
 

 

 

 

 
 

 

 

 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บ ี

ธรรมนูญ และ ข้อบังคบั 

 

รับรองโดยที่ประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 คร้ังที ่55 

จ. นครราชสีมา เม่ือ 8 พ.ค.2564 

(รับรองโดย Automatic update 25 มิ.ย.2563) 

 
 

 

 

 



สโมสรไลออนสส์ากล 

วัตถุประสงค ์
 

 

1. จดัตัง้สถาปนาและกาํกบัดแูลสโมสรผูใ้หบ้ริการที่รูจ้กัการในนามสโมสรไลออนส ์

2. ประสานกิจกรรมและสรา้งมาตรฐานการบรหิารงานของสโมสรไลออนส ์

3. สรา้งใหม้ีและสง่เสรมิใหพ้ฒันาจิตวิญญาณ ความเขา้ใจซึ่งกนัระหว่างประชาชนของโลก  

4. สง่เสรมิหลกัการธรรมมาภิบาลและพลเมืองดี 

5. ใหค้วามสนใจอย่างจรงิจงัในกิจกรรมที่เก่ียวกบัประชาชน วฒันธรรม สงัคม และศีลธรรม อนัดีของชมุชน 

6. สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสโมสรไลออนสด์ว้ยมิตรภาพระหว่างกนั ความเป็นเพื่อนและดว้ยความเขา้ใจซึ่ง

กนัและกนั 

7. จดัใหม้ีการประชมุเพื่ออภิปรายโดยเปิดเผยเร่ืองราวซึง่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ทัง้นีโ้ดยมีขอ้ยกเวน้ว่าจะ

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองซึ่งมีการแบ่งฝ่าย และเรื่องท่ีเก่ียวกบัศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง 

8. สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้คุคลมีจิตใจรบัใชส้งัคม ทาํงานใหก้บัชมุชนโดยไม่มุ่งหวงัไดร้บัค่าตอบแทน และสง่เสรมิ

ใหม้ีประสิทธิภาพในการทาํงานและสง่เสรมิมาตรฐานจริยธรรมระดบัสงูในงานพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม อาชีพ

อิสระ งานสาธารณะและงานสว่นบุคคล 

 

วิสัยทัศน ์

 
เป็นผูน้าํระดบัโลกในดา้นบริการชมุชนและต่อมนษุยชาติ 

 

พันธกิจ 
 สนบัสนนุใหอ้าสาสมคัรมีความสามารถรบัใชช้มุชนของตน สนองความตอ้งการของมนษุยชาติ สง่เสรมิ

สนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศโดยผ่านสโมสรไลออนส ์

 

 

 

 

 

 



 
 

ธรรมนูญ 

DISTRICT CONSTITUTION 

มาตรา 1 

ช่ือและองคป์ระกอบ 
 

ข้อ 1.   องคก์ร   นีจ้ะเป็นที่รูจ้กักนัในนามของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310  บี  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า   

           “ภาค” 

ข้อ 2.   ธรรมนูญและข้อบงัคับ   หมายความถึงธรรมนญูและขอ้บงัคบัสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี 

 “ภาค” หมายความถึง องคก์รบรหิาร รองจากระดบัภาครวม ท่ีประกอบขึน้จากจาํนวนสโมสรอย่างนอ้ย 35 

(สามสิบหา้) สโมสร สมาชิกอย่างนอ้ย 1,250 (หนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สิบ) คน แต่ละภาคมีความต่อเน่ืองกนัตลอด หา้ม

ขาดตอนและขา้มอาณาบรเิวณกนั 

 “สโมสร” หมายความถึง สโมสรไลออนสต่์างๆ ท่ีมีสมาชิกก่อตัง้ ตัง้แต่ 20 (ย่ีสิบ) คนขึน้ไป 

 

 

มาตรา 2 

วัตถุประสงค ์

 

ขอ้ 1.  เพื่อจดัใหม้ีโครงสรา้งของการดาํเนินงานซึ่งเป็นการขยายความมุ่งหมายของสโมสรไลออนส ์      

          สากลในภาคนี ้

ขอ้ 2.  สรา้งและสง่เสรมิใหพ้ฒันาจิตวิญญาณ ความเขา้ใจระหว่างประชาชนของโลก 

ขอ้ 3. สง่เสรมิหลกัการรฐับาลท่ีดีและพลเมืองดี 

ขอ้ 4. ใหค้วามสนใจอย่างจรงิจงั ต่อกิจกรรมที่เก่ียวกบัประชาชน วฒันธรรม สงัคม และศีลธรรม อนัดีของชมุชน 

ขอ้ 5. สรา้งมิตรภาพระหว่างสมาชิกดว้ยความเป็นเพื่อนที่ดีและความเขา้ใจที่ดีระหว่างกนั 

ขอ้ 6. จดัมีการประชมุเพื่อการอภิปรายโดยเปิดเผยถึงเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะชน ทัง้นีย้กเวน้ ว่าจะไม่

 เก่ียวขอ้งกบัการเมืองซึ่งมีการแบ่งฝ่าย และเรื่องที่เก่ียวกบัศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง 

ขอ้ 7. สง่เสรมิใหบ้คุคลผูม้ีจิตใจรบัใชส้งัคม ทาํงานใหก้บัชมุชนโดยไม่หวงัไดร้บัค่าตอบแทน และสง่เสรมิใหม้ี

 ประสิทธิภาพในการทาํงาน และสง่เสรมิมาตรฐานจรยิธรรมระดบัสงู ในดา้นพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม อาชีพ

 อิสระ งานสาธารณะและงานสว่นบุคคล 



ขอ้ 8. เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการประชมุไลออนสส์ากลภาคสมัพนัธ ์(LIONS DISTRICTS  

          TWINNING) ระหว่างสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ประเทศไทย กบั สโมสรไลออนสส์ากลภาค  

          308 บี 1  ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนสส์ากลภาค 308 บี 2  ประเทศมาเลเซีย สโมสรไลออนส ์

         สากลภาค 307 เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ ซึ่งไดล้งนามเป็นภาคสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัแลว้  

         โดยหมนุเวียนกนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุไลออนสส์ากลภาคสมัพนัธ ์

ขอ้ 9. เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนทัง้         

 ระดบัภาค 310 บี และระดบัประเทศ การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโครงการหนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบั            

 เยาวชน การมอบหนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรมเก่ียวกบัโครงการ

 หนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  

ขอ้ 10. เพื่อสง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระท่ีนั่ง 

ขอ้ 11. เพื่อสง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดักิจกรรมและการจดัการดแูละการพฒันาของหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 

 

สมาชิกขององคก์รนีจ้ะเป็นสโมสรทัง้หมดในภาคนีท่ี้ไดข้ึน้ทะเบียนไว ้ณ สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 

 ภาค 310 บี ประกอบดว้ยสโมสรไลออนสท์ี่ก่อตัง้อยู่ในจงัหวดั ดงัต่อไปนี ้

          ชมุพร ระนอง สรุาษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช พทัลงุ ตรงั กระบ่ี พงังา สตลู ภเูก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส  

 

มาตรา 4 

สัญลักษณ ์สี คาํขวัญ และคติพจน ์

 
 ขอ้ 1 สญัลกัษณ ์ สญัลกัษณข์ององคก์ารนีแ้ละของแต่ละสโมสรท่ีไดร้บัการสถาปนา จะมีรูปลกัษณ์

ดงัต่อไปนี ้ 

                                                           
ขอ้ 2.   การใชช้ื่อ, สญัลกัษณ ์และเครื่องหมายใดๆ ขององคก์ร  ชื่อเสียง   เชิงพาณิชย ์สญัลกัษณ ์และ

 เครื่องหมาย อ่ืนขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะโดยออกเป็นขอ้บงัคบัเป็นคราวๆ ไป  

 นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบั จะตอ้งทาํการขออนุญาตเป็นคราวๆ ไป 

ขอ้ 3.    สี  สีประจาํขององคก์ารนีแ้ละทกุสโมสรที่ไดร้บัการสถาปนา ใหเ้ป็นสีม่วงและ   สีทอง 



ขอ้ 4.   คาํขวญั  คืออิสรภาพ ปรีชาญาณ ความปลอดภยัของชาติ 

ขอ้ 5.   คติพจน ์ เรารบัใช ้“ WE SERVE ” 

 

มาตรา 5 

อาํนาจสูงสุด 

 

 ธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาคใชใ้นการปกครองภาค เวน้แต่จะมีการแกไ้ขเป็นอย่างอ่ืน เพื่อไม่ใหม้ีขอ้

ขดัแยง้กบัธรรมนญูของภาครวม และธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล ในกรณีที่อาจมีการขดัแยง้เกิดขึน้หรือ

ความเห็นขดักนั ในบทบญัญัติของธรรมนญูของภาค ใหใ้ชธ้รรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวมบงัคบั และในกรณีที่มี

ความขดักนัระหว่างบทบญัญัติของธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาครวม  ใหธ้รรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล

เป็นขอ้ยติุ 

 

มาตรา 6 

คณะกรรมการบริหารภาคและคณะกรรมการภาค 
 

ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารภาค ภาคจะมีคณะกรรมการบรหิารที่ประกอบดว้ย ผูว่้าการภาค ผูว่้าการภาคเพิ่งผ่าน

พน้ รองผูว่้าการภาคคนที่ 1  รองผูว่้าการภาคคนที่ 2  ประธานภมูิภาค ประธานเขต เลขาธิการภาค เหรญัญิกภาค 

และสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารภาคจะเป็นกรรมการเจา้หนา้ที่ของภาค นอกจากนีย้งัประกอบดว้ย  

ผูป้ระสานงาน GMT ของภาค (Global Membership Team district coordinator) , ผูป้ระสานงาน GLT ของภาค

(Global Leadership Team district coordinator) , ผูป้ระสานงาน GST ของภาค(Global Service Team district 

coordinator) , ผูป้ระสานงาน LCIF ของภาค (LCIF district coordinator) แต่ไม่มีสิทธิในลงคะแนนเสียงใน

คณะกรรมการบริหารภาคฯ  (non-voting members of the district cabinet.) กรรมการบรหิารดงักล่าวแต่ละคน

จะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีมีสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนส ์ที่มีสถานภาพสมบรูณอ์ยู่ในภาค 

ข้อ 2. คณะกรรมการภาค ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรหิารภาคดงัระบใุนขอ้ 1  กบัประธานฝ่ายต่างๆ ของภาค

ตามท่ีผูว่้าการภาคจะไดแ้ต่งตัง้ขึน้ในปีบรหิารนัน้ 

ข้อ 3 การเลือกตั้งผู้ว่าการภาค / รองผู้ว่าการภาคคนที ่1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที ่2             

 ผูว่้าการภาค  รองผูว่้าการภาคคนท่ี 1 และ รองผูว่้าการภาคคนที่ 2 จะไดร้บัเลือกตัง้ในการประชมุใหญ่

สามญัประจาํปีของภาค เมื่อผูว่้าการภาคเขา้ดาํรงตาํแหน่งแลว้ผูว่้าการภาคจะแต่งตัง้เลขาธิการภาค 1 คน กบั

เหรญัญิกภาค 1 คน ประธานภมูิภาค 1 คนสาํหรบัแต่ละภมูิภาค และประธานเขต 1 คน สาํหรบัแต่ละเขต 

ข้อ 4. การปลดออกจากตาํแหน่ง  กรรมการบรหิารภาคที่ผูว่้าการภาคเป็นผูแ้ต่งตัง้อาจถกูปลดออกจากตาํแหน่งได้

ดว้ยเหตผุลของผูว่้าการภาค  กรรมการบรหิารภาคท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ยกเวน้ผูว่้าการภาค (4.1)  รองผูว่้าการภาคคน

ท่ี1 และรองผูว่้ารองผูว่้าการภาค คนท่ี 2  อาจถกูปลดออกจากตาํแหน่งไดเ้มื่อมีมลูเหตอุนัสมควร (4.2 ) โดยอาศยั

การลงคะแนนสองในสาม (2/3) ของคณะกรรมการบรหิารภาคทัง้หมด 



(4.1) ผูว่้าการภาค อาจถกูปลดไดด้ว้ยคะแนน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล ตาม

บทบญัญัติ ของธรรมนญูไลออนสส์ากล มาตรา 5 ขอ้ 9 

 (4.2) รองผูว่้าการภาคคนที่1 และรองผูว่้ารองผูว่้าการภาค คนที่ 2 อาจถกูปลดออกจากตาํแหน่งไดเ้มื่อมี

มลูเหตอุนัสมควร สาเหตขุองการปลดออกจากตาํแหน่ง อาจเน่ืองจากมีเหตผุลที่คณะกรรมการบรหิารภาคพิจารณาชี ้

ขาด โดยอาศยัโรเบิรตรู์ฉบบัปรบัปรุงใหม ่Robert’s Rules of Orders Newly Revised 

 

 

มาตรา 7  

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค 

 

ข้อ 1. เวลาและสถานที ่ใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของภาค โดยจดัใหม้ีขึน้ในแต่ละปีใหเ้สรจ็สิน้ภายในไม่

นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนัก่อนการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล ณ สถานท่ีที่ไดเ้ลือกไวโ้ดยท่ีประชมุใหญ่สามญั

ประจาํปีครัง้ที่แลว้ และตามวนั เวลา ที่ไดก้าํหนดขึน้โดยผูว่้าการภาค และการเขา้ประชมุของคณะผูแ้ทนสโมสรฯ ท่ีได้

ลงทะเบียนเขา้ประชมุของภาคในการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของภาครวม ซึ่งภาคนีจ้ะเป็นสว่นหนึ่งของการ

ประชมุอาจถือว่าเป็นการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของภาคได ้

ข้อ 2. สิทธิของการเป็นผู้แทนสโมสร สโมสรท่ีไดข้ึน้ทะเบียนแต่ละสโมสรท่ีมีสถานภาพสมบรูณใ์นสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลและภาค  มีสิทธิที่จะมีผูแ้ทนได ้1 (หน่ึง) คนกบัผูแ้ทนสาํรองอีก 1 (หนึ่ง) คน ต่อจาํนวนสมาชิก

10 (สิบ) คนท่ีไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกของสโมสรมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงปีกับหน่ึงวัน หรือเศษอย่างนอ้ย 5 

(หา้) คนของสมาชิกในสโมสร ตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนของสาํนกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนสส์ากลในวนัท่ี

หน่ึงของเดือนสดุทา้ยก่อนเดือนที่มีการประชมุใหญ่ประจาํปี สว่นใหญ่ของจาํนวนสมาชิกท่ีอา้งถึงในขอ้นีคื้อเป็น

สมาชิกจาํนวน 5 (หา้) คนหรือกว่านัน้ ผู้แทนลงทะเบียนแต่ละคนทีไ่ด้ปรากฏตัวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) 

คะแนนเท่านัน้ สาํหรบัแต่ละตาํแหน่งที่ใหเ้ลือก และอีก 1 (หนึ่ง) คะแนนเท่านัน้สาํหรบัแต่ละญัตติท่ีไดเ้สนอใหเ้ลือก

ในการประชมุใหญ่นัน้ๆเวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในท่ีนีใ้หถื้อว่าคะแนนท่ีเป็นการตอบรบัเสียงสว่นใหญ่ของ

คณะผูแ้ทนที่ไดล้งไวใ้นญัตติใด ๆ เป็นมติของที่ประชมุใหญ่ สโมสรอาจชาํระค่าบาํรุงทีค่้างจ่ายได้ภายในสิบห้า 

(15) วัน เพ่ือให้มีสถานภาพสมบูรณก์่อนปิดการลงทะเบียนรับสิทธิบัตร โดยท่ีเวลาปิดการลงทะเบียนจะได้

กาํหนดขึน้ตามกฎของการประชมุใหญ่นัน้ ๆ 

ข้อ 3. องคป์ระชุม การเขา้ประชมุโดยตนเองของสว่นใหญ่ของคณะผูแ้ทนที่ไดล้งทะเบียน ณ ที่ประชมุใหญ่จะถือ

เป็นองคป์ระชมุ ณ วาระใด ๆ ก็ไดข้องการประชมุใหญ่ 

ข้อ 4. การประชุมพิเศษ SPECIAL CONVENTION 

 การประชมุพิเศษของสโมสรในภาค  สามารถจดัขึน้ไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริหารภาค   การประชมุพิเศษของสโมสรในภาค   ตอ้งจดัใหม้ีขึน้ไม่นอ้ยกว่า 30  (สามสิบ) วนัก่อน

การประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล  ณ สถานที่ที่ไดเ้ลือกไว ้ตามวนั เวลา ที่ไดก้าํหนดขึน้โดยคณะกรรมการบรหิารภาค 

ทัง้นีใ้นการประชมุพิเศษของสโมสรในภาค   จะตอ้งไม่มีวาระการเลือกตัง้ผูว่้าการภาค , รองผูว่้าการภาคคนท่ี 1 และ



รองผูว่้าการภาคคนที่ 2  โดยใหเ้ลขาธิการภาค แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อสโมสรไลออนสท์ุกสโมสรของภาคทราบ

ถึง  วนั เวลา  สถานท่ี  และ วตัถุประสงคข์องการประชมุพิเศษของสโมสรในภาค  อย่างนอ้ย 30 (สามสิบ) วนัก่อน

การประชมุพิเศษของภาค จะเริ่มขึน้ 

 

มาตรา 8 

ระเบยีบวิธีการระงับข้อพพิาทสาํหรับภาค 

 
 กรณีพิพาทหรือขอ้เรียกรอ้งทัง้หมดที่เกิดจากการบงัคบัใชธ้รรมนญูและขอ้บงัคบัของภาค หรือเก่ียวกบั

นโยบาย ระเบียบ วิธีการซึ่งประกาศใชบ้งัคบัเป็นครัง้คราวโดยภาค คณะกรรมการบรหิารภาค หรือในเรื่องอ่ืนท่ีเป็น

เรื่องภายในของภาค ขอ้พิพาทซึ่งไม่สามารถตกลงกนัไดใ้หเ้ป็นท่ีพอใจของทกุฝ่ายโดยวิธีอ่ืน ซึ่งอาจเกิดขึน้ระหว่าง

สโมสรในภาค หรือระหว่างสโมสรกบัการบรหิารภาค จะตอ้งระงบัดว้ยวิธีการแกปั้ญหาขอ้พิพาทโดยคณะกรรมการ

ผูอ้าํนวยการไลออนสส์ากล 

 

มาตรา 9 

การแก้ไขธรรมนูญ 
 

ขอ้ 1.  ระเบียบวิธีการแก้ไข  ธรรมนญูนีจ้ะแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นที่ประชมุใหญ่ของภาคเท่านัน้ โดยมติของ

คณะกรรมการธรรมนญูและขอ้บงัคบั และไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงที่

ลงคะแนน 

ขอ้ 2. ผลบังคับใช้โดยอตัโนมัต ิ เมื่อมีการแกไ้ขเพิ่มเติมธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล โดยท่ีประชมุ

ใหญ่ของไลออนสส์ากล การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่ว จะมีผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงธรรมนญูและขอ้บงัคบั ของภาคโดย

อตัโนมติั เมื่อเสรจ็สิน้การประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล  

ขอ้ 3.  ประกาศ     การแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ จะมีรายงานหรือลงมติไม่ได ้นอกจากการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวจะมีการ

แจง้ใหท้ราบเป็นหนงัสือหรือโดยทางอีเล็คทรอนิกส ์ไปยงัแต่ละสโมสรไม่นอ้ยกว่าสามสิบ (30) วนัก่อนวนัประชมุใหญ่

สามญัประจาํปี โดยแจง้ใหท้ราบว่าจะมกีารลงมติแกไ้ขดงักลา่ว ณ ท่ีประชมุใหญ่ของภาค 

ขอ้ 4. วันทีม่ีผลใช้บังคับ  การแกไ้ขเพิ่มเติมจะมีผลใชบ้งัคบั หลงัจากการปิดประชุมใหญ่ ซึ่งลงมติรบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมดงักลา่ว เวน้แต่จะมีการระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 

 

 

 

 

 



 

ข้อบังคับ 

BY – LAWS 

 

มาตรา 1 

การเสนอช่ือและการรับรอง 

อุปนายกไลออนสส์ากล คนที ่3 

และ 

ผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 
  

ขอ้ 1 . วิธีการเสนอชื่อ 

 ภายใตก้ารบงัคบัของบทบญัญัติธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล สมาชิกผูใ้ดของสโมสรไลออนสใ์น

ภาค ประสงคจ์ะไดก้ารรบัรองจากการประชมุใหญ่ของภาค ใหเ้ป็นผูส้มคัรเป็นกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

หรืออปุนายกไลออนสส์ากลคนที่ 3  จะตอ้ง 

 (ก.) นาํสง่หนงัสือ(โดยไปรษณียห์รือดว้ยตนเอง) แสดงเจตนาที่จะไดร้บัการสนบัสนนุใหส้มคัรรบัเลือกตัง้

  ต่อผูว่้าการภาค และในกรณีที่เป็นภาครองในภาครวม ใหส้ง่หนงัสือแสดงความจาํนงเช่นว่านัน้ ต่อ

  เลขาธิการของภาครวม ไม่นอ้ยกว่าสามสิบ (30) วนัก่อนวนัประชมุใหญ่ของภาค ซึ่งจะมีการออก

  เสียงลงมติในญัตติการใหค้วามสนบัสนนุในเรื่องดงักลา่ว  

 (ข.) ใหส้ง่หนงัสือแสดงความจาํนงดงักลา่วพรอ้มกบัหลกัฐานว่าผูส้มคัรมีคณุสมบติัครบถว้น สาํหรบั

  ตาํแหน่งดงักลา่ว ตามท่ีบญัญัติในธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล 

ขอ้ 2. การเสนอชื่อ 

 ใหผู้ว่้าการภาคสง่ต่อหนงัสือแสดงความจาํนงแต่ละฉบบัซึ่งสง่มาดงักลา่ว ไปยงัคณะ กรรมการเสนอชื่อของ

แต่ละการประชมุภาค ซึ่งพิจารณาทบทวนและแกไ้ขใหส้มบรูณ ์โดยใหผู้ส้มคัรแต่ละคน สง่หลกัฐานเพิ่มเติมเก่ียวกบั

เจตนารมณแ์ละคณุสมบติัเท่าท่ีจาํเป็น ตามบทบญัญัติในธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล ใหเ้สนอชื่อของ

ผูส้มคัรผูซ้ึ่งมีคณุสมบติัครบถว้นตามวิธีการและบทบญัญัติของธรรมนญูไลออนสส์ากล 

ขอ้ 3. การปราศรัยสนับสนุน 

 ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละคนมีสิทธิใหม้ีผูป้ราศรยัสนบัสนุนไดไ้ม่เกินสาม (3) นาที 

ขอ้ 4. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

 การออกเสียงลงคะแนนสนบัสนนุใหเ้ป็นการลงคะแนนลบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เวน้แต่จะมีผูร้บัการเสนอ

เพียงผูเ้ดียว ซึ่งในกรณีดงักล่าวการลงคะแนนอาจใชวิ้ธีลงคะแนนดว้ยวาจา (voice vote) ผูส้มคัรซึ่งไดร้บัคะแนน

เสียงขา้งมากจะไดร้บัการประกาศว่าเป็นผูท่ี้ไดร้บัการสนบัสนนุ (รบัการเลือกตัง้) เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้ ของการประชมุ



ใหญ่ประจาํปีและของภาค ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั หรือในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่ไดร้บัเสียงสนบัสนนุสว่นใหญ่ในการ

ลงคะแนนเสียงครัง้ใด ใหด้าํเนินการลงคะแนนต่อไปจนผูส้มคัรคนหน่ึงไดร้บัคะแนนเสียงที่ลงสว่นใหญ่ตามที่กาํหนด 

ขอ้ 5. การรับรองเสียงสนับสนุน  

 การรบัรองเสียงสนบัสนนุโดยการประชมุใหญ่ใหท้าํเป็นหนงัสอื สง่ไปยงัสาํนกังานไลออนสส์ากล โดย

กรรมการภาคที่ไดร้บัมอบหมาย (ในกรณีท่ีภาคเป็นภาครอง ใหส้ง่หนงัสือเช่นว่านัน้ ไปยงัสภาผูว่้าการไลออนสส์ากล

ภาครวม) ตามท่ีบญัญัติไวใ้นธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล 

ขอ้ 6. ผลใช้บังคับ (Validity) 

 การรบัรองการเลือกตัง้โดยภาคของสมาชิกสโมสรไลออนสใ์นภาค จะไม่มีผลบงัคบั หากไม่ปฏิบติัตาม

บทบญัญัติในมาตรานี ้

 

มาตรา 2 

การเสนอช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง การเลือกต้ังและการแต่งต้ังในภาค 

 
ข้อ 1. คณะกรรมการเสนอชื่อ 

  ใหผู้ว่้าการภาคแต่งตัง้คณะกรรมการเสนอชื่อ ดว้ยการออกประกาศเป็นหนงัสืออย่างนอ้ย หกสิบ 

(60) วนั ก่อนวนัประชมุใหญ่ของภาค ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน และไม่มากกว่าหา้ (5) คน  

กรรมการแต่ละคนนัน้จะตอ้งเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนสต่์างกนั  ซึ่งตอ้งมีสถานภาพ

สมบรูณใ์นภาค และในระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว จะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งใดๆ ในภาคหรือไลออนสส์ากล จะ

ดว้ยการเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ก็ตาม 

ข้อ 2. ระเบียบวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าการภาค 

 สมาชิกผูใ้ดผูห้นึ่งของสโมสรในภาค ซึ่งมีคณุสมบติัครบถว้น ประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผูว่้าการภาค 

ใหแ้จง้คณะกรรมการเสนอชื่อผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทราบ ก่อนวนัท่ีจะเสนอรายงานต่อการประชมุใหญ่ของภาค และให้

เสนอหลกัฐานว่ามีคณุสมบติัสาํหรบัตาํแหน่งดงักล่าวตามที่บญัญัติในธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล 

คณะกรรมการเสนอชื่อจะเสนอต่อการประชมุใหญ่ของภาค ชื่อของสมาชิกผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ที่มีคณุสมบติัครบถว้น

ตามท่ีกาํหนด หากไม่ไดร้บัชื่อผูส้มคัรเลย หรือไม่มีผูท้ี่มีคณุสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนด ในกรณีดงักลา่วและโดย

กรณีดงักลา่วเท่านัน้ ใหเ้สนอชื่อผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ในที่ประชมุใหญ่ (from the floor) อนญุาตใหผู้ส้มคัรรบัเลือกตัง้

ปราศรยัหาเสียงรบัรองการเลือกตัง้ไดไ้ม่เกินหา้ (5) นาที และใหผู้ส้นบัสนนุปราศรยัไดไ้ม่เกินสาม (3) นาที 

ขอ้ 3. ระเบียบวิธีการเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาค คนทีห่น่ึงและคนทีส่องของภาค 

 สมาชกิสโมสรผูใ้ดในภาค มีความประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นรองผูว่้าการภาค คนที่หนึ่งหรือคนที่สอง 

ใหแ้สดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการเสนอชื่อ อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการเลือกตัง้ และใหเ้สนอหลกัฐาน

ว่าไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดคณุสมบติัของผูส้มคัร ตามท่ีบญัญัติในธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล  ให้

คณะกรรมการเสนอชื่อ เสนอชื่อทัง้หมดของผูร้บัสมคัรที่มีคณุสมบติัครบถว้นต่อท่ีประชมุใหญ่   ในกรณีที่ไม่ไดช้ื่อ

ผูส้มคัรที่มีคณุสมบติัตามที่กาํหนดเลย หรือในกรณีที่ไม่มีผูส้มคัรผูใ้ดมีคณุสมบติัครบถว้น  ในกรณีเช่นนีเ้ท่านัน้  ที่ให้



มีการเสนอชื่อผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เพื่อตาํแหน่งดงักลา่ว ต่อที่ประชมุใหญ่ และใหล้งคะแนนเลือกตัง้โดยเปิดเผย  

ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้แต่ละคนมีสิทธิที่จะปราศรยัหาเสียงไดไ้ม่เกินคนละหา้ (5) นาที และใหผู้ส้นบัสนนุมีสิทธิปราศรยั

สนบัสนนุไดไ้ม่เกินสาม (3) นาที 

ขอ้ 4. การลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ใหท้าํการเลือกตัง้  โดยวิธีใชบ้ตัรลงคะแนนลบั  ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงสว่นใหญ่ไดร้บั

เลือกตัง้  เพื่อเป็นหลกัเกณฑส์าํหรบัการเลือกตัง้เช่นว่านัน้  เสียงสว่นใหญ่ใหห้มายถึงจาํนวนคะแนนเสียงมากกว่า

ครึง่หนึ่งของคะแนนที่สมบรูณท่ี์ลง  ไม่รวมถึงบตัรลงคะแนนที่ว่างเปล่าหรืองดออกเสียง ในกรณีที่การลงคะแนนเสียง

ครัง้แรกและครัง้ต่อๆ ไป  ไม่มีผูส้มคัรรบัเลือกตัง้คนใดไดร้บัคะแนนเสียงมากกว่าผูส้มคัรคนอ่ืนๆ ใหต้ดัผูร้บัสมคัรท่ี

ไดร้บัคะแนนเสียงตํ่าสดุหรือผูส้มคัรที่ไดร้บัคะแนนเสียงเท่ากนัออกไป  และใหด้าํเนินการเลือกตัง้ต่อไป  จนกระทั่ง

ผูร้บัสมคัรรบัเลือกตัง้คนใดไดร้บัคะแนนเสียงสว่นใหญ่  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหด้าํเนินการลงคะแนนเสียง

ต่อไปจนกระทั่งมีผูส้มคัรเพียงรายเดียวไดร้บัการเลือกตัง้ 

ข้อ 5. กรณีตาํแหน่งผู้ว่าการภาคว่างลง  ในกรณีที่ตาํแหน่งผูว่้าการภาคว่างลง  ใหท้าํการบรรจตุาํแหน่งท่ีว่างนัน้

ตามบทบญัญัติในธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล ใหผู้ว่้าการภาคเพิ่งผ่านพน้ รองผูว่้าการภาคคนที่หน่ึง

และคนท่ีสอง และอดีตผูว่้าการภาค อดีตกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล และอดีตนายกไลออนสส์ากลในภาค 

เรียกประชมุ ณ วนั เวลา และสถานท่ีซึ่งผูว่้าการภาคเพิ่งผ่านพน้ เป็นผูก้าํหนด  เพื่อเลือกผูท้าํหนา้ที่แทนเสนอต่อ

คณะกรรมการผูอ้าํนวยการไลออนสส์ากล  

 ไลออนสผ์ูม้ีคณุสมบติัเหมาะสม  ควรไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งแทนผูว่้าการภาคในกรณีดงักลา่ว จะตอ้ง 

 ก. เป็นสมาชิกสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนสส์ถานภาพสมบรูณใ์นภาคท่ีตนสงักดั 

 ข. ไดร้บัการรบัรองจากสโมสรตน้สงักดัหรือเสียงสว่นใหญ่ของสโมสรในภาค 

 ค. ไดป้ฏิบติัหนา้ที่มาแลว้หรือจะไดป้ฏิบติัหนา้ที่เมื่อสมาชิกผูน้ัน้เขา้รบัตาํแหน่งผูว่้าการภาค 

  (1) เป็นกรรมการของสโมสรไลออนสเ์ต็มวาระ  หรือสว่นใหญ่ของวาระ  และ 

  (2) เป็นกรรมการบรหิารภาคครบสอง (2) วาระ หรือสว่นใหญ่ของวาระ 

  (3) ทัง้นีม้ิใหค้ณุสมบติัตามในขอ้ (1) และขอ้ (2) ท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลาเดียวกนั 

สนบัสนนุใหร้องผูว่้าการภาคคนท่ีหนึ่ง ปฏิบติัหนา้ที่จนครบวาระ และใหพ้ิจารณาสมาชิกไลออนสท์ี่มีคณุสมบติั

ครบถว้นเขา้รบัตาํแหน่งผูว่้าการภาค 

ข้อ 6. ตาํแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที่หน่ึง และคนที่สองหรือตาํแหน่งอื่นว่างลง 

 กรณีมีตาํแหน่งว่างลง ซึ่งมิใช่ตาํแหน่งผูว่้าการภาคหรือตาํแหน่งรองผูว่้าการภาคคนท่ีหนึ่งและคนที่สอง ให้

ผูว่้าการภาคแต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน  มีวาระเท่ากบัเวลาท่ียงัเหลืออยู่สาํหรบัตาํแหน่งนัน้ๆ ในกรณีที่ตาํแหน่งรอง

ผูว่้าการภาคคนที่หน่ึงหรือรองผูว่้าการภาคคนที่สองว่างลง ใหผู้ว่้าการภาคเรียกประชุมผูว่้าการภาคเพิ่งผ่านพน้ รอง

ผูว่้าการภาคคนที่1 รองผูว่้าการภาคคนที่2 และรวมถึงอดีตกรรมการเจา้หนา้ท่ีของไลออนสส์ากลทกุคนในภาค ซึ่งมี

สมาชิกสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนสม์ีสถานภาพสมบรูณใ์นภาคนัน้   

 ในการประชมุครัง้นีเ้ป็นหนา้ที่ของผูร้ว่มประชมุดงักลา่ว ท่ีจะแต่งตัง้สมาชิกผูม้ีคณุสมบติัทาํหนา้ท่ีแทนรอง

ผูว่้าการภาคคนที่1 หรือคนที่2  รกัษาการในตาํแหน่งแทนในวาระที่เหลืออยู่ ในการพิจารณาเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งแทน



ตาํแหน่งท่ีว่างดงักล่าว ใหผู้ว่้าการภาคหรือในกรณีผูว่้าการภาคไม่สามารถดาํเนินการได ้ ใหอ้ดีตผูว่้าการภาคคน

ลา่สดุตามลาํดบัท่ีสามารถดาํเนินการได ้และใหเ้ป็นทาํหนา้ที่ประธานที่ประชมุ  สง่หนงัสือเชิญสิบหา้วนั (15) 

ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ เพื่อเขา้รว่มการประชมุดงักลา่ว ผูเ้ป็นประธานที่ประชมุจะตอ้งสง่ผลการประชมุใหก้บั

สาํนกังานใหญ่ไลออนสส์ากล ภายในเจ็ด (7) วนั พรอ้มกบัหลกัฐานการสง่คาํเชิญประชมุและรายชื่อผูร้ว่มประชมุ 

สมาชิกไลออนสผ์ูม้ีสิทธิที่ไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุและเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

เพื่อเลือกสมาชิกไลออนสท์ี่ตนเห็นว่าเหมาะสม 

 สมาชิกไลออนสท่ี์มีสิทธิและคณุสมบติัที่จะไดร้บัเลือกเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งรองผูว่้าการภาค คนที่หนึ่ง หรือรอง

ผูว่้าการภาค คนท่ีสอง จะตอ้ง 

 (ก) เป็นสมาชิกสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรไลออนสส์ถานภาพสมบรูณ ์ในภาคที่ตนสงักดั 

 (ข) ไดร้บัการรบัรองจากสโมสรตน้สงักดัหรือเสียงสว่นใหญ่ของสโมสรในภาค 

 (ค) ไดด้าํรงตาํแหน่งครบวาระหรือจะครบวาระเมื่อเขา้รบัตาํแหน่งรองผูว่้าการภาคคนท่ี 1 หรือรองผูว่้าการ

ภาคคนท่ี 2 

  (1) ในฐานะกรรมการสโมสรไลออนสเ์ต็มวาระ  หรือส่วนใหญ่ของวาระ 

  (2) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิารภาคเต็มวาระ  หรือสว่นใหญ่ของวาระ 

  (3) การอยู่ในตาํแหน่งในสองวาระดงักลา่วขา้งตน้  ตอ้งไม่ใช่ในการอยู่ในตาํแหน่งในคราวเดียวกนั 

ข้อ 7. คุณสมบัติของประธานภูมิภาคและประธานเขต 

 (ก)  เป็นสมาชิกท่ีมีสถานภาพสมบรูณใ์นเขตหรือภมูิภาคที่ตนสงักดั  และ 

 (ข)  เป็นนายกสโมสรไลออนสค์รบวาระ หรือสว่นใหญ่ของวาระ  และเป็นกรรมการของสโมสรไลออนสค์รบ

        วาระไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปี  เมื่อเขา้รบัตาํแหน่งประธาน ภมูิภาคหรือประธานเขต 

 (ค)  ไม่เคยดาํรงตาํแหน่งครบวาระหรือสว่นใหญ่ของวาระในตาํแหน่งผูว่้าการภาค 

 (ง)  ประธานเขตและประธานภมูิภาคสามารถดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกินสาม (3) ปีสะสมในตาํแหน่งดงักลา่ว 

ข้อ 8. การแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งประธานภูมิภาคหรือประธานเขต 

 เมื่อผูว่้าการภาค เขา้รบัตาํแหน่งใหผู้ว่้าการภาคแต่งตัง้ประธานภมูิภาค 1 คน ต่อ 1 ภูมิภาค (หากตาํแหน่ง

ดงักลา่วเป็นท่ีตอ้งการของผูว่้าการภาค) ประธานเขต 1 คน ต่อ 1 เขตในภาค 

ข้อ 9. ตาํแหน่งประธานภูมิภาคหรือประธานเขตว่างลง 

 ในกรณีที่ประธานภมูิภาค หรือประธานเขตผูใ้ด พน้จากการเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสใ์นภมูิภาคหรือเขตที่

ตนสงักดั  ไม่ว่าในกรณีใด จะถือว่าการดาํรงตาํแหน่งประธานภมูิภาคหรือประธานเขตสิน้สดุลง ใหผู้ว่้าการภาค

แต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งที่ว่าง  ทัง้นีใ้หอ้ยู่ในดลุพินิจของผูว่้าการภาค ว่าจาํเป็นจะตอ้งแต่งตัง้ผูด้าํรง

ตาํแหน่งแทนในตาํแหน่งที่ว่างหรือไม่ 

 

 

 

 



 

มาตรา 3 

หน้าทีข่องกรรมการบริหารภาคและคณะกรรมการภาค 

 

 ข้อ 1. ผู้ว่าการภาค 

 ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยทั่วไปของคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล  ผูว่้าการภาคเป็นผูแ้ทนไลออนส์

สากลในภาค นอกจากผูว่้าการภาคเป็นหวัหนา้ในการบริหารงานภายในภาค  และมีอาํนาจโดยตรงในการควบคมุการ

ทาํงานของรองผูว่้าการภาคคนที่หนึ่ง และรองผูว่้าการภาคคนท่ีสอง ประธานภมูิภาค ประธานเขต เลขาธิการภาคและ

เหรญัญิกภาค  รวมถึงกรรมการภาคคนอ่ืน  ตามที่บญัญัติไวใ้นธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาคนี ้หนา้ที่ความ

รบัผิดชอบโดยเฉพาะของผูว่้าการภาค ประกอบดว้ย 

 (ก) ทาํหนา้ท่ีในฐานะประธานคณะกรรมการ GAT และส่งเสรมิการเติบโตของสมาชิก การพฒันาสโมสรใหม่ 

       การพฒันาความเป็นผูน้าํและการใหบ้รกิารดา้นมนษุยธรรมแก่สโมสรทัง้ภาค 

  (1) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการเลือกผูน้าํของไลออนสท์ี่มีคณุสมบติัเหมาะสมสาํหรบัตาํแหน่งผู้

        ประสานงาน GST ของภาค , ผูป้ระสานงาน GMT ของภาค และผูป้ระสานงาน GLT ของภาค 

  (2) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการประชมุเป็นประจาํเพื่อหารือเก่ียวกบัและรเิริ่มการท่ีจดัตัง้ขึน้โดยทีม 

                   GAT ของภาค  

  (3) รว่มมือกบัทีม GAT ของภาครวม 

 (ข) สง่เสรมิสนบัสนนุมลูนิธิไลออนสส์ากล (LCIF) และกิจกรรมสาธารณกุศลของไลออนสส์ากล 

 (ค) ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมคณะกรรมการภาค การประชมุใหญ่ภาค และการประชุมอ่ืนๆของภาค เมื่อ

       ผูว่้าการภาคไม่สามารถจะเป็นประธานที่ประชมุได ้ใหร้องผูว่้าการภาคคนท่ีหนึ่งหรือรองผูว่้าการภาคคน

       ท่ีสอง ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน ในกรณีรองผูว่้าการภาคทัง้สองท่านไม่สามารถทาํหนา้ที่ประธานได ้ให้

       กรรมการภาคซึ่งไดร้บัเลือกจากกรรมการที่อยู่ทาํหนา้ที่ประธาน 

 (ง) สง่เสรมิความสามคัคีระหว่างสโมสรไลออนส ์

 (จ) ควบคมุดแูลและใชอ้าํนาจเหนือคณะกรรมการบรหิารภาคและกรรมการอ่ืนท่ีภาคแต่งตัง้ ตามท่ีบญัญัติ

      ในธรรมนญูของภาค 

 (ฉ) ใหท้าํการเย่ียมสโมสรในภาค โดยผูว่้าการภาคหรือกรรมการผูอ่ื้นทกุปี เพื่อเป็นการใหก้ารบรหิารสโมสร

       เป็นไปโดยราบรื่น และใหผู้ว่้าการภาค หรือกรรมการผูเ้ย่ียมสง่รายงานไปยงัสาํนกังานใหญ่ไลออนส์

      สากลทุกครัง้ที่มีการเย่ียม 

 (ช) ใหเ้สนอรายงานการเงิน แสดงรายรบัรายจ่ายของภาคต่อที่ประชมุหรือการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค 

      หรือต่อท่ีประชมุใหญ่ของภาครวม 

 (ซ) เมื่อสิน้สดุวาระ ใหจ้ดัสง่รายงานสถานการณท์ั่วไปของภาค บญัชีการเงิน เงินทนุ และบนัทกึต่างๆ ของ

       ภาคใหแ้ก่ผูว่้าการภาคคนใหม่ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 (ฌ) รายงานใหไ้ลออนสส์ากลทราบ ถึงการละเมิดการใชช้ื่อและสญัลกัษณไ์ลออนสเ์ท่าท่ีทราบ 



 (ญ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นหนา้ท่ีของผูว่้าการภาค หรือตามที่มีคาํสั่งหรือเสนอแนะโดยคณะกรรมการ

       อาํนวยการไลออนสส์ากล ตามหนงัสือคู่มือผูว่้าการภาคหรือคาํสั่งอย่างอ่ืน 

ขอ้ 2. รองผู้ว่าการภาค คนทีห่น่ึง 

 ภายใตก้ารควบคมุและแนะนาํของผูว่้าการภาค  ทาํหนา้ที่เป็นหวัหนา้ผูช้่วยในการบริหารงานของภาค และ

เป็นผูแ้ทนของผูว่้าการภาค  หนา้ที่รบัผิดชอบโดยเฉพาะของรองผูว่้าการภาคคนที่หนึ่ง มีดงัต่อไปนี ้

 (ก) สง่เสรมิวตัถปุระสงคข์องสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 

 (ข) ทาํหนา้ที่บรหิารงานตามท่ีผูว่้าการภาคมอบหมาย 

 (ค) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากลกาํหนด 

 (ง) รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารภาค เป็นประธานการประชมุภาค เมื่อผูว่้าการภาคไม่อยู่ และเขา้รว่ม

      ประชมุสภาผูว่้าการไลออนสส์ากลภาครวม ตามท่ีสมควรและเหมาะสม 

 (จ) ช่วยเหลือผูว่้าการภาค ในการพิจารณาความเขม้แข็ง และความอ่อนแอของสโมสรในภาค ศกึษาสโมสร 

       ที่อ่อนแอ และวางแผนที่จะปรบัปรุงใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

 (ฉ) เย่ียมสโมสรไลออนสใ์นฐานะผูแ้ทนของผูว่้าการภาค เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูว่้าการภาค 

 (ช) ทาํงานในฐานะผูป้ระสานงานของคณะทาํงานของผูว่้าการภาคในคณะทาํงานเก่ียวกบัดา้นสมาชิกภาพ

      GMT (Global Membership Team) รว่มกบัผูว่้าการภาค รองผูว่้าการภาคคนท่ีสอง และสมาชิกของ 

      คณะทาํงานดงักล่าว เพื่อพฒันาและดาํเนินตามแผนการขยายสมาชิกภาพของภาค 

 (ซ) ทาํงานรว่มกบัผูว่้าการภาค รองผูว่้าการภาคคนท่ีสอง และคณะทาํงานดา้นพฒันาผูน้าํ เพื่อพฒันาและ

       สรา้งความเป็นผูน้าํระดบัภาค 

 (ฌ) ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการจดัการประชมุใหญ่ของภาค และช่วยคณะกรรมการวางแผนและ    

       ดาํเนินการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี และช่วยผูว่้าการภาคในการจดัและสง่เสรมิกิจกรรมอ่ืนภายใน

       ภาค  

 (ญ) ควบคมุการทาํงานของคณะกรรมการต่างๆ ตามคาํขอของผูว่้าการภาค 

 (ฎ) รว่มในการวางแผนงานสาํหรบัปีต่อไป รวมถึงงบประมาณของภาค 

 (ฏ) เรียนรูง้านเก่ียวกบัหนา้ที่ของผูว่้าการภาค ทัง้นีใ้นกรณีที่ตาํแหน่งผูว่้าการภาคว่างลง จะไดม้ีความพรอ้ม

       ท่ีจะเขา้รบัหนา้ท่ีแทนในฐานะรกัษาการผูว่้าการภาค จนกว่าจะมีผูม้าดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว ตาม       

       ขอ้บงัคบัและระเบียบวิธี ซึ่งประกาศใชโ้ดยคณะกรรมการไลออนสส์ากล 

 (ฐ) ดาํเนินการประเมินคณุภาพของภาค และการทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีภาค โดยเฉพาะสมาชิกของ  

       คณะกรรมการ GAT ของภาค และประธานคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในระหว่างที่ดาํรงตาํแหน่งรองผูว่้าการ 

      ภาค คนที่ 1 เพื่อพฒันาแผนสาํหรบัการเติบโตของสมาชิก การพฒันาความเป็นผูน้าํ การปรบัปรุงการ

      ปฏิบติังาน และ การปฏิบติัตามการใหบ้รกิารดา้นมนุษยธรรม เพื่อนาํเสนอและอนมุติัโดยคณะ   

      กรรมการบรหิารภาค ในระหว่างท่ีดาํรงในคณะกรรมการของผูว่้าการภาค 

 

 



ข้อ 3. รองผู้ว่าการภาค คนทีส่อง 

 ภายใตก้ารควบคมุและการแนะนาํของผูว่้าการภาค  ใหร้องผูว่้าการภาค คนท่ีสอง  ทาํหนา้ท่ีผูช้่วยการ

บรหิารงานของภาค  และเป็นผูแ้ทนผูว่้าการภาค  หนา้ท่ีรบัผิดชอบของรองผูว่้าการภาค คนท่ีสอง มีดงัต่อไปนี ้

 (ก) สง่เสรมิสนบัสนุนวตัถปุระสงคข์องสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 

 (ข) บรหิารงานตามท่ีผูว่้าการภาคมอบหมาย 

 (ค) ทาํหนา้ท่ีอย่างอ่ืน ตามท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

 (ง) รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารภาค ดาํเนินการประชมุในกรณีท่ีผูว่้าการภาคและรองผูว่้าการภาคคนที่ 

      หน่ึงไม่อยู่ และร่วมประชุมสภาผูว่้าการไลออนสส์ากลภาครวม ตามท่ีเหมาะสม 

 (จ) จดัหาขอ้มลู เก่ียวกบัสถานภาพของสโมสรในภาค วิเคราะหฐ์านะการเงินประจาํเดือนใหค้วามช่วยเหลือ

       ผูว่้าการภาค และรองผูว่้าการภาค คนที่หน่ึง เพื่อหาทางช่วยเหลือสโมสรอ่อนแอใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

 (ฉ) เย่ียมสโมสรในฐานะผูแ้ทนของผูว่้าการภาค เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูว่้าการภาค 

 (ช) ใหค้วามช่วยเหลือผูว่้าการภาค และรองผูว่้าการภาค คนที่หนึ่ง ในการวางแผนและการจดัการประชมุ

       ใหญ่ประจาํปีของภาค 

 (ซ) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานของผูว่้าการภาค ระหว่างคณะทาํงานเก่ียวกบัประธานฝ่ายพฒันาผูน้าํ 

       รว่มกบัผูว่้าการภาค รองผูว่้าการภาค คนที่หนึ่ง และสโมสรอ่ืนในคณะทาํงานในเรื่องดงักลา่ว ในการ

       พฒันาและดาํเนินการแผนงานระดบัภาค โดยมีแผนงานเพิ่มสมาชิก 

 (ฌ) ทาํงานรว่มกบัผูว่้าการภาค รองผูว่้าการภาค คนท่ีหน่ึง และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ในการพฒันาและ

        ดาํเนินงานระดบัภาค เพื่อขยายสมาชิกภาพ 

 (ญ) ทาํงานร่วมกบัผูป้ระสานงานของมลูนิธิไลออนสส์ากล และช่วยเหลือใหค้ณะกรรมการใหบ้รรลเุปา้หมาย

        ประจาํปี ดว้ยการเผยแพรข่่าวสาร และเอกสารเพิ่มความเขา้ใจ ในการสนบัสนนุมลูนิธิฯ 

 (ฎ) ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาค และช่วยคณะกรรมการในการสง่เสรมิ   

       สนบัสนนุใหใ้ชเ้ว็บไซดข์องไลออนสส์ากล และอินเตอรเ์น็ตระหว่างสโมสรและสมาชิกเพื่อสง่หรือรบั

       ข่าวสาร สง่รายงานการสั่งซือ้วสัดภุณัฑส์าํหรบัสโมสร (Club Supplies) 

 (ฏ) ควบคมุการทาํงานของคณะกรรมการต่างๆ ของภาค ตามคาํรอ้งขอของผูว่้าการภาค 

 (ฐ) ช่วยผูว่้าการภาค และรองผูว่้าการภาค คนที่หนึ่ง คณะกรรมการบรหิารภาค ในการวางแผนงานปีต่อไป 

       รวมถึงการทาํงบประมาณ 

 (ฑ) ศึกษาหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูว่้าการภาค เพื่อเตรียมตวัรบัหนา้ท่ีรกัษาการในกรณีตาํแหน่งผูว่้า

       การภาคหรือรองผูว่้าการภาค คนที่หน่ึงว่างลง จนกระทั่งมีผูเ้ขา้มารบัตาํแหน่งแทนตามขอ้บงัคบันีแ้ละ

       ตามวิธีปฏิบติัซึ่งคณะอาํนวยการไลออนสส์ากลบญัญัติไว ้

ข้อ 4. เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค 

 เลขาธิการและเหรญัญิกภาค ปฏิบติังานภายใตก้ารควบคมุของผูว่้าการภาค และมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ดงัต่อไปนี ้

 



 (ก) สง่เสรมิ สนบัสนนุวตัถุประสงคข์องไลออนสส์ากล 

 (ข) ปฏิบติัหนา้ที่ที่ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักลา่วพงึกระทาํ ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

  (1) เก็บรกัษารายงานการประชมุทกุครัง้ ของคณะกรรมการบรหิารภาคและภายในสิบหา้ (15) วนั

                   หลงัจากการประชมุแต่ละครัง้ ใหส้ง่สาํเนารายงานการประชมุใหก้รรมการบรหิารภาคทุกคนและ

                    ใหส้ง่รายงานดงักลา่วใหก้บัสาํนกังานใหญ่ของไลออนสส์ากล 

  (2) บนัทกึและเก็บรกัษา รายงานการประชมุในประชมุใหญ่ของภาค และใหส้ง่รายงานนัน้   

                   ใหแ้ก่ไลออนสส์ากล ผูว่้าการภาค และเลขาธิการของทุกสโมสรในภาค 

  (3) ทาํรายงานสง่ใหค้ณะกรรมการบริหารภาค ตามท่ีผูว่้าการภาคหรือคณะกรรมการบรหิารภาค 

                   รอ้งขอ 

  (4) เก็บและออกใบรบัค่าบาํรุงจากสมาชิกและสโมสรในภาค และนาํเงินท่ีเก็บไดไ้วใ้นธนาคารตามท่ี

                   ผูว่้าการภาคกาํหนด และจ่ายเงินตามที่ผูว่้าการภาค สั่งจ่าย 

  (5) จ่ายค่าบาํรุงภาครวมใหเ้ลขาธิการ – เหรญัญิกภาครวม จากเงินค่าบาํรุงท่ีเก็บจากภาค และ

                   เก็บใบเสรจ็รบัเงินท่ีถกูตอ้งไว ้

  (6) ทาํบญัชีใหถ้กูตอ้ง รวมถึงรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารภาค และการประชมุภาค 

        และเสนอใหผู้ว่้าการภาคตรวจสอบบญัชีและบนัทกึดงักลา่ว และโดยกรรมการบรหิารภาคและ

                   สโมสร (หรือตวัแทนผูร้บัมอบอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีดงักลา่ว) ในเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีเหตผุล

                   สมควร เมื่อมีคาํสั่งของผูว่้าการภาคหรือคณะกรรมการบรหิารภาค ใหเ้หรญัญิกภาคนาํสง่บญัชี

                   และทะเบียนและบญัชีทัง้หลายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีตามคาํสั่งของผูว่้าการภาค 

  (7) จดัหาหลกัประกนัการทาํงานของเหรญัญิกในจาํนวนเงินและหลกัประกนัท่ีผูว่้าการภาคกาํหนด 

  (8) เมื่อวาระการดาํรงตาํแหน่งสิน้สดุลงใหน้าํสง่บรรดาสมดุบญัชี และบนัทกึทัง้หลาย และการเงิน   

                   ใหแ้ก่ผูร้บัตาํแหน่งต่อจากตนโดยไม่ชกัชา้ 

 (ค) ทาํหนา้ท่ีอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากลสั่งมา 

 (ง) ในกรณีท่ีตาํแหน่งเลขาธิการภาคและเหรญัญิกภาค แยกออกจากกนั ใหห้นา้ที่ระบไุวใ้น (ขอ้ ข.) ขา้งตน้ 

       แบ่งออกจากกนัตามลกัษณะงานของแต่ละตาํแหน่ง 

ข้อ 5. ผู้ประสานงาน GST ของภาค ( Global Service Team  District Coordinator ) 

 ผูป้ระสานงาน GST ของภาค เป็นสมาชิกของทีมปฏิบติัการระดบัภาค มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

 (ก) สนบัสนนุใหส้โมสรดาํเนินโครงการบริการใหส้อดคลอ้งกบัการรเิริ่มของไลออนสส์ากล ( LCI ) รวมถึง

       กรอบการใหบ้รกิารของไลออนสส์ากล ( LCI ) 

 (ข) รว่มงานกบัสโมสรเพื่อเพิ่มการมองเห็นถึงผลกระทบต่อการบรกิารไลออนสใ์นชมุชนทอ้งถ่ิน 

 (ค) ประสานงานกบัผูป้ระสานงาน GMT และ GLT ของภาค และประธาน GAT ของภาค (ผูว่้าการภาค) เพื่อ

       รเิริ่มเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นผูน้าํ การรกัษาสมาชิกภาพ และการขยายการบรกิารดา้น

       มนษุยธรรม  



 (ง) ทาํงานรว่มกบัภมูิภาค และเขต และประธานฝ่ายบรกิารสโมสร (Club Service) ใหส้โมสรบรรลเุปา้หมาย

       ในการใหบ้รกิารตรวจสอบรายงานประจาํปีใน MyLCI และสนบัสนนุการใชเ้ครื่องมือของ LCI (เช่น App) 

       เพื่อเพิ่มการมสีว่นรว่มในโครงการบริการ  

 (จ) สนบัสนุนโครงการบรกิารชมุชนทอ้งถ่ินท่ีสรา้งความรูส้ึกของความเป็นเจา้ของและความภาคภมูิใจกบั

       สมาชิกไลออนสแ์ละลีโอในภาค 

 (ฉ) สง่เสรมิโครงการบรกิารท่ีดงึดดูผูเ้ขา้รว่มในหลายวยั รวมทัง้การบรูณาการและการพฒันาความเป็นผูน้าํ       

       ของ Leos 

 (ช) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาค แต่ไม่รวมถึงขอ้จาํกดั เพื่อการรบัรูข้อง

       ชมุชน / การศกึษา นโยบายดา้นกฎหมาย / สาธารณะ กิจกรรมและความรว่มมือ” และการออกหนงัสือ

      เตือนต่างๆ 

 (ซ) รว่มมือกบัผูป้ระสานงาน LCIF ของภาค ช่วยเพิ่มการใชท้รพัยากรและการระดมทุนของ LCIF และ   

       ติดตามโครงการบรจิาคของ LCIF ท่ีมอบใหก้บัภาค  

 (ฌ) รวบรวมขอ้เสนอแนะของสโมสรและภาค ที่เก่ียวขอ้งกบัการบรกิารและความสาํเร็จในการใหบ้รกิารและ

        การแลกเปลี่ยนขอ้มลูกบัผูป้ระสานงาน LCIF ของภาครวม เพื่อแกไ้ขปัญหา / ขจดัอปุสรรคท่ีขดัขวาง

        การใหบ้รกิารใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

ข้อ 6.  ผู้ประสานงาน GMT ของภาค ( Global Membership Team District Coordinator) 

 ผูป้ระสานงาน GMT ของภาค เป็นส่วนหนึ่งของ Global Action Team ระดบัภาค มีความรบัผิดชอบดงันี ้

 (ก) ประสานงานกบัผูป้ระสานงาน GLT และ GST ของภาค และประธาน Global Action Team (ผูว่้าการ

       ภาค) เพื่อรเิริ่มเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาผูน้าํ การเพิ่มสมาชิกภาพและการขยายบรกิารดา้น  

       มนษุยธรรม  

 (ข) พฒันาและดาํเนินการแผนการเพิ่มสมาชิกประจาํปี ของภาค  

 (ค) รว่มมือกบัประธานเขต ประธานภมูิภาคและประธานฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสร เพื่อระบชุมุชนท่ีไม่มี

       สโมสรหรือสโมสรอ่ืน ๆ ที่สามารถใหบ้รกิารได ้ 

 (ง) กระตุน้ใหส้โมสรรบัสมาชิกใหม่ สรา้งแรงบนัดาลใจในการเป็นสมาชิกสโมสร ท่ีเป็นประโยชนแ์ละสรา้ง

      ความมั่นใจว่า สโมสรตระหนกัถึงโครงการและแหลง่ขอ้มลูที่มีอยู่  

 (จ) รายงานสมาชิกสโมสร ติดตามสโมสรท่ีมีการเพิม่สมาชิก และสโมสรท่ีสญูเสียสมาชิก 

 (ฉ) ทาํงานร่วมกบัสโมสรที่อยู่ในข่ายที่อาจถกูปิดสโมสร โดยมั่นใจว่าจะไดร้บัการชาํระเงินตามกาํหนดเวลา  

 (ช) รวมประชากรท่ีหลากหลายเขา้รว่มในการรเิริ่มทีม GAT  

 (ซ) ตอบสนองต่อโอกาสในการเป็นสมาชิกของกลุม่ท่ีคาดหวงั โดยผูป้ระสานงานGMT ภาครวม หรือ LCI 

       ติดตามจดัหาและแจง้สถานะของผูน้าํ  

 (ญ) ขอ้กาํหนดท่ีสมบูรณแ์ละย่ืนคาํขอเพื่อรบัเงินสนบัสนุนจาก LCI สาํหรบักิจกรรมการพฒันาสมาชิก 

 (ฎ) ยืนยนัว่าสมาชิกใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในระดบัสโมสร โดยรว่มมือกบัผู ้   

       ประสานงานของ GLT และกรรมการของสโมสร 



 (ฏ) จดัทาํกลยทุธใ์นการเก็บขอ้มลูกบัสโมสรโดยร่วมมือกบัผูป้ระสานงานของ GLT และ GST 

ข้อ 7.  ผู้ประสานงาน GLT ของภาค (Global Leadership Team District Coordinator) 

 ผูป้ระสานงาน GLT ของภาค เป็นสว่นหนึ่งของ Global Action Team ระดบัภาค มีความรบัผิดชอบดงันี ้

 (ก) ทาํงานรว่มกบัผูป้ระสานงานของ GMT เขตและ GST และประธานของ Global Action Team (ผูว่้าการ

        ภาค) เพื่อรเิริ่มพฒันาผูน้าํของสมาชิกและการขยายบรกิารดา้นมนุษยธรรม  

 (ข) พฒันาและดาํเนินแผนพฒันาผูน้าํประจาํปีของภาค  

 (ค) ประสานงานกบัภมูิภาค และเขต และอปุนายกสโมสร เพื่อสรา้งความมั่นใจในโครงการพฒันาความเป็น

       ผูน้าํและทรพัยากรท่ีพรอ้มใชง้าน  

 (ง) ใหแ้รงจงูใจต่อประธานภูมิภาค / เขต และอปุนายกสโมสร เพื่อบรรลเุปา้หมายการพฒันาความเป็นผูน้าํ  

 (จ) สง่เสรมิโอกาสในการพฒันาความเป็นผูน้าํ ท่ีสง่เสริมการมีสว่นรว่มทุกระดบัของสมาคมไลออนสส์ากล  

 (ฉ) ประสานงานกบัผูป้ระสานงาน GST และ GMT ของภาค เพื่อใหก้ลยทุธก์ารสรา้งความเข็มแข็งใหแ้ก่

       สโมสร  

 (ช) รวมประชากรท่ีหลากหลายเขา้รว่มในโครงการรเิริ่มของ Global Action Team  

 (ซ) สรรหาผูน้าํท่ีมีศกัยภาพและผูน้าํใหม่ เขา้รว่มในการบรกิารโอกาสในการเป็นสมาชิกและการพฒันาความ

      เป็นผูน้าํ  

 (ฌ) จดัระเบียบและอาํนวยความสะดวกการฝึกอบรมโดยวิทยากรและการฝึกอบรมบนเว็บไซรข์องไลออนส์

        สากล (LCI) 

 (ญ) ยืนยนัว่าสมาชิกใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสโมสรโดยรว่มมือกบัผู ้     

       ประสานงาน GMT ของภาค และกรรมการของสโมสร  

 (ฎ) ความตอ้งการท่ีสมบรูณแ์ละสง่ใบสมคัรเพื่อรบัเงินสนบัสนนุจาก LCI สาํหรบักิจกรรมการพฒันาความ

       เป็นผูน้าํ 

ข้อ 8.  ผู้ประสานงาน LCIF ของภาค ( LCIF District Coordinator ) 

 ผูป้ระสานงาน LCIF ของภาค  ไดร้บัการเสนอชื่อโดยผูป้ระสานงาน LCIF ของภาครวม โดยปรกึษาหารือกบั

ผูว่้าการภาค และไดร้บัการแต่งตัง้จากประธาน LCIF  เพ่ือทาํหน้าทีเ่ป็นระยะเวลาสามปี ตาํแหน่งนีท้าํหนา้ที่เป็น

ตวัแทนของมลูนิธิไลออนสส์ากล และรายงานโดยตรงต่อผูป้ระสานงานของ LCIF ภาครวม ในขณะท่ีทาํงานอย่าง

ใกลช้ิดกบัผูน้าํของภาค ความรบัผิดชอบดงันี ้

 (ก) ทาํความคุน้เคยกบัการรเิริ่ม LCIF และใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกในภาค เก่ียวกบัเงินบริจาคและโครงการต่างๆ

       ท่ีสนบัสนนุโดย LCIF ใหค้วามช่วยเหลือผูว่้าการภาคท่ีมีใบสมคัรใหแ้ก่ LCIF ตามความจาํเป็น 

 (ข) สง่เสรมิการรเิริ่มพืน้ฐานในสิ่งตีพิมพข์องภาค ในช่วงเหตกุารณต่์างๆของภาคและต่อสาธารณะโดยรวม 

 (ค) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโครงการ LCIF ท่ีไดร้บัการสนบัสนนุในภาคไดร้บัการสง่เสริมท่ีเหมาะสมและปฏิบติั

       ตามหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิ์ตามเกณฑ ์

 (ง) สนบัสนนุใหส้มาชิกมีสว่นรว่มใน LCIF และสง่เสรมิโปรแกรมการรบัรูข้องแต่ละบุคคลและสโมสรเป็น

      แรงจงูใจในการบรจิาคใหก้บั LCIF  



 (จ) ระบผุูบ้รจิาคสาํคญัมลูนิธิทอ้งถ่ิน องคก์ร และธุรกิจที่มีศกัยภาพในการสนบัสนนุ LCIF และเมื่อเหมาะสม

      จะมีสว่นรว่มในกระบวนการขอรบัของบรจิาค  

 (ฉ) ช่วยในการสง่เงิน LCIF, ใบสมคัร MJF และขอ้มลูการบรจิาคอ่ืน ๆ เมื่อจาํเป็น  

 (ช) กระตุน้ใหส้โมสรสรรหาสมาชิก เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานสโมสร LCIF (ซึง่อาจจะเป็นนายกสโมสร

      เพิ่งผ่านพน้) จดัอบรมประจาํปีสาํหรบัผูป้ระสานงาน LCIF ของสโมสร สื่อสารกบัผูป้ระสานงานLCIF ของ

      สโมสร ทุกไตรมาส  

 (ฌ) รว่มกบัผูว่้าการภาคและผูป้ระสานงาน LCIF ภาครวม พฒันาและดาํเนินการตามแผนโดยมีเปา้หมายท่ี

        ตกลงกนัไว ้สื่อสารรายเดือนกบัผูป้ระสานงาน LCIF ภาครวม เพื่อหารือเก่ียวกบัความกา้วหนา้และ

       ความทา้ทาย 

ข้อ 9. ประธานภูมิภาค   ภายใตก้ารควบคมุและการแนะนาํของผูว่้าการภาค  ใหป้ระธานภูมิภาค ปฏิบติัหนา้ท่ี

เป็นหวัหนา้การปกครองในภมูิภาคของตน  ประธานภมูิภาคเป็นสมาชิกของ District Global Action Team.หนา้ที่

ความรบัผิดชอบโดยเฉพาะของประธานภมูิภาค  ควรจะเป็นดงัต่อไปนี ้

 (ก) สง่เสรมิสนบัสนุนวตัถปุระสงคข์องไลออนสส์ากล 

 (ข) ควบคมุดแูลกิจกรรมของประธานเขตในภมูิภาคของตน ตามท่ีผูว่้าการภาคมอบหมาย 

 (ค) ประสานงานกบัคณะทาํงานเก่ียวกบัสมาชิกภาพ (GMT–Global Membership Team) ปฏิบติังาน       

       อย่างเขม้แข็ง ในการก่อตัง้สโมสรใหม่และปรบัปรุงสโมสรท่ีอ่อนแอ 

 (ง) เขา้รว่มประชมุสามญัประจาํเดือนของสโมสรทุกสโมสรในภมูิภาคของตน อย่างนอ้ยสโมสรละหน่ึงครัง้ใน

      ระหว่างที่อยู่ในตาํแหน่ง และใหร้ายงานสถานการณข์องสโมสร ท่ีไปเย่ียมใหต่้อผูว่้าการภาค , District 

       GMT Coordinator และ District GLT Coordinator 

 (จ) เขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารสโมสรทกุสโมสรในภมูิภาคของตนอย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ ในระยะที่

       ตนดาํรงตาํแหน่งนี ้และใหร้ายงานสิ่งที่ตนไดพ้บเห็นต่อผูว่้าการภาค , District GMT Coordinator และ 

       District GLT Coordinator 

 (ฉ) พยายามดแูลใหส้โมสรในภมูิภาคของตนปฏิบติัตามธรรมนญูและขอ้บงัคบัของสโมสร 

 (ช) สง่เสรมิใหส้โมสรในภมูิภาคของตน มีความคิดรเิริ่มที่มีคณุภาพและทาํงานประสานกบั District GMT 

      Coordinator, District GLT Coordinator และคณะทาํงานของผูว่้าการภาค ในการดาํเนินการตามแผน

      ในภมูิภาคของตน 

 (ซ) มีบทบาทอนัเขม้แข็ง ดว้ยการประสานงานกบั District GMT Coordinator ของภาค , District GLT 

       Coordinator และ District Governor Team ดาํเนินการใหเ้กิดผลสาํเรจ็ภายในภมูิภาค 

 (ฌ) มีบทบาทเขม้แข็ง ดว้ยการประสานงานกบั District GLT Coordinator ในการสนบัสนนุความเป็นผูน้าํ

       ภายในภมูิภาค ดว้ยการแจง้ใหส้มาชิกภายในภาคไดท้ราบถึงโอกาสการพฒันาผูน้าํภายในภมูิภาค เขต 

       ภาค หรือภาครวม 

 (ญ) สง่เสรมิใหม้ีการเขา้รว่มประชมุใหญ่ระหว่างประเทศ ระดบัภาค และภาครวม อย่างนอ้ยใหเ้ต็ม       

       โควตาของผูแ้ทนซึ่งสโมสรในภมูิภาคของตนมีสิทธิ 



 (ฎ) ทาํการเย่ียมการประชมุสโมสรและรว่มฉลองสถาปนาบตัร (Charter) ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูว่้าการ 

       ภาค 

 (ฏ) ปฏิบติัหนา้ที่อย่างอ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยผูว่้าการภาคเป็นครัง้คราว  

 นอกจากนีป้ระธานภมูิภาคตอ้งปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่กาํหนดโดยคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

ข้อ 10. ประธานเขต 

 ภายใตก้ารบงัคบับญัชาและการเสนอแนะของผูว่้าการภาคและประธานภมูิภาค ประธานเขตทาํหนา้ท่ีเป็น

หวัหนา้การบริหารงานในเขตของตน ประธานเขตเป็นสมาชิกของ District Global Action Team ความรบัผิดชอบ

โดยเฉพาะของประธานเขต มีดงัต่อไปนี ้

 (ก) สง่เสรมิสนบัสนุนวตัถปุระสงคข์องไลออนสส์ากล 

 (ข) ทาํหนา้ที่เป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรกึษาของผูว่้าการภาค ในเขตของตนและในฐานะประธานใน

       ตาํแหน่งท่ีว่านัน้ ใหม้ีการประชมุของคณะกรรมการในการประชมุตามปกติ 

 (ค) ให ้District GMT Coordinator และ GLT Coordinator ของภาค และ District Governor Team เขา้รว่ม

       ประชมุของคณะกรรมการที่ปรกึษาของผูว่้าการภาค เพื่อรว่มพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาสมาชิก

       ภาพและความเป็นผูน้าํ เพื่อพิจารณาว่าคณะทาํงานจะช่วยในเร่ืองการพฒันาสมาชิกภาพและความ

       เป็น ผูน้าํในเขตไดอ้ย่างไร  

 (ง) จดัทาํรายงานของการประชมุของคณะกรรมการท่ีปรกึษาผูว่้าการภาค และสง่สาํเนาใหไ้ลออนสส์ากล

       และผูว่้าการภาค, District GMT Coordinator, District GLT Coordinator และประธานภมูิภาคภายใน

      หา้ (5) วนัหลงัจากการประชมุ 

 (จ) สง่เสรมิโครงการการสรา้งความคิดรเิริ่ม CQI (Club Quality Initiative) ในสโมสรภายในเขตและทาํงาน

       รว่มกนัให ้District GMT Coordinator และ District GLT Coordinator และ District Governor Team   

       ปฏิบติัการตามแผนดงักลา่วภายในเขต 

 (ฉ) มีบทบาทเขม้แข็งในการก่อตัง้สโมสรใหม่ และใหท้าํตามกิจกรรมและสถานะของสโมสรในเขต ทัง้นีด้ว้ย

       การประสานงานกบั District GMT Coordinator   

 (ช) ในการประสานงานกบั District GLT Coordinator ทาํหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แข็ง สนบัสนนุการพฒันา

       ความเป็นผูน้าํ ดว้ยการแจง้ใหส้มาชิกไลออนสใ์นเขตของตนไดท้ราบถึงโอกาสการพฒันาผูน้าํภายใน 

       เขตของตน ในภาคและภาครวม 

 (ซ) เป็นผูแ้ทนของสโมสรในเขตของตน เมื่อมีปัญหากบัภาค คณะกรรมการสภาฯภาครวม หรือ  

       ไลออนสส์ากล 

 (ฌ) ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการของภาค ภาครวม หรือไลออนสส์ากลในเขตของตน 

 (ญ) พยายามดแูลใหท้กุสโมสรในเขตของการดาํเนินงานเป็นไปตามบทบญัญัติของสโมสร 

 (ฎ) สง่เสรมิสนบัสนนุใหส้โมสรสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุใหญ่ของไลออนสส์ากล ภาค และภาครวม         

       อย่างนอ้ยใหเ้ต็มโควตาของตน  



 (ฏ) รว่มประชมุสามญัประจาํเดือนของสโมสรภายในเขตของตน อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้หรือมากกว่านัน้ และ

       ใหร้ายงานสถานภาพของสโมสร ต่อประธานภมูิภาคโดยเฉพาะอย่างย่ิงความอ่อนแอของสโมสร ซึ่งตน

       ไดพ้บ (สาํเนาถึงผูว่้าการภาค) 

 (ฐ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างอ่ืนตามท่ีไดร้บัคาํสั่งของคณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล 

ข้อ 11. คณะกรรมการบริหารภาค 

 คณะกรรมการบริหารภาคทาํหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

 (ก) ช่วยเหลือผูว่้าการภาคในการปฏิบติัหนา้ที่และในการวางแผนการบรหิารและวางนโยบาย ซึ่งมีผลต่อ

       สวสัดิภาพกระบวนการไลออนสใ์นภาค 

 (ข) รบัรายงานจากประธานภมูิภาค และกรรมการ และขอ้เสนอแนะ ซึ่งมีผลต่อสโมสรใน ภมูิภาคและเขต 

 (ค) ควบคมุการเก็บค่าบาํรุงและรายรบัอย่างอ่ืนโดยเหรญัญิกภาค กาํหนดผูร้บัฝากเงินเช่นว่านัน้ และอนมุติั

       การจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ เก่ียวกบัการบรหิารงานของภาค 

 (ง) จดัหาและกาํหนดวงเงินประกนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเหรญัญิกภาค 

 (จ) ใหเ้ลขาธิการภาค และเหรญัญิก ทาํรายงานการเงินครึง่ปี หรือบ่อยกว่านัน้ 

 (ฉ) จดัใหม้ีการสอบบญัชี จดัทาํโดยเลขาธิการภาคและเหรญัญิกภาค และดว้ยความเห็นชอบของผูว่้าการ

       ภาค กาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการบรหิารภาคระหว่างปีการเงิน 

ข้อ 12. กรรมการผู้รักษาความสงบเรียบร้อย 

 ผูร้กัษาความสงบ มีอาํนาจและหนา้ท่ีรกัษาความเรียบรอ้ย  ความประพฤติอนัดีงามของผูเ้ขา้ประชมุ และทาํ

หนา้ที่อย่างอ่ืนตามที่กาํหนดในโรเบิรต์รูฉบบัปรบัปรุงใหม่ Robert’s Rules of Order, Newly Revised 

 

มาตรา 4 

คณะกรรมการต่างๆ ของภาค 

 

ขอ้ 1. คณะกรรมการทีป่รึกษาผู้ว่าการภาค 

 ในแต่ละเขตใหป้ระธานเขต นายก อปุนายกคนที่ 1 และเลขาธิการสโมสรทกุสโมสรประกอบเป็น

คณะกรรมการท่ีปรกึษาผูว่้าการภาค  โดยมีประธานเขตเป็นประธานคณะกรรมการดงักลา่ว ใหป้ระธานเขตกาํหนด

ประชมุครัง้แรก ณ วนั เวลา และสถานที่ประชมุภายในเกา้สิบ (90) วนั หลงัจากการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลครัง้

หลงัสดุ (สดุทา้ย) และใหก้าํหนดการประชมุคร้ังที่สองในเดือนพฤศจิกายน การประชมุคร้ังทีส่ามในเดือน

กุมภาพันธห์รือมีนาคม  และการประชุมคร้ังทีส่ี่ สามสิบวันโดยประมาณก่อนการประชุมใหญ่ภาครวม 

ประธานฝ่ายการตลาดของสโมสรและประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด และประธานสมาชิกภาพของสโมสร ควรเขา้รว่ม

เมื่อมีการแชรข์อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งของพวกเขาใหค้ณะกรรมการท่ีปรกึษาดงักลา่ว ใหค้วามช่วยเหลือประธาน

เขตในฐานะที่ปรกึษา จดัทาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสถานการณข์องสมาชิกไลออนสแ์ละสโมสรในเขต และใหส้ง่

รายงานเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่วผ่านประธานเขตไปใหผู้ว่้าการภาคและคณะกรรมการบรหิารภาค 

 



ข้อ 2. DISTRICT GLOBAL ACTION TEAM.  

 โดยมีผูว่้าการภาค และผูป้ระสานงาน GMT ของภาค ผูป้ระสานงาน GST ของภาค และผูป้ระสานงาน GLT 

ของภาค พฒันาและรเิริ่มแผนการประสานงานเพื่อช่วยใหส้โมสรขยายการใหบ้ริการดา้นมนษุยธรรมบรรลกุารเติบโต

ของสมาชิกและพฒันาผูน้าํในอนาคต เป็นประจาํเพื่อหารือเก่ียวกบัความคืบหนา้ของแผนและโครงการท่ีอาจ

สนบัสนนุแผน รว่มมือกบัสมาชิกของทีม GATของภาครวม เพื่อเรียนรูเ้ก่ียวกบัการรเิริ่มและแนวทางปฏิบติัที่ดีที่สดุ 

แบ่งปันกิจกรรมความสาํเรจ็และความทา้ทายกบัสมาชิกของทีม GATของภาครวม เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ

ท่ีปรกึษาของผูว่้าการภาค และเขต ภมูิภาค ภาค หรือภาครวม ท่ีมีการรเิริ่มในการใหบ้รกิารสมาชิกหรือผูน้าํเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดร้บัความรูท้ี่อาจนาํมาใชก้บัการปฏิบติัของสโมสร 

ข้อ 3.  คณะกรรมการกิตติมศักดิข์องผู้ว่าการภาค 

 ผูว่้าการภาคอาจแต่งตัง้คณะกรรมการกิตติมศกัดิข์องผูว่้าการภาค ประกอบดว้ยอดีตกรรมการเจา้หนา้ท่ี 

ไลออนสส์ากล ผูซ้ึ่งเป็นสมาชิกสถานภาพสมบรูณข์องสโมสรในภาค คณะกรรมการดงักลา่วจะประชมุกนัเมื่อไดร้บั

การรอ้งขอจากผูว่้าการภาค และจะปฏบิติัหนา้ท่ีตามท่ีผูว่้าการภาคชีแ้นะในการสง่เสรมิความสามคัคีภายในภาค 

ประธานคณะกรรมการดงักล่าว จะตอ้งเขา้ประชมุคณะกรรมการบริหารภาคเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูว่้าการภาค 

ข้อ 4.  คณะกรรมการต่างๆ ของภาค ผูว่้าการภาค อาจแต่งตัง้คณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ เมื่อพิจารณาว่ามีความจาํเป็นและเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการบรหิารภาค ประธานคณะกรรมการฝ่าย

นัน้ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และไม่ถือว่าเป็นคณะกรรมการบริหารภาค 

 

มาตรา 5 

การประชุมต่างๆ 

 

ขอ้ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค 

 (ก) การประชมุตามปกติของคณะกรรมการบริหารภาคใหจ้ดัใหม้ีขึน้ทุกไตรมาสของปีงบประมาณ โดยให้

       จัดการประชุมคร้ังแรกขึน้ภายในเวลา 30 วันหลงัจากการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลครัง้ลา่สดุ 

        ใหผู้ว่้าการภาคออกหนงัสือนดัประชมุลว่งหนา้สิบ (10) วนั กาํหนดวนั เวลา และสถานที่ประชมุ  โดย

        เลขาธิการภาค เป็นผูส้ง่หนงัสือเชิญประชมุแก่กรรมการบริหารภาค 

 (ข) ผูว่้าการภาค อาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ  ตามท่ีเห็นสมควรและใหเ้รียกประชุมพิเศษ หรือเมื่อมีการ

       รอ้งขอเป็นหนงัสือสง่ผูว่้าการภาคหรือเลขาธิการภาค  โดยกรรมการบรหิารภาคส่วนใหญ่  ใหผู้ว่้าการ

       ภาคออกหนงัสือนดัประชมุเป็นกรณีพิเศษเช่นว่านัน้ ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) วนั และไม่ชา้กว่าย่ีสิบ 

       (20) วนั (โดยออกเป็นหนงัสือหรือโดยทางเครื่องมือสื่อสารอีเล็คโทรนิค แฟกซ ์หรือทางโทรเลข)  โดยระบุ

       วตัถปุระสงค ์วนั เวลา และสถานท่ีการประชมุซึ่งผูว่้าการภาคเป็นผูก้าํหนดถึงกรรมการบรหิารภาคแต่ละ 

      คนโดยเลขาธิการภาค 

 (ค) องคป์ระชมุ  ใหถื้อว่าจาํนวนกรรมการที่เขา้ประชมุส่วนใหญ่ทกุครัง้  ครบองคป์ระชมุ 



 (ง)  การออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริหารภาค ตามธรรมนญูในมาตรา 6 ขอ้ 1 มีสิทธิ์ในการออก

       เสียงลงคะแนน 

ข้อ 2. รูปแบบการประชุมทางเลือก 

 อาจจดัใหม้ีการประชมุตามปกติ หรือการประชมุพิเศษของคณะกรรมการบรหิารภาคได ้ ดว้ยการใชรู้ปแบบ

ทางเลือก เช่นการประชมุโดยใชอ้ปุกรณส์ื่อสารทางไกลหรือการใชเ้ว็บไซต ์ตามที่ผูว่้าการภาค กาํหนด 

ข้อ 3. การประชุมโดยใช้การสื่อสาร 

 ผูว่้าการภาค อาจทาํการประชมุทางไปรษณีย ์(จดหมาย การสง่รายงานทางอีเล็คโทรนิค ทางโทรสาร หรือ

การใช ้cable)  อย่างไรก็ดีการสื่อสารในลกัษณะดงักลา่ว จะไมม่ีผลใชบ้งัคบั จนกว่าจะไดร้บัอนมุติัเป็นหนงัสือจาก

สองในสาม (2/3)  ของคณะกรรมการบรหิารภาคทัง้หมด ซึ่งผูว่้าการภาคจะเป็นผูด้าํเนินการขออนมุติัเองหรือจะให้

กรรมการภาคจาํนวนสาม (3) คน ดาํเนินใหก็้ได ้

ขอ้ 4. ภูมิภาคและเขต 

 (ก) อาณาบรเิวณของภมูิภาคและเขต  อาจถกูเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยผูว่้าการภาค  เมื่อไดพ้ิจารณาเห็นว่าการ

       เปลี่ยนแปลงนัน้ จะมีผลดีและเป็นประโยชนต่์อภาคและไลออนสส์ากล  ภาคควรจะแบ่งออกเป็นภมูิภาค

       ซึ่งมีสโมสรไลออนสจ์าํนวนสิบ (10) สโมสร ถึง สิบหก (16) สโมสรในแต่ละภมูิภาค ควรจะแบ่งออกเป็น  

       เขต แต่ละเขตควรจะมีสโมสรไลออนสร์ะหว่างสี่(4) สโมสร ถึง แปด (8) สโมสร ทัง้นีใ้หพ้ิจารณาถึงการ

      ตัง้อยู่ภมูิศาสตรข์องแต่ละสโมสร 

 (ข) การประชมุภมูิภาค  การประชมุผูแ้ทนสโมสรไลออนสใ์นเขตภมูิศาสตร ์ ใหป้ระธานภมูิภาค (ในกรณีท่ีมี

      การแต่งตัง้ตาํแหน่งดงักล่าว) หรือกรรมการคนอ่ืนซึ่งผูว่้าการภาคมอบหมาย เป็นประธานที่ประชมุ       

      การประชมุภมูิภาคใหม้ีขึน้ตามเวลาและสถานที่ซึ่งประธานภมูิภาคเป็นผูก้าํหนด 

 (ค) การประชมุเขต การประชมุผูแ้ทนสโมสรไลออนส ์ในระหว่างปีการเงิน ใหป้ระธานเขตเป็นผูก้าํหนด เวลา

       และสถานที่  โดยมีประธานเขตเป็นประธานท่ีประชมุ 

 

มาตรา 6 

การประชุมใหญ่ของภาค 

 
 ข้อ 1. การเลือกสถานทีป่ระชุมใหญ่  

          ใหผู้ว่้าการภาคเป็นผูร้บัหนงัสือแจง้ความจาํนงจากสโมสรท่ีตอ้งการเป็นเจา้ภาพการประชมุใหญ่สามญั

ประจาํปีในปีถดัไป หนงัสือแจง้ความจาํนงทกุฉบบั จะตอ้งแจง้ขอ้มลูข่าวสารตามท่ีผูว่้าการภาคตอ้งการทราบเป็นครัง้

คราว และจะตอ้งสง่ถึงผูว่้าการภาคไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัเริ่มประชมุที่จะลงมติเลือกสถานที่ประชมุ

ใหญ่ ที่จะมีการลงคะแนนเสียง การกาํหนดขัน้ตอนของการตรวจสอบขอ้เสนอต่าง ๆ รวมถึงการนาํเสนอต่อท่ีประชุม

ใหญ่ ในกรณีท่ีไม่มีผูเ้สนอรบัเป็นเจา้ภาพหรือไม่สามารถรบัขอ้เสนอไดใ้หผู้ว่้าการภาคเป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน 

 

 



ข้อ 2 การนัดประชุม 

  ใหผู้ว่้าการภาคออกหนงัสือนดัประชมุเป็นทางการ โดยใชส้ิ่งพิมพห์รือการสื่อสารอีเล็คโทรนิคถึงสโมสร 

ไลออนสท์ัง้หลายในภาค  การนดัประชมุใหญ่ภาคใหท้าํล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหกสิบ (60) วนั ก่อนวนัประชมุใหญ่ที่

กาํหนด โดยแจง้สถานที่ วนั และเวลาใหท้ราบ 

ข้อ 3. การเปล่ียนสถานที ่ 

  เมื่อมีเหตผุลสมควร คณะกรรมการบริหารภาคมีอาํนาจที่เปลี่ยนสถานที่ประชมุ ท่ีไดเ้ลือกไวไ้ดทุ้กเวลาและ

ผูว่้าการภาค กรรมการบรหิารภาค หรือคณะกรรมการภาค ไม่ตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดแก่สโมสรหรือสมาชิก 

ไลออนสใ์นภาค ใหม้ีหนงัสือแจง้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชมุต่อสโมสรทกุสโมสรในภาคไม่นอ้ยกว่าสามสิบ (30) 

วนัก่อนวนัเปิดการประชมุใหญ่ประจาํปี 

ข้อ 4. กรรมการเจ้าหน้าที่  

          กรรมการบรหิารภาคจะเป็นกรรมการเจา้หนา้ที่ของการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของภาค 

ข้อ 5. ผู้รักษาความสงบ  

  ใหผู้ว่้าการภาคแต่งตัง้ผูร้กัษาความสงบ และผูช้่วยผูร้กัษาความสงบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 6.  รายงานการประชุมเป็นทางการ  

            ใหเ้ลขาธิการภาคนาํสง่รายงานการประชมุโดยละเอียดใหก้บัสาํนกังานไลออนสส์ากลภายในเวลาสิบหา้ (15) 

วนัหลงัจากปิดการประชมุใหญ่ภาค เมื่อไดร้บัการรอ้งขอโดยสโมสรในภาคใหส้ง่สาํเนารายงานเช่นว่านัน้ให ้

ข้อ 7 คณะกรรมการสิทธิบัตร  (Credentials Committee) 

       คณะกรรมการสิทธิบตัร ณ การประชมุใหญ่ภาค ประกอบดว้ยผูว่้าการภาค ในฐานะประธานฯ เลขาธิการ

ภาค – เหรญัญิกภาค และกรรมการอีกสองคน ซึ่งไม่ไดเ้ป็นกรรมการภาคและแต่งตัง้โดยผูว่้าการภาค แต่ละคน

จะตอ้งเป็นสมาชิกสถานภาพสมบรูณข์องต่างสโมสรไลออนสส์ถานภาพสมบรูณใ์นภาคนัน้ และระหว่างท่ีดาํรง

ตาํแหน่งดงักลา่ว จะตอ้งไม่มีตาํแหน่งใดๆ ในภาคหรือไลออนสส์ากลไม่ว่าจะโดยการเลือกตัง้หรือการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสิทธิบตัรมีอาํนาจหนา้ท่ีปฏิบติัตามที่ระบไุวใ้นโรเบิรต์รูฉบบัปรบัปรุงใหม่ Robert’s Rules of Order, 

Newly Revised 

ข้อ 8  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ภาค 

  ใหผู้ว่้าการภาคเป็นผูจ้ดัลาํดบัระเบียบวาระการประชมุ(Order of the Business)  ของการประชมุใหญ่ และ

ใหถื้อระเบียบวาระเช่นว่านัน้เป็นระเบียบวาระสาํหรบัการประชมุใหญ่โดยตลอดการประชมุ 

ข้อ 9 คณะกรรมการเจ้าหน้าทีต่่างๆ ของการประชุม 

  ใหผู้ว่้าการภาค แต่งตัง้ประธานรวมถึงการแต่งตัง้ในตาํแหน่งที่ว่างของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้คือ

คณะกรรมการเสนอขอ้ยุติ (Resolutions) คณะกรรมการเลือกตัง้ คณะธรรมนญูและขอ้บงัคบั และคณะกรรมการการ

ประชมุใหญ่ไลออนสส์ากล (International Lions Convention) ใหแ้ต่ละภมูิภาคมีผูแ้ทนอย่างนอ้ยหนึ่งคนใน

คณะกรรมการแต่ละคณะ ใหค้ณะกรรมการเหลา่นีป้ฏิบติัหนา้ที่ตามที่ผูว่้าการภาคกาํหนด 

 

 

 



มาตรา 7 

กองทุนการประชุมใหญ ่

 
การเก็บเงนิกองทุนการประชุมใหญ่ 

          นอกจากค่าลงทะเบียนเขา้ประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของภาคแลว้ ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุงการประชมุใหญ่

ประจาํปี จาํนวน 100(หน่ึงร้อย) บาทต่อสมาชิกสโมสรหน่ึงคน จากสมาชิกไลออนสท์กุสโมสรในภาค โดยท่ีสโมสร

เป็นผูช้าํระลว่งหนา้ ยกเวน้สโมสรที่สถาปนาใหม่ หรือทาํการฟ้ืนฟใูหม่ โดยเก็บเป็นงวดครึง่ปีสองงวด ดงัต่อไปนี ้

จาํนวน50 (ห้าสิบ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึ่งคน ภายในวนัที่ 10 กนัยายนของแต่ละปี เป็นค่าบาํรุงงวดครึง่ปี

สาํหรบัระหว่าง วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม และจาํนวน 50 (ห้าสิบ) บาท  ต่อสมาชิกสโมสรหนึ่งคนภายใน

วนัที่ 10 มีนาคมของแต่ละปีเป็นค่าบาํรุงงวดครึง่ปี สาํหรบัระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถนุายน การเรียกเก็บค่า

บาํรุงดงักล่าวจะถือเอารายชื่อสมาชิกของแต่ละสโมสรท่ีปรากฏอยู่ในวนัท่ีหนึ่งของเดือนกนัยายนและมีนาคม

ตามลาํดบั โดยเลขาธิการภาคหรือเหรญัญิกภาคเป็นผูเ้รียกเก็บค่าบาํรุงนีจ้ากสโมสรต่าง ๆ และนาํไปฝากไวใ้นบญัชี

พิเศษ ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่กาํหนดโดยผูว่้าการภาค เงินกองทนุท่ีเก็บไดนี้จ้ะไดน้าํไปเป็นค่าใชจ้่ายของ

การประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคโดยเฉพาะ และจะจ่ายโดยเช็คของภาคท่ีเบิกจ่ายและลงนามโดยเหรญัญิกภาค

รว่มกบัผูว่้าการภาค 

          สโมสรใดท่ีไดข้ึน้ทะเบียนหรือไดฟ้ื้นฟใูนปีการเงินปัจจบุนัจะเรียกเก็บและจ่ายค่าบาํรุงรายบคุคลสาํหรบัปี

การเงนิดงักล่าวตามอตัราถวัเฉลี่ยนบัจากวนัที่หน่ึงของเดือนที่สองถดัจากวนัสถาปนา หรือที่ไดฟ้ื้นฟใูหม่แลว้แต่กรณี 

 

 

มาตรา 8 

กองทนุบรหิารของภาค 

 
ข้อ 1. รายได้ของภาค  

         

          ใหม้ีรายไดส้าํหรบัค่าใชจ้่ายการบรหิารงานของภาค โดยจดัเก็บค่าบาํรุงรายปีเป็นเงินจาํนวน 1,475 (หนึ่งพนัสี่

รอ้ยเจ็ดสิบหา้) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหนา้จากสโมสรเป็น 2 (สอง) งวด ๆ ละครึง่ปีดงันี ้:เก็บ 

737.50 บาท (เจ็ดรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ ต่อคนภายในวนัท่ี 10 กนัยายน ของแต่ละปี เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม และอีก 737.50 บาท (เจ็ดรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ ต่อคน

ภายในวนัที่ 10 มีนาคมของแต่ละปี เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายระหว่างวนัที่ 1 มกราคมถึงวนัที่ 30 มิถนุายน  ค่าบาํรุงนี ้ให้

เรียกเก็บตามจาํนวนสมาชกิของแต่ละสโมสรที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาคฯ ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม และ

วนัที่ 1 มกราคมตามลาํดบั    

ค่าบาํรุงดงักลา่วจะตอ้งชาํระใหแ้ก่เหรญัญิกของภาคฯ โดยแต่ละสโมสรที่สงักดัในภาคฯ เวน้แต่สโมสรท่ี

ก่อตัง้ขึน้ใหม่ หรือสโมสรที่ฟ้ืนฟใูหม่ จะตอ้งชาํระค่าบาํรุงในอตัราถวัเฉลี่ย นบัจากวนัท่ีหนึ่งของเดือนท่ีสองถดัจากวนั



สถาปนา หรือฟ้ืนฟแูลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงนีจ้ะนาํไปใชจ้่ายเก่ียวกบังานธุรการของภาคฯเท่านัน้และจะตอ้งไดร้บัอนมุติั

จากคณะกรรมการบรหิารภาค และจะชาํระดว้ยเช็คลงนามโดยผูว่้าการภาคและ/หรือเลขาธิการภาคฯและ/หรือ

เหรญัญิกภาคฯ 

            เงินค่าบาํรุงท่ีเก็บไดจ้ากสมาชิกสโมสรไลออนสแ์ต่ละคนจาํนวน1,475(หนึ่งพนัสี่รอ้ยเจ็ดสิบหา้) บาท นี ้

ใหจ้าํแนกเป็นค่าใชจ้่าย  ดงัต่อไปนี ้

ก. จาํนวน 800 (แปดรอ้ย) บาท ใหน้าํไปใชใ้นการบรหิารงานของภาค 

ข. จาํนวน 95 (เกา้สิบหา้) บาท ใหน้าํสง่ภาครวมเพื่อใชใ้นการบรหิารงานภาครวม 

ค. จาํนวน 25 (ย่ีสิบหา้) บาท ใหน้าํไปใชส้มทบกองทนุสะสมซึ่งจดัตัง้ไวท้ี่ภาครวม 310 ภายใตค้วามรบัผิดชอบ

ของสภาผูว่้าการภาครวม สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการรณรงคส์นบัสนุนผูม้ีความสามารถ และคณุสมบติัอนั

เหมาะสมเขา้รบัตาํแหน่งสงูในคณะกรรมการบรหิารสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล หรือเป็นค่าใชจ้่ายในการ

รบัรอง นายก อปุนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล หรือเจา้หนา้ที่สาํนกังานใหญ่

สมาคมสโมสรไลออนสส์ากลที่มาปฏิบติังานใหก้บัไลออนสใ์นประเทศไทย หรือเป็นค่าใชจ้่ายในการที่ไล

ออนสใ์นประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ หรือเขา้ร่วมเป็นกรรมการจดัการประชมุระหว่างประเทศขึน้ 

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัไลออนสต่์างประเทศ โดยใหส้ภาผูว่้าการภาครวมเป็นผูพ้ิจารณาวางระเบียบการ

จ่ายเงิน และอนมุติัสั่งจ่ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใชจ้่ายเงินกองทนุสะสมนีใ้นกิจกรรมอ่ืนนอกจาก

วตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไวข้า้งตน้มิได ้

ง. จาํนวน 50 (หา้สิบ) บาท เป็นค่าสนบัสนนุการพิมพแ์ละสง่เอกสาร “เสียงสิงโต” อนัไดแ้ก่ การแปลเอกสาร

จากสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล การเรียงพิมพ ์การจดัส่ง และกิจการใด ๆ อนัเก่ียวกบัวารสาร “เสียงสิงโต" 

จ. จาํนวน 100 (หน่ึงรอ้ย) บาท ใหน้าํไปสมทบกองทนุสะสมเพื่อสนบัสนนุการประชมุใหญ่ประจาํปี    ภายใต้

ความรบัผิดชอบของสภาภาครวม การใชจ้่ายตาม ก,ข,ค นี ้ตอ้งไดร้บัอนมุติังบประมาณจากคณะ

กรรมการบรหิารภาคหรือสภาผูว่้าการภาครวมแลว้แต่กรณี 

ฉ. จาํนวน 100 (หนึ่งรอ้ย) บาท ใหน้าํไปสมทบกองทนุสะสมเพื่อสนบัสนนุสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ และ

การแข่งขนัตอบคาํถามสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสภาภาครวม 

ช. จาํนวนเงิน 100 (หนึ่งรอ้ย) บาท เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ 

ไลออนสภ์าคสมัพนัธ ์(LIONS DISTRICTS TWINNING)หรือเป็นค่าใชจ้่ายคณะกรรมการจดัเตรียมการ

ประชมุ โดยใหค้ณะกรรมการภาคเป็นผูว้างระเบียบการจ่ายเงินอนมุติั สั่งจ่ายเงนิตามความเหมาะสมความ

จาํเป็นและใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้  ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุทวินน่ิง (TWINNING FUND) 

ซ. จาํนวนเงิน 100 (หนึ่งรอ้ย) บาท เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุโครงการจดัการแข่งขนัตอบ

คาํถามสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโครงการหนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบั

เยาวชน การมอบหนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรมเก่ียวกบัโครงการ

หนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั

กองทนุสารานกุรมฯ  สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  (Salanukom Fund) 



ฌ. จาํนวนเงนิ 50(หา้สิบ) บาท เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว 

ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระท่ีนั่งของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุ

การแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระที่นั่งฯ สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  

ญ. จาํนวนเงิน 25(ย่ีสิบหา้) บาท เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดักิจกรรมและการ 

จดัการดแูลและการพฒันาของหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทองสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ทัง้นีใ้ห ้

เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุหมูบ่า้นไลออนสเ์กาะพระทอง สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  

(Lions Phatong Village Fund) 

 ฎ.   ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง จาํนวน 30 (สามสิบ) บาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวม เป็นค่าสนบัสนนุการ

จดัทาํเวปไซค ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสมัพนัธข์องสภาภาครวมฯ ค่าบาํรุงนีจ้ะนาํไปใชภ้ายใต้

การบริหารงานของสภาภาครวม และจะตอ้งชาํระโดยสั่งจา่ยเป็นเช็คลงลายเซ็นของเหรญัญิกภาครวม และ

ประธานสภาผูว่้าการภาคฯ 

ฎ.    สมาชิกตลอดชีพสามารถชาํระเงินค่าบาํรุงภาคฯ และเงินกองทนุต่างๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคตใหแ้ก่ภาค 310 บี 

ครัง้เดียวเป็นจาํนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนับาท) เพื่อใหไ้ดร้บัการยกเวน้การชาํระค่าบาํรุงตาม

ขอ้บงัคบัมาตรา 8 ขอ้ 1.ก และเงินกองทนุต่างๆของภาค 310 บี  แต่ทัง้นีย้งัคงมีพนัธะตอ้งชาํระค่าบาํรุง

ใหก้บัภาครวมฯและสโมสร และเงินกองทนุต่างๆที่ภาคฯตอ้งสง่ใหแ้ก่ภาครวมฯต่อไป และจะมสีิทธิพิเศษ

ต่างๆ เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าที่ไดป้ฏิบติัตามพนัธะโดยครบถว้น และหากสมาชิกตลอดชีพท่าน

นัน้ ประสงคจ์ะยา้ยสโมสรภายในภาค 310 บี ก็จะไดร้บัสิทธิดงักลา่วขา้งตน้นัน้จากสโมสรฯนัน้โดยอตัโนมติั 

            เงินค่าบาํรุงตามขอ้ ฎ. ดงักลา่วขา้งตน้ ใหผู้ว่้าการภาคฯ นาํไปเป็นรายไดข้องกองทุนบรหิารค่าบาํรุงพิเศษ

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี เพื่อใชป้ระโยชนต์ามขอ้บงัคบักองทนุฯ (ภาคผนวก ก.) ต่อไป 

ข้อ 2. กองทุนทีเ่หลือ  

          ในระหว่างปีบรหิาร หากมีเงินเหลือในกองทนุใดๆ ของภาคและภาครวม หลงัจากชาํระค่าใชจ้่ายดา้น

ธุรการของกองทนุนัน้หมดแลว้ ใหเ้งินนัน้คงไวใ้นกองทุน และสามารถนาํไปใชใ้นปีการเงินต่อไป ตามวตัถุประสงค์

ของกองทนุนัน้ ๆ เท่านัน้ 

ข้อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียน  

          ผูว่้าการภาคฯจะเป็นผูก้าํหนดอตัราค่าลงทะเบียน รวมถึงระเบียบต่าง ๆ และเรียกเก็บจากผูแ้ทนสโมสร 

ผูแ้ทนสาํรองและผูร้บัเชิญที่เขา้รว่มประชมุภาค เพื่อใชเ้ป็นค่าอาหารและการแสดงตามจรงิ 

ข้อ 4. การตรวจสอบหรือทบทวน  

          ผูว่้าการภาคฯจะจดัใหม้ีการตรวจสอบ หรือทบทวนกองทนุทุกกองทนุไม่นอ้ยกว่าหนึ่งครัง้ต่อปี และจะตอ้ง

เสนอรายงานการเงินของกองทนุต่อที่ประชมุใหญ่สามญัประจาํปีในปีถดัไป 

 

 

 

 



มาตรา 9 

เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 ข้อ1.  ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าการภาค-การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล  

            ค่าใชจ้่ายของผูว่้าการภาคในการไปรว่มประชมุใหญ่สามญัประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนสส์ากลถือเป็น

ค่าใชจ้่ายดา้นบรหิารของภาค ค่าใชจ้่ายนีจ้ะเบิกคืนไดต้ามระเบียบของการตรวจสอบบญัชีของสมาคมสโมสร 

  ไลออนสส์ากล 

ข้อ 2.  พันธะทางการเงิน  

          ผูว่้าการภาคและคณะกรรมการภาค จะตอ้งไม่สรา้งพนัธะในรอบของปีการเงิน ซึ่งจะมีผลต่อการติดลบหรือ

งบประมาณขาดดลุ มิฉะนัน้ผูว่้าการภาคและคณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งรบัผิดชอบจ่ายคืนก่อนปิดงบการเงินของ

ภาค 

ข้อ 3.  ทัณฑบ์นของเลขาธิการภาค/เหรัญญิกภาค 

          เลขาธิการภาค / เหรญัญิกภาค และผูม้ีสิทธิลงนามการเบิกจ่ายเงิน จะตอ้งทาํหนงัสือคํา้ประกนัธนาคารวงเงิน 

100,000 (หน่ึงแสน)บาท หรือท่ีสภาผูว่้าการภาครวมเป็นผูก้าํหนด และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ถือเป็นค่าใชจ้่ายฝ่าย

บรหิารของภาค 

ข้อ 4.  การตรวจสอบบัญช ี คณะกรรมการภาคชุดปัจจบุนั จะจดัใหม้ีการตรวจสอบบญัชีต่างๆ ของเลขาธิการภาค 

ของเหรญัญิกภาค และจดัสง่รายงานเก่ียวกบัสถานะของบญัชีและการเงินของภาคใหแ้ก่สโมสรไลออนสส์ากลภาค

รวม และสโมสรในภาคเมื่อสิน้สดุปีบรหิารการเงิน 

ข้อ 5.  ค่าตอบแทน  

          หา้มมิใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้นึ่งผูใ้ดที่ปฏิบติัหนา้ท่ีในภาค 

ข้อ 6.  ปีการเงนิ  

          ปีการเงินของภาค เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 

ข้อ 7 กฎการปฏิบัติงาน (Rules of Procedure) 

 เวน้แต่บญัญัติเป็นอย่างอ่ืนในธรรมนญูและขอ้บงัคบั หรือโดยกฎการปฏิบติังานซึ่งที่ประชมุลงมติใหใ้ช ้

บรรดาประเด็นปัญหาเก่ียวกบัปฏิบติังาน และปัญหาเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังานในการประชมุหรือประชมุใหญ่ 

การประชมุของคณะกรรมการบรหิารภาค ภมูิภาคหรือเขต หรือของสโมสรไลออนส ์หรือของกลุม่หรือคณะกรรมการ

คณะใดๆ ใหใ้ชโ้รเบิรต์รูฉบบัปรบัปรุงใหม่ Robert’s Rules of Order, Newly Revised ในการตดัสิน 

 

 

 

 

 

 



มาตรา 10 

การแก้ไขข้อบังคับ 

 
ข้อ 1.  ระเบียบการแก้ไข  

          ขอ้บงัคบันีจ้ะแกไ้ขไดใ้นการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคเท่านัน้ โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการ

ฝ่ายธรรมนญูและขอ้บงัคบั และรบัรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ข้อ 2. ผลการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ  เมื่อมีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มธรรมนญูและขอ้บงัคบัของไลออนสส์ากล ณ ที่

ประชมุใหญ่ของไลออนสส์ากล ใหถื้อว่าบทบญัญัติที่มีการแกไ้ขของไลออนสส์ากลมีผลโดยอตัโนมติัใหม้ีการ

แกไ้ขธรรมนญูและขอ้บงัคบัของภาคตามดว้ย เมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ 

ข้อ 3.  ประกาศ  

          จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแกไ้ขขอ้บงัคบัใด ๆ หากยงัมิไดส้ง่รายงานดงักลา่ว 

ใหแ้ต่ละสโมสรก่อนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสบิ) วนั ก่อนการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค และจะตอ้งแจง้

ใหท้ราบดว้ยว่า จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชมุภาคครัง้นี ้

ข้อ 4.  วันทีม่ีผลบังคับ  

การแกไ้ขแต่ละขอ้ จะมีผลบงัคบัเมื่อเสรจ็สิน้การประชมุภาคท่ีมีการรบัรอง เวน้เสียแต่จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืนใน

การแกไ้ขนัน้ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 

 

ข้อบังคับกองทุนบรหิารค่าบาํรุงพเิศษ 

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บ ี

District 310 B special fee Fund 

 
หมวดที ่ 1 

บทนิยาม 

 

ขอ้ 1.  กองทนุนีม้ีชื่อว่า “กองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี” ชื่อย่อว่า “ก.พ.บ.” เรียก

เป็นภาษาองักฤษว่า “District 310 B special fee Fund” ชื่อย่อว่า “DSF”  

 

หมวดที ่ 2 

วัตถุประสงค ์

 

ขอ้ 2.  กองทนุนีม้ีวตัถปุระสงค ์ 

2.1. เพื่อเพิ่มสิทธิใหก้บัสมาชิกตลอดชีพใหไ้ดร้บัประโยชน ์  ในการชาํระค่าบาํรุงของภาค 310 บี ในอนาคต 

2.2  เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการบรหิารงานของภาค310 บี ใหม้ีรายไดใ้นการบริหารงานภาคฯในอนาคต 

 

 

 

หมวดที ่ 3 

การเงนิและทรัพยส์ิน 

 

ขอ้ 3.  กองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี 

 3.1 เงินกองทนุบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  มาจากสมาชิกตลอดชีพชาํระเงินค่า

บาํรุงภาคฯและเงินกองทนุต่างๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคตใหแ้ก่ภาค 310 บี ครัง้เดียวเป็นจาํนวนเงิน 15,000  บาท 

(หนึ่งหมื่นหา้พนับาท)  

3.2  มาจากดอกผลซึ่งเกิดจากทรพัยส์ินของกองทนุฯ 

 3.3  เงินกองทนุฯนาํฝาก ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบรหิารภาคฯ โดยตัง้เป็น

บญัชี “กองทนุบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี” (District 310 B special fee Fund) 

เงินกองทนุฯที่เก็บไดน้ีจ้ะไดน้าํไปเป็นค่าใชจ้่ายการบรหิารงานของภาคฯ และจะจ่ายโดยเช็คลงนามโดย

เลขาธิการภาคฯ หรือ เหรญัญิกภาคฯ รว่มกบัผูว่้าการภาคฯ  โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละปีบรหิารสามารถเบิกเงินจาก



กองทนุฯนีไ้ดปี้ละไม่เกินรอ้ยละ 7 ของเงินกองทนุฯ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม ของปีการเงินนัน้  และใหจ้าํแนกเป็น

ค่าใชจ้่าย  ดงัต่อไปนี ้

ก. จาํนวนรอ้ยละ 73.5  ของเงินท่ีเบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3 ใหน้าํไปใชใ้นการบรหิารงานของภาคฯ 

ช. จาํนวนรอ้ยละ   9.5  ของเงินที่เบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3 เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการ

เป็นเจา้ภาพจดัการประชมุไลออนสภ์าคสมัพนัธ ์(LIONS DISTRICTS TWINNING)หรือเป็นค่าใชจ้่าย

คณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุ โดยใหค้ณะกรรมการภาคฯเป็นผูว้างระเบียบการจ่ายเงินอนมุติั สั่งจ่ายเงิน

ตามความเหมาะสมความจาํเป็นและใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้  ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุทวินน่ิง 

(TWINNING FUND) 

ค. จาํนวนรอ้ยละ   9.5  ของเงินท่ีเบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3  เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุ

โครงการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน การประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัโครงการหนงัสือ

สารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน การมอบหนงัสือสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรม

เก่ียวกบัโครงการหนงัสอืสารานกุรมไทยสาํหรบัเยาวชน ของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบักองทนุสารานกุรมฯ  สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  (Salanukom Fund) 

ง. จาํนวนรอ้ยละ    5  ของเงินที่เบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3  เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการ

จดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระที่นั่งของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ทัง้นีใ้ห้

เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระที่นั่งฯ สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี  

จ. จาํนวนรอ้ยละ  2.5  ของเงินที่เบิกจากกองทนุฯในขอ้ 3.3  เป็นค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดั

กิจกรรมและการจดัการดแูลและการพฒันาของหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทองสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี 

ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักองทนุหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี (Lions 

Phatong Village Fund) 

 

ขอ้ 4.  การเบิกจ่ายเงินกองทุนบรหิารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี ใหจ้่ายเป็นเช็คซึ่งเลขาธิการ

ภาคฯ หรือ เหรญัญิกภาคฯ เป็นผูอ้อกโดยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายรว่มกบัผูว่้าการภาคฯ  นาํไปเขา้บญัชีเพื่อเป็น

รายได ้ตามขอ้ 3.3 ก ถึง ขอ้ 3.3 จ. ต่อไป 

 

ขอ้ 5.  เหรญัญิกภาคฯ จะตอ้งทาํบญัชีการเงิน งบรบั-จ่าย และงบดลุของกองทนุฯ ใหถ้กูตอ้งตามหลกัการบญัชี 

การรบั-จ่าย เงินทุกครัง้จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสอื และตามระเบียบขอ้บงัคบัการใชเ้งินของภาคฯ 

  

ขอ้ 6.  เงินท่ีเหลือจากค่าใชจ้่ายในปีการเงินหนึ่ง ๆ ใหค้งเหลืออยู่เป็นเงินทนุของกองทุนฯ และใหน้าํมาใชเ้ป็น

ค่าใชจ้่ายกบัใหถื้อว่าเป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป 

 



ขอ้ 7.  ใหค้ณะกรรมการบรหิารภาคฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบบญัชี รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทนุฯ ไม่นอ้ยกว่าปี

ละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้นาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคฯ 

เพื่อรบัรองงบดลุดว้ย 

ขอ้ 8.  สมาชิกไลออนสข์องภาคฯตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป ทาํหนงัสือรอ้งขอตรวจสอบการเงิน และทรพัยส์ินของ

กองทนุฯได ้โดยใหย่ื้นต่อผูว่้าการภาคฯ 

 

หมวดที ่4 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 9.  คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี มีหนา้ที่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบันีท้กุ

ประการ 

 

ขอ้ 10.  การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบักองทนุนีจ้ะแกไ้ขไดใ้นการประชมุใหญ่ของภาคฯเท่านัน้ โดยมีมติตาม

รายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญูและขอ้บงัคบัฯ    และรบัรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

 

ขอ้ 11.  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีท้นัที หลงัจากท่ีประชมุมีมติรบัรอง  

 

ประกาศใช้ ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2561 
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