
                                  

 คู่มือสาํหรบัสมาชิกใหม่                       สโมสรไลออนสส์ากลยินดีตอ้นรบัสู่องคก์รชนันาํของโลกในการใหบ้ริการเพอืมนุษยชาต ิ
 Vision Statement To be the global leader in community and Humanitarian service 

 วิสยัทศัน ์เป็นผูนํ้าระดับโลก ในดา้นการบริการชุมชน และมนุษยธรรม  Mission Statement To empower volunteers to serve their communities, Meet humanitarian needs, Encourage peace and promote international understanding through Lions Clubs 
 พนัธกิจ เพิมพลงัอาสาสมคัรใหส้ามารถบริการชุมชนของตน ตอบสนองความตอ้งการดา้นมนุษยธรรม สนับสนุนสนัติภาพ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศผ่านสโมสรไลออนส ์
 Motto : We Serve คติพจน ์: เรายินดีใหบ้ริการ / เรายินดีใหค้วามช่วยเหลือ 

 วัตถุประสงคส์โมสรไลออนส ์1. เพือจดัองคก์รและกาํกบัดูแลการบริหารของสโมสรใหเ้ป็นทีรูจ้กัในฐานสโมสรไลออนส ์ 2. เพือประสานงานกิจกรรมและสรา้งมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส ์ 3. เพือส่งเสริมความนึกคิด วิจารณญาณอนัดี ระหวา่งมวลประชาชาติในโลกดว้ยการศึกษาถึงปัญหา   สมัพนัธภาพ ระหวา่งชาติ  4. เพือส่งเสริมทฤษฏี และการปฏิบติัในหลกัการใหเ้กิดความเป็นพลเมืองทีดี และการปกครองทีดี    5. เพือส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจ และการช่วยเหลืออยา่งจริงจงัต่อสาธารณกิจ สงัคม และสวสัดิภาพทางศีลธรรมในทอ้งถินนัน    6. เพือสรา้งสามคัคีธรรมในหมู่สมาชิกสโมสรใหเ้กิดไมตรีจิตมิตรภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั    7. เพือส่งเสริมใหมี้การประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยในเรืองทีเป็นประโยชน์  ต่อสาธารณะ ทังนีโดยไม่เกียวขอ้งฝักใฝ่กบัการเมือง การศาสนา หรือลทัธินิยมใดๆ    8. เพือกระตุน้เตือนและส่งเสริมใหส้มาชิกเกิดสมรรถภาพและรกัษามาตรฐาน จรรยาบรรณ ในการดําเนิน  ธุรกิจและอาชีพ ทงันีโดยสโมสรไม่มีวตัถุประสงคที์จะกระทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่  สมาชิกของตน 
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 จรรยาบรรณสมาชิกสโมสรไลออนส ์1. ขา้พเจา้ จะแสดงใหป้ระจกัษ์ถึงความศรทัธาในคุณค่าแหง่อาชีพของตน โดยจะประกอบสมัมาอาชีวะดว้ย  ความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพือเชิดชูคุณภาพแหง่บริการของขา้พเจา้ 2.  ขา้พเจา้ จะมุ่งใหบ้รรลุผลสาํเร็จในกิจการงาน และเรียกรอ้งค่าตอบแทนหรือผลกาํไรอนัพึงไดอ้ยา่งยุติธรรม  ขา้พเจา้จะไม่ยอมใหค้วามศรทัธาในตนเองตอ้งเสือมสินไป เพราะการแลกเปลียนเอาผลกาํไรดว้ยการเอารดัเอาเปรียบ หรือดว้ยการกระทาํอนัน่าสงสยั 3. ขา้พเจา้ จะยึดมนัอยูเ่สมอวา่การเสริมสรา้งธุรกิจของขา้พเจา้ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํลายผูอื้น ขา้พเจา้จะซือสตัยต์่อ  ผูไ้ดร้บับริการจากขา้ฯ และต่อตนเอง 4. ขา้พเจา้ จะขจดัความสงสยัทังมวลใหสิ้นไปโดยพลนั ทีเกิดความระแวงสงสยัในหน้าทีการงานเกียวกบัสิทธิและธรรมจรรยาของขา้พเจา้ ต่อมิตรทงัปวง 5. ขา้พเจา้ จะยึดถือวา่มิตรภาพไม่ไดขึ้นอยูก่บัการบริการหรือค่าตอบแทน และขา้พเจา้จะยอมรบับริการดว้ย  นําใจแห่งมิตรภาพนัน 6. ขา้พเจา้ จะสงัวรถึงหน้าทีทีขา้พเจา้ มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ประชาคมในฐานะพลเมืองคนหนึง  ดว้ยความภกัดีโดยไม่เปลียนแปร ขา้พเจา้ จะอุทิศทงักาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัทรพัย ์เพือหน้าทีดงักล่าว 7. ขา้พเจา้ จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเห็นอกเห็นใจต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก และผูอ้่อนแอและจะอนุเคราะหต์่อ  ผูย้ากจน  8. ขา้พเจา้ จะวจิารณ์การกระทาํของผูอื้นดว้ยความเทียงธรรมจะส่งเสริม และจะไม่ทําลาย  พนัธะทีสมาชิกมีตอ่สโมสรไลออนส ์1. ใหเ้วลาและความคิดเห็นอยา่งดีทีสุดแก่สโมสร 2. เขา้ร่วมประชุมในการประชุมสโมสรฯ ทุกครงั  นอกจากจะไม่อยูห่รือเจ็บป่วย ซึงควรจะแจง้ใหเ้ลขาธิการ  ทราบก่อนทุกครงั ทีมีความจาํเป็นจะตอ้งขาดการประชุม  3. ถือวา่วนัประชุมของสโมสรไลออนสนั์นสาํคญักวา่การนัดหมายอืนๆ  4. พรอ้มเสมอทีจะยอมรบัตาํแหน่งการทํางานในหน้าทีหนึงหน้าทีใด ซึงทางสโมสรฯ จะมอบหมายให ้5. ควรศึกษาถึงธรรมนูญ กฎหมายขอ้บงัคบั ภาคผนวกของสโมสรตน ของภาค และของไลออนสส์ากล 6. ใหภ้รรยา ครอบครวั และมิตรสหายของตน ไดท้ราบถึงเรอืงราว และประโยชน์ทีจะไดร้บัจากการเป็น  สมาชิกไลออนส ์7. หากยงัไม่มีโอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารของสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุนเจา้หน้าทีบริหารของสโมสรฯ ดว้ยดี 8. ควรรีบชาํระค่าบาํรุงหรือเงินอุดหนุนอืนๆ ใหแ้ก่สโมสรฯ ตามกาํหนดโดยมิตอ้งเตือนหรือทวงถาม  
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บทนาํ 
 ขอตอ้นรบั.....ท่านเขา้สู่สโมสรไลออนสส์ากล  องคก์รการกุศลทีใหญ่ทีสุดในโลก   โดยสมาชิกมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนมีสมาชิกทัวโลกกวา่ 1.4 ลา้นคน ใน 45,000 สโมสร และท่านไดเ้ป็นส่วนหนึงของเครือขา่ยระดบัโลกของผูเ้สียสละ เพือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ครอบคลุมพืนทีกวา่ 210 ประเทศ และเขตปกครอง เราสามารถระดมความช่วยเหลือ และเขา้ถึงผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแมเ้ราจะมุ่งเน้นใหส้มาชกิทํากิจกรรมเพือชุมชนทีละชุมชุนหรือเพียงทีละคน ไลออนสก็์ยดึหลกัการทีจะตอ้ง    ลงมือทําเอง  หรือแมก้ารช่วยเหลือระดบัหลายหมืนลา้นบาทในโครงการดา้นสายตา หรือผูป้ระสบภยั-พิบติัก็เกิดจากความรว่มมือของไลออนสท์อ้งถินและ ไลออนสจ์ากทวัทุกมุมโลก ท่านเป็นสมาชิกไลออนสก็์เพือจะไดล้งมือทําสิงทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนของตน โดยมีไลออนสส์ากลเป็นผูส้นับสนุนอยา่งใกลชิ้ด ท่านจะไดพ้บกบัความเป็นกนัเองของเหล่าสมาชิกทงัในและต่างประเทศ และความสนุกสนานจากการร่วมมือกนัทําโครงการต่างๆทีท่านจะหาไม่ไดจ้ากทีอืนนอกจากนันท่านยงัจะไดร้บัโอกาสในการพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูนํ้าอีกดว้ย สโมสรไลออนสช์ืนชมในจิตวญิญานดา้นจิตอาสาและการเสียสละเวลาของท่าน สโมสรไลออนสส์ากลใหค้าํมนัทีจะส่งเสริมและสนับสนุนท่านใหเ้ป็นสมาชิกไลออนสที์ดี ไม่วา่จะดว้ยการจดัปฐมนิเทศ  การเป็นพีเลียงสมาชิกใหม่ หรือเอกสารสิงพิมพ ์คูมื่อสาํหรบัสมาชิกใหม่เล่มนีคงจะให้ความรู ้ และขอ้มูลเกียวกบัองคก์รของเราอนัจะเป็นประโยชน์ในการเริมตน้การเป็นผูอ้าสาใหบ้ริการสงัคมและชุมชน   p.2 

 LIONS ONLINE คู่มือเล่มนีเป็นเพียงปฐมบท    เมือเขา้รบัการปฐมนิเทศน์ท่านจะไดค้วามรูเ้พิมเติมเกียวกบั การเป็นสมาชิกไลออนสแ์ละสโมสรไลออนส์สากล  ท่านจะสืบคน้ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองที www.lionsclubs.org ซึงจะมีขอ้มูลอนัทันสมยั  ออกแบบอยา่งสวยงาม มีวิดิทัศน์ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง แหล่งขอ้มูลทีพรอ้มดาวน์โหลดมาใชง้าน ขา่วสาร ใหม่ๆ วารสาร LION และอืนๆ อีกมากมาย  ท่านจะติดตามขา่วสารได ้ใน Lions Clubs International blog  ใน Facebook , MySpace , Linkedin , Flickr , YouTube และ Twitter   ซึงท่านสามารถจะลง Lions App. ไดส้าํหรบั iPhone 
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ความเป็นมาของสโมสรไลออนส ์
 สโมสรไลออนสส์ากลก่อตงัเมือปี ค.ศ.1917 โดยนายเมลวิน โจนส ์ นักธุรกิจชาวอเมริกนั เขาไดก้ระตุน้สโมสรของเขาใหท้าํในสิงทีนอกเหนือกวา่การดาํเนินธุรกิจตามปกติ นันคือการทําเพือประโยชน์ของชุมชนและมนุษยชาติโดยไม่หวงัผลตอบแทน นอกจากนันเขาไดเ้ล็งเห็นประโยชน์จากการทาํงานเป็นเครือขา่ยของสโมสรหลายสโมสรดีกวา่ทําโดยลาํพงัเพียงสโมสรเดียว จึงเชิญสโมสรต่างๆทวัประเทศสหรฐัอเมริกามาร่วมประชุมเมือวนัที 7 มิถุนายน ค.ศ.1917 ทีนครชิคาโก มลรฐัอิลินอย สหรฐัอเมริกาพรอ้มกบัสถาปนา The Association of Lions Clubsขนึ  ในปีต่อมาจดัใหมี้การประชุมใหญ่ทีเมืองดาลลัส มลรฐัเท็กซสั เพือลงมติรบัรองธรรมนูญ  ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของไลออนส ์     อีกสามปีต่อมาไดมี้การสถาปนาสโมสรใหม่ในเมืองวินเซอร ์ มลรฐัออนตาริโอ ประเทศแคนาดาและไดเ้ปลียนชือเป็น  สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล  (The International Association of Lions Clubs) ในปี ค.ศ. 2017  องคข์องเราซึงมีชือเรียกง่ายๆ วา่ “สโมสรไลออนสส์ากล (Lions Clubs International)”   ก่อตงัมาครบ 100 ปีเต็ม  โดยมีสโมสรก่อตงัอยูท่วัทุกมุมโลกและสมาชิกไลออนสก็์เป็นทียอมรบัและนับถือเพราะเป็นผูเ้สียสละเพือชุมชน สมดงัคาํขวญัตามทีวา่ “ We Serve ”                        p.3 

 เครืองหมายของสโมสรไลออนสส์ากล  คู่มือเล่มนีมาพรอ้มกบัเข็มสมาชิก ขอใหป้ระดบัเข็มนีอยา่งภาคภูมิใจ เพราะเครืองหมายของสโมสร      ไลออนสเ์ป็นทีรูจ้กัและยอมรบัจากทวัโลก เครืองหมายสโมสรไลออนสไ์ดร้บัการปรบัปรุงและพฒันามาตามลาํดับ แต่ยงัคงความหมายทีลึกซึงของอกัษร L สีทองบนพืนสีนําเงินลอ้มรอบดว้ยวงกลมสีทองทีมีหวัสิงโตหนัหน้าออกคนละดา้น เปรียบดงัการมองไปในอดีตอยา่งภาคภูมิใจและการมองสู่อนาคตทีสดใส เครืองหมายสโมสรไลออนสใ์นรูปแบบและสีต่างๆสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.lionsclubs.org ตามเงือนไขการใชง้านทีปรากฏในเวบไซดเ์นืองจากเป็นเครืองหมายทีจดทะเบียนลิขสิทธ์ทัวโลก 
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กิจกรรมของเรา 
 กิจกรรมของเรา กล่าวสนัๆ ไดใ้นสองคาํวา่ “ “We serve” ” โดยเริมจากชุมชนทีเราอยูแ่ละบดันีเราไดข้ยายไปยงัชุมชนทีตอ้งการความช่วยเหลือทัวโลก ในทุกขณะจะมีสมาชิกไลออนสป์ฏิบติัหน้าทีอยูใ่นโรงพยาบาล สถานดูแลผูสู้งอายุหรือปฏิบติัหน้าทีดา้นพิทักษ์สายตา ในพืนทีทีประสบภยัพิบติัตามธรรมชาติ หรือในโรงเรียนทีใดก็ตามทีชุมชนตอ้งการความช่วยเหลือทีนันคือเป้าหมายของไลออนส ์  อยา่งไรก็ตามจากประสบการณ์ทีเคยปฏิบติัมาพอทีจะแบ่งกิจกรรมออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มดังนี 
  ดา้นพิทกัษส์ายตา สโมสรไลออนสจ์ดักิจกรรมดา้นพิทักษ์สายตาอยา่งต่อเนืองยาวนานทีรวมถึงการป้องกนัการสูญเสียการมองเห็นและการปรบัสภาพการมองเห็น  เริมตงัแต่ ปี ค.ศ.1925 เฮเลน เคลเลอร ์ นักเขียนและนักทํากิจกรรมเพือชุมชนชาวอเมริกนั ทีตาบอดและหูหนวกไดท้า้ทายไลออนสส์ากลใหเ้รง่รีบหาทางป้องกนัการสูญเสียการมองเห็นของชาวโลก   ในทีสุดไลออนสส์ากลก็ทาํสาํเร็จดว้ยประสบการณ์ ความชาํนาญและจาํนวนผูร้บัประโยชน์ทีมากทีสุด จนเป็นผลใหส้โมสรไลออนสส์ากลเป็นองคก์รระหวา่งประเทศชนันําของโลกในดา้นการพิทกัษ์สายตา กล่าวคือ มีเด็กกวา่10ลา้นคนเขา้รบัการตรวจรกัษาสายตา ประชาชน 7.6 ลา้นคน ไดร้บัการผ่าตดัตอ้กระจกและทุกๆปี ประชาชนอีก4แสนคนไดร้บัการปรบัเปลียนแวน่ตา หรือแมแ้ต่เพียงคนคนเดียวไลออนสก็์พรอ้มจะช่วย 
 กรณีตวัอยา่ง :  สโมสรไลออนสใ์นมลรฐัวิสคอนซินไดช้่วยสุภาพสตรีทีตาบอดโดยกาํเนิดใหไ้ดร้บัการผ่าตดัเปลียน  กระจกตา    จนกลบัมามองเหน็หน้าครอบครวัของเธอเป็นครงัแรกไดใ้นทีสุด 
 ดา้นเด็กและเยาวชน สโมสรไลออนสห์ว่งใยในเรืองของเด็กๆ เสมอและจะเขา้ไปถึงทุกทีทีเด็กๆ มีความตอ้งการอาหารยารกัษาโรค อุปกรณ์การเรียนหรือสิงจาํเป็นในการดํารงชีวติ เราจะใหโ้อกาสแก่เด็กๆและเยาวชนเพือใหเ้ติบโตขนึอยา่งมีสุขภาพพลานามยัทีดีและปลอดภยัในพืนทีทียากจนและเสียงทีสุด ไลออนสจ์ดักิจกรรมสาํหรบัเยาวชนเพือรบัมือกบัสภาพความสลบัซบัซอ้นของสงัคมปัจจุบนั กิจกรรมค่ายเยาวชนทีสรา้งมิตรภาพระหวา่งเพือนในต่างแดน และกิจกรรมแห่งสนัติสุขคือการประกวดโปสเตอรเ์พือสนัติภาพของโลก (Peace Poster Contest)  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทวัโลกไดแ้สดงความรูสึ้กและความหวงัทีเกียวกบัสนัติภาพ             p.4 
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กรณีตวัอยา่ง :  ในทุกๆ ปี สโมสรในสวเีดนรบัและดูแลเด็กกาํพรา้จากโปแลนดแ์ละลิธวัเนียมาเขา้ค่ายฤดูรอ้นในสวเีดนเป็นเวลา 10 วนัโดยเด็กเหล่านีไดร้บัประสบการณ์ทีไม่มีทางจะไดร้บัจากทางอืนใดนอกจากทีไลออนสจ์ดัให ้และพวกเขาไดร้บัรูอี้กวา่อยา่งน้อยยงัมีเพือนต่างชาติทีห่วงใยพวกเขาอยู ่ ดา้นวิเทศสมัพนัธ ์    ในปี ค.ศ.1945 สโมสรไลออนสส์ากลมีส่วนในการเขียนกฎบตัรสหประชาชาติ  วา่ดว้ยองคก์าร        ภาคประชาชน  (Non-Governmental Organization) และยงัคงมีบทบาทสาํคญักบัองคก์ารยูเนสโก  องคก์ารยูนิเซฟและองคก์ารอืนๆ ในสงักดัขององคก์ารสหประชาชาติ นอกจากนันองคก์ารสหประชาชาติยงัอนุมติัใหส้โมสรไลออนส์สากลจดัใหว้นั “LIONS’s Day at UN” ทีสาํนักงานใหญ ่ณ. มหานครนิวยอรค์ สหรฐัอเมริกา ในเดือนมีนาคมของทุกปีเพือเปิดโอกาสใหเ้ขา้พบเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ คณะทูตประจาํ UN และมอบรางวลัแก่ผูช้นะเลิศการประกวดโปสเตอรแ์หง่สนัติภาพของโลก (Peace Poster Contest) สโมสรไลออนสส์ากลยดึมนัปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์อ้สามทีบญัญติัไวว้า่ 
 “เพอืส่งเสรมิความนึกคิด วิจารณญาณอันดี ระหว่างมวลประชาชาตใินโลก ดว้ยการศึกษาถึงปัญหาสัมพนัธภาพระหว่างชาต”ิ  ดา้นสุขภาพและอนามยั สโมสรไลออนสใ์หค้วามสาํคญัดา้นสายตาอยา่งต่อเนืองมาตงัแต่ปี ค.ศ.1925 ขณะเดียวกนัก็มีกิจกรรมเกียวกบัการพิทกัษ์โสตประสาท การทาํงานกบัคนหหูนวกและกระตุน้ใหเ้ห็นภยัทีเกิดจากโรคเบาหวาน ปัจจุบนัไลออนสใ์นหลายประเทศกาํลงัรณรงคใ์หต้ระหนักในโรคมะเร็งทรวงอกและอีกหลายประเทศกาํลงัจดัชุดรกัษาพยาบาลฉุกเฉินใหแ้ก่ประเทศทีไดร้บัผลกระทบจากสงคราม 
 กรณีตวัอยา่ง : สโมสรไลออนสที์เกาะเคยแ์มนจดัใหค้วามรูแ้ก่สุภาพสตรีในเรอืงมะเร็งทรวงอกและใหก้ารสนับสนุน  ชาวเกาะทีไม่เงินสาํหรบัค่าตรวจมะเร็งทรวงอกจนทําใหส้ามารถช่วยชีวิตชาวเกาะไดห้ลายรายเพราะ  ทราบอาการป่วยทันเวลา  ดา้นชุมชนและสิงแวดลอ้ม สโมสรไลออนสคื์อองคก์รเพือชุมชนทีสโมสรตงัอยูโ่ดยลงมือทําดว้ยตนเองไม่วา่จะขุดดินปลูกตน้ไม ้ ทาสี ก่อสรา้งอาคารต่างๆ ซึงตอ้งขอบคุณสมาชิกไลออนสใ์นผลงานมากมายอาทิเช่นสวนสาธารณะ คลินิค ทีพกัชวัคราว ศาลาประชาคมและอืนๆ  ทีร่วมกนัซ่อม สรา้งดูแลรกัษาดว้ยสองมือของสมาชิกเหล่านัน 
 กรณีตวัอยา่ง : ในเมืองคอนคอรด์ มลรฐัแคลิฟอเนีย พ่อแม่ของเด็กพิเศษตอ้งการสนามเด็กเล่นเพือใหเ้ด็กในชุมชนไดใ้ชไ้ลออนสท์าํใหฝั้นกลายเป็นจริงเมือมูลนิธิไลออนสส์ากล (LCIF) ไดป้ระเดิมเงินกน้ถุงใหก้บัโครงการนีเป็นจาํนวนเงิน US$ 75,000 จากนันจึงเกิดการระดมความร่วมมือและกระตุน้ใหอี้ก 45 สโมสรเขา้รว่มสนับสนุนจนเพียงพอทีจะก่อสรา้งสนามเด็กเล่นของชุมชนในวงเงิน US$ 750,000 สโมสรไลออนสต์ระหนักดีในเรืองสิงแวดลอ้ม การลงมือเก็บขยะในป่าสงวน สวนสาธารณะและ      ทีพกัผ่อนของชุมชน การใหค้วามรูเ้กียวกบัการอนุรกัษ์สิงแวดลอ้มตามหลกั 3R ไดแ้ก ่  Reduce คือการลดการใช ้ Reuse คือการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าทีสุด และ Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรพัยากรทีสามารถนํากลบัมารีไซเคิล หรือนํากลบัมาใชใ้หม่ 
 กรณีตวัอยา่ง : ในถินทุรกนัดารของประเทศไทย     ไลออนสไ์ทยและญีปุ่นโดยความร่วมมือของกรมป่าไมแ้ละมูลนิธิ ไลออนสส์ากล ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้8,000 ตน้  เพือป้องกนันําหลากดินถล่มและแกว้กิฤติโลกรอ้นนอกจากนันยงัแสดงใหช้าวบา้นไดเ้ห็นความสาํคญัของตน้ไมใ้นเชิงนิเวศน์ p.5 
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ดา้นการเตรียมความพรอ้มและการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ  เมือใดทีเกิดภยัพิบติั ไลออนสพ์รอ้มเสมอทีจะ เขา้ช่วยเหลือดว้ยความเป็นสากลจึงสามารถระดมความช่วยเหลือจากทัวโลก เพือช่วยผูป้ระสบภยัไดใ้นทันที และดว้ย            LIONS ALERT PROGRAM  ไลออนสจ์ึงมีความพรอ้มอยูเ่สมอในภาวะฉุกเฉิน 
 กรณีตวัอยา่ง : เมือปี ค.ศ.2010 เกิดแผ่นดินไหวในไฮติ สโมสรไลออนสเ์ขา้ช่วยเหลือในทันทีดว้ยมูลค่ากวา่ US$ 4.6 ลา้น ไลออนสใ์นสาธารณรฐัโดมินิกนั ประสานความร่วมมือจดัเรือสองลาํเพือลาํเลียงสิงของให้ผูป้ระสบภยัตรงไปยงัไลออนสไ์ฮติ ซึงรวมถึงเต็นท์สาํหรบัผูป้ระสบภยั จาํนวน 3,000 คน  นอกจากนันยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากกรณีแผน่ดินไหวในจีน ชิลีและญปุ่ีน รวมถึงเหตุการซึนามิ เมือปี ค.ศ.2004 ในครงันันประเทศไทยไดร้บัความช่วยเหลือจาก LCIF ในการก่อสรา้งหมู่บา้นไลอนสส์าํหรบัผูป้ระสบภยักวา่ 250 หลงัมลูค่ากวา่ 100 ลา้นบาท 
 กิจกรรมดังกล่าวขา้งตน้ สโมสรของท่านอาจมีส่วนร่วมในดา้นใดดา้นหนึงหรือท่านสามารถจะเสนอความคิดเห็นใหม่โครงการใหม่ทีอาจจะสนองตอบความตอ้งการของชุมชนได ้ ซึงจะทาํใหท่้านเกิดความสุขใจในการทาํประโยชน์เพือชุมชนดงักล่าว                       p.6 
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องคก์รของเรา  สโมสรไลออนส ์ (Lions Club) ขอใหร้ะลึกอยูเ่สมอวา่เข็มเครืองหมายไลออนส ์ มิไดแ้สดงวา่ท่านเป็นสมาชิกของไลออนสส์ากล แต่ท่านเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนสที์ตงัขนึในทอ้งถินของท่าน สโมสรทีท่านสงักดัอยูต่่างหาก ทีเป็นสมาชิกของสโมสร       ไลออนสา์กล 
 สโมสรไลออนสแ์ต่ละสโมสรเป็นฐานหลกัสาํคญัของ ไลออนสส์ากลและเป็นกลไกสาํคญัในการทาํกิจกรรมและสรา้งสรรสิงทีดีแก่ชุมชน สโมสรไลออนสส์ากลมีหน้าทีกาํกบัดูแล และสนับสนุนการทาํงานของสโมสรของท่านเหมือนกบัอีก 45,000 สโมสรทวัโลก  สมาชิกสโมสรไลออนสทุ์กคนต่างมุ่งหวงัทีจะพฒันาชุมชนและมุ่งมนัทีจะลงมือทํากิจกรรมใหส้าํเร็จ และเมือใดทีสมาชิกมารวมตัวกนัปัญหาก็จะน้อยลงและชุมชนก็จะดีขนึ 
 การเขา้เป็นสมาชิกก็โดยการเชือเชิญเท่านัน จึงเป็นสิงน่าภาคภูมิใจ สมาชิกจะตอ้งบรรลุนิติภาวะมีคุณธรรมและเป็นคนดี ของชุมชน เมือเป็นสมาชิกไลออนส ์ท่านคืออาสาสมคัรขององคก์รทีเป็นทียอมรบัจากทวัโลก 
 ท่านเป็นสมาชิกก่อตงัหรือสมาชิกของสโมสรไลออนส ์สโมสรไลออนสข์องท่านไดใ้หค้าํมนัทีจะปฏิบติัตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรไลออนสส์ากลดงันัน  ท่านจะตอ้งทําความเขา้ใจในเนือหาของคู่มือฉบบันีและท่านสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.lionsclubs.org 
 คณะกรรมการบริหารของสโมสรประกอบดว้ย  นายกสโมสร   นายกสโมสรเพิงผ่านพน้   อุปนายกสโมสร เลขาธิการสโมสร เหรญัญิกสโมสร ไลออนเทมเมอร ์(ผูดู้แลทรพัยสิ์นสโมสร) เทลทวสิเตอร ์ (ผูส้รา้งสรรบรรยากาศในการประชุม) ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ และอืนๆ (ถา้มี) โดยกาํหนดใหมี้การเลือกตงัทุกปีมีวาระการปฏิบติัหน้าทีตามปีบริหารของไลออนสส์ากลคือ กรกฎาคมถึงมิถุนายนของปีถัดไป 
 p.7 

 งานของสโมสรจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการโครงการฯ ซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริหารของสโมสร บางครงัสมาชิกของสโมสรทงัหมดก็ไดร้บัแต่งตงัอยูใ่นคณะกรรมการเหล่านีดว้ย และถือเป็นหน้าทีทีสาํคญัของสมาชิกทีไดร้บัแต่งตงั ทีจะตอ้งตงัใจทาํใหดี้ทีสุด 
 คณะกรรมการดา้นธุรการ (Administrative Committees) จะรวมถึง ฝ่ายกาํกบัการเขา้ประชุม (Attendance) ฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั ฝ่ายการประชุมใหญ ่ฝ่ายการเงิน (Finance) ฝ่ายขอ้มูลขา่วสาร ฝ่ายสมาชิกภาพ ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ฝ่ายตอ้นรบั และฝ่ายพฒันาผูนํ้า 
 คณะกรรมการดา้นกิจกรรม (Activities Committees) โดยปกติจะขนึอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมของสโมสร แต่ละสโมสรและแต่ละภาค สามารถจะกาํหนดอตัราค่าบาํรุงประจาํปีไวเ้ป็นค่าใชจ้า่ยได ้ ส่วนค่าสมาชิกในส่วนของไลอนสส์ากลเป็นค่าใชจ้า่ยสาํหรบัสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงวารสารเสียงสิงโต 
 เงินบริจาคทีไดร้บัหา้มมิใหน้าํไปใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการบริหารและโปรดระลึกเสมอวา่ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางคจ์ะตอ้งกลบัคืนสู่ชุมชนทงัหมด 
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ภาคและภาครวม (District and Multiple Districts)  
 ภาคเป็นสะพานเชือมระหวา่งสโมสรกบัไลออนสส์ากล โดยแต่ละภาคจะประกอบดว้ยสโมสรไม่น้อยกวา่ 35 สโมสร มีสมาชิกรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1,250 คน ปัจจุบนัมีสโมสรไลออนสท์วัโลกกวา่ 45,000 แหง่ นับรวมกนัเป็นภาคกวา่ 760 ภาค  
 ทุกปีในแต่ละภาคจะมีการเลือกตงั ผูว่้าการภาค เพือรบัผิดชอบการดําเนินงานตามเป้าหมายทีไดร้บัรว่มกบั   ทีมผูว่้าการภาค (District Governor Team) อนัประกอบดว้ยผูว้า่การภาค รองผูว้า่การภาค คนที 1 และ คนที 2 มีหน้าทีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของภาค จดัทีมงานระดบันโยบายเพือทํางานในเรอืงการเพิมจาํนวนสมาชิกและการตงัสโมสรใหม ่
 นอกจากนันผูว้า่การภาคฯ มีหน้าทีกาํกบัดูแล คณะมนตรีภาค(District Officers) ซึงประกอบดว้ยผูว้า่การภาค ผูว้า่การภาค เพิงผ่านพน้ รองผูว้า่การภาค คนที 1  รองผูว้า่การภาค คนที 2 เลขาธิการภาค เหรญัญิกภาค ประธานภูมิภาค และประธานเขต  คณะกรรมการภาค (District Cabinet) จะประกอบดว้ยคณะมนตรีภาค (District Officers) ประธานภูมิภาค ประธานเขต ประธานฝ่ายต่างๆ รวมทงันายกสโมสรแและเลขาธิการสโมสร ซีงจะทาํหน้าทีทีปรึกษาภาคอีกดว้ย 
 ไลออนสส์ากลกาํหนดใหภ้าคแบ่งเป็นภูมิภาคและเขตโดยใช้เกณฑด์งันี - จาํนวนสโมสรไลออนสร์ะหวา่ง 10-16 สโมสรรวมกนัเรียกวา่      ภูมิภาค (Regions) และ - จาํนวนสโมสรไลออนสร์ะหวา่ง 4-8  สโมสร    รวมกนัเรียกวา่     เขต ( Zones )  ภาครวม (Multiple Districts)  ภาครวมใชเ้รียกพืนทีทีแบ่งโดยใช้เสน้แบ่ง อาณาเขตของประเทศ  รฐัหรือจงัหวดัทีมีภาคมากกวา่ 2 ภาคขนีไป แต่หากพืนทีทีแบ่งโดยใชเ้สน้แบ่งอาณาเขตของประเทศ รฐัหรือจงัหวดั ทีมีเพียงภาคเดียว ก็ใหเ้รียกวา่  ภาค     (Single District) 
 
 
 
 p.8 
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สโมสรไลออนสส์ากล  (Lions Clubs International) 
 คณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากลจาํนวน 34 คน    จากทวัโลกมีหน้าทีกาํกบัดูแลสโมสรไลออนสส์ากล โดยจดัใหมี้การประชุมปีละ 4 ครงั เพือกาํหนดนโยบายของ  ไลออนส ์ ติดตามผลการทํางานโครงการต่างๆ ดูแลคณะกรรมการอาํนวยการ และคณะกรรมการทุกคณะ บริหารจดัการส่วนหารายได ้ ทรพัยสิ์น และเงินกองทุนของสโมสรไลออนส ์จดัทําและอนุมติังบประมาณประจาํ ปีบริหาร  (กรกฎาคม-มิถุนายนของปีถัดไป)  
 คณะเจา้หน้าทีผูบ้ริหารสโมสรไลออนสส์ากล (International Officers) ประกอบดว้ย  5 คน ไดแ้ก่ นายกสโมสรไลออนสส์ากล นายกสโมสรไลออนสส์ากลเพิงผ่านพน้       อุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 1 อุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 2 และอุปนายกสโมสรไลออนสส์ากลคนที 3     เป็นผูร้บัผิดชอบในการ ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป็นผูนํ้าทีสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัสมาชิกทวัโลกกวา่ 1.4 ลา้นคน 
 นอกจากนันยงัมีกรรมการอาํนวยการแต่งตงั (Board Appointees)  มีหน้าทีคอยชว่ยเหลืองานคณะกรรมการอาํนวยการและคณะเจา้หน้าทีผูบ้ริหารสโมสรไลออนส์สากลตามทีไดร้บัมอบหมาย 
             p.9 
 
 
 

 ภาวะผูน้าํ (Leadership) 
 ไลออนสส์ากลมุ่งมนัทีจะส่งเสริมและพฒันาความเป็นผูนํ้าใหดี้ขนึ ตงัแต่ระดบัสโมสรขึนไป หากมีความประสงคที์จะเรียนรูแ้ละฝึกฝนการเป็นผูนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขอแนะนําใหใ้ชก้ารเรียนรูอ้อนไลน์ไดที้ http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadershipresourcecenter/index.php 

 คณะเจา้หน้าทีผูบ้ริหารสโมสรไลออนสส์ากลและคณะ กรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากลมาจากการเลือกตงัของผูแ้ทนสโมสร (Delegates) ในระหวา่งการประชุมใหญ่ประจาํปีของไลออนสส์ากล (International Convention) นายกสโมสรไลออนสส์ากล (International President) จะไดร้บัเลือกตงั 3 ปี ก่อนเขา้รบัตําแหน่งโดยจะทาํหน้าทีอุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 3   อุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 2     และอุปนายกสโมสร ไลออนสส์ากล คนที 1 คราวละ 1 ปี รวม 3 ปี ก่อนเขา้รบัตาํแหน่งนายกสโมสรไลออนสส์ากล 
 กรรมการอาํนวยการมาจากการเลือกตงัเขา้รบัตาํแหน่งมีวาระ 2 ปี  
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 มูลนิธิสโมสรไลออนสส์ากล (Lions Clubs International Foundation) : LCIF                                 

 มูลนิธิสโมสรไลออนสส์ากล  (Lions Clubs International Foundation ) : LCIF  
 เริมก่อตงัเมือ ปี ค.ศ.1968 ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนทวัโลกไปแลว้เป็นจาํนวนเงินหลายหมืนลา้นบาท โดยมีส่วนเขา้ไปจดัการปัญหาใหญ่ๆ เช่น เรืองความพิการทางสายตา และโสตประสาท การเขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งทันท่วงที ปัจจุบนัมูลนิธิไดใ้หค้วามช่วยเหลือชุมชนผ่านสโมสรไลออนส์ต่างๆ ทัวโลก ปีละกวา่ 1,500 ลา้นบาท 
 ผลแหง่ความสาํเร็จของไลออนสส์ากลในระดบัโลกเกิดจากแรงอุดหนุนของ LCIF ในขณะเดียวกนั LCIF ก็ยงัสนับสนุนสโมสรในระดับทอ้งถิน ไม่วา่จะเป็นการสรา้งโรงเรียน คลินิค ศูนยฝึ์กอบรม หรือโครงการเพือมนุษยชาติขนาดใหญ ่แทจ้ริงแลว้เงินบรจิาคส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกไลออนสแ์ลว้ยอ้นกลบัมาอุดหนุนให ้แก่กิจกรรมของไลออนสต์ามลาํดับความจาํเป็น อยา่งไรก็ดี LCIF ภูมิใจทีไดจ้ะร่วมมือกบัองคก์รการกุศลทีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัเพือใหค้วามช่วยเหลือแก่มนุษยชาติ 
 LCIF มีความภาคภูมิใจเป็นอยา่งมากในโครงการ SightFirst  ทีเริมเมือปี ค.ศ.1990  เพือรณรงคก์ารลดจาํนวนคนตาบอดทวัโลก และนับตงัแต่เริมโครงการนี  ไลออนสส์ามารถระดมเงินบริจาคไดก้วา่ 12,000 ลา้นบาท จึงถือไดว้า่ LCIF เป็นองคก์รทีช่วยคนตาบอดทีใหญที่สุดในโลก       p.11 

 นอกจากนันดว้ยขนาด  ขอบเขต และประสิทธิผลของโครงการ SightFirst  จึงส่งผลให ้LCIF เป็นองคก์รการกุศลภาคประชาชน (NGO) ทีใหญที่สุดของโลกอีกดว้ย  ส่วนใหญ่ของเงินบริจาคมาจาก เมลวินโจนสเ์ฟลโล่ชิพ (Melvin Jones Fellowship Program) : MJF ทีมีผูบ้ริจาคครงัละ US$1,000 หรือมากกวา่     
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สิงควรรู ้
 การประชุมสโมสร (Club Meetings)  สโมสรถือวา่การประชุมสโมสรเป็นสิงสาํคญัทีตอ้งจดัใหมี้ขนึเป็นประจาํ     สมาํเสมอ โดยสโมสรส่วนใหญ่กาํหนดใหมี้การประชุมเดือนละสองครงั สมาชิกในสโมสรตกลงร่วมกนั วา่จะประชุมในวนัเวลาและสถานทีใด ขณะเดียวกนัเป็นหน้าทีของสมาชิกทุกคนทีจะตอ้งเขา้ประชุมทุกครงั หรือใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทําได ้ เพราะการพบปะกนัเป็นประจาํจะช่วยกระชบัมิตรภาพในหมู่สมาชิก และก่อใหเ้กิดเป้าหมายร่วมกนัอนัเป็นหนทางสู่ความสาํเร็จ  ในฐานะสมาชิกใหม่ ควรตระหนักในความสาํคญัทีจะตอ้งซึมซบัความรูที้เกียวกบัไลออนสร์วมถึงจิตวญิญาณของ       ไลออนสใ์หม้ากทีสุด โปรดระลึกเสมอว่าการเขา้รว่มประชุมของท่านมีความสาํคญัอยา่งยิงต่อสโมสร และตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของสโมสรหรือตามทีสโมสรไดม้อบหมายอยา่งสมาํเสมอ  รางวัลการเขา้ประชุมสโมสร 100% (Perfect Attendances Awards) จะมอบใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ประชุมสโมสรทุกครงัตลอดปีบริหาร  รางวัลสาํหรบัสมาชิก (Member Awards) ไลออนสถื์อวา่การทาํประโยชน์แก่ชุมชนเป็นรางวลัชีวติ แต่บางครงัการทํางานทีประสบความสาํเร็จก็สมควรจะไดร้บัยกยอ่งชมเชย บางท่านอาจจะคิดวา่รางวลัและการยกยอ่งคงจะยงัอีกไกลแต่สาํหรบัสมาชิกใหม่ของไลออนสย์งัมีอีกหลายรางวลัทีท่านจะไดร้บัในเวลาไม่ชา้ไม่นาน อาทิเช่นรางวลัสาํหรบัท่านทีแนะนําสมาชิกใหม่เขา้สโมสรของท่าน หรือรางวลัการก่อตงัสโมสรใหม ่ ทงัสองรางวลันีท่านมีสิทธิทีจะดาํเนินการได้ทันทีหลงัจากเขา้รบัการปฐมนิเทศแลว้ นอกจากนันยงัมีรางวลัสาํหรบัสมาชิกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก กิจกรรมทีดีเด่น ความคิดริเริมงานประชาสมัพนัธดี์เด่น และการเป็นผูนํ้าดีเด่น  วารสารเสียงสิงโต (LION Magazine) เป็นวารสารของสโมสรไลออนสส์ากลทีจดัพิมพท์งัหมด 21 ภาษา เป็นประจาํ ปีละ 10 ครงั และท่านก็จะไดร้บัวารสารดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่า ในวารสารจะมีเรอืงราวของสมาชิกดีเด่นและกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรจากทวัโลก รวมทงัสารของนายกสโมสรไลออนสส์ากล ขอ้มูลทีเกียวขอ้งดา้นนโยบายและกิจกรรม  สโมสรของท่านและภาคของท่านอาจจะจดัพิมพจ์ดหมายขา่ว (Newsletter)  หรือประกาศขา่ว (Bulletin) หรืออีเมล หรือไลน์ (eNewsletter) ทีรวมขอ้มูลขา่วสารทอ้งถินอีกก็ได ้          p.12 
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การประชุมใหญ่ไลออนสส์ากล (International Convention)  ถือเป็นการประชุมทียงิใหญ่ทีสุดและสาํคญัทีสุด ทุกๆ ปี สมาชิกไลออนสห์ลายหมืนคนจากทวัสารทิศรวมตัวกนัเป็นเวลาหนึงสปัดาหเ์พือหารือถึงภารกิจขององคก์รการเพิมเติมความรูแ้ละสรา้งมิตรภาพทีดีระหวา่งมวลสมาชิก และทีสาํคญัทีสุดคือ การเลือกตงันายกและกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล และพิธีเขา้รบัตาํแหน่งของนายกไลออนส์สากลคนใหม ่ สมาชิกจะเลือกเขา้ฟังการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการสมัมนาใดก็ไดที้มีเนือหาสาระเพือช่วยเป็นแนวทางในการปรบัปรุงสโมสรและพฒันาศักยภาพของสมาชิก มีการเฉลิมฉลองอยา่งมีสีสรรใหก้บัมิตรภาพในหมู่สมาชิก การพบปะสนทนาและขบวนพาเหรดตระการตาทีแหแ่หนในเมืองทีเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม เป็นตน้ 
 สมาชิกทีมีสภาพสมบูรณ์สามารถเขา้รว่มประชุมได ้รายละเอียดติดตามไดจ้าก http://lcicon.lionsclubs.org/EN/attendees/registrationinformation.php  ททีาํการสโมสรไลออนสส์ากล (Lions Clubs International Headquarters)  ตงัอยูที่เมืองโอ๊คบรูค มหานครชิคาโก มลรฐัอิลอนอยส ์ สหรฐัอเมริกา มีเจา้หน้าทีประจาํประมาณ 300 คนบริหารจดัการโดยผูอ้าํนวยการ (Executive Director) เพือทํางานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะเจา้หน้าทีบริหารและคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากลในการขบัเคลือนภารกิจทงัในและต่างประเทศทวัโลก เจา้หน้าทีทีทํางานในสาํนักงานใหญ่มีทงัระดับส่วน (Division) และฝ่าย (Department) ทีมีความชาํนาญดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย ดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นสารสนเทศ ดา้นการเพิมสมาชิกและการรกัษาจาํนวนสมาชิก ดา้นการพฒันาผูนํ้า ดา้นการจดัการระดบัภาคและสโมสร ดา้นวสัดุคุรุภณัฑข์องไลออนส ์ดา้นรูปแบบกิจกรรม เป็นตน้ 
 การสนับสนุนและการบริการจะจดัไวต้ามภาษาทีเป็นทางการของไลออนส ์ 11 ภาษา ไดแ้ก ่ จีน องักฤษ ฟินแลนด ์ฝรงัเศสเยอรมนั อิตาลี ญีปุ่น เกาหลีโปรตุเกส สเปนและสวีเดน 
 ทีทําการจะเปิดทําการในวนัจนัทรถึ์งวนัศุกร ์ระหวา่งเวลา 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                                                                                 p.13 
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Board Appointees :  กรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล (แต่งตงั) คือ ผูที้ไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากลเพือไปเป็นประธานคณะกรรมการคณะหนึงคณะใดหรือตามแต่จะมอบหมาย 
 District : ภาค คือ เขตพืนทีทีประกอบดว้ยสโมสรอยา่งน้อย 35 สโมสร มีสมาชิกรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1,250 คน ปัจจุบนัมีทงัหมดประมาณ 760 ภาค ทัวโลก 
 District Cabinet : คณะกรรมการภาค ประกอบดว้ย ผูว้า่การภาค ผูว้า่ฯ เพิงผ่านพน้ รองผูว้า่ฯ คนที 1 รองผูว้า่ฯ คนที 2 เลขาธิการภาค เหรญัญิกภาค ประธานภูมิภาค ประธานเขต ประธานฝ่ายต่างๆ  รวมทงันายกสโมสร และเลขาธิการสโมสร 
 District Governor : ผูว่้าการภาค  คือ ผูนํ้าของภาค ทีมาจากการเลือกตงั มีวาระ 1 ปี 
 District Governor Team : ทีมผูว่้าการภาค  ประกอบดว้ยผูว้า่การภาค รองผูว้า่ฯ คนที1 และคนที 2 
 Executive Director : ผูอ้าํนวยการบริหาร คือผูบ้ริหารเจา้หน้าทีทีทํางาน ณ ทีทําการสโมสรไลออนสส์ากล                                      (Lions Clubs International Headquarters) 
 Hellen Keller : เฮเลน เคลเลอร ์ คือนักเขียนและนักทํากิจกรรมเพือชุมชนชาวอเมริกนัทีตาบอดและหูหนวก เป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจแก่ไลออนสจ์นทําใหเ้กิดโครงการพิทกัษ์สายตาขนึ 
 International Association of Lions Clubs :  สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล คือ ชือขององคก์ารอยา่งเป็นทางการ 
 International Board of Directors : คณะกรรมการอาํนวยการไลออนสส์ากล คือ คณะกรรมการทีกาํกบัดูแลสโมสรไลออนสส์ากล 
 International Headquarters :  ทีทาํการสโมสรไลออนสส์ากล ตงัอยูที่เมืองโอ๊คบรุค มลรฐัอิลินอยส ์สหรฐัอเมริกา 
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International Officers : คณะเจา้หนา้ทีผูบ้ริหารสโมสรไลออนสส์ากล ประกอบดว้ย นายกสโมสร     ไลออนสส์ากล นายกสโมสรไลออนสส์ากล เพิงผ่านพน้ อุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 1 อุปนายกสโมสรไลออนสส์ากล คนที 2 และอุปนายกสโมสร     ไลออนสส์ากล คนที 3 
 LCIF : มูลนิธิสโมสรไลออนสส์ากล  (Lions Clubs International Foundation) ส่วนงานของไลออนสส์ากลทีสนับสนุนเงินใหชุ้มชนและกิจกรรมของไลออนสปี์ละกวา่ 1,500 ลา้นบาท 
 LION Magazine : วารสารเสียงสิงโต สือสิงพิมพ์ของไลออนสอ์ยา่งเป็นทางการ 
 Lions Club : สโมสรไลออนส ์  สโมสรไลออนสแ์ต่ละสโมสรเป็นฐานสาํคญัของไลออนส์สากล ปัจจุบนัมีประมาณ 45,000 สโมสร ทัวโลก 
 Lions Clubs International : สโมสรไลออนสส์ากล เป็นชือเรียกขององคก์รแบบง่ายๆ 
 Melvin Jones : นายเมลวิน โจนส ์  ผูก้่อตงัสโมสร   ไลออนสส์ากล 
 Melvin Jones Fellowship : เมลวินโจนสเ์ฟลโล่ชิพ (Melvin Jones Fellowship Program) MJF เป็นโครงการ ของ LCIF ทีมอบเข็มทีระลึกใหแ้ก่ผูที้บริจาคครงัละ US$ 1,000 หรือมากกวา่ 
 Multiple Districts : ภาครวม คือการรวมตวัของภาคตงัแต่สองภาคขนึไปในพืนทีปกครองเดียวกนัทีแบ่งโดยใชเ้สน้แบ่งอาณาเขตของประเทศ รัฐหรือจงัหวดั  
 Regions : ภูมิภาค  คือ หน่วยรองจากภาค ทีประกอบ ดว้ยสโมสร 10-16 สโมสร 
 SightFirst : คือโครงการพิทกัษ์สายตาของ LCIF  
 We Serve : คาํขวญัของสโมสรไลออนสส์ากล 
 www.lionsclubs.org   เขา้เวบ็ไซดข์องไลออนสส์ากล 
 Zones : เขต คือ หน่วยรองจากภาคและภูมิภาค ทีประกอบดว้ยสโมสร 4-8 สโมสร  
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