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัรองแลว้นีท้กุประการ 

 

ขอ้ 2.  รายไดจ้ากการจดัประชมุใหญ่ประจาํปีซึ่งไม่ใช่เงินกองทนุประชมุใหญ่ภาคและภาครวมฯ   

หากเงินสนบัสนนุจากกองทนุประชมุใหญ่ฯ ตามขอ้บงัคบัมาตรา 6    ขอ้ 1.1 ไม่เพียงพอสาํหรบั

การจดัการประชมุใหญ่ฯ  ใหภ้าคฯท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุใหญ่

ประจาํปี ตามขอ้บงัคบัมาตรา 1 ขอ้1 สามารถหารายรบัเพ่ิมเติมนอกจากรายรบัจากเงินกองทนุ

การประชมุใหญ่ฯ ได ้เพ่ือใหภ้าคฯเจา้ภาพสามารถดาํเนินการจดัประชมุใหญ่ภาครวมฯไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  และเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ภาครวมฯแลว้ ภายใน 60 วนั  ใหภ้าคฯจดัทาํ

บญัชีรายรบัรายจ่ายจากการจดัประชมุใหญ่ฯ สง่ใหแ้ก่สภาผูว้่าการภาคฯเพ่ือรบัรอง หากมี

รายรบัฯมากกว่ารายจ่ายหลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายของการจดัประชมุใหญ่หมดสิน้แลว้ในปีนัน้ๆ  

ใหภ้าคฯนาํรายไดส้ทุธิดงักลา่วดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

2.1. นาํเงินจาํนวน รอ้ยละ 10 ของรายไดส้ทุธิในขอ้2 สง่ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯ ไปเป็นรายได้

ของงบบรหิารสภาผูว้่าการภาคฯ เพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายดา้นบรหิารของภาครวมฯ  

2.2 นาํเงินจาํนวน รอ้ยละ 10 ของรายไดส้ทุธิในขอ้2 สง่ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯ ไปเป็นรายได้

ของกองทนุสวสัดิการพนกังานสาํนกังานภาครวมฯ เพ่ือใชเ้ป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน

ของสาํนกังานภาครวมฯ ตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุฯ  

2.3 นาํเงินจาํนวน รอ้ยละ 10 ของรายไดส้ทุธิในขอ้2 สง่ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯ ไปเป็นรายได้

ในกองทนุการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคและภาครวมฯ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของการจดั

ประชมุใหญ่ในปีต่อไป โดยใหถื้อว่าเป็นรายไดข้องปีการเงินนัน้ และจะใชเ้พ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายของการจดัการประชมุใหญ่ฯเท่านัน้ 

2.4 นาํเงินจาํนวน รอ้ยละ 70 ของรายไดส้ทุธิใน ขอ้ 2 สง่ใหผู้ว้่าการภาคฯ ไปเป็นรายไดข้อง

ภาคฯ ท่ีเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุใหญ่ฯ ตามขอ้บงัคบัมาตรา 1 ขอ้ 1 เพ่ือใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆ ของภาคฯ ตามมติของคณะกรรมการบรหิารภาคฯรว่มกบัคณะกรรมการจดัการ
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ประชมุใหญ่ฯ เพ่ือใชเ้ป็นประโยชนต์่อการพฒันาไลออนสไ์ทย โดยแจง้มติดงักลา่วต่อ

สภาผูว้่าการภาคฯ เพ่ือรบัทราบ 

(บทเฉพาะกาล เม่ือท่ีประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 51  ณ 

จงัหวดัเชียงราย ไดร้บัรองขอ้บงัคบันีแ้ลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัที ในภาคฯ ท่ีเป็นเจา้ภาพการประชมุ

ใหญ่ฯ ครัง้ท่ี 51 โดยใหส้ภาผูว้่าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบรหิาร 2559-2560 

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัรองแลว้นีท้กุประการ) 

ขอ้ 3. สมาชิกตลอดชีพสามารถชาํระเงินค่าบาํรุงภาครวมฯ และเงินกองทนุต่างๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต

ใหแ้ก่ภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้เดียวเป็นจาํนวนเงิน 6,000 บาท (หกพนับาท) เพ่ือให้

ไดร้บัการยกเวน้การชาํระค่าบาํรุงตามขอ้บงัคบัมาตรา 5 ขอ้ 1. และเงินกองทนุต่างๆท่ีภาครอง

เก็บจากสมาชิกเพ่ือสง่ใหภ้าครวมฯดว้ย แต่ยงัคงมีพนัธะตอ้งชาํระค่าบาํรุงใหก้บัภาครองและ

สโมสรต่อไป และจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าท่ีไดป้ฏิบตัิตาม

พนัธะ โดยครบถว้น และหากสมาชิกตลอดชีพท่านนัน้ประสงคจ์ะยา้ยสโมสรและไดร้บัเชิญให้

เขา้เป็นสมาชิกสามญัของสโมสรไลออนสอ่ื์น ก็จะไดร้บัสิทธิดงักลา่วขา้งตน้โดยอตัโนมตัิ  

    เงินค่าบาํรุงตามขอ้ 3 ดงักลา่วนี ้ ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯ นาํไปเป็นรายไดข้องกองทนุบริหารค่า

  บาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย  เพ่ือใชป้ระโยชนต์ามขอ้บงัคบั  

 กองทนุฯ(ภาคผนวก ก.)ต่อไป 

    บทเฉพาะกาล เม่ือท่ีประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 52  ณ จงัหวดั

ภเูก็ต ไดร้บัรองขอ้บงัคบันีแ้ลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีบรหิาร 2561-2562 เป็นตน้ไป โดยใหส้ภาผูว้่า

การไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบรหิาร 2561-2562 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี

ไดร้บัรองแลว้นีท้กุประการ 

 

มาตรา 6 

กองทุนของภาครวม 

ขอ้ 1. ค่าบาํรุง    

 1.1  ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง ของกองทนุการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคและภาครวมฯ จาํนวน 

(100) หน่ึงรอ้ยบาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวมฯ ใหภ้าครองโอนเงินท่ีเรียกเก็บ

สมทบทนุสนบัสนนุการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาครองและภาครวมฯ เม่ือไดร้บัแจง้จากสภา

ผูว้่าการภาคฯ และใหน้าํฝากไวใ้นบญัชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีกาํหนดโดย

คณะกรรมการบรหิารสภาภาครวมฯ ค่าบาํรุงนีจ้ะนาํไปใชไ้ดเ้ฉพาะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการประชมุใหญ่ประจาํปีเท่านัน้ และจะตอ้งชาํระโดยสั่งจ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของ

เหรญัญิกภาครวมฯ และเซ็นกาํกบัโดยประธานสภาผูว้่าการภาคฯ หรือกรรมการภาครวมฯคน

อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

        1.2 ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุงของกองทนุสนบัสนนุสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน และการแข่งขนัตอบ

คาํถามสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน (100) หน่ึงรอ้ยบาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาค

รวมฯ ใหภ้าครองโอนเงินท่ีเรียกเก็บสมทบทนุสนบัสนนุจดัการแข่งขนัตอบคาํถามในหนงัสือ

สารานกุรมไทย เม่ือไดร้บัแจง้จากสภาผูว้่าการภาคฯ และนาํฝากไวใ้นบญัชีพิเศษ ณ ธนาคาร 

หรือสถาบนัการเงินท่ีกาํหนด โดยคณะกรรมการบรหิารสภาภาครวม ค่าบาํรุงนีจ้ะนาํไปใช้

จดัการแข่งขนัสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสภาภาครวมฯ และ

จะตอ้งชาํระโดยสั่งจ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของเหรญัญิกภาครวมฯ และเซ็นกาํกบัโดย

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ หรือกรรมการภาครวมคนอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

1.3. ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง จาํนวน 30 (สามสิบ) บาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวมเป็นค่า

สนบัสนนุการจดัทาํเวปไซค ์ การสื่อสารการตลาดและการประชาสมัพนัธข์องสภาภาครวมฯ ค่าบาํรุงนี ้

จะนาํไปใชภ้ายใตก้ารบรหิารงานของสภาภาครวม และจะตอ้งชาํระโดยสั่งจ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของ

เหรญัญิกภาครวม และประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  

1.4. ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง จาํนวน 50 (หา้สิบ) บาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวม เป็นค่า

สนบัสนนุการพิมพแ์ละสง่เอกสาร “เสียงสิงโต” อนัไดแ้ก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล การเรียงพิมพ ์การจดัสง่ และกิจการใด ๆ อนัเก่ียวกบัวารสาร “เสียงสิงโต 

1.5. ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุงกองทนุกิจกรรมไลออนสส์ากล จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวม 

จาํนวน 25 (ยี่สิบหา้) บาท  ใหน้าํไปใชส้มทบกองทนุสะสมซึ่งจดัตัง้ไวท่ี้ภาครวม 310 ภายใตค้วาม

รบัผิดชอบของสภาผูว้่าการภาครวม สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคส์นบัสนนุผูมี้ความสามารถ 

และคณุสมบตัิอนัเหมาะสมเขา้รบัตาํแหน่งสงูในคณะกรรมการบรหิารสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 

หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการรบัรอง นายก  

อปุนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล หรือเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานใหญ่สมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลท่ีมปฏิบตัิงานใหก้บัไลออนสใ์นประเทศไทย หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการท่ีไลออนส์

ในประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ หรือเขา้รว่มเป็นกรรมการจดัการประชมุระหว่างประเทศขึน้ 

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัไลออนสต์่างประเทศ โดยใหส้ภาผูว้่าการภาครวมเป็นผูพิ้จารณาวาง

ระเบียบการจ่ายเงิน และอนมุตัิสั่งจ่ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใชจ่้ายเงินกองทนุสะสมนีใ้น

กิจกรรมอ่ืนนอกจากวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวข้า้งตน้มิได ้
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บทเฉพาะกาล เม่ือท่ีประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ท่ี 55  ณ จงัหวดั

นครราชสีมา ไดร้บัรองขอ้บงัคบันีแ้ลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปีบรหิาร 2564-2565 เป็นตน้ไป โดยให้

สภาผูว้่าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบรหิาร 2563-2564 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัรองแลว้นีท้กุประการ 

 

ขอ้ 2. กองทนุคงเหลือ 

         2.1 ในปีการเงินใดๆ หากมีเงินกองทนุการประชมุใหญ่ฯเหลืออยู่ หลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายของการ

จดัประชมุใหญ่ฯหมดสิน้แลว้ในปีนัน้ๆ ใหค้งไวใ้นกองทนุเดิม เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของการจดัประชุมใหญ่

ฯในปีต่อไป โดยใหถื้อว่าเป็นรายไดข้องปีการเงินนัน้ และจะใชเ้พ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของการจดัการประชุม

ใหญ่ฯเท่านัน้ 

        2.2 ในปีการเงินใดๆ หากมีกองทนุสนบัสนนุสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน และการแข่งขนัตอบ

คาํถามสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน เหลืออยู่ หลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายในเร่ืองสารานกุรมไทยฯหมด

สิน้แลว้นปีนัน้ๆ ใหค้งไวใ้นกองทนุเดิม เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายของการจัดจัดการสนับสนุนสารานุกรมไทย

สาํหรบัเยาวชน และการแข่งขนัตอบคาํถามสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนในปีต่อไป โดยใหถื้อว่าเป็น

รายไดข้องปีการเงินนัน้ และใชจ่้ายในเร่ืองสารานกุรมไทยฯ เท่านัน้ 

ขอ้ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเขา้ประชมุใหญ่ประจาํปี ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯกาํหนดค่าลงทะเบียนเขา้

ประชมุรว่มกนักบัภาครองท่ีรบัเป็นเจา้ภาพ และจดัเก็บตามระเบียบท่ีสภาผูว้่าการภาคฯวางไวจ้าก

ผูแ้ทนสโมสร ผูแ้ทนสาํรอง และผูเ้ขา้รว่มการประชุมใหญ่ฯ เพ่ือนาํไปจ่ายเป็นค่าอาหารและการแสดง

ตามความเป็นจรงิในระหว่างการประชมุใหญ่ประจาํปี 

ขอ้ 4. การตรวจสอบบญัชี 

         ใหส้ภาผูว่้าการภาคฯ กาํหนดใหมี้การตรวจสอบบัญชี ของกองทุนประชุมใหญ่ภาครวมฯและ

กองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน และการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรบั

เยาวชนอย่างนอ้ยปีละครัง้ และใหส้ง่รายงานสถานะการเงินดงักลา่วต่อท่ีประชุมใหญ่ภาครวมฯ ในปีท่ี

ผ่านมาเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่ประจาํปี เพ่ือรบัรองงบดลุดว้ย 

ขอ้ 5.  ภายใน (60) หกสิบวนันบัแต่วนัปิดการประชมุใหญ่ประจาํปี ใหส้ภาผูว้่าการภาคฯสั่งการให้

เลขาธิการสภาภาครวมฯ สง่รายงานการประชมุใหญ่ไปใหส้มาคมสโมสรไลออนสส์ากลและสโมสรทกุ

สโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย ์
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มาตรา 7 

การเสนอช่ือและรับรองการเข้ารับเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

และอุปนายกไลออนสส์ากลคนทีส่าม 

 

ขอ้ 1.  ระเบียบการรบัรอง อา้งถึงระเบียบของธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล สมาชิกของ

สโมสรไลออนสใ์นภาคท่ีตอ้งการการรบัรองจากการประชมุภาคในฐานะผูส้มคัรเป็นกรรมการ

อาํนวยการไลออนสส์ากลหรืออปุนายกไลออนสส์ากลคนท่ีสาม จะตอ้ง: 

(ก) นาํสง่ (โดยไปรษณียห์รือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงคเ์พ่ือขอการรบัรองต่อ 

ผูว้่าการภาค และหากเป็นภาครองจะตอ้งนาํสง่ต่อเลขาธิการ/เหรญัญิกของสภาผูว้่าการ

ภาครวมอีกดว้ย ไม่นอ้ยกว่า (30วัน) สามสิบวัน ก่อนการเปิดประชมุใหญ่ภาคท่ีจะมี

การลงคะแนนรบัรองดงักลา่ว 

(ข) พรอ้มกบันาํสง่เอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคณุสมบตัิสาํหรบัตาํแหน่งนัน้ๆ ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล 

 

ข้อ 2 การเสนอช่ือ ใบสมคัรของผูส้มคัรแตล่ะคน ประธานสภาผูว้่าการภาครวมฯและเลขาธิการ-

เหรญัญิกของสภาภาครวมฯ ตอ้งจดัสง่ใหค้ณะกรรมการฝ่ายรบัเสนอช่ือของท่ีประชมุใหญ่

ภาครวมฯทนัที ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายรบัเสนอช่ือจะทาํการตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัร

อย่างละเอียด เพ่ือใหต้รงตามคณุสมบตัิท่ีธรรมนญูและขอ้บงัคบัของสโมสรไลออนสส์ากกล

กาํหนดไว ้ และคณะกรรมการฝ่ายรบัเสนอช่ือจะตอ้งเสนอช่ือของผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบตัิถกูตอ้ง

ต่อท่ีประชมุใหญ่ฯเพ่ือดาํเนินการตามธรรมนญูและขอ้บงัคบัฯ 

ขอ้ 3.  การปราศรยัของผูส้นบัสนนุ ผูส้มคัรแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะมีผูป้ราศรยั สนบัสนนุหน่ึงคนโดยใช้

เวลาไม่เกิน (3) สามนาที 

ขอ้ 4. การลงมติ การลงมติเพ่ือเลือกสมาชิกผูเ้สนอตวัใหท้าํเป็นความลบัโดยลงคะแนนลบั นอกจาก

มีผูเ้สนอตวัเพียงผูเ้ดียว ซึ่งในกรณีดงักลา่วการลงคะแนนอาจใชว้ิธีลงคะแนนดว้ยวาจา (voice 

vote) เม่ือนบัคะแนนเสรจ็แลว้สมาชิกผูเ้สนอตวัคนท่ีไดค้ะแนนเสียงลงมติดว้ยเสียงสว่นใหญ่ 

(majority of the votes) จะไดร้บัประกาศผลเป็นผูไ้ดร้บัเลือกจากท่ีประชมุใหญ่ของภาครวมฯ

อย่างเป็นทางการ ในกรณีท่ีผูเ้สนอตวัไดร้บัคะแนนสงูสดุเท่ากนัหรือมีคนใดคนหน่ึงถกูทกัทว้ง

เก่ียวกบัการนบัคะแนนท่ีไดส้งูสดุนัน้ ใหท้าํการลงคะแนนใหม่เฉพาะสองคนท่ีมีคะแนนสงูสดุ 

เพ่ือเลือกคนท่ีมีคะแนนสงูสดุเพียงคนเดียวเท่านัน้ 
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ขอ้ 5.  การรบัรองเป็นหลกัฐาน   การรบัรองโดยท่ีประชมุภาครวมฯจะทาํเป็นหนงัสือถึงสาํนกังาน

ของไลออนสส์ากล โดยประธานสภาผูว้่าการภาคฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นธรรมนญูและขอ้บงัคบั

ของไลออนสส์ากล 

ขอ้ 6.  ความถกูตอ้งตามกฎ การรบัรองของภาคต่อผูส้มคัรท่ีเป็นสมาชิกของสโมสรในภาคนีจ้ะไม่

ถกูตอ้งจนกว่าจะไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของมาตรา 7 เสียก่อน 

 

มาตรา 8 

เร่ืองอื่น ๆ 

 

ขอ้ 1.  ค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในภาครวมฯ 

ขอ้ 2.  ปีการเงิน ปีการเงินของภาครวมฯ เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ขอ้ 3. การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ สโมสรในภาครวมจะตอ้งดาํเนินการในเร่ืองของขอ้ขดัแยง้รอ้งเรียน หรือ

เรียกรอ้งตามเงื่อนไขและขอ้แมข้องกฎหรือระเบียบของไลออนสส์ากลท่ีกาํหนดขึน้เป็นครัง้

คราวโดยคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

 

มาตรา 9 

การแก้ไขข้อบังคับ 

 

ขอ้ 1.  ระเบียบการแกไ้ข ขอ้บงัคบันีจ้ะแกไ้ขไดใ้นการประชมุภาครวมฯเท่านัน้ โดยมีมติตามรายงาน

ของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญูและขอ้บงัคบั    และรบัรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ขอ้ 2  ผลบงัคบัใชโ้ดยอตัโนมตั ิ เม่ือมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล 

โดยท่ีประชมุใหญ่ของไลออนสส์ากล การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักลา่ว จะมีผลใหมี้การเปลี่ยนแปลง

ธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวมฯโดยอตัโนมตัิ เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล 

ขอ้ 3  การประกาศ  จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแกไ้ขขอ้บงัคบัใด ๆ หากยงัมิไดส้ง่

รายงานดงักลา่ว ใหแ้ต่ละสโมสรก่อนไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนการประชมุใหญ่

ประจาํปีของภาครวมฯ และจะตอ้งแจง้ใหท้ราบดว้ยว่า จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชมุ

ใหญ่ภาครวมฯครัง้นี ้          

ขอ้ 4.  วนัท่ีมีผลบงัคบั การแกไ้ขแต่ละขอ้จะมีผลบงัคบัเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ภาครวมฯท่ีมีการ

รบัรอง เวน้เสียแต่จะกาํหนดเป็นอ่ืนในการแกไ้ขนัน้ๆ  
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มาตรา 10 

เวลาทีม่ีผลบังคับ 

 

ธรรมนญูและขอ้บงัคบันีจ้ะมีผลบงัคบัเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ภาครวมฯและจะตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

 

ภาคผนวก ก. 

 

ขอ้บงัคบักองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษ 

สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

Multiple District 310 Special Fee Fund 

 

หมวดท่ี  1 

บทนิยาม 

 

ขอ้ 1. กองทนุนีมี้ช่ือว่า “กองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศ

ไทย” ช่ือย่อว่า “ก.พ.ร.” เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “Multiple District 310 Special Fee Fund” 

ช่ือย่อว่า “MDSF”  

 

หมวดท่ี  2 

วตัถปุระสงค ์

 

ขอ้ 2.   กองทนุนีมี้วตัถปุระสงค ์ 

 2.1.  เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่สมาชิกตลอดชีพ   ในการชาํระค่าบาํรุงของภาครวมฯ ใน

อนาคต 

 2.2. เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารงานของภาครวมฯ ใหมี้รายไดใ้นการบรหิารงาน

ภาครวมฯ ในอนาคต  
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หมวดท่ี  3 

การเงินและทรพัยส์ิน 

 

ขอ้ 3.   กองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

 3.1 เงินกองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย มาจาก

สมาชิกตลอดชีพชาํระเงินค่าบาํรุงภาครวมฯ และเงินกองทุนต่างๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต

ใหแ้ก่ภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้เดียวเป็นจาํนวนเงิน 6,000 บาท (หกพนับาท) 

 3.2  มาจากดอกผลซึ่งเกิดจากทรพัยส์ินของกองทนุฯ 

 3.3  เงินกองทนุฯนาํฝาก ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

สภาผูว่้าการภาครวม 310 ประเทศไทย โดยตัง้เป็นบญัชี “กองทนุบริหารค่าบาํรุงพิเศษ

สโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย” เงินกองทนุฯท่ีเก็บไดนี้จ้ะไดน้าํไปเป็น

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานของภาครวมฯ  และจะจ่ายโดยเช็คของภาครวมฯ ท่ีเบิกจ่าย

และลงนามโดยเหรญัญิกภาครวมฯรว่มกบัประธานสภาผูว่้าการไลออนสส์ากลภาครวม 

310 ประเทศไทย  โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละปีบริหารของสภารวมฯสามารถเบิกเงินจาก

กองทุนฯนีไ้ดปี้ละไม่เกินรอ้ยละ 7  ของเงินกองทุนฯ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี

บรหิาร และใหจ้าํแนกเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัต่อไปนี ้

ก. จาํนวนรอ้ยละ 12.5  ของเงินท่ีเบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3 ใหน้าํไปใชใ้นการ

บรหิารงานของภาครวมฯ 

ข. จาํนวนรอ้ยละ 12.5  ของเงินท่ีเบิกจากกองทุนฯในข้อ 3.3  ให้นาํไปใช้สมทบ

กองทุนสะสมซึ่งจัดตั้งขึน้ ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาผู้ว่าการภาครวม 

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคส์นบัสนนุผูมี้ความสามารถ และคณุสมบตัิอนั

เหมาะสมเขา้รบัตาํแหน่งสงูในคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 

หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการรบัรอง นายก อปุนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากล หรือเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล

ท่ีมาปฏิบตัิงานใหก้บัไลออนสใ์นประเทศไทย หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการท่ีไลออนส์

ในประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ หรือเขา้รว่มเป็นกรรมการจดัการประชุม

ระหว่างประเทศขึน้ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับไลออนสต์่างประเทศ โดยใหส้ภา

ผูว่้าการภาครวมฯเป็นผูพิ้จารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน และอนุมตัิสั่งจ่ายเงิน
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ตามความเหมาะสม แต่จะใช้จ่ายเงินกองทุนสะสมนีใ้นกิจกรรมอ่ืนนอกจาก

วตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไวข้า้งตน้มิได ้

ค. จาํนวนรอ้ยละ 25  ของเงินท่ีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ 3.3  เป็นค่าสนับสนุนการ

พิมพแ์ละส่งเอกสาร “เสียงสิงโต” อนัไดแ้ก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไล

ออนสส์ากล การเรียงพิมพ ์การจดัส่ง และกิจการใด ๆ อนัเก่ียวกบัวารสาร “เสียง

สิงโต" 

ง. จาํนวนรอ้ยละ 25  ของเงินท่ีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ 3.3  ใหน้าํไปสมทบกองทุน

สะสมเพ่ือสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจาํปี    ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสภา

ภาครวมฯ  การใช้จ่ายตาม ก,ข,ค นี้ ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะ

กรรมการบรหิารภาคหรือสภาผูว้่าการภาครวมฯแลว้แต่กรณี 

จ. จาํนวนรอ้ยละ 25  ของเงินท่ีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ 3.3  ใหน้าํไปสมทบกองทุน

สะสมเพ่ือสนับสนุนสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ และการแข่งขันตอบคาํถาม

สารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสภาภาครวมฯ 

ขอ้ 4.   การจ่ายเงินกองทุนกองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศ

ไทย ใหจ่้ายเป็นเช็คซึ่งเลขาธิการสภาภาครวมฯ หรือ เหรญัญิกสภาภาครวมฯ เป็นผูอ้อกโดย

ลงลายมือช่ือสั่งจ่ายรว่มกบัประธานสภาฯ นาํไปเขา้บญัชีเพ่ือเป็นรายได ้ตามขอ้ 3.3 ก ถึง ขอ้ 

3.3 จ. ต่อไป 

ขอ้ 5.   เหรญัญิกสภาภาครวมฯ จะตอ้งทาํบญัชีการเงิน งบรบั-จ่าย และงบดลุของกองทนุฯ ใหถ้กูตอ้ง

ตามหลกัการบญัชี การรบั-จ่าย เงินทกุครัง้จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ และตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัการใชเ้งินของสภาภาครวมฯ  

ขอ้ 6. เงินท่ีเหลือจากค่าใชจ่้ายในปีการเงินหน่ึงๆ ใหค้งเหลืออยู่เป็นเงินทนุของกองทนุและให้

นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัใหถื้อว่าเป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป  

ขอ้ 7. ใหค้ณะกรรมการบรหิารสภาภาครวมฯ จดัใหมี้การตรวจสอบบญัชี รายได-้รายจ่าย ของ

เงินกองทนุฯ ไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้นาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีท่ีผ่านมา 

เสนอต่อท่ีประชมุใหญ่ประจาํปีของภาครวมฯ เพ่ือรบัรองงบดลุดว้ย 

ขอ้ 8. สมาชิกไลออนสข์องภาครวมฯตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป ทาํหนงัสือรอ้งขอตรวจสอบการเงิน และ

ทรพัยส์ินของกองทนุฯ ได ้โดยใหย้ื่นต่อประธานสภาผูว้่าการภาครวมฯ 
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หมวดท่ี 4 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 9.  คณะกรรมการบรหิารสภาภาครวมฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310  

ประเทศไทย มีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามขอ้บงัคบักองทนุนีท้กุประการ 

ขอ้ 10. การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบักองทนุนีจ้ะแกไ้ขไดใ้นการประชมุใหญ่ภาครวมฯ 

เท่านัน้ โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญูและขอ้บงัคบั   และรบัรองโดย

คะแนนเสียงขา้งมาก 

ขอ้ 11. ใหใ้ชข้อ้บงัคบักองทนุนีท้นัที หลงัจากท่ีประชมุมีมติรบัรอง  

 

 

ประกาศใช ้ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 
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