คู่มือสําหรับสมาชิกใหม่

สโมสรไลออนส์สากลยินดีตอ้ นรับสู่องค์กรชันนําของโลกในการให้บริการเพือมนุษยชาติ
Vision Statement
To be the global leader in community and Humanitarian service
วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ ําระดับโลก ในด้านการบริการชุมชน และมนุ ษยธรรม

Mission Statement
To empower volunteers to serve their communities, Meet humanitarian needs,
Encourage peace and promote international understanding through Lions Clubs
พันธกิจ
เพิมพลังอาสาสมัครให้สามารถบริการชุมชนของตน
ตอบสนองความต้องการด้านมนุ ษยธรรม สนับสนุ นสันติภาพ
และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศผ่านสโมสรไลออนส์

Motto : We Serve

คติพจน์ : เรายินดีให้บริการ / เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์สโมสรไลออนส์
1. เพือจัดองค์กรและกํากับดูแลการบริหารของสโมสรให้เป็ นทีรูจ้ กั ในฐานสโมสรไลออนส์
2. เพือประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส์
3. เพือส่งเสริมความนึ กคิด วิจารณญาณอันดี ระหว่างมวลประชาชาติในโลกด้วยการศึกษาถึงปั ญหา
สัมพันธภาพ ระหว่างชาติ
4. เพือส่งเสริมทฤษฏี และการปฏิบตั ิในหลักการให้เกิดความเป็ นพลเมืองทีดี และการปกครองทีดี
5. เพือส่งเสริมให้เกิดความสนใจ และการช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสาธารณกิจ สังคม และสวัสดิภาพทาง
ศีลธรรมในท้องถินนัน
6. เพือสร้างสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิกสโมสรให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
7. เพือส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยในเรืองทีเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ทังนี โดยไม่เกียวข้องฝั กใฝ่ กับการเมือง การศาสนา หรือลัทธินิยมใดๆ
8. เพือกระตุน้ เตือนและส่งเสริมให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพและรักษามาตรฐาน จรรยาบรรณ ในการดําเนิ น
ธุรกิจและอาชีพ ทังนี โดยสโมสรไม่มีวตั ถุประสงค์ทีจะกระทําให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่
สมาชิกของตน
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จรรยาบรรณสมาชิกสโมสรไลออนส์
1. ข้าพเจ้า จะแสดงให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะด้วย
ความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพือเชิดชูคุณภาพแห่งบริการของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้า จะมุ่งให้บรรลุผลสําเร็จในกิจการงาน และเรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลกําไรอันพึงได้อย่างยุติธรรม
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสือมสินไป เพราะการแลกเปลียนเอาผลกําไรด้วยการเอารัด
เอาเปรียบ หรือด้วยการกระทําอันน่ าสงสัย
3. ข้าพเจ้า จะยึดมันอยูเ่ สมอว่าการเสริมสร้างธุรกิจของข้าพเจ้า ไม่จาํ เป็ นต้องทําลายผูอ้ ืน ข้าพเจ้าจะซือสัตย์ต่อ
ผูไ้ ด้รบั บริการจากข้าฯ และต่อตนเอง
4. ข้าพเจ้า จะขจัดความสงสัยทังมวลให้สินไปโดยพลัน ทีเกิดความระแวงสงสัยในหน้าทีการงานเกียวกับสิทธิ
และธรรมจรรยาของข้าพเจ้า ต่อมิตรทังปวง
5. ข้าพเจ้า จะยึดถือว่ามิตรภาพไม่ได้ขนึ อยูก่ บั การบริการหรือค่าตอบแทน และข้าพเจ้าจะยอมรับบริการด้วย
นําใจแห่งมิตรภาพนัน
6. ข้าพเจ้า จะสังวรถึงหน้าทีทีข้าพเจ้า มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ประชาคมในฐานะพลเมืองคนหนึ ง
ด้วยความภักดีโดยไม่เปลียนแปร ข้าพเจ้า จะอุทิศทังกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย์ เพือหน้าทีดังกล่าว
7. ข้าพเจ้า จะให้ความช่วยเหลือด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อผูต้ กทุกข์ได้ยาก และผูอ้ ่อนแอและจะอนุ เคราะห์ต่อ
ผูย้ ากจน
8. ข้าพเจ้า จะวิจารณ์การกระทําของผูอ้ ืนด้วยความเทียงธรรมจะส่งเสริม และจะไม่ทําลาย
พันธะทีสมาชิกมีตอ่ สโมสรไลออนส์
1. ให้เวลาและความคิดเห็นอย่างดีทีสุดแก่สโมสร
2. เข้าร่วมประชุมในการประชุมสโมสรฯ ทุกครัง นอกจากจะไม่อยูห่ รือเจ็บป่ วย ซึงควรจะแจ้งให้เลขาธิการ
ทราบก่อนทุกครัง ทีมีความจําเป็ นจะต้องขาดการประชุม
3. ถือว่าวันประชุมของสโมสรไลออนส์นันสําคัญกว่าการนัดหมายอืนๆ
4. พร้อมเสมอทีจะยอมรับตําแหน่ งการทํางานในหน้าทีหนึ งหน้าทีใด ซึงทางสโมสรฯ จะมอบหมายให้
5. ควรศึกษาถึงธรรมนู ญ กฎหมายข้อบังคับ ภาคผนวกของสโมสรตน ของภาค และของไลออนส์สากล
6. ให้ภรรยา ครอบครัว และมิตรสหายของตน ได้ทราบถึงเรืองราว และประโยชน์ทีจะได้รบั จากการเป็ น
สมาชิกไลออนส์
7. หากยังไม่มีโอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารของสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุ นเจ้าหน้าทีบริหารของสโมสรฯ ด้วยดี
8. ควรรีบชําระค่าบํารุงหรือเงินอุดหนุ นอืนๆ ให้แก่สโมสรฯ ตามกําหนดโดยมิตอ้ งเตือนหรือทวงถาม
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บทนํา

ขอต้อนรับ.....ท่านเข้าสู่สโมสรไลออนส์สากล องค์กร
การกุศลทีใหญ่ทีสุดในโลก โดยสมาชิกมิได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนมีสมาชิกทัวโลกกว่า 1.4 ล้านคน ใน
45,000 สโมสร และท่านได้เป็ นส่วนหนึ งของเครือข่าย
ระดับโลกของผูเ้ สียสละ เพือช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ครอบคลุมพืนทีกว่า 210 ประเทศ และเขตปกครอง
เราสามารถระดมความช่วยเหลือ
และเข้าถึงผูท้ ี
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้เรา
จะมุ่งเน้นให้สมาชิกทํากิจกรรมเพือชุมชนทีละชุมชุน
หรือเพียงทีละคน
ไลออนส์ก็ยดึ หลักการทีจะต้อง
ลงมือทําเอง หรือแม้การช่วยเหลือระดับหลายหมืน
ล้านบาทในโครงการด้านสายตา หรือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิก็เกิดจากความร่วมมือของไลออนส์ทอ้ งถินและ
ไลออนส์จากทัวทุกมุมโลก

LIONS ONLINE

คู่มือเล่มนี เป็ นเพียงปฐมบท เมือเข้ารับการ
ปฐมนิ เทศน์ท่านจะได้ความรูเ้ พิมเติมเกียวกับ
การเป็ นสมาชิกไลออนส์และสโมสรไลออนส์
สากล ท่านจะสืบค้นข้อมูลได้ดว้ ยตนเองที
www.lionsclubs.org ซึงจะมีขอ้ มูลอัน
ทันสมัย ออกแบบอย่างสวยงาม มีวิดิทัศน์
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แหล่งข้อมูลทีพร้อม
ดาวน์โหลดมาใช้งาน ข่าวสาร ใหม่ๆ วารสาร
LION และอืนๆ อีกมากมาย

ท่านเป็ นสมาชิกไลออนส์ก็เพือจะได้ลงมือทําสิงทีเป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชนของตน โดยมีไลออนส์สากลเป็ น
ผูส้ นับสนุ นอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้พบกับความเป็ น
กันเองของเหล่าสมาชิกทังในและต่างประเทศ และ
ความสนุ กสนานจากการร่วมมือกันทําโครงการต่างๆ
ทีท่านจะหาไม่ได้จากทีอืนนอกจากนันท่านยังจะได้รบั
โอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ ําอีกด้วย

ท่านจะติดตามข่าวสารได้
ใน Lions Clubs International blog
ใน Facebook , MySpace , Linkedin , Flickr ,
YouTube และ Twitter ซึงท่านสามารถจะลง
Lions App. ได้สาํ หรับ iPhone

สโมสรไลออนส์ชืนชมในจิตวิญญานด้านจิตอาสาและ
การเสียสละเวลาของท่าน

สโมสรไลออนส์สากลให้คาํ มันทีจะส่งเสริมและ
สนับสนุ นท่านให้เป็ นสมาชิกไลออนส์ทีดี ไม่วา่ จะด้วย
การจัดปฐมนิ เทศ การเป็ นพีเลียงสมาชิกใหม่ หรือ
เอกสารสิงพิมพ์ คูม่ ือสําหรับสมาชิกใหม่เล่มนี คงจะให้
ความรู ้ และข้อมูลเกียวกับองค์กรของเราอันจะเป็ น
ประโยชน์ในการเริมต้นการเป็ นผูอ้ าสาให้บริการ
สังคมและชุมชน
p.2
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ความเป็ นมาของสโมสรไลออนส์

สโมสรไลออนส์สากลก่อตังเมือปี ค.ศ.1917 โดยนายเมลวิน โจนส์ นักธุรกิจชาวอเมริกนั เขาได้กระตุน้ สโมสรของเขา
ให้ทาํ ในสิงทีนอกเหนื อกว่าการดําเนิ นธุรกิจตามปกติ นันคือการทําเพือประโยชน์ของชุมชนและมนุ ษยชาติโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน นอกจากนันเขาได้เล็งเห็นประโยชน์จากการทํางานเป็ นเครือข่ายของสโมสรหลายสโมสรดีกว่าทําโดย
ลําพังเพียงสโมสรเดียว จึงเชิญสโมสรต่างๆทัวประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประชุมเมือวันที 7 มิถุนายน ค.ศ.1917 ที
นครชิคาโก มลรัฐอิลินอย สหรัฐอเมริกาพร้อมกับสถาปนา The Association of Lions Clubsขึน ในปี ต่อมาจัดให้มี
การประชุมใหญ่ทีเมืองดาลลัส มลรัฐเท็กซัส เพือลงมติรบั รองธรรมนู ญ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของไลออนส์
อีกสามปี ต่อมาได้มีการสถาปนาสโมสรใหม่ในเมืองวินเซอร์ มลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดาและได้เปลียนชือเป็ น
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล (The International Association of Lions Clubs)

ในปี ค.ศ. 2017 องค์ของเราซึงมีชือเรียกง่ายๆ ว่า “สโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International)” ก่อตังมา
ครบ 100 ปี เต็ม โดยมีสโมสรก่อตังอยูท่ วทุ
ั กมุมโลกและสมาชิกไลออนส์ก็เป็ นทียอมรับและนับถือเพราะเป็ นผูเ้ สียสละ
เพือชุมชน สมดังคําขวัญตามทีว่า “ We Serve ”

เครืองหมายของสโมสรไลออนส์สากล

คู่มือเล่มนี มาพร้อมกับเข็มสมาชิก ขอให้ประดับเข็มนี อย่างภาคภูมิใจ
ไลออนส์เป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับจากทัวโลก

เพราะเครืองหมายของสโมสร

เครืองหมายสโมสรไลออนส์ได้รบั การปรับปรุงและพัฒนามาตามลําดับ แต่ยงั คงความหมายทีลึกซึงของ
อักษร L สีทองบนพืนสีนําเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีทองทีมีหวั สิงโตหันหน้าออกคนละด้าน เปรียบดัง
การมองไปในอดีตอย่างภาคภูมิใจและการมองสู่อนาคตทีสดใส
เครืองหมายสโมสรไลออนส์ในรูปแบบและสีต่างๆสามารถดาวน์ โหลดได้จาก www.lionsclubs.org
ตามเงือนไขการใช้งานทีปรากฏในเวบไซด์เนื องจากเป็ นเครืองหมายทีจดทะเบียนลิขสิทธ์ทัวโลก
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กิจกรรมของเรา

กิจกรรมของเรา กล่าวสันๆ ได้ในสองคําว่า “ “We serve” ” โดยเริมจากชุมชนทีเราอยูแ่ ละบัดนี เราได้ขยายไปยัง
ชุมชนทีต้องการความช่วยเหลือทัวโลก ในทุกขณะจะมีสมาชิกไลออนส์ปฏิบตั ิหน้าทีอยูใ่ นโรงพยาบาล สถานดูแล
ผูส้ ูงอายุหรือปฏิบตั ิหน้าทีด้านพิทักษ์สายตา ในพืนทีทีประสบภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ หรือในโรงเรียนทีใดก็ตามที
ชุมชนต้องการความช่วยเหลือทีนันคือเป้ าหมายของไลออนส์ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ทีเคยปฏิบตั ิมาพอทีจะ
แบ่งกิจกรรมออกได้เป็ น 6 กลุ่มดังนี

ด้านพิทกั ษ์สายตา

สโมสรไลออนส์จดั กิจกรรมด้านพิทักษ์สายตาอย่างต่อเนื องยาวนานทีรวมถึงการป้ องกันการ
สูญเสียการมองเห็นและการปรับสภาพการมองเห็น เริมตังแต่ ปี ค.ศ.1925 เฮเลน เคลเลอร์ นักเขียนและนักทํา
กิจกรรมเพือชุมชนชาวอเมริกนั ทีตาบอดและหูหนวกได้ทา้ ทายไลออนส์สากลให้เร่งรีบหาทางป้ องกันการสูญเสียการ
มองเห็นของชาวโลก ในทีสุดไลออนส์สากลก็ทาํ สําเร็จด้วยประสบการณ์ ความชํานาญและจํานวนผูร้ บั ประโยชน์ที
มากทีสุด
จนเป็ นผลให้สโมสรไลออนส์สากลเป็ นองค์กรระหว่างประเทศชันนํ าของโลกในด้านการพิทกั ษ์สายตา
กล่าวคือ มีเด็กกว่า10ล้านคนเข้ารับการตรวจรักษาสายตา ประชาชน 7.6 ล้านคน ได้รบั การผ่าตัดต้อกระจกและทุกๆ
ปี ประชาชนอีก4แสนคนได้รบั การปรับเปลียนแว่นตา หรือแม้แต่เพียงคนคนเดียวไลออนส์ก็พร้อมจะช่วย
กรณีตวั อย่าง : สโมสรไลออนส์ในมลรัฐวิสคอนซินได้ช่วยสุภาพสตรีทีตาบอดโดยกําเนิ ดให้ได้รบั การผ่าตัดเปลียน
กระจกตา จนกลับมามองเห็นหน้าครอบครัวของเธอเป็ นครังแรกได้ในทีสุด

ด้านเด็กและเยาวชน สโมสรไลออนส์หว่ งใยในเรืองของเด็กๆ เสมอและจะเข้าไปถึงทุกทีทีเด็กๆ มีความต้องการ

อาหารยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียนหรือสิงจําเป็ นในการดํารงชีวติ เราจะให้โอกาสแก่เด็กๆและเยาวชนเพือให้เติบโต
ขึนอย่างมีสุขภาพพลานามัยทีดีและปลอดภัยในพืนทีทียากจนและเสียงทีสุด ไลออนส์จดั กิจกรรมสําหรับเยาวชนเพือ
รับมือกับสภาพความสลับซับซ้อนของสังคมปั จจุบนั
กิจกรรมค่ายเยาวชนทีสร้างมิตรภาพระหว่างเพือนในต่างแดน
และกิจกรรมแห่งสันติสุขคือการประกวดโปสเตอร์เพือสันติภาพของโลก (Peace Poster Contest) โดยเปิ ดโอกาสให้
เยาวชนจากทัวโลกได้แสดงความรูส้ ึกและความหวังทีเกียวกับสันติภาพ
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กรณีตวั อย่าง : ในทุกๆ ปี สโมสรในสวีเดนรับและดูแลเด็กกําพร้าจากโปแลนด์และลิธวั เนี ยมาเข้าค่ายฤดูรอ้ นใน
สวีเดนเป็ นเวลา 10 วันโดยเด็กเหล่านี ได้รบั ประสบการณ์ทีไม่มีทางจะได้รบั จากทางอืนใดนอกจาก
ทีไลออนส์จดั ให้ และพวกเขาได้รบั รูอ้ ีกว่าอย่างน้อยยังมีเพือนต่างชาติทีห่วงใยพวกเขาอยู่

ด้านวิเทศสัมพันธ์ ในปี ค.ศ.1945 สโมสรไลออนส์สากลมีส่วนในการเขียนกฎบัตรสหประชาชาติ ว่าด้วยองค์การ

ภาคประชาชน (Non-Governmental Organization) และยังคงมีบทบาทสําคัญกับองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ
และองค์การอืนๆ ในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนันองค์การสหประชาชาติยงั อนุ มตั ิให้สโมสรไลออนส์
สากลจัดให้วนั “LIONS’s Day at UN” ทีสํานักงานใหญ่ ณ. มหานครนิ วยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคมของทุกปี
เพือเปิ ดโอกาสให้เข้าพบเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ คณะทูตประจํา UN และมอบรางวัลแก่ผชู้ นะเลิศการ
ประกวดโปสเตอร์แห่งสันติภาพของโลก (Peace Poster Contest)
สโมสรไลออนส์สากลยึดมันปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ขอ้ สามทีบัญญัติไว้วา่
“เพือส่งเสริมความนึ กคิด วิจารณญาณอันดี ระหว่างมวลประชาชาติในโลก
ด้วยการศึ กษาถึงปั ญหาสัมพันธภาพระหว่างชาติ”

ด้านสุขภาพและอนามัย สโมสรไลออนส์ให้ความสําคัญด้านสายตาอย่างต่อเนื องมาตังแต่ปี ค.ศ.1925 ขณะเดียวกัน
ก็มีกิจกรรมเกียวกับการพิทกั ษ์โสตประสาท การทํางานกับคนหูหนวกและกระตุน้ ให้เห็นภัยทีเกิดจากโรคเบาหวาน
ปั จจุบนั ไลออนส์ในหลายประเทศกําลังรณรงค์ให้ตระหนั กในโรคมะเร็งทรวงอกและอีกหลายประเทศกําลังจัดชุด
รักษาพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ประเทศทีได้รบั ผลกระทบจากสงคราม
กรณีตวั อย่าง : สโมสรไลออนส์ทีเกาะเคย์แมนจัดให้ความรูแ้ ก่สุภาพสตรีในเรืองมะเร็งทรวงอกและให้การสนับสนุ น
ชาวเกาะทีไม่เงินสําหรับค่าตรวจมะเร็งทรวงอกจนทําให้สามารถช่วยชีวิตชาวเกาะได้หลายรายเพราะ
ทราบอาการป่ วยทันเวลา

ด้านชุมชนและสิงแวดล้อม สโมสรไลออนส์คือองค์กรเพือชุมชนทีสโมสรตังอยูโ่ ดยลงมือทําด้วยตนเองไม่วา่ จะขุด
ดินปลูกต้นไม้ ทาสี ก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึงต้องขอบคุณสมาชิกไลออนส์ในผลงานมากมายอาทิเช่นสวนสาธารณะ
คลินิค ทีพักชัวคราว ศาลาประชาคมและอืนๆ ทีร่วมกันซ่อม สร้างดูแลรักษาด้วยสองมือของสมาชิกเหล่านัน

กรณีตวั อย่าง : ในเมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอเนี ย พ่อแม่ของเด็กพิเศษต้องการสนามเด็กเล่นเพือให้เด็กในชุมชน
ได้ใช้ไลออนส์ทาํ ให้ฝันกลายเป็ นจริงเมือมูลนิ ธิไลออนส์สากล (LCIF) ได้ประเดิมเงินก้นถุงให้กบั
โครงการนี เป็ นจํานวนเงิน US$ 75,000 จากนันจึงเกิดการระดมความร่วมมือและกระตุน้ ให้อีก 45
สโมสรเข้าร่วมสนับสนุ นจนเพียงพอทีจะก่อสร้างสนามเด็กเล่นของชุมชนในวงเงิน US$ 750,000
สโมสรไลออนส์ตระหนักดีในเรืองสิงแวดล้อม การลงมือเก็บขยะในป่ าสงวน สวนสาธารณะและ
ทีพักผ่อนของชุมชน การให้ความรูเ้ กียวกับการอนุ รกั ษ์สิงแวดล้อมตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce คือ
การลดการใช้ Reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าทีสุด และ Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้
ทรัพยากรทีสามารถนํ ากลับมารีไซเคิล หรือนํ ากลับมาใช้ใหม่
กรณีตวั อย่าง : ในถินทุรกันดารของประเทศไทย ไลออนส์ไทยและญีปุ่ นโดยความร่วมมือของกรมป่ าไม้และมูลนิ ธิ
ไลออนส์สากล ร่วมกันปลูกต้นไม้ 8,000 ต้น เพือป้ องกันนําหลากดินถล่มและแก้วกิ ฤติโลกร้อน
นอกจากนันยังแสดงให้ชาวบ้านได้เห็นความสําคัญของต้นไม้ในเชิงนิ เวศน์
p.5
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ด้านการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เมือใดทีเกิดภัยพิบตั ิ ไลออนส์พร้อมเสมอทีจะ

เข้าช่วยเหลือด้วยความเป็ นสากลจึงสามารถระดมความช่วยเหลือจากทัวโลก เพือช่วยผูป้ ระสบภัยได้ในทันที และด้วย
LIONS ALERT PROGRAM ไลออนส์จึงมีความพร้อมอยูเ่ สมอในภาวะฉุกเฉิน

กรณีตวั อย่าง : เมือปี ค.ศ.2010 เกิดแผ่นดินไหวในไฮติ สโมสรไลออนส์เข้าช่วยเหลือในทันทีดว้ ยมูลค่ากว่า US$ 4.6
ล้าน ไลออนส์ในสาธารณรัฐโดมินิกนั
ประสานความร่วมมือจัดเรือสองลําเพือลําเลียงสิงของให้
ผูป้ ระสบภัยตรงไปยังไลออนส์ไฮติ ซึงรวมถึงเต็นท์สาํ หรับผูป้ ระสบภัย จํานวน 3,000 คน
นอกจากนันยังได้ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากกรณีแผ่นดินไหวในจีน ชิลีและญีปุ่ น รวมถึง
เหตุการซึนามิ เมือปี ค.ศ.2004 ในครังนันประเทศไทยได้รบั ความช่วยเหลือจาก LCIF ในการ
ก่อสร้างหมู่บา้ นไลอนส์สาํ หรับผูป้ ระสบภัยกว่า 250 หลังมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สโมสรของท่านอาจมีส่วนร่วมในด้านใดด้านหนึ งหรือท่านสามารถจะเสนอความคิดเห็นใหม่
โครงการใหม่ทีอาจจะสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ ซึงจะทําให้ท่านเกิดความสุขใจในการทําประโยชน์ เพือ
ชุมชนดังกล่าว
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องค์กรของเรา

สโมสรไลออนส์ (Lions Club) ขอให้ระลึกอยูเ่ สมอ

งานของสโมสรจะดําเนิ นการโดยคณะกรรมการ
โครงการฯ
ซึงแต่งตังโดยคณะกรรมการบริหารของ
สโมสร บางครังสมาชิกของสโมสรทังหมดก็ได้รบั แต่ง
ตังอยูใ่ นคณะกรรมการเหล่านี ดว้ ย และถือเป็ นหน้าทีที
สําคัญของสมาชิกทีได้รบั แต่งตัง ทีจะต้องตังใจทําให้ดี
ทีสุด

ว่าเข็มเครืองหมายไลออนส์
มิได้แสดงว่าท่านเป็ น
สมาชิกของไลออนส์สากล แต่ท่านเป็ นสมาชิกของ
สโมสรไลออนส์ทีตังขึนในท้องถินของท่าน สโมสรที
ท่านสังกัดอยูต่ ่างหาก
ทีเป็ นสมาชิกของสโมสร
ไลออนส์ากล

คณะกรรมการด้านธุรการ (Administrative Committees)
จะรวมถึง ฝ่ ายกํากับการเข้าประชุม (Attendance) ฝ่ าย
ธรรมนู ญและข้อบังคับ ฝ่ ายการประชุมใหญ่ ฝ่ ายการเงิน
(Finance) ฝ่ ายข้อมูลข่าวสาร ฝ่ ายสมาชิกภาพ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายต้อนรับ และฝ่ ายพัฒนาผูน้ ํา

สโมสรไลออนส์แต่ละสโมสรเป็ นฐานหลักสําคัญของ
ไลออนส์สากลและเป็ นกลไกสําคัญในการทํากิจกรรม
และสร้างสรรสิงทีดีแก่ชุมชน สโมสรไลออนส์สากลมี
หน้าทีกํากับดูแล และสนับสนุ นการทํางานของสโมสร
ของท่านเหมือนกับอีก 45,000 สโมสรทัวโลก สมาชิก
สโมสรไลออนส์ทุกคนต่างมุ่งหวังทีจะพัฒนาชุมชนและ
มุ่งมันทีจะลงมือทํากิจกรรมให้สาํ เร็จ
และเมือใดที
สมาชิกมารวมตัวกันปั ญหาก็จะน้อยลงและชุมชนก็จะ
ดีขนึ

คณะกรรมการด้านกิจกรรม (Activities Committees)
โดยปกติจะขึนอยูก่ บั ลักษณะของกิจกรรมของสโมสร แต่
ละสโมสรและแต่ละภาค สามารถจะกําหนดอัตราค่า
บํารุงประจําปี ไว้เป็ นค่าใช้จา่ ยได้ ส่วนค่าสมาชิกในส่วน
ของไลอนส์สากลเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับสิทธิประโยชน์
ของสมาชิก รวมถึงวารสารเสียงสิงโต

การเข้าเป็ นสมาชิกก็โดยการเชือเชิญเท่านัน จึงเป็ นสิง
น่ าภาคภูมิใจ สมาชิกจะต้องบรรลุนิติภาวะมีคุณธรรม
และเป็ นคนดี ของชุมชน เมือเป็ นสมาชิกไลออนส์ ท่าน
คืออาสาสมัครขององค์กรทีเป็ นทียอมรับจากทัวโลก

เงินบริจาคทีได้รบั ห้ามมิให้นาํ ไปใช้เป็ นค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารและโปรดระลึกเสมอว่า เงินบริจาคทุกบาท
ทุกสตางค์จะต้องกลับคืนสู่ชุมชนทังหมด

ท่านเป็ นสมาชิกก่อตังหรือสมาชิกของสโมสรไลออนส์
สโมสรไลออนส์ของท่านได้ให้คาํ มันทีจะปฏิบตั ิตาม
ธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรไลออนส์สากลดังนัน
ท่านจะต้องทําความเข้าใจในเนื อหาของคู่มือฉบับนี
และท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก

www.lionsclubs.org

คณะกรรมการบริหารของสโมสรประกอบด้วย นายก
สโมสร นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น อุปนายกสโมสร
เลขาธิการสโมสร เหรัญญิกสโมสร ไลออนเทมเมอร์
(ผูด้ ูแลทรัพย์สินสโมสร) เทลทวิสเตอร์ (ผูส้ ร้างสรร
บรรยากาศในการประชุม) ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ
และอืนๆ (ถ้ามี) โดยกําหนดให้มีการเลือกตังทุกปี มี
วาระการปฏิบตั ิหน้าทีตามปี บริหารของไลออนส์สากล
คือ กรกฎาคมถึงมิถุนายนของปี ถัดไป
p.7
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ภาคและภาครวม (District and Multiple Districts)

ภาคเป็ นสะพานเชือมระหว่างสโมสรกับไลออนส์สากล โดยแต่ละ
ภาคจะประกอบด้วยสโมสรไม่น้อยกว่า 35 สโมสร มีสมาชิก
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,250 คน ปั จจุบนั มีสโมสรไลออนส์ทวโลก
ั
กว่า 45,000 แห่ง นับรวมกันเป็ นภาคกว่า 760 ภาค

ทุกปี ในแต่ละภาคจะมีการเลือกตัง ผูว้ ่าการภาค เพือรับผิดชอบ
การดําเนิ นงานตามเป้ าหมายทีได้รบั ร่วมกับ ทีมผูว้ ่าการภาค
(District Governor Team) อันประกอบด้วยผูว้ า่ การภาค รอง
ผูว้ า่ การภาค คนที 1 และ คนที 2 มีหน้าทีกํากับดูแลการ
ดําเนิ นงานของภาค จัดทีมงานระดับนโยบายเพือทํางานในเรือง
การเพิมจํานวนสมาชิกและการตังสโมสรใหม่
นอกจากนันผูว้ า่ การภาคฯ มีหน้าทีกํากับดูแล คณะมนตรีภาค
(District Officers) ซึงประกอบด้วยผูว้ า่ การภาค ผูว้ า่ การภาค
เพิงผ่านพ้น รองผูว้ า่ การภาค คนที 1 รองผูว้ า่ การภาค คนที 2
เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค ประธานภูมิภาค และประธานเขต

คณะกรรมการภาค (District Cabinet) จะประกอบด้วยคณะ
มนตรีภาค (District Officers) ประธานภูมิภาค ประธานเขต
ประธานฝ่ ายต่างๆ รวมทังนายกสโมสรแและเลขาธิการสโมสร
ซีงจะทําหน้าทีทีปรึกษาภาคอีกด้วย
ไลออนส์สากลกําหนดให้ภาคแบ่งเป็ นภูมิภาคและเขตโดยใช้
เกณฑ์ดงั นี
- จํานวนสโมสรไลออนส์ระหว่าง 10-16 สโมสรรวมกันเรียกว่า
ภูมิภาค (Regions) และ
- จํานวนสโมสรไลออนส์ระหว่าง 4-8 สโมสร รวมกันเรียกว่า
เขต ( Zones )

ภาครวม (Multiple Districts) ภาครวมใช้เรียกพืนทีทีแบ่งโดยใช้
เส้นแบ่ง อาณาเขตของประเทศ รัฐหรือจังหวัดทีมีภาคมากกว่า
2 ภาคขีนไป แต่หากพืนทีทีแบ่งโดยใช้เส้นแบ่งอาณาเขตของ
ประเทศ รัฐหรือจังหวัด ทีมีเพียงภาคเดียว ก็ให้เรียกว่า ภาค
(Single District)
p.8
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สโมสรไลออนส์สากล
(Lions Clubs International)

คณะกรรมการอํานวยการไลออนส์สากลจํานวน 34 คน
จากทัวโลกมีหน้าทีกํากับดูแลสโมสรไลออนส์สากล โดย
จัดให้มีการประชุมปี ละ 4 ครัง เพือกําหนดนโยบายของ
ไลออนส์ ติดตามผลการทํางานโครงการต่างๆ ดูแล
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการทุกคณะ
บริหารจัดการส่วนหารายได้ ทรัพย์สิน และเงินกองทุน
ของสโมสรไลออนส์ จัดทําและอนุ มตั ิงบประมาณประจํา
ปี บริหาร (กรกฎาคม-มิถุนายนของปี ถัดไป)

คณะเจ้าหน้าทีผูบ้ ริหารสโมสรไลออนส์สากล
(International Officers) ประกอบด้วย 5 คน ได้แก่
นายกสโมสรไลออนส์สากล นายกสโมสรไลออนส์สากล
เพิงผ่านพ้น
อุปนายกสโมสรไลออนส์สากล คนที 1
อุปนายกสโมสรไลออนส์สากล คนที 2 และอุปนายก
สโมสรไลออนส์สากลคนที 3 เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และเป็ นผูน้ ํ าทีสร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั สมาชิกทัวโลกกว่า 1.4 ล้านคน

คณะเจ้าหน้าทีผูบ้ ริหารสโมสรไลออนส์สากลและคณะ
กรรมการอํานวยการไลออนส์สากลมาจากการเลือกตัง
ของผูแ้ ทนสโมสร (Delegates) ในระหว่างการประชุม
ใหญ่ประจําปี ของไลออนส์สากล (International Convention)
นายกสโมสรไลออนส์สากล (International President)
จะได้รบั เลือกตัง 3 ปี ก่อนเข้ารับตําแหน่ งโดยจะทํา
หน้าทีอุปนายกสโมสรไลออนส์สากล คนที 3 อุปนายก
สโมสรไลออนส์สากล คนที 2
และอุปนายกสโมสร
ไลออนส์สากล คนที 1 คราวละ 1 ปี รวม 3 ปี ก่อนเข้า
รับตําแหน่ งนายกสโมสรไลออนส์สากล
กรรมการอํานวยการมาจากการเลือกตังเข้ารับตําแหน่ ง
มีวาระ 2 ปี

นอกจากนันยังมีกรรมการอํานวยการแต่งตัง (Board
Appointees) มีหน้าทีคอยช่วยเหลืองานคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะเจ้าหน้าทีผูบ้ ริหารสโมสรไลออนส์
สากลตามทีได้รบั มอบหมาย

ภาวะผูน้ าํ (Leadership)

ไลออนส์สากลมุ่งมันทีจะส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็ นผูน้ ําให้ดีขนึ ตังแต่ระดับสโมสรขึนไป
หากมีความประสงค์ทีจะเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการเป็ น
ผูน้ ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอแนะนําให้ใช้การเรียนรูอ้ อนไลน์ได้ที

http://members.lionsclubs.org/EN/resources
/leadershipresourcecenter/index.php
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มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) : LCIF

มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล
(Lions Clubs International Foundation ) : LCIF

เริมก่อตังเมือ ปี ค.ศ.1968 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนทัวโลกไปแล้วเป็ นจํานวนเงินหลายหมืนล้านบาท
โดยมีส่วนเข้าไปจัดการปั ญหาใหญ่ๆ เช่น เรืองความ
พิการทางสายตา และโสตประสาท การเข้าช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่างทันท่วงที ปั จจุบนั
มูลนิ ธิได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนผ่านสโมสรไลออนส์
ต่างๆ ทัวโลก ปี ละกว่า 1,500 ล้านบาท

ผลแห่งความสําเร็จของไลออนส์สากลในระดับโลกเกิด
จากแรงอุดหนุ นของ LCIF ในขณะเดียวกัน LCIF ก็ยงั
สนับสนุ นสโมสรในระดับท้องถิน ไม่วา่ จะเป็ นการสร้าง
โรงเรียน คลินิค ศูนย์ฝึกอบรม หรือโครงการเพือ
มนุ ษยชาติขนาดใหญ่ แท้จริงแล้วเงินบริจาคส่วนใหญ่
ก็มาจากสมาชิกไลออนส์แล้วย้อนกลับมาอุดหนุนให้
แก่กิจกรรมของไลออนส์ตามลําดับความจําเป็ น
อย่างไรก็ดี LCIF ภูมิใจทีได้จะร่วมมือกับองค์กรการ
กุศลทีมีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพือให้ความช่วยเหลือ
แก่มนุ ษยชาติ

นอกจากนันด้วยขนาด ขอบเขต และประสิทธิผลของ
โครงการ SightFirst จึงส่งผลให้ LCIF เป็ นองค์กรการ
กุศลภาคประชาชน (NGO) ทีใหญ่ทีสุดของโลกอีก
ด้วย

ส่วนใหญ่ของเงินบริจาคมาจาก เมลวินโจนส์เฟลโล่ชิพ
(Melvin Jones Fellowship Program) : MJF
ทีมีผบู้ ริจาคครังละ US$1,000 หรือมากกว่า

LCIF

มีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างมากในโครงการ
SightFirst ทีเริมเมือปี ค.ศ.1990 เพือรณรงค์การลด
จํานวนคนตาบอดทัวโลก และนั บตังแต่เริมโครงการนี
ไลออนส์สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 12,000 ล้าน
บาท จึงถือได้วา่ LCIF เป็ นองค์กรทีช่วยคนตาบอดที
ใหญ่ทีสุดในโลก
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สิงควรรู ้

การประชุมสโมสร (Club Meetings)
สโมสรถือว่าการประชุมสโมสรเป็ นสิงสําคัญทีต้องจัดให้มีขนึ เป็ นประจํา
สมําเสมอ โดยสโมสรส่วนใหญ่กาํ หนดให้มีการประชุมเดือนละสองครัง สมาชิกในสโมสรตกลงร่วมกัน ว่าจะประชุมใน
วันเวลาและสถานทีใด ขณะเดียวกันเป็ นหน้าทีของสมาชิกทุกคนทีจะต้องเข้าประชุมทุกครัง หรือให้มากทีสุดเท่าทีจะ
ทําได้ เพราะการพบปะกันเป็ นประจําจะช่วยกระชับมิตรภาพในหมู่สมาชิก และก่อให้เกิดเป้ าหมายร่วมกันอันเป็ น
หนทางสู่ความสําเร็จ
ในฐานะสมาชิกใหม่
ควรตระหนักในความสําคัญทีจะต้องซึมซับความรูท้ ีเกียวกับไลออนส์รวมถึงจิตวิญญาณของ
ไลออนส์ให้มากทีสุด โปรดระลึกเสมอว่าการเข้าร่วมประชุมของท่านมีความสําคัญอย่างยิงต่อสโมสร และต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมของสโมสรหรือตามทีสโมสรได้มอบหมายอย่างสมําเสมอ
รางวัลการเข้าประชุมสโมสร 100% (Perfect Attendances Awards)
จะมอบให้แก่สมาชิกทีเข้าประชุมสโมสรทุกครังตลอดปี บริหาร

รางวัลสําหรับสมาชิก (Member Awards) ไลออนส์ถือว่าการทําประโยชน์แก่ชุมชนเป็ นรางวัลชีวติ แต่บางครังการ
ทํางานทีประสบความสําเร็จก็สมควรจะได้รบั ยกย่องชมเชย บางท่านอาจจะคิดว่ารางวัลและการยกย่องคงจะยังอีกไกล
แต่สาํ หรับสมาชิกใหม่ของไลออนส์ยงั มีอีกหลายรางวัลทีท่านจะได้รบั ในเวลาไม่ชา้ ไม่นาน อาทิเช่นรางวัลสําหรับท่านที
แนะนํ าสมาชิกใหม่เข้าสโมสรของท่าน หรือรางวัลการก่อตังสโมสรใหม่ ทังสองรางวัลนี ท่านมีสิทธิทีจะดําเนิ นการได้
ทันทีหลังจากเข้ารับการปฐมนิ เทศแล้ว นอกจากนันยังมีรางวัลสําหรับสมาชิกตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิก กิจกรรม
ทีดีเด่น ความคิดริเริมงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น และการเป็ นผูน้ ําดีเด่น
วารสารเสียงสิงโต (LION Magazine) เป็ นวารสารของสโมสรไลออนส์สากลทีจัดพิมพ์ทงหมด
ั
21 ภาษา เป็ นประจํา
ปี ละ 10 ครัง และท่านก็จะได้รบั วารสารดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่า ในวารสารจะมีเรืองราวของสมาชิกดีเด่นและกิจกรรม
ต่างๆ ของสโมสรจากทัวโลก รวมทังสารของนายกสโมสรไลออนส์สากล ข้อมูลทีเกียวข้องด้านนโยบายและกิจกรรม
สโมสรของท่านและภาคของท่านอาจจะจัดพิมพ์จดหมายข่าว (Newsletter) หรือประกาศข่าว (Bulletin) หรืออีเมล
หรือไลน์ (eNewsletter) ทีรวมข้อมูลข่าวสารท้องถินอีกก็ได้
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การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล (International Convention)

ถือเป็ นการประชุมทียิงใหญ่ทีสุดและสําคัญทีสุด ทุกๆ ปี สมาชิกไลออนส์หลายหมืนคนจากทัวสารทิศรวมตัวกันเป็ น
เวลาหนึ งสัปดาห์เพือหารือถึงภารกิจขององค์กรการเพิมเติมความรูแ้ ละสร้างมิตรภาพทีดีระหว่างมวลสมาชิก และที
สําคัญทีสุดคือ การเลือกตังนายกและกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล และพิธีเข้ารับตําแหน่ งของนายกไลออนส์
สากลคนใหม่
สมาชิกจะเลือกเข้าฟั งการประชุมเชิงปฏิบตั ิการหรือการสัมมนาใดก็ได้ทีมีเนื อหาสาระเพือช่วยเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงสโมสรและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก มีการเฉลิมฉลองอย่างมีสีสรรให้กบั มิตรภาพในหมู่
สมาชิก การพบปะสนทนาและขบวนพาเหรดตระการตาทีแห่แหนในเมืองทีเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม เป็ นต้น
สมาชิกทีมีสภาพสมบูรณ์สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รายละเอียดติดตามได้จาก

http://lcicon.lionsclubs.org/EN/attendees/registrationinformation.php

ทีทําการสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Headquarters)

ตังอยูท่ ีเมืองโอ๊คบรูค มหานครชิคาโก มลรัฐอิลอนอยส์ สหรัฐอเมริกา มีเจ้าหน้าทีประจําประมาณ 300 คนบริหาร
จัดการโดยผูอ้ าํ นวยการ (Executive Director) เพือทํางานอย่างใกล้ชิดกับคณะเจ้าหน้าทีบริหารและคณะกรรมการ
อํานวยการสโมสรไลออนส์สากลในการขับเคลือนภารกิจทังในและต่างประเทศทัวโลก เจ้าหน้าทีทีทํางานในสํานักงาน
ใหญ่มีทงระดั
ั บส่วน (Division) และฝ่ าย (Department) ทีมีความชํานาญด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศ ด้านการเพิมสมาชิกและการรักษาจํานวนสมาชิก ด้านการพัฒนาผูน้ ํา ด้านการจัดการ
ระดับภาคและสโมสร ด้านวัสดุคุรุภณ
ั ฑ์ของไลออนส์ ด้านรูปแบบกิจกรรม เป็ นต้น

การสนับสนุ นและการบริการจะจัดไว้ตามภาษาทีเป็ นทางการของไลออนส์ 11 ภาษา ได้แก่ จีน อังกฤษ ฟิ นแลนด์
ฝรังเศสเยอรมัน อิตาลี ญีปุ่ น เกาหลีโปรตุเกส สเปนและสวีเดน
ทีทําการจะเปิ ดทําการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30 น. (CST)

Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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Board Appointees :

ศัพท์ควรรู ้

กรรมการอํานวยการไลออนส์สากล (แต่งตัง) คือ ผูท้ ี
ได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์
สากลเพือไปเป็ นประธานคณะกรรมการคณะหนึ งคณะ
ใดหรือตามแต่จะมอบหมาย

District : ภาค คือ เขตพืนทีทีประกอบด้วยสโมสรอย่าง
น้อย 35 สโมสร มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 1,250 คน
ปั จจุบนั มีทงหมดประมาณ
ั
760 ภาค ทัวโลก

District Cabinet : คณะกรรมการภาค

ประกอบด้วย ผูว้ า่ การภาค ผูว้ า่ ฯ เพิงผ่านพ้น รองผูว้ า่ ฯ
คนที 1 รองผูว้ า่ ฯ คนที 2 เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค
ประธานภูมิภาค ประธานเขต ประธานฝ่ ายต่างๆ
รวมทังนายกสโมสร และเลขาธิการสโมสร

District Governor : ผูว้ ่าการภาค

คือ ผูน้ ําของภาค ทีมาจากการเลือกตัง มีวาระ 1 ปี

District Governor Team : ทีมผูว้ ่าการภาค

ประกอบด้วยผูว้ า่ การภาค รองผูว้ า่ ฯ คนที1 และคนที 2

Executive Director : ผูอ้ าํ นวยการบริหาร คือผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าทีทีทํางาน ณ ทีทําการสโมสรไลออนส์สากล
(Lions Clubs International Headquarters)

Hellen Keller : เฮเลน เคลเลอร์ คือนักเขียนและนัก
ทํากิจกรรมเพือชุมชนชาวอเมริกนั ทีตาบอดและหูหนวก
เป็ นผูส้ ร้างแรงบันดาลใจแก่ไลออนส์จนทําให้เกิด
โครงการพิทกั ษ์สายตาขึน

International Association of Lions Clubs :

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล คือ ชือขององค์การอย่าง
เป็ นทางการ

International Board of Directors : คณะกรรมการ

อํานวยการไลออนส์สากล คือ คณะกรรมการทีกํากับ
ดูแลสโมสรไลออนส์สากล

International Headquarters :

ทีทําการสโมสรไลออนส์สากล ตังอยูท่ ีเมืองโอ๊คบรุค
มลรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
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International Officers : คณะเจ้าหน้าทีผูบ้ ริหาร

สโมสรไลออนส์สากล ประกอบด้วย นายกสโมสร
ไลออนส์สากล นายกสโมสรไลออนส์สากล เพิงผ่านพ้น
อุปนายกสโมสรไลออนส์สากล คนที 1 อุปนายก
สโมสรไลออนส์สากล คนที 2 และอุปนายกสโมสร
ไลออนส์สากล คนที 3

LCIF : มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล

(Lions Clubs International Foundation) ส่วนงาน
ของไลออนส์สากลทีสนับสนุ นเงินให้ชุมชนและกิจกรรม
ของไลออนส์ปีละกว่า 1,500 ล้านบาท

LION Magazine : วารสารเสียงสิงโต สือสิงพิมพ์
ของไลออนส์อย่างเป็ นทางการ

Lions Club : สโมสรไลออนส์

สโมสรไลออนส์แต่ละสโมสรเป็ นฐานสําคัญของไลออนส์
สากล ปั จจุบนั มีประมาณ 45,000 สโมสร ทัวโลก

Lions Clubs International : สโมสรไลออนส์สากล
เป็ นชือเรียกขององค์กรแบบง่ายๆ

Melvin Jones : นายเมลวิน โจนส์ ผูก้ ่อตังสโมสร
ไลออนส์สากล

Melvin Jones Fellowship : เมลวินโจนส์เฟลโล่ชิพ
(Melvin Jones Fellowship Program) MJF เป็ นโครงการ

ของ LCIF ทีมอบเข็มทีระลึกให้แก่ผทู ้ ีบริจาคครังละ US$
1,000 หรือมากกว่า

Multiple Districts : ภาครวม คือการรวมตัวของภาค
ตังแต่สองภาคขึนไปในพืนทีปกครองเดียวกันทีแบ่งโดย
ใช้เส้นแบ่งอาณาเขตของประเทศ รัฐหรื อจังหวัด

Regions : ภูมิภาค คือ หน่ วยรองจากภาค ทีประกอบ
ด้วยสโมสร 10-16 สโมสร

SightFirst : คือโครงการพิทกั ษ์สายตาของ LCIF
We Serve : คําขวัญของสโมสรไลออนส์สากล

www.lionsclubs.org เข้าเว็บไซด์ของไลออนส์สากล

Zones : เขต คือ หน่ วยรองจากภาคและภูมิภาค ที
ประกอบด้วยสโมสร 4-8 สโมสร

