ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์
[ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล มติที 57, ตุลาคม 2562]
ข้อบังคับสโมสรเป็ นส่วนเสริมธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ทกี ่ ่อให้เกิดการปฏิบตั ทิ วไปของสโมสร
ั่
ข้อบังคับฉบับนี้เป็ นการแนะนํา ควรปรับให้เหมาะสมเพือ่ แสดงถึงการปฏิบตั ขิ องสโมสรและเพือ่ ยืนยันว่าไม่
ขัดแย้งกับธรรมมนูมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และประมวลนโยบายของโรตารีในปั จจุบนั สโมสรอุปถัมภ์
ต้องเห็นชอบกับข้อบังคับนี้และการเปลีย่ นแปลงแก้ไขใดๆ
ข้อบังคับสโมสรโรทาแรคท์
มีมติยอมรับโดยสโมสรโรทาแรคท์

เมื่อวันที่

เห็นชอบโดยสโมสร
เมื่อวันที่

มาตรา ๑ — บทนิยาม
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสโมสรแห่งนี้
กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริหารของสโมสรแห่งนี้
สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสโมสรแห่งนี้
องค์ประชุม หมายถึง จํานวนน้อยทีส่ ุดของสมาชิกสโมสรทีม่ าร่วมประชุมเพือ่ การลงมติ จํานวนเกินกึง่ หนึ่ง
ของสมาชิกสโมสรเพือ่ ลงมติของสโมสร และจํานวนเกินกึง่ หนึ่งของกรรมการบริหารเพือ่ การลงมติของคณะ
กรรมการบริหาร
5. อาร์ ไอ หมายถึง โรตารีสากล
6. ปี หมายถึง ระยะเวลา 12 เดือน เริม่ ต้นจากวันที่ 1 กรกฎาคม
สโมสรอาจเลือกว่าจะกําหนดองค์ประชุมในการลงคะแนนเสียงอย่างไร

มาตรา ๒ — การเลือกตั้งและวาระการดํารงตําแหน่ง
1. การเลือกตัง้ นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการบริหารจะมีขน้ึ ทุกปี ก่อนวันที่
_________________________ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกตัง้ จะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวันที่ 1 กรกฎาคม
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2. หนึ่งเดือนก่อนการเลือกตัง้ การเสนอชื่อ นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการบริหาร
จะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การเสนอชื่ออาจทําโดยสมาชิกในทีป่ ระชุมหรือทัง้ สองวิธี ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ซง่ึ อยู่ ณ ทีป่ ระชุมและเป็ นสมาชิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน จึงจะได้รบั การเลือกตัง้
3. วิธกี ารเลือกตัง้ จะเป็ น_______________________________________
4. หากมีตําแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการบริหารว่างลง กรรมการบริหารทีเ่ หลืออาจจะแต่งตัง้ ตําแหน่งทีว่ ่างลง
ตามวาระการดํารงตําแหน่งทีเ่ หลืออยู่
5. วาระการดํารงตําแหน่งของแต่ละตําแหน่งมีดงั นี้
นายก – หนึ่งปี
อุปนายก - _________________________
เลขานุการ - _________________________
เหรัญญิก - ____________________________
กรรมการบริหาร - _________________________
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์กําหนดให้ระบุแนวทางปฏิบตั ใิ นการเลือกตัง้ เอาไว้ในข้อบังคับ แต่ไม่
ว่าจะอย่างไรก็ตาม ควรเป็ นเพียงคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกทีม่ าประชุมและเป็ นสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัติ
ครบถ้วน

มาตรา ๓ — หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
1. นายกสโมสรจะเป็ นประธานการประชุมของสโมสรและของคณะกรรมการบริหาร นายกสโมสรจะแต่งตัง้
คณะกรรมการประจําและคณะกรรมการพิเศษโดยได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร และจะเป็ นผู้
แต่งตัง้ เมื่อมีตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารว่างลงเช่นกันจนกระทังมี
่ การเลือกตัง้ ปกติครัง้ ต่อไปของสโมสร
และจะเป็ นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการทัง้ ปวง นายกสโมสรจะต้องติดต่อกับสโมสรอุปถัมภ์
ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค และโรตารีสากลอย่างสมํ่าเสมอ
2. อุปนายกจะทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานแทนนายกสโมสรในการประชุมทุกครัง้ ของสโมสรและคณะ
กรรมการบริหารสโมสร หรือเมื่อมีการปลดนายกสโมสรจากตําแหน่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเมื่อ
นายกสโมสรไม่อยู่
3. เลขานุการทําหน้าทีเ่ ก็บรักษาบันทึกต่างๆ ของสโมสร จดบันทึกรายงานการประชุมของสโมสรและคณะ
กรรมการบริหาร และส่งสําเนารายงานการประชุมให้กบั สโมสรอุปถัมภ์เมื่อมีการร้องขอ
4. เหรัญญิกเป็ นผูด้ แู ลการเงินของสโมสร และจัดทําบัญชีการเงินประจําปี ทําการรับ-จ่ายเงินตามระเบียบวิธที ่ี
ได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร จัดทําบันทึกต่างๆ เพือ่ การตรวจสอบจากสมาชิกในสโมสรคน
ใดก็ตามทีร่ อ้ งขอ
5. คณะกรรมการบริหารจะเป็ นองค์บริหารของสโมสรตามทีก่ ําหนดไว้ในธรรมนูญของสโมสร ในกรณีทน่ี ายก
หรืออุปนายกไม่อยู่ คณะกรรมการบริหารอาจจะเลือกเจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการบริหารหนึ่งคนเพือ่ ทําหน้าที่
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เป็ นประธานในการประชุมสโมสร ต้องจัดทํารายงานประจําปี ต่อสโมสรเพือ่ แจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงการ
ดําเนินงานของสโมสร จัดประชุมตามกําหนดอย่างสมํ่าเสมอซึง่ เปิ ดให้สมาชิกสโมสรทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ครบถ้วนเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการประชุมนัน้ จะต้องไม่กล่าวสิง่ ใดในการประชุม
ยกเว้นจะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร
อาจใส่หน้าทีร่ บั ผิดชอบของเจ้าหน้าทีแ่ ละวาระการดํารงตําแหน่งได้ทนี ่ ี ่

มาตรา ๔ — คณะกรรมการ
นายกสโมสรจะแต่งตัง้ คณะกรรมการประจําดังต่อไปนี้ คณะกรรมการเพิม่ เติมหรือคณะกรรมการพิเศษตาม
ความจําเป็ น หรือเพือ่ ความสะดวกต่อการบริหารงานของสโมสร โดยต้องระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบเมื่อมีการแต่งตัง้
โดยมติของคณะกรรมการบริหาร
1. บริการระหว่างประเทศ คณะกรรมการชุดนี้จะบ่งชีโ้ อกาสในการวางแผนงานและดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการบําเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งเรื่องทุกปี ซึ่งมุ่งหมายจะสร้างการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ น ทีม่ ี
ประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนระหว่างประเทศ โดยให้สมาชิกสโมสรทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วม
2. บริการชุมชน คณะกรรมการบริการชุมชนจะบ่งชีแ้ ผนงานและดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งเรื่องทุกปี ซึง่ มุ่งสร้างการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ นทีจ่ ะมีประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชน
ท้องถิน่ หรือชุมชนในมหาวิทยาลัย โดยให้สมาชิกสโมสรทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วม
3. พัฒนาอาชีพ คณะกรรมการชุดนี้รบั ผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาชีพแบบเบ็ดเสร็จซึง่ มุ่ง
หมายจะขยายเครือข่ายด้านวิชาชีพ ทําให้สมาชิกได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําอื่นๆ และสร้างทักษะ
ความชํานาญจากการฝึกอบรมความเป็ นผูน้ ํา
4. การเงิน คณะกรรมการนี้จะคิดหาวิธกี ารทางการเงินของกิจกรรมใดๆ ของสโมสร ซึง่ ต้องใช้เงินทุนโดย
ร่วมมือกับคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
5. สโมสร คณะกรรมการชุดนี้รบั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามเข้าประชุม การพัฒนาสมาชิกภาพ ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ประสานงานการประชาสัมพันธ์และเรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม
6. มูลนิธิ คณะกรรมการชุดนี้จะจัดการอบรม พัฒนากลยุทธ์ในการหาทุน และแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารกับ
สมาชิกสโมสรเพือ่ เป็ นการสนับสนุ นมูลนิธโิ รตารี
อาจจะใส่คณะกรรมการเพิม่ เติมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีน่ ี ่

มาตรา ๕ — การประชุม
1. การประชุมประจําปี ของสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรจะจัดขึน้ ไม่เกินวันที่ __________________
ของทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การอภิปรายแผนงานและเป้ าหมายประจําปี และ/หรือ ของปี ต่อไป
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2. สโมสรนี้จะประชุมตามรายละเอียดต่อไปนี้ _______________________________________________
หากมีการเปลีย่ นแปลงหรืองดการประชุมปกติ จะต้องแจ้งให้สมาชิกสโมสรทุกคนทราบด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสม
3. สมาชิกทุกคนของสโมสรนี้จะเข้าประชุมอย่างน้อย _________ % ของการประชุมทีก่ ําหนดตามปกติของ
สโมสร
4. คณะกรรมการบริหารจะประชุมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ______________________________________
นายกสโมสรอาจเรียกประชุมพิเศษคณะกรรมการบริหารสโมสรได้ หรือเมื่อมีกรรมการบริหาร 2 คนร้องขอ
ซึง่ จะต้องแจ้งให้ทราบด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
5. การประชุมประจําปี ของสโมสร คณะกรรมการบริหารสโมสรและสโมสรอุปถัมภ์จะจัดขึน้ ไม่เกินวันที่
________________________ ของทุกปี เพือ่ เป็ นการยืนยันหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและคํามันสั
่ ญญาใน
ความเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ สมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าของสโมสรอุปถัมภ์จะเข้าร่วมประชุมปกติไม่น้อยกว่า
___________ ครัง้ ต่อปี และเข้าร่วมประชุมปกติหรือประชุมพิเศษของคณะกรรมการบริหารสโมสรไม่น้อย
กว่า ___________ ครัง้ ต่อปี สําหรับสโมสรโรทาแรคท์ทม่ี สี โมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์อุปถัมภ์ควร
จะวางแผนงานการประชุมประจําปี อย่างน้อยหนึ่งครัง้ และร่างหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเข้าประชุมปกติ เพือ่
ส่งเสริมความร่วมมือ การสื่อสาร และกําหนดความคาดหวังในความเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ให้ชดั เจน
6. สมาชิกทีข่ าดประชุมทีก่ ําหนดตามปกติของสโมสรอาจทดแทนการขาดประชุมด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
ก) เข้าประชุมปกติของสโมสรโรทาแรคท์อ่นื หรือสโมสรโรตารี หรือ
ข) เข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรหรืองานในชุมชนทีส่ โมสรอุปถัมภ์ หรือ
ค) เข้าร่วมการประชุมใหญ่หรือการประชุมก่อนการประชุมใหญ่ของโรตารีสากล การประชุมใหญ่ภาคหรือ
ภาคร่วมประจําปี หรือการสัมมนาอบรมของโรตารีหรือโรทาแรคท์ หรือการประชุมอื่นทีค่ ณะ
กรรมการบริหารอนุญาต
7. สมาชิกส่วนใหญ่ทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนจะประกอบกันเป็ นองค์ประชุมในการประชุมปกติหรือประชุมพิเศษ
ของสโมสร กรรมการบริหาร 4 คน ซึง่ หนึ่งในนัน้ ต้องเป็ นนายกหรืออุปนายกจะประกอบกันเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร

มาตรา ๖ — ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง
1. ค่ารับเข้าเป็ นสมาชิกใหม่เป็ นเงินจํานวน __________ บาท ค่าบํารุงสโมสรรายปี คนละ __________ บาท
2. ต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงให้เสร็จสิน้ ก่อน สมาชิกผูน้ ัน้ จึงจะได้ช่อื ว่าเป็ นสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัติ
ครบถ้วน
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มาตรา ๗ — วิธีการรับสมาชิก
1. สมาชิกอาจเสนอชื่อผูส้ มัคร สมาชิกทีค่ าดหวังอาจมีคาํ ขอ หรือสโมสรอื่นอาจเสนอชื่อสมาชิกเก่าหรือสมาชิก
โอนย้ายเพือ่ เข้าร่วมในสโมสรนี้ วิธกี ารรับสมาชิกใหม่ของสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากผูม้ อี ํานาจของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
2. สโมสรจะอนุ มตั หิ รือปฏิเสธสมาชิกภาพของผูส้ มัครได้ภายใน ___________ วัน และแจ้งให้ผสู้ มัครทราบ
อาจเพิม่ เติมคุณสมบัตหิ รือกระบวนการในการรับสมาชิกใหม่ทนี ่ ้ ี วิธกี ารคัดค้านจากสมาชิกปั จจุบนั อาจเพิม่ เติม
ไว้ทนี ่ ้ดี ว้ ย

มาตรา ๘ — การแก้ไขข้อบังคับ
1. ข้อบังคับนี้อาจจะแก้ไขได้โดยการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทีร่ ่วมประชุม
ปกติหรือประชุมพิเศษใดๆ ของสโมสรซึง่ ครบองค์ประชุม โดยมีการแจ้งให้ทราบถึงการลงคะแนนเสียงใน
เรื่องนัน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ในระหว่างการประชุมสโมสรซึง่ มีสมาชิกครบองค์ประชุม และการแก้ไข
ข้อบังคับนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์
2. การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับนี้ตอ้ งสอดคล้องกับธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ และประมวลนโยบาย
ของโรตารี
662-TH—1219(1019)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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