ข้อบังคับของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชมุ ชนโรตำรี
[แก้ไขโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล มติ 173, มิถุนายน 2560]
ข้อบังคับของกลุม่ เป็ นส่วนเสริมของธรรมนู ญมาตรฐานของกลุม่ บาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี และกาหนดข้อปฏิบตั ทิ ี ่
เป็ นปกติ จัดทาข้อบังคับมาตรฐานให้เหมาะกับกลุ่มเพือ่ แสดงถึงการปฏิบตั ขิ องกลุ่มและเป็ นการยืนยันว่าข้อบังคับ
สอดคล้องกับธรรมนู ญมาตรฐานของกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี และประมวลนโยบายของโรตารีในปั จจุบนั
สโมสรโรตารีอุปถัมภ์ตอ้ งมีมติเห็นชอบข้อบังคับฉบับนี้และการแก้ไขใดๆ

ข้อบังคับของกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรี ____________________________________
ยอมรับโดยสโมสรโรตำรี ___________________________________ เมือ่ วันที่ __________________
เห็นชอบโดยสโมสรโรตำรี ___________________________________ เมือ่ วันที่ __________________
มำตรำ 1 — กำรยอมรับธรรมนูญ
องค์กรนี้จะปฏิบตั งิ ำนให้สอดคล้องกับ ธรรมนู ญมำตรฐำนของกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรีซ่งึ อนุ มตั โิ ดยคณะ
กรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกล
มำตรำ 2 — กำรเลือกตัง้
1) กำรเลือกตัง้ สมำชิกของกลุม่ ผูน้ ำจะต้องมีปีละ 1 ครัง้ ก่อนวันที่ ____________________ ของแต่ละปี จะต้อง
มีกำรเลือกตัง้ ผูแ้ ทนจำกกลุ่มผู้นำภำยใน 1 สัปดำห์หลังกำรเลือกตัง้ ผูท้ ่ไี ด้รบั เลือกเป็ นกลุม่ ผู้นำและผู้แทนจะ
เริม่ ปฏิบตั งิ ำนตัง้ แต่วนั ที่ ____________________ หลังจำกกำรเลือกตัง้
2) กลุม่ ผูน้ ำจะประกอบด้วยสมำชิก ______ คน กลุม่ ต้องเลือกผูแ้ ทนกลุม่ เหรัญญิก และตำแหน่ งผูน้ ำดังต่อไปนี้
_______________
3) กำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ กลุ่มผู้นำจะต้องเป็ นลำยลักษณ์ อ ั กษรพร้อมเสนอชื่อ ผู้แ ทนอย่ ำงน้ อย 1
สัปดำห์ก่อนกำรประชุมปกติซ่งึ จะมีกำรลงคะแนนเสียง จะมีกำรประกำศกำรเลือกตัง้ ในกำรประชุมปกติก่อน
กำรเลือกตัง้ กำรลงคะแนนเสียงกระทำโดยใช้บตั รลงคะแนนลับ ผู้สมัครรับเลือกตัง้ ที่ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่
จำกสมำชิกทีเ่ ข้ำร่วมประชุมและเป็ นสมำชิกทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วนจะได้รบั กำรเลือกตัง้ หำกเป็ น
กำรประชุมครบองค์
4) กำรเลือกตัง้ สมำชิกของกลุม่ ผูน้ ำจะใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิกกลุม่ วิธกี ำรเลือกตัง้ คือ ____________
5) วำระกำรดำรงตำแหน่ งของผูน้ ำแต่ละคนคือ __________ ปี
สามารถเพิม่ กระบวนการเลือกตัง้ ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้ทนี ่ ี ่
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มำตรำ 3 — หน้ ำที่ ของผู้นำ
1) ผูแ้ ทน ผูแ้ ทนจะเป็ นประธำนในกำรประชุมปกติและกำรประชุมพิเศษของกลุม่ และกำรประชุมกลุม่ ผูน้ ำ เขำหรือ
เธอจะเป็ นผู้แต่งตัง้ ตำแหน่ งที่ว่ำงลงทัง้ หมดจนกว่ำจะมีกำรเลือกตัง้ ปกติค รัง้ ต่อไปของกลุ่ม โดยจะต้องได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกกลุม่ ผู้นำ และจะเป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรทุกคณะโดยตำแหน่ งและมีสทิ ธิลงคะแนน
เสียง
2) เหรัญญิก สมำชิกหนึ่งคนของกลุ่มผูน้ ำจะทำหน้ำที่เป็ นเหรัญญิกและดูแลรักษำกำรเงินทัง้ หมดของกลุ่ม เก็บ
รักษำข้อ มูลทัง้ หมดที่จำเป็ นและฝำกเงินไว้ในธนำคำรซึ่งได้รบั กำรเห็นชอบจำกกลุ่มผู้นำ เหรัญญิกจะต้อ ง
รำยงำนสภำพกำรเงินของกลุม่ ให้ทรำบในทีป่ ระชุมและจะต้องเก็บบันทึกต่ำงๆ ไว้เพือ่ กำรตรวจสอบโดยสมำชิก
คนใดก็ตำม กำรจ่ำยเงินต่ำงๆ ต้องจ่ำยโดยเช็คซึง่ ต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจ 2 คนในกลุม่ ผูน้ ำ
สามารถเพิม่ บทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของผูน้ าได้ทนี ่ ี ่
มำตรำ 4 — คณะกรรมกำร
ผูแ้ ทนจะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประจำตำมควำมเห็นชอบของกลุม่ ผูน้ ำ ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรบริหำรงำน คณะกรรมกำรชุดนี้จะรับผิดชอบเกี่ย วกับกำรเข้ำประชุม โปรแกรมสมำชิกภำพ
มิตรภำพ กำรประชำสัมพันธ์ และเรื่องอื่นๆ ทีเ่ ห็นว่ำเหมำะสม
2) คณะกรรมกำรบริกำรชุมชน คณะกรรมกำรชุดนี้จะรับผิดชอบกำรกำหนดและกำรพัฒนำโครงกำรเพื่อบริกำร
ชุมชน
3) คณะกรรมกำรบริกำรด้ำนอำชีพ คณะกรรมกำรชุดนี้จะรับผิดชอบในกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ในกำรจัดกำรงำน
ธุรกิจต่ำงๆ และริเริม่ โครงกำรบริกำรด้ำนอำชีพ
4) คณะกรรมกำรกำรเงิน คณะกรรมกำรชุดนี้จะจัดหำวิถที ำงเกีย่ วกับกำรเงินเพือ่ กิจกรรมใดๆ ของกลุม่ ทีต่ อ้ งกำร
เงินทุน และจะทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรอื่นๆ ทีเ่ หมำะกับกิจกรรมนัน้
ผูแ้ ทนอำจจะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประจำหรือคณะกรรมกำรเฉพำะกิจเพิม่ เติมตำมทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ น เพือ่ ควำมสะดวกใน
กำรบริหำรงำนสโมสร และต้องระบุหน้ำทีใ่ นขณะทีแ่ ต่งตัง้
อาจจะเพิม่ เติมคณะกรรมการประจาและหน้าทีไ่ ด้ทนี ่ ี ่
มำตรำ 5 — กำรประชุม
1) กลุม่ จะประชุมดังนี้ _________________________ กำรเปลีย่ นแปลงใดๆ หรือกำรยกเลิกกำรประชุมปกติตอ้ ง
แจ้งให้สมำชิกทุกคนทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำพอสมควร
2) กลุ่มผู้นำจะมีกำรประชุมดังนี้ _________________________ กำรเปลี่ย นแปลงใดๆ หรือ กำรยกเลิกกำร
ประชุมปกติตอ้ งแจ้งให้สมำชิกทุกคนทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำพอสมควร
3) เมื่อสมำชิกทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วนส่วนใหญ่มำร่วมประชุ ม ถือเป็ นกำรประชุมครบองค์ในกำร
ประชุมปกติหรือกำรประชุมพิเศษใดๆ ของกลุม่ สมำชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มผูน้ ำประชุมร่วมกันถือเป็ นครบองค์
ประชุมของกำรประชุมใดๆ ของกลุม่
มำตรำ 6 — ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำบำรุง
1) ค่ำรับเข้ำเป็ นสมำชิกใหม่เป็ นเงิน _______________ บำท
ค่ำบำรุงประจำปี คนละ _______________ บำท
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2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำบำรุงทัง้ หมดจะต้องชำระก่อนที่สมำชิกจะได้รบั กำรพิจำรณำว่ำเป็ นสมำชิกที่ปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วน
มำตรำ 7 — กำรรับสมำชิ ก
1) สมำชิกสำมำรถเสนอชื่อผูส้ มัคร สมำชิกทีค่ ำดหวังอำจจะยื่นคำขอ หรือสโมสรโรตำรีอำจจะเสนอสมำชิกให้เข้ำ
ร่วมกลุม่ วิธกี ำรรับสมำชิกใหม่จะกำหนดโดยกำรลงคะแนนเสียง __________ ของสมำชิก
2) กลุม่ ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธสมำชิกภำพของผูส้ มัครภำยใน _____ วัน และแจ้งให้ผสู้ มัครทรำบผลกำรตัดสิน
อาจเพิม่ คุณสมบัตหิ รือวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับสมาชิกใหม่ รวมทัง้ กระบวนการคัดค้านโดยสมาชิกปั จจุบนั ได้ทนี ่ ี ่
มำตรำ 8 — กำรแก้ไขข้อบังคับ
1) ข้อบังคับเหล่ำนี้อำจจะได้รบั กำรแก้ไขปรับปรุงโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิกทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดอย่ำง
ครบถ้ว นในกำรประชุมปกติห รือกำรประชุมพิเศษของกลุ่มซึ่งเป็ นกำรประชุมครบองค์ หำก มีกำรประกำศ
เจตจำนงทีจ่ ะลงคะแนนเสียงเพื่อกำรแก้ไขนัน้ ๆ อย่ำงน้ อยทีส่ ุด 14 วันก่อนกำรประชุมครบองค์ของกลุ่ม และ
หำกกำรแก้ไขนัน้ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์
2) กำรเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ ต้องสอดคล้อ งกับธรรมนู ญของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรีและประมวล
นโยบำยของโรตำรี
ศูนย์โรตำรีในประเทศไทย 0918(0617)
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