พิธีรบั สมาชิกใหม่

New Member Induction Ceremonies
พิธีรบั สมาชิกใหม่ของสโมสรไลออนส์เป็ นพิธีทีมีความสําคัญมากพิธีหนึ งการประกอบพิธีจึงจะต้องจัดให้เป็ น
พิธีการจริงๆ ไม่ควรทําอย่างสุกเอาเผากินเพราะหากประกอบพิธีให้เกิดความประทับใจแก่สมาชิกใหม่ได้แล้วจะเป็ น
เครืองผูกใจให้สมาชิกอยูก่ บั สโมสรตลอดไป

การเชิญสมาชิกใหม่

ก่อนทีสโมสรไลออนส์จะเชิญผูใ้ ดเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่นัน ควรจะดําเนิ นตามขันตอนดังต่อไปนี
1. เมือสมาชิกของสโมสรผูใ้ ด เสนอชือบุคคลทีสมควรจะเชิญเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ โดยประธานกรรมการฝ่ าย
สมาชิกภาพของสโมสร ควรร่วมพิจารณาว่าผูท้ ี ได้รบั เชิญนั นจะต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพเป็ นหลักเป็ นฐาน มีฐานะดี
เป็ นผูท้ ีไม่มีชือเสียงเสือมเสียทางศีลธรรม การเงิน และทางอืนในสังคม เป็ นผูท้ ีมีความศรัทธาในอุดมการณ์
ของไลออนส์สากล
2. ควรให้สมาชิกผูแ้ นะนํ าได้เชิญผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกได้มาร่วมการประชุมประจําเดื อนของสโมสรมากหรือ
น้อยครังเท่าใดแล้วแต่สโมสรทีจะพิจารณากําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ ในขณะเดียวกันสมาชิกผูแ้ นะนํ าควรจะได้
แนะนํ าให้ผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกรูจ้ กั สมาชิกอืนๆ ในสโมสร และธรรมเนี ยมประเพณีของไลออนส์ดว้ ย
3. เมือผูท้ ีจะมาเป็ นสมาชิกได้รว่ มประชุมประจําเดือนตามเกณฑ์ และประธานกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพรายงาน
ความเหมาะสมแล้วก็ เสนอให้ที ประชุ ม ประจําเดื อนของสโมสรพิ จารณาลงมติ รับเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ และ
กําหนดวันเวลา ทีจะประกอบพิธีรบั สมาชิกใหม่ต่อไป

การเตรียมการ

ก่อนจะประกอบพิธีรบั สมาชิกใหม่เลขาธิการสโมสรหรือไลออนเทมเมอร์จะต้องเตรียมอุปกรณ์สิงทีจะใช้ในพิธี
ดังต่อไปนี
1. เทียนสําหรับใช้ปฏิญาณตน (เทียนไข หรือ เทียนขีผึง) ขนาดเล็กยาวประมาณ 4-6 นิ ว จํานวนเท่ากับ
จํานวนสมาชิกใหม่ทีจะเข้าพิธีปฏิญาณตน
2. เทียนชัย ขนาดยาวประมาณ 12 นิ ว (เทียนไข หรือ เทียนขีผึง) พร้อมด้วยเชิงเทียน 1 ชุดสําหรับตังไว้ที
โต๊ะประธานข้างหน้าผูเ้ ป็ นประธานพิธี
3. พานกาไหล่ทองหรือเงิน ขนาดขอบพานกว้างประมาณ 6 นิ ว สําหรับใส่เข็มเครืองหมายไลออนส์
4. ถาดสําหรับใส่เอกสารคู่มือสมาชิกใหม่หนึ งถาด
สําหรับเข็มเครืองหมายไลออนส์ และเอกสารคู่มือสมาชิกใหม่ KIT นี ทางเลขาธิการสโมสรจะต้องติดต่อขอซือ
จากสํานักงานไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย ก่อนทีจะประกอบพิธี

กําหนดการประกอบพิธี

การประกอบพิ ธี รบั สมาชิก ใหม่นี อาจจะมี กําหนดการขึน ในระหว่างการประชุ ม ประจําเดื อ น หรือ ในงาน
ประชุมพิเศษของสโมสรไลออนส์ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม อย่างไรก็ดีควรจะได้พิจารณากระทําในขณะทีมีสมาชิ ก
หรือแขกผูม้ ีเกียรติมาประชุ มกันเป็ นจํานวนมาก ซึงจะทําให้เกิดความประทับใจแก่ผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ และ
บรรดาผูท้ ีมาร่วมประชุมด้วย
การประกอบพิธี
ในพิธีรบั สมาชิกใหม่นายกสโมสรอาจจะประกอบพิธีเองหรือมอบหมายให้ไลออนส์อาวุโสของสโมสรหรือของ
ภาค (อดี ตนายกสโมสรประธานเขต ประธานภูมิภาค รองผูว้ ่าการภาค หรือประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ ฯลฯ) เป็ น
ประธานพิ ธีก็ได้ และเลขาธิ การสโมสรหรือไลออนเทมเมอร์จะต้องจัด เตรียมอุ ปกรณ์ ทีจะใช้ในการประกอบพิ ธีให้
ครบถ้วน

ขันตอนของการประกอบพิธี มีดงั ต่อไปนี

ขันตอนที 1
พิธีกรของงานหรือประธานทีประชุมเชิญผูเ้ ป็ นประธานพิธี
ดําเนิ นการประกอบพิธีรบั สมาชิกใหม่ หรือแต่งตังผูป้ ระกอบพิธีรบั สมาชิกใหม่

ขันตอนที 2
เมือเริมพิธี ผูป้ ระกอบพิธีกล่าวต่อทีประชุมว่า
“โดยทีพิ ธีการรับสมาชิกใหม่นี เป็ นพิ ธีทีสําคัญมากของสโมสรและสําหรับผูท้ ี จะเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ ใน
ระหว่างพิธีจึงต้องการความสงบ เพือให้จิตใจเกิดสมาธิ ยึดมันในคําปฏิ ญาณ กระผมจึงขอให้ทีประชุ มนี อยู่ในความ
สงบระหว่างทีประกอบพิธีอยูก่ รุณาปิ ดเสียงเครืองมือสือสารทุกชนิ ดด้วยครับ”

ขันตอนที 3
ผูป้ ระกอบพิธี กล่าวต่อผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่
“ต่อไปนี กระผมจะขานชือผูท้ ีสโมสรได้เชิญให้เข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ พร้อมทังสมาชิกผูแ้ นะนํ า เมือกระผม
ขานชือผูใ้ ดแล้ว กรุณาออกมายืนทีบริเวณพิธีนีดว้ ย”
การขานชือผู ้ทีมาเป็ นสมาชิก ใหม่ ให้เรียกคํานํ าหน้าว่า คุ ณ หรือตามยศที มี อยู่ จะต้อ งไม่ ใช้คํานํ าหน้าว่า
“ไลออน” (เพราะยังไม่ได้เป็ นสมาชิกไลออนส์)
การออกมายืนให้เข้าแถวหันหน้าเข้าโต๊ะประธาน โดยผูท้ ีจะเป็ นสมาชิกใหม่ยืนแถวหน้า และสมาชิกผูแ้ นะนํา
ยืนแถวหลังให้ตรงกับผูแ้ นะนํามา

ขันตอนที 4
ผูป้ ระกอบพิธีกล่าวอารัมภบท
การกล่าวอารัมภบทต่อผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่นี มีวตั ถุ ประสงค์เน้นให้ผูท้ ีจะเข้ามาเป็ นสมาชิกได้ทราบ
ถึงความเป็ นมา อุดมการณ์ วัตถุประสงค์ ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ตลอดจนระเบียบวินัยของไลออนส์ เช่น
จรรยาบรรณ พันธะ ธรรมนู ญและข้อบังคับ ซึงจะเป็ นการก่อให้เกิดศรัทธา และความภาคภูมิใจในการทีจะได้เข้ามา
เป็ นสมาชิ กขององค์ก รการกุ ศ ลที ใหญ่ที สุ ด ในโลก ข้อ ความที จะกล่ าวแล้วแต่ ผู ้ป ระกอบพิ ธี จะเห็ น เหมาะสม และ
สามารถทําให้เกิดความประทับใจและศรัทธาในอุดมการณ์ของไลออนส์ แต่ไม่ควรยืดยาวจนผูร้ ่วมพิธีเกิดความเหนื อย
หน่ าย ต่อไปนี เป็ นตัวอย่างข้อความทีสมควรจะกล่าว
“สมาคมสโมสรไลออนส์สากล เป็ นองค์ก รการกุ ศ ลเพื อมนุ ษ ยชาติ ระหว่างประเทศ ได้ก่อกําเนิ ด ขึนในปี
พุทธศักราช 2460 หรือเมือ 99 ปี ทีผ่านมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนักธุรกิจนํ าโดย Mr.MELVIN JONES ได้เชิญ
ชวนนักธุรกิจร่วมอุดมการณ์จาํ นวน 23 สโมสร ได้รวมตัวกัน จัดตังสมาคมการกุศลขึน และได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่
ครังแรก ในระหว่างวันที 8-10 ตุลาคม พุทธศักราช 2460 ณ เมืองดัลลัส, มลรัฐเท็กซัส, ประเทศสหรัฐอเมริกา ที
ประชุมได้เลือก DR. W.P. WOODS เป็ นนายกสมาคมสโมสรไลออนส์เป็ นท่านแรก
ฉะนั นมวลสมาชิกไลออนส์จึงถื อว่าวันที 8 ตุ ลาคม ของทุ กปี เป็ นวันกําเนิ ด ของสมาคมสโมสรไลออนส์ซึง
ต่ อมาได้เรียกว่า วัน ไลออนส์ส ากลหรือ วัน ไลออนส์บริก าร ปั จจุบัน ที ตังของสํานั ก งานใหญ่ อ ยู่ที เมื อ งโอ๊ ค บรู ค
มลรัฐอิลลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขณะนี สมาคมสโมสรไลออนส์สากล มีสโมสรในสังกัด 46,725 สโมสร ใน 743 ภาค และใน 210 ประเทศ
และอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ มีสมาชิกทัวโลกจํานวนกว่า , ,
คน นับได้วา่ เป็ นองค์กรการกุศลทีใหญ่ทีสุดใน
โลก โดยใช้เครืองหมายเป็ นอักษร L สีทอง อยูใ่ นวงกลมสีม่วง และมีภาพหน้าสิงโตหันหน้าไปทางซ้ายและขวา

วงกลมรอบอักษร L หมายถึงพลังของสมาชิกและสโมสร
ไลออนส์ ทังหมดทัวโลกรวมกันเป็ นองค์กรเดียว
ภาพหน้าสิงโตทีหันไปทางซ้ายและขวา หมายถึ ง ไลออนส์มองไปในอดีตด้วยความภาคภูมิใจ และมองไปในอนาคต
ด้วยความเชื อมันในการให้ค วามช่ วยเหลื อ และให้บริการแก่เพื อนมนุ ษ ย์ คําว่า LIONS ข้า งบนวงกลม หมายถึ ง
สมาคมสโมสรไลออนส์ และคําว่า INTERNATIONAL ข้างล่างวงกลม หมายถึง การเป็ นสมาคมสโมสรสากล สีของ
ไลออนส์ก็คือ สีม่วงและสีทอง และชาวไลออนส์ยงั มีคติ พจน์ วา่ WE SERVE ซึงมีความหมายว่า สมาชิ กไลออนส์
พร้อมทีจะบริการอยูเ่ สมอ
วัตถุประสงค์ของการก่อตังสโมสรไลออนส์สากล มีอยู่ 8 ประการด้วยกัน ได้แก่
1. เพือจัดองค์การและกํากับดูแลการบริหารของสโมสรให้เป็ นทีรูจ้ กั ในฐานะสโมสรไลออนส์
2. เพือประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส์
3. เพือส่งเสริมความนึ กคิด วิจารณญาณอันดี ระหว่างมวลประชาชาติในโลก ด้วยการศึกษา ถึงปั ญหา
สัมพันธภาพระหว่างชาติ
4. เพือส่งเสริมทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ในหลักการให้เกิดความเป็ นพลเมืองดี และการปกครองทีดี
5. เพือส่งเสริมให้เกิดความสนใจและการช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสาธารณกิจในสังคม และสวัสดิภาพ
ทางศีลธรรมในท้องถินนันๆ
6. เพือสร้างสามัคคีธรรม ในหมู่สมาชิกของสโมสร ให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน
7. เพือส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย ในเรืองทีเป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ทังนี โดยไม่เกียวข้องฝั กใฝ่ กับการเมือง การศาสนา หรือลัทธินิยมใดๆ
8. เพือกระตุน้ เตือนและส่งเสริม ให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพและรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ ในการ
ดําเนิ นธุรกิจและอาชีพ ทังนี โดยสโมสรไม่มีวตั ถุประสงค์ทีจะกระทําให้เกิดผลประโยชน์ ทางการเงิน
โดยตรงแก่สมาชิกของตน

*สําหรับไลออนส์ในประเทศไทย ได้เริมจัดตังสโมสรไลออนส์แห่งแรก เมือปี พุทธศักราช 2502 หรือ ปี
ทีผ่านมา โดยมีสโมสรไลออนส์แห่งแรก คือ สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ มีไลออน ดร.บุญรอด
บิณฑสัณฑ์ เป็ นนายกสโมสรท่านแรก
ขณะนี ในประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์อยูท่ วประเทศร่
ั
วม
สโมสร มีสมาชิกกว่า ,
คน
โดยมีสภาผูว้ า่ การไลออนส์สากลภาครวม 310 (ประเทศไทย) ควบคุมดูแลและวางแผนพัฒนาไลออนส์ไทย
จากภาครวม 310 ยังแบ่งการบริหารเป็ น 6 ภาคคือ ภาค 310 –A1, ภาค 310 – A2, ภาค310 B, ภาค 310 C,
ภาค 310 D, และภาค 310 E สําหรับท่านสมาชิกใหม่ สโมสรทีท่านจะเป็ นสมาชิกนั นคือสโมสรไลออนส์.................
สังกัดอยูใ่ นภาค 310 –.....มีสโมสรในสังกัด......สโมสร มีสมาชิก........... คน
* หากมีขอ้ มูลของสโมสรทีสมาชิกใหม่สงั กัดให้เล่าเรืองเกียรติประวัติ และข้อมูลของสโมสร เช่น ก่อตังเมือใด
ได้รบั รางวัลใดบ้าง สมาชิกของสโมสรได้รบั เกียรติบตั ร รางวัลใดบ้าง กิจกรรมเด่นๆ ของสโมสร

**เมื อท่ า นได้เข้า มาเป็ นสมาชิ ก ไลออนส์แล้ว ท่ า นย่อ มมี เพื อนที มี ป ณิ ธ านและความตั งใจที จะกระทํ า
สาธารณประโยชน์ ให้แก่เพือนร่วมโลกร่วมชาติ ทัวทุกหนทุกแห่งในโลกนี และได้รบั การยกย่องนับถือในสังคมทุกชัน
ท่านจะได้รบั ความปิ ติอิมเอมเมือได้ลงมือกระทํากิจกรรมทีสามารถช่วยเหลือเพือนมนุ ษย์ให้พน้ จากความทุกข์ยากด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับสโมสรทีท่านสังกัดอยู่ สโมสรไลออนส์ทุกสโมสรไม่ใช่สโมสรการค้า สโมสรนั กเรียนเก่า หรือ
สโมสรการเมือง แต่เป็ นสโมสรทีมีอุดมการณ์ ทีจะร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือ
เพือนมนุ ษย์ผูย้ ากไร้ หรือประสบเคราะห์กรรม โดยมิได้หวังผลประโยชน์ ทดแทนเป็ นส่วนตัวแต่ ประการใด สโมสร
ไลออนส์เป็ นเสมือนผูป้ ระสานงานหรือเป็ นสือกลางทีจะให้บริการแก่ผทู ้ ีต้องการความช่วยเหลือทัวไป ดังนัน จึงมีคติ

พจน์เป็ นหลักประจําอยู่ทุกสโมสรว่า เรายินดีบริการ (WE SERVE) อีกประการหนึ ง ภารกิจทีสําคัญทีสุ ดของสโมสร
ไลออนส์คือการให้บริการทีเป็ นสาธารณประโยชน์แก่ทอ้ งถินของตน และช่วยเหลือเพือนมนุ ษย์ผูย้ ากไร้หรือประสบภัย
พิบตั ิ ให้บรรเทาความเดือดร้อนหรือพ้นจากทุกข์ภยั นัน สมาชิกของสโมสรทุกคนจึงจะต้องพร้อมทีจะเสียสละทังกําลัง
กาย กําลังใจ ตลอดจนกําลังทรัพย์ทีเป็ นส่วนเกินเพือร่วมกันกระทํากิจกรรมให้บริการดังกล่าว โดยไม่มีผลประโยชน์
ตอบแทนแต่ประการใด**

***เนื องจากสโมสรไลออนส์แห่งนี เป็ นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จึงมีระเบียบข้อบังคับ และ
วินัยสําหรับ การบริห ารงานของสโมสร และควบคุ มการปฏิ บัติต นของสมาชิ ก ตามที สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
กําหนดไว้เป็ นระบบทีแน่ นอนดังนั นสมาชิกทุกคนของสโมสร นอกจากจะต้องยึดมันในอุดมการณ์ของไลออนส์แล้ว ยัง
จะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามธรรมนู ญข้อบังคับ จรรยาบรรณ และพันธะที มีอยู่ต่อสโมสรโดยเคร่งครัดด้วย อนึ ง
การเป็ นสมาชิกสโมสรไลออนส์นัน จะเป็ นได้ก็ดว้ ยการที ทีประชุ มของสโมสรไลออนส์พิจารณาเห็นสมควรเรียนเชิญ
ให้เข้ามาเป็ นสมาชิกเท่านัน และด้วยความสมัครใจของท่านเอง ดังนันเพือให้เป็ นทีประจักษ์ในการตัดสินใจของท่านจึง
ขอเรียนถามท่านว่าท่านพร้อมที จะเป็ นสมาชิกไลออนส์หรือไม่”ผูเ้ ข้าพิธีตอบรับ “พร้อมครับ/ค่ะ” มีสมาชิ กท่านใด
คัดค้านหรือไม่
เมือไม่มีผูใ้ ดคัดค้าน ผูป้ ระกอบพิธีก็กล่าวต่อไปว่า“เมือท่าน (ทุ กท่าน) ได้ตัดสินใจแน่ นอนแล้ว ก็ขอให้
ท่านปฏิญาณตนต่อหน้าท่านประธานพิธี และทีประชุมแห่งนี ”
ขันตอนที 5
พิธีปฏิญาณตน
ผูป้ ระกอบพิธี ขอให้พิธีกรแจกเทียนสําหรับปฏิญาณตนแก่ผูท้ ีจะเข้าเป็ นสมาชิกทุกคน และขอให้ประธาน
พิธี (นายกสโมสรหรือผูท้ ี ได้รบั เชิญ) จุดเทียนชัย เสร็จแล้วให้ผูท้ ีจะเข้าเป็ นสมาชิกมาจุดเทียนของตนจากเทียนชัย
หรือจะใช้เที ยนชนวนจุดจากเทียนชัย ไปจุดต่อเที ยนของผูท้ ี จะเข้าเป็ นสมาชิกก็ได้แล้วแต่ความสะดวก เมือทุ กคนจุ ด
เทียนเรียบร้อยแล้ว (ถือเทียนมือซ้าย ยกมือขวาขึน หรีไฟหน่ อย) ผูป้ ระกอบพิธีกล่าวต่อไปดังนี
การกล่าวคําปฏิญาณ กระผมจะกล่าวนํ า ขอให้ทุกท่ านกล่าวตาม เมือกระผมกล่าวว่า “ข้าพเจ้า” ขอให้ทุก
ท่านกล่าวคําว่า “ข้าพเจ้า” และตามด้วย ชือ-นามสกุล ของตนเอง ด้วยเสียงอันดังชัดเจน โดยยังไม่ใช้คาํ ว่า “ไลออน”
นําหน้า พร้อมนะครับ ข้าพเจ้า...........ขอให้คาํ มันสัญญาว่า
1. ข้าพเจ้าจะแสดงให้ประจักษ์, ถึงความศรัทธา, ในคุณค่า, แห่งอาชีพของตน, โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะ,
ด้วยความอุตสาหะ, วิริยะจนถึงทีสุด, เพือเชิดชูคุณภาพ, แห่งบริการของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะมุ่งให้บรรลุผลสําเร็จ ในกิจการงานและเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลกําไรอันพึงมีพึงได้อย่าง
ยุติธรรม ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเอง ต้องเสือมสินไป เพราะการแลกเปลียนเอาผลกําไร
ด้วยการเอารัดเอาเปรียบหรือด้วยการกระทําอันน่ าสงสัย
3. ข้าพเจ้าจะยึด มันอยู่เสมอว่า การเสริม สร้างธุ รกิ จ ของข้าพเจ้า ไม่ จําเป็ นต้องทําลายผู ้อืน ข้าพเจ้าจะ
ซือสัตย์ต่อผูไ้ ด้รบั การบริการจากข้าพเจ้าและต่อตนเอง
4. ข้าพเจ้าจะขจัดความสงสัยทังมวล ให้สินไปโดยพลัน ทีเกิดความระแวงสงสัย ในหน้าทีการงานเกียวกับ
สิทธิ และธรรมจรรยาของข้าพเจ้า ต่อมิตรทังปวง
5. ข้าพเจ้าจะยึดถือว่า มิตรภาพไม่ได้ขึนอยูก่ บั การบริการ หรือค่าตอบแทน และ ข้าพเจ้าจะยอมรับบริการ
ก็ดว้ ยนําใจแห่งมิตรภาพนัน
6. ข้าพเจ้าจะสังวรถึงหน้าที ทีข้าพเจ้ามีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ และประชาคม ในฐานะพลเมืองคน
หนึ ง ด้วยความภัก ดี โดยไม่เปลียนแปลง ข้าพเจ้าจะอุ ทิศ ทังกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพ ย์เพื อ
หน้าทีดังกล่าว

7. ข้าพเจ้าจะให้ความช่วยเหลือ ด้วยความเห็นอกเห็ นใจผูต้ กทุกข์ได้ยาก และผูอ้ ่อนแอ และจะอนุ เคราะห์
ต่อผูย้ ากจน
8. ข้าพเจ้าจะวิจารณ์การกระทําของผูอ้ ืน ด้วยความเทียงธรรม จะส่งเสริม และไม่ทําลาย”

เมือหมดคําปฏิญาณแล้ว ผูป้ ระกอบพิธีขอให้ทกุ คนดับเทียน

ผูป้ ระกอบพิธีอ่านพันธะให้สมาชิกใหม่รบั ทราบจํานวน 8 ข้อ ดังนี

(ผูเ้ ข้าพิธีไม่ตอ้ งพูดตาม)
“นอกเหนื อไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนส์ได้กล่าวคําปฏิญาณไว้แล้วยังมีขอ้ ปฏิบตั ิหรือพันธะสําหรับ
สมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดังต่อไปนี คือ
1. ให้เวลาและความคิดเห็นอย่างดีทีสุดแก่สโมสรฯ
2. เข้าร่วมประชุมในการประชุมสโมสรฯ ทุกครัง นอกจากจะไม่อยูห่ รือเจ็บป่ วย ซึงควรจะแจ้งให้เลขาธิการ
ทราบก่อนทุกครัง ทีมีความจําเป็ นจะต้องขาดการประชุม
3. ถือว่าวันประชุมของสโมสรไลออนส์นันสําคัญกว่าการนัดหมายอืนๆ
4. พร้อมเสมอทีจะยอมรับตําแหน่ งการทํางานในหน้าทีหนึ งหน้าทีใด ซึงทางสโมสรฯ จะมอบหมายให้
5. ควรศึกษาถึงธรรมนู ญ ข้อบังคับ ของสโมสรตน ของภาคและของไลออนส์สากลให้ถ่องแท้
6. ให้คู่สมรส ครอบครัว และมิตรสหายของตน ได้ทราบถึงเรืองราวและประโยชน์ ทีจะได้รบั จากการเป็ น
สมาชิกไลออนส์
7. หากยังไม่มีโอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุ นกรรมการบริหารของสโมสรฯ ด้วยดี
8. รีบชําระค่าบํารุง หรือเงินอุดหนุ นอืนๆ ให้แก่สโมสรฯตามกําหนด โดยมิตอ้ งเตือนหรือทวงถาม
ทัง 8 ข้อ ทีกล่าวมาแล้วนี หมายถึงพันธะทีสมาชิกไลออนส์พึงปฏิบัติต่อสโมสรไลออนส์ของตนเพือให้ชือเสียง
เกียรติคุณ และกิจการของไลออนส์ได้ขยายกว้างขวางออกไป”
ขันตอนที 6
การประดับเข็มไลออนส์

พิธีประดับเข็มไลออนส์โดยประธานฯ เองหรือเชิญผูใ้ หญ่บนโต๊ะประธานช่วยประดับโดยติดทีคอปก
เสือนอกด้านซ้าย
“บัดนี ท่านเป็ นไลออนส์โดยสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้คาํ นําหน้าว่า ไลออนได้ตงแต่
ั บดั นี เป็ นต้นไป”
(ขานชือไลออนทุกท่าน ท่านมีเพือนไลออนส์ในประเทศไทยกว่า ,
คน และ 1.4 ล้านคนทัวโลก)
ขันตอนที 7
การปฏิญาณตนของผูแ้ นะนํา (SPONSOR )

ให้สมาชิกผูแ้ นะนําก้าวเข้ามาข้างหน้า และปฏิญาณตนตามทีผูป้ ระกอบพิธีกล่าวนํา
“ข้าพเจ้า ไลออน...................ขอให้คาํ มันว่า ข้าพเจ้าจะดําเนิ นการให้สมาชิกใหม่ ทีข้าพเจ้าได้เชิญเข้ามา ได้
ทราบถึงภาระหน้าที ในการเป็ นสมาชิ กไลออนส์ทีดี ของสโมสรฯ ซึงต้องยึดมันในวัตถุ ประสงค์ จรรยาบรรณพันธะ
อุดมการณ์ และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทีดีของไลออนส์โดยจะให้คาํ แนะนํา และดูแลอย่างใกล้ชิดเพือให้เป็ นไลออนส์
ทีดีตลอดไป”

ขันตอนที 8
ประธานพิธีกล่าวต้อนรับ
เชิญประธานพิธี กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ในการเข้าร่วมอุดมการณ์ WESERVE หรือ เรายินดีบริการ

ขันตอนที 9
พิธีให้เกียรติตอ้ นรับ
เชิญไลออนส์รุ่นพีและผูม้ ีเกียรติยืน “ปรบมือ” ต้อนรับสมาชิกไลออนส์ใหม่เพือเป็ นการให้เกียรติในการอาสา
เข้ามาร่วมกันปฏิบตั ิหน้าที ผูใ้ ห้ดว้ ยความเสียสละและอุทิศตน
ขันตอนที 10
พิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ถาํ LIONS
เชิญผูแ้ นะนํ าหรือสมาชิกรุน่ พี เตรียมตัวแสดงการเปล่งเสียง ROAR (โร) ประกอบท่าทาง
การเปล่งเสียง ROAR หรือ โร ประกอบท่าทาง คือ การทักทายมิตรร่วมอุดมการณ์แบบสากลของไลออนส์มี
ลักษณะ คือ
1. การเปล่งเสียง ROAR ประกอบท่าทาง ครัง
โดยการกํามือสองข้างหลวมๆ ไว้ขา้ งลําตัวแบบสบายๆ แล้ว ชูมือโดยการควํามือพุ่งไปข้างหน้าทํามุม
องศากับพืน พร้อมเปล่งเสียง ROAR ครัง(ให้รุ่นพีแสดงเป็ นตัวอย่าง แล้วให้สมาชิกใหม่ทําตาม)
การ ROAR ครัง ใช้ในกรณีทีได้รบั การแนะนําตัว แนะนําสโมสร หรือใช้ในการทักทาย
2. การเปล่งเสียง ROAR ประกอบท่าทาง ครัง
โดยการกํามือทังสองข้างหลวมๆ ไว้ขา้ งลําตัวแบบสบายๆ แล้วชูมือโดยการควํามือพุ่งไปข้างหน้าพร้อม
กับเปล่งเสียง ROAR ครัง โดยครังแรกขนานกับพืน ครังที ทํามุมประมาณ องศากับพืน และครัง
สุดท้ายทํามุมประมาณ องศากับพืน (ให้รุน่ พีแสดงตัวอย่าง แล้วให้สมาชิกใหม่ทําตาม)
ลําดับต่อไปเป็ นพิธีแสดงความยินดีตอ้ นรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ถาไลออนส์
ํ
 เชิญไลออนส์รุน
่ พียืนเรียงแถวประสานมือ เป็ นถําสิงโต
 เชิญไลออนส์รุน
่ พีนําสมาชิกใหม่ลอดถํา
 นายกสโมสรและประธานในพิธีคอยต้อนรับ (นายกสโมสรมอบเอกสารคูม
่ ือสมาชิกใหม่)
 กล่าวขอบคุณเพือนสมาชิกและท่านผูม้ ีเกียรติทีร่วมพิธี พร้อมทังอํานวยพร
*** เสร็จสินพิธีการ ***

การสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์
Ceremony for Installation of Officers for LIONS CLUBS

พิธี
ขันตอนพิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสร

1. จัดเตรียมสถานทีบริเวณหน้าโต๊ะประธาน ให้เพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรจะออกมายืนตาม
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปแบบทีกําหนด
พิธีกรหรือประธานทีประชุม เชิญประธานพิธีเริมประกอบพิธีการ (ประธานพิธีอาจแต่งตังไลออนอาวุโสเป็ นผู ้
ประกอบพิธี)
ผูป้ ระกอบพิธีเชิญไลออนท่านใดท่านหนึ งออกมาช่วยจัดคณะกรรมการยืนตามตําแหน่ ง
ผูป้ ระกอบพิธีเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรออกมาพร้อมกัน
นายกสโมสร รายงานผลการดําเนิ นตลอดปี บริหาร
ประธานพิธีหรือผูป้ ระกอบพิธี ประกาศการสินสุดวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสร
คณะกรรมการบริหารกลับเข้าสู่ทีนัง
-----------------------------------------------------------------

ผังการยืน
พิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์

ขันตอนพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์

1. จัดเตรียมสถานที บริเวณหน้าโต๊ะประธานให้เพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรจะออกมายืน
ตามรูปแบบทีกําหนด
2. ประธานพิ ธีหรือผูส้ ถาปนา ประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโดยเชิญกรรมการสโมสร
แต่ละตําแหน่ งเพือรับทราบหน้าทีรับผิดชอบโดยย่อ
3. คณะกรรมการบริหารสโมสรและสมาชิกสโมสรกล่าวคําปฏิญาณ
4. ผูป้ ระกอบพิ ธีเชิ ญประธานพิ ธี ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริห ารสโมสรไลออนส์แ ละกล่ าวให้
โอวาท
5. คณะกรรมการบริหารสโมสรกลับเข้าสู่ทีนัง
6. ผูป้ ระกอบพิธีเชิญประธานพิธี มอบตราประจําตําแหน่ งแก่นายกสโมสร
7. นายกสโมสร , เลขาธิการและเหรัญญิก ส่งมอบงาน
8. นายกสโมสรทีได้รบั เลือกตังแถลงนโยบาย

หมายเหตุ :

- ผูป้ ระกอบพิธีอาจเป็ นอดีตนายกสโมสร ประธานเขต หรือ ประธานภูมิภาค
- ประธานพิธีอาจเป็ นผูว้ า่ การภาค, รองผูว้ า่ การภาค, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, อดีตนายก
สโมสร หรือไลออนอาวุโส
ก่อนหน้ าพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริการสโมสรชุ ดใหม่ให้ประกอบพิ ธีการประกาศสินสุ ด วาระของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดเดิมเสียก่อน
-------------------------------------------------------------

ผังการยืน
พิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์

ขันตอนพิธีการ

พิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสร

ผูป้ ระกอบพิธี : พิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี บริหาร.......................................
“กระผมขอเรียนเชิญ ไลออน .................ได้โปรดกรุณาช่วยจัดสถานที ยืนให้คณะกรรมการทุกท่านครับ/คะ
และขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสร ไลออน .......................ท่านเลขาธิการ เหรัญญิก อุปนายกที 1, 2, 3 ประธานฝ่ าย
สมาชิกภาพ ไลออนเทมเมอร์ เทลทวิสเตอร์ คณะกรรมการ 1 ปี และ 2 ปี ได้โปรดปรากฏตัวต่อทีประชุมแห่งนี ดว้ ย
ครับ/คะ”
ผูป้ ระกอบพิธี :
“ขอเรียนเชิญท่ านนายกสโมสร ไลออน ............... ได้กรุ ณ ารายงานผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริหารสโมสรในรอบปี ทีผ่านมา เพือให้ทีประชุมได้รบั ทราบครับ/คะ”
(นายกสโมสรกล่าวรายงาน)
ผูป้ ระกอบพิธี :
“กระผมขอเรียนเชิญ ไลออน ...........................ได้โปรดประกาศสินสุดวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสร
ปี บริหาร........................ของสโมสรไลออนส์......................................ขอเรียนเชิญครับ/คะ”

ประธานพิธี :
“ท่านคณะกรรมการบริหารภาค เพือนไลออนส์ และท่านผูม้ ีเกียรติทีเคารพ ในนามของสโมสรไลออนส์สากล
ภาค 310.......... ต้องขอขอบพระคุณ และแสดงความชืนชมยินดีต่อท่านนายกสโมสร คณะกรรมการบริหาร ตลอดถึง
สมาชิกของสโมสรไลออนส์............................... ทุกท่าน ทีได้เสียสละทังกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย์ เพือบริหารงาน
ของสโมสร และทํากิจกรรมต่างๆ ตามทีไลออนส์สากลกําหนด และสนองตอบนโยบายผูว้ า่ การภาค 310.........”
“ตามข้อ บังคับ ของไลออนส์ส ากล คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรจะมี ห น้ า ที บริ ห ารงานของสโมสร เป็ น
ระยะเวลาหนึ งรอบปี การเงิน คือ ตังแต่เดือนกรกฎาคมของปี ไปจนถึ งเดื อนมิ ถุนายน ของปี ถัดไป คณะกรรมการ
บริหารสโมสรไลออนส์...................... ทีปรากฏอยูต่ ่อหน้าท่านทังหลาย ได้ทาํ หน้าทีบริหารงานของสโมสรมาครบวาระ
1 ปี ตามข้อบังคับแล้ว ผลงานดี เด่นเป็ นทีประจักษ์แก่พวกเราทุกคน บัดนี ถึ งเวลาทีคณะกรรมการบริหารสโมสร
ชุ ดนี จะต้องส่งมอบหน้าที การบริ หารงานสโมสร ให้แก่ค ณะกรรมการบริห ารสโมสรชุ ดใหม่ รับ ไปดําเนิ นการต่ อ
กระผมจึงขอประกาศให้ทราบกันทัวว่า คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์....................ประจําปี บริหาร.................
ได้สินสุ ด วาระการบริห ารงานลงแล้ว ณ วันที 30 มิ ถุนายน นี ในนามของไลออนส์สากล ขอขอบพระคุ ณ ในความ
เสียสละของท่านนายกและคณะกรรมการสโมสรทีรับใช้อุดมการณ์ไลออนส์มาด้วยดี ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริ ญ รุ่งเรือ งตลอดไป ขอให้ทุ ก ท่ านกรุ ณ ายื น ขึน และปรบมื อ เพื อเป็ นเกี ย รติ แก่ ค ณะกรรมการบริห าร
สโมสรไลออนส์”
ผูป้ ระกอบพิธี : ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรกลับเข้าทีนังได้แล้วครับ/คะ

พิธีสถาปนาคณะกรรมการการบริหารสโมสร
พิธีกร :

“กระผมขอเรี ยนเชิ ญ ท่ านประธานพิ ธี ไลออน................................ได้โปรดประกอบพิ ธี ส ถาปนาคณะ
กรรมการบริหารสโมสรปี บริหาร.....................................ด้วยครับ/คะ”

ผูป้ ระกอบพิธี :
“ท่านประธานพิธี ผูว้ า่ การภาค คณะกรรมการบริหารภาค สมาชิก และผูม้ ีเกียรติทีเคารพ ต่อไปนี จะเป็ นการ
สถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ ประจําปี บริหาร.........................ระหว่างกระทําพิธี กระผมขอความกรุณา
ท่านผูม้ ีเกียรติทีอยูใ่ นห้องประชุมแห่งนี ได้โปรดอยูใ่ นความสงบ กรุณาอย่าส่งเสียงดัง และขอความกรุณาได้โปรดปิ ด
เสียงเครืองมือสือสารทุกชนิ ดด้วยครับ เพือมอบเป็ นเกียรติแก่กรรมการบริหารชุดใหม่”
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์........................ปี บริหาร.......................บริเวณหน้าประธานพิธี

“ท่านคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกท่านครับ/คะ ตามมาตรา 8 ข้อ 1 แห่งธรรมนู ญและข้อบังคับสโมสร
ไลออนส์ ฉบับมาตรฐานได้บญ
ั ญัติวา่ : คณะกรรมการบริหารสโมสร ประกอบด้วย : นายกสโมสร, นายกสโมสรเพิง
ผ่านพ้น, อุปนายก 3 ท่าน, เลขาธิ การ, เหรัญญิ ก, ไลออนเทมเมอร์, เทลทวิสเตอร์, ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ และ
กรรมการบริหารอืนๆ ทีได้รบั เลือกตังทังหมด”
“คณะกรรมการบริหารสโมสรจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําเดือนตามเวลาและสถานที
ทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนด (มาตรา 8 ข้อ 2)
ดังนั นคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์จึงมีหน้าทีรับผิดชอบให้การบริหารงานของสโมสร ซึงมีกรรมการ
เจ้าหน้าทีของสโมสรเป็ นผูป้ ฏิบัติ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ซึงที ประชุมของสโมสรได้อนุ มัติแล้ว ตามปกตินโยบายและ
กิจการของสโมสร จะต้องได้รบั การพิจารณา กลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเสียก่อน แล้วจึงนําเสนอขอ
อนุ มตั ิต่อทีประชุมประจําเดือน หรือทีประชุมพิเศษของสโมสร”
“คณะกรรมการบริหารทีได้รบั การสถาปนาในวันนี ได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งต่างๆชือของท่านทังหลายจะ
ได้รบั การบันทึ กไว้ทีสํานั กงานไลออนส์สากล ซึ งท่ านจะได้รบั เอกสารและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิ บัติห น้ าที
เอกสารเหล่านี จะเป็ นทีพึงแก่ท่านทังหลายได้ หากได้อ่านและศึกษาคําชีแจงต่างๆ อย่างถีถ้วน และท่านก็จะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างถูกต้องราบรืน”
กระผม/ดิ ฉัน จะขานรายนามคณะกรรมการบริหารทีจะดํารงตําแหน่ งต่างๆ ของสโมสรพร้อมทังจะเรียนให้
ทราบถึงหน้าทีของท่านในสโมสร โดยสังเขปดังนี
 เรียนเชิญคณะกรรมการ 1ปี และคณะกรรมการ 2 ปี
คณะกรรมการ ปี
ไลออน..........................................................
ไลออน..........................................................
ไลออน..........................................................
ทั ง...........ท่ า น ยัง อยู่ใ นวาระการดํ า รงตํา แหน่ งกรรมการสโมสรอี ก 1 ปี หน้ า ที ของท่ า นยัง คงเหมื อ นกั บ
คณะกรรมการ 2 ปี
คณะกรรมการ 2 ปี
ไลออน.........................................................
ไลออน.........................................................
ไลออน.........................................................
ทัง...........ท่านร่วมกับคณะกรรมการอืนๆ รวมเป็ นคณะกรรมการบริหารสโมสร ตําแหน่ งของท่านมีความสําคัญ
มาก เพราะจะต้องเป็ นผูช้ ่วยวางนโยบายในการบริหารสโมสร ท่านต้องเข้าร่วมประชุมสามัญของคณะกรรมการสโมสร

อย่างสมําเสมอ ต้องให้คําแนะนํ าทีดีทีสุด และพร้อมที จะทําความเจริญก้าวหน้าให้แก่สโมสร และไลออนส์สากล
ท่านพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าทีคณะกรรมการบริหารหรือไม่ครับ/ค่ะ (กรรมการทังหมดกล่าวยืนยัน พร้อมครับ / ค่ะ)

 เรียนเชิญประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ
ไลออน................................... ท่ านได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ ซึ งเป็ นตําแหน่ ง
สําคัญยิงของสโมสร ท่านจะต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุงสมาชิกภาพ และเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริหารของ
สโมสร จัดทํา ทําเนี ยบรายชื อผูเ้ หมาะสมที สโมสรจะเชิญ เข้าเป็ นสมาชิก พร้อมทังปกป้ อ งมิ ให้สมาชิกลาออก โดย
พยายามอย่าให้สมาชิกลดความสนใจในสโมสร ควรแก้ไขความบกพร่องต่างๆทีอาจเกิดขึน ซึงนํ าไปสู่การลาออกของ
สมาชิกติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสํานักงานภาคฯ ไลออนส์สากล เกียวกับปั ญหาสมาชิกภาพพึงระลึกอยูเ่ สมอ
ว่าการรักษาสมาชิกภาพเป็ นหน้าทีที สําคัญที สุด สโมสรจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมือมีสมาชิ กที ดี มีคุณภาพ ดังนั นการรับ
สมาชิก ใหม่ค วรจะพิ จารณาอย่างถี ถ้วน ขอเรียนถามท่ านว่า ท่านพร้อมจะปฏิบัติ หน้ าที ประธานฝ่ ายสมาชิ กภาพ
หรือไม่ครับ/ค่ะ (ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพกล่าวยืนยัน พร้อมครับ / พร้อมค่ะ)
 เรียนเชิญไลออนเทมเมอร์
ไลออน..........................................ท่านได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งไลออนเทมเมอร์ ตําแหน่ งนี มีหน้าทีดูแล
รักษารับผิดชอบในเรืองทรัพย์สินและสิงของเครืองใช้ของสโมสร จัดดูแลความเรียบร้อยของสถานทีประชุม จัดระเบียบ
ที นั งของโต๊ ะประธาน พร้อมทังจัดให้ผู ้เข้าร่วมประชุ ม นั งโต๊ ะตามที นั งที ถู กต้อ ง แจกจ่ายเอกสารการประชุ ม ให้แก่
สมาชิ กและเป็ นผูร้ กั ษาความเรียบร้อ ยของทีประชุ มด้วย หน้าที ดังกล่าวมาแล้วนี ขอเรียนถามท่านว่าท่ านพร้อมจะ
ปฏิบตั ิหน้าทีไลออนเทมเมอร์หรือไม่ครับ/ค่ะ (ไลออนเทมเมอร์กล่าวยืนยัน พร้อมครับ / พร้อมค่ะ)

 ขอเรียนเชิญเทลทวิสเตอร์
ไลออน..........................................ท่านได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งเทลทวิสเตอร์ หน้าที ของท่านนั นคื อการ
ช่วยสร้างบรรยากาศให้แก่ทีประชุ ม ให้มีความกระตือรือร้น และมีชีวิตชีวา ในระหว่างการประชุ มรักษาสัมพันธภาพ
และเสริ ม สร้างมิ ต รภาพในหมู่ส มาชิ ก ท่ านจะต้องแจ้งข้อหาและเรี ยกค่ าปรับในระหว่างการประชุ ม ซึงจะต้องใช้
วิจารณญาณให้ดีทีสุ ด เมือต้องมีการปรับ ความสําเร็จในการประชุมส่วนใหญ่จะขึนกับความสามารถของท่าน ที จะ
สร้างความสนุ กสนาน ทําให้สมาชิกลืมธุรกิจและความกังวลทีอาจมีอย่างน้อยช่วงขณะหนึ ง ท่านจะเป็ นผูท้ ีขจัดปั ดเป่ า
ข้อขุ่นข้องหมองใจระหว่างกัน และทําให้สมาชิกมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกันยิงขึน หน้าทีดังกล่าวมาแล้วนี ขอเรียนถาม
ว่าท่านพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าทีเทลทวิสเตอร์หรือไม่ครับ/ค่ะ (เทลทวิสเตอร์กล่าวยืนยัน พร้อมครับ/ พร้อมค่ะ)
 เรียนเชิญอุปนายกที 3
ไลออน.............................................ท่านได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งอุปนายกที 3 ของสโมสร ซึงเป็ นตําแหน่ ง
ทีมีความอาวุโส ท่านต้องศึกษางานของนายกสโมสรและต้องทําหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรอุปนายกที 1
และ 2 ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที ท่ านต้องเข้าร่วมประชุ มสามัญประจําเดื อน ประชุ ม คณะกรรมการบริหารสโมสรทุ กครัง
ท่านจะต้องเป็ นประธานควบคุมดูแลปฏิบตั ิหน้าที ของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ดังนี ฝ่ ายต้อนรับ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพอนามัย ฝ่ ายกิจการสาธารณประโยชน์ และบริการสังคม ตําแหน่ งของท่าน
มิใช่เป็ นเพียงตําแหน่ งเกียรติยศในสโมสรเท่านั น ท่านต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ ในตําแหน่ งนายกสโมสรหน้าที
ดังกล่าวมาแล้วนี ขอเรียนถามท่านว่าพร้อมจะปฏิบัติหน้าทีอุปนายกที 3 ได้หรือไม่ครับ/ค่ะ (อุปนายกที 3 กล่าว
ยืนยัน พร้อมครับ/ พร้อมค่ะ)
 เรียนเชิญอุปนายกที 2
ไลออน.............................................ท่านได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งอุปนายกที 2 ของสโมสร ซึงเป็ นตําแหน่ ง
ทีมีความอาวุโส ท่านต้องศึกษางานของนายกสโมสรและต้องทําหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรอุปนายกที 1

ไม่อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที ท่านต้องเข้าร่วมประชุมสามัญประจําเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกครัง ท่านจะต้อง
เป็ นประธานควบคุ มดู แลปฏิบัติ หน้ าที ของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ดังนี ฝ่ ายจัดการประชุ ม ฝ่ ายกิ จกรรมพิ ทัก ษ์
สายตาและช่วยคนตาบอด กิจกรรมพิ ทักษ์หูและช่วยคนหูหนวก ฝ่ ายส่งเสริมพลเมืองดี ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ าย
พัฒนาการเป็ นผูน้ ํา ตําแหน่ งของท่านนั นหาใช่เป็ นเพียงตําแหน่ งเกียรติ ยศในสโมสรเท่ านั น ท่ านต้องเตรียมตัวไว้ให้
พร้อ มเสมอในตําแหน่ งนายกสโมสร หน้าที ดังกล่าวมานี ขอเรี ยนถามว่าท่ านพร้อมจะปฏิบัติห น้าที อุ ป นายกที 2
หรือไม่ครับ/ค่ะ (อุปนายกที 2 กล่าวยืนยัน พร้อมครับ/ พร้อมค่ะ)
 เรียนเชิญอุปนายกที 1
ไลออน...........................................ท่านได้รบั เลือกให้ดํารงตําแหน่ งอุปนายกที 1 ของสโมสร ซึงเป็ นตําแหน่ ง
ทีมีความอาวุโส ท่านต้องศึกษางานของนายกสโมสรและต้องทําหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรไม่อยูป่ ฏิบตั ิ
หน้าที ท่ านต้อ งเข้าร่ว มประชุ ม สามัญ ประจําเดื อน ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารสโมสรทุ ก ครัง ท่ านจะต้อ งเป็ น
ประธานควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ดังนี ฝ่ ายสมาชิกภาพ ฝ่ ายการเงิน โครงการถาวร
ของสโมสร และฝ่ ายธรรมนู ญข้อบังคับ ตําแหน่ งของท่านนันหาใช่เป็ นเพียงตําแหน่ งเกียรติยศเท่านั น ท่านต้องเตรียม
ตัวไว้ให้พร้อมเสมอในตําแหน่ งนายกสโมสร หน้าทีดังกล่าวมาแล้วนี ขอเรียนถามท่านว่า ท่านพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าที
อุปนายกที 1 หรือไม่ครับ/ค่ะ (อุปนายกที 1 กล่าวยืนยัน พร้อมครับ / พร้อมค่ะ)

 เรียนเชิญอุปนายกที 3, อุปนายกที , อุปนายกที
ไลออน............................................, ไลออน............................................, ไลออน.............................................
ท่านได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งอุปนายกของสโมสร ซึงเป็ นตําแหน่ งอาวุโส ท่านต้องศึกษางานของนายกสโมสร เพือ
เป็ นการเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เมือนายกสโมสรไม่อยู่ ท่านจะต้องเป็ นผูท้ าํ หน้าทีแทนตามลําดับตําแหน่ งทีท่านดํารงอยู่
ตําแหน่ งของท่านนั นหาใช่เป็ นเพียงตําแหน่ งเกียรติ ยศในสโมสรเท่านั น ท่านจะต้องควบคุมดูแลและปฏิบัติ
หน้าทีของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ตามทีจะได้รบั มอบหมายจากนายกสโมสรอีกด้วย ท่านพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าทีอุป
นายกของสโมสร หรือไม่ครับ/ค่ะ (อุปนายกทุกท่านกล่าวยืนยัน พร้อมครับ/ พร้อมค่ะ)
 เรียนเชิญเหรัญญิกสโมสร
ไลออน............................................ ท่านได้รบั เลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่ งเหรัญญิกของสโมสร อันเป็ นตําแหน่ ง
ทีสําคัญมากตําแหน่ งหนึ งทีต้องอาศัยความซือสัตย์ หน้าทีของท่านเปรียบเสมือนขุนคลังมีหน้าทีดูแลรักษา การเงิน
การบัญชี ของสโมสรทังหมด โดยจะต้องนําเงินฝากไว้ในธนาคารแห่งใดแห่งหนึ ง ตามทีคณะกรรมการฯกําหนดและ
ลงนามร่วมกับนายกสโมสร เลขาธิ การสโมสร พร้อมทังจัดทําบัญชีแยกเป็ น 2 บัญชี คือ บัญชี เงินฝากเพือใช้ทํา
กิจกรรมและ บัญ ชีเงินฝากเพื อใช้ในการบริหารสโมสร จัด ทําบัญ ชีรายรับ รายจ่าย ของสโมสรเพื อรายงานสถานะ
การเงินให้สมาชิกทราบทุกเดือน ท่านจะจ่ายเงินได้ตามมติของคณะกรรมการบริหารเท่านัน นอกจากนันจะต้องจัดทํา
งบประมาณประจําปี เพือควบคุ มการใช้จ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณด้วย หน้าทีดังกล่าวมานี ขอเรียนถามว่าท่าน
พร้อมจะปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่ งเหรัญญิกสโมสรหรือไม่ครับ/ค่ะ (เหรัญญิกสโมสรกล่าวยืนยัน พร้อมครับ/ ค่ะ)
 เรียนเชิญเลขาธิการสโมสร
ไลออน........................................... ท่านได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งเลขาธิการสโมสร ซึงนับว่า เป็ นตําแหน่ ง
ทีสําคัญยิงของสโมสร เพราะสโมสรจะดําเนิ นการไปด้วยความเรียบร้อยย่อมขึนอยูก่ ับความสามารถของเลขาธิการ
สโมสรหน้าที ของท่ านคื อ ควบคุ ม ดู แลงานด้านเลขานุ การสารบรรณของสโมสร เป็ นผูต้ ิ ด ต่ อประสานงานระหว่าง
สโมสรกับสมาชิก สโมสรกับสโมสร และสโมสรกับไลออนส์สากล เป็ นผูจ้ ดบันทึ กการประชุ มประจําเดือน และการ
ประชุ มคณะกรรมการบริหารสโมสร จัดทําและรักษาทะเบี ยนประวัติสมาชิก และรายงานกิจกรรมประจําเดื อนส่ง
สโมสรไลออนส์ส ากล นอกจากนั นจะต้องติ ด ต่ อ ทวงถามเงิน ค่าบํ ารุ งสโมสรจากสมาชิ ก ทํ าหนั งสื อ นั ด ประชุ ม

ประจําเดือนและประชุมคณะกรรมการบริหารงานอืนๆ นอกจากนี ท่านยังเป็ นทีปรึกษาของผูว้ า่ การภาคโดยตําแหน่ ง
และจะต้องเข้าร่วมประชุมเขต ประชุ มภาคทุ กครัง กล่าวโดยสรุปคือ เลขาธิการเป็ นศูนย์กลางของงาน และการ
ติดต่อของสโมสร หน้าทีดังกล่าวมานี ขอเรียนถามท่านว่าท่านพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าทีเลขาธิการสโมสรหรือไม่ครับ/ค่ะ
(เลขาธิการสโมสรกล่าวยืนยัน พร้อมครับ/ พร้อมค่ะ)

 เรียนเชิญท่านนายกทีกําลังผ่านพ้น
ไลออน...........................................ท่านเป็ นบุคคลทีมีประสบการณ์ในการบริหารงานนโยบายและความสําเร็จ
ของสโมสรไลออนส์.................................. ขึนอยูก่ ับการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนี เป็ นส่วนใหญ่
หน้าที ของท่านนั นจะต้องเป็ นพีเลียงให้คําแนะนํ าและช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที เกิ ดขึน เพือความเจริญก้าวหน้าของ
สโมสร ท่านจะต้องยืนหยัดเคียงข้างกับสโมสรเอาใจใส่และทํางานร่วมกับนายกสโมสร ไลออน..................................
อย่างดีตลอดปี บริหาร หน้าทีดังกล่าวมานี ขอเรียนถามท่านว่าท่านพร้อมจะปฏิบัติหน้าทีหรือไม่ครับ/ค่ะ (นายก
กําลังผ่านพ้นกล่าวยืนยัน พร้อมครับ / พร้อมค่ะ)

 ตําแหน่งต่อไปนีเป็ นตําแหน่งทีมีความสําคัญทีสุดในปี บริหารนี เรียนเชิญนายกสโมสร
ไลออน........................................ ท่านได้รบั ความไว้วางใจให้ดาํ รงตําแหน่ งนายกสโมสรซึงถือว่าเป็ นตําแหน่ ง
ที มี ค วามสําคัญ เพราะท่ านจะต้องเป็ นผูน้ ํ า นํ าบรรดาสมาชิ ก ในสโมสรให้กา้ วไปข้างหน้ าตามอุ ดมการณ์ และ
วัตถุประสงค์ของไลออนส์ ความเจริญก้าวหน้าของสโมสรขึนอยูก่ บั ความสามารถ และความเป็ นผูน้ ําของท่าน หน้าที
ของท่าน คือ เป็ นประธานในการบริหารงานตามนโยบายของสโมสรไลออนส์ภาค 310....... และของสโมสรไลออนส์
สากล เป็ นตัวแทนของสโมสรในการติดต่อกับบุคคลหรือสโมสรฯ เป็ นประธานของสโมสรในการติดต่อกับบุคคลหรือ
สโมสรฯ เป็ นประธานของคณะกรรมการบริหารสโมสร และในการประชุมอืนๆของสโมสรฯ เป็ นผูค้ วบคุมกํากับให้
การบริหารของสโมสรได้ดําเนิ นไปตามธรรมนู ญข้อบังคับ ระเบียบวินัย และประเพณี ปฏิบัติของไลออนส์ ส่งเสริม
การเพิมสมาชิกของสโมสร การขยายสโมสรไลออนส์ใหม่ และการสนั บสนุ นนโยบายต่างๆ ทีกําหนด นอกจากนี
ท่านยังเป็ นที ปรึกษาผู ว้ ่าการภาคโดยตําแหน่ ง และจะต้องเข้าร่วมประชุ มเขต ประชุ มภาคทุ กครัง หน้าที ดังกล่าว
มาแล้วนี ขอเรียนถามว่าท่ านพร้อมจะปฏิบัติหน้าที นายกสโมสรไลออนส์........................หรือไม่ครับ /ค่ ะ (นายก
สโมสรกล่าวยืนยัน พร้อมครับ / พร้อมค่ะ)
ผูป้ ระกอบพิธี :
ขณะนี ผู ้ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริห ารสโมสรทุ กท่ าน ได้ยืนยันที จะปฏิบัติ ห น้ าที ตามที ได้กําหนดไว้ใน
ธรรมนู ญข้อบังคับ และเพื อให้เกิ ดความมันใจแก่สมาชิก ขอให้ท่านคณะกรรมการบริหารทุ กหน้ าที ได้ให้คํามัน
สัญญา ในการปฏิบตั ิหน้าทีต่อทีประชุมแห่งนี กรุณากล่าวคําปฏิญาณตนตามกระผมดังต่อไปนี
ข้าพเจ้า ไลออน.............(บอกชือและนามสกุ ล)..........ขอให้คาํ มันสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที ทีได้รบั มอบหมายเพือความเจริญก้าวหน้าของสโมสรไลออนส์............................
และจะให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนั บสนุ นกิจกรรมตามนโยบายของไลออนส์ ภาค 310......และ สโมสรไลออนส์
สากลให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ทุกประการ

ผูป้ ระกอบพิธี :
ขณะนี คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์.......................ได้ให้คํามันสัญญาในการปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็ ม
ความสามารถแล้ว แต่ การจะทํางานให้สําเร็จลุ ล่วงได้นั น ต้องอาศัยความร่วมมื อร่วมใจของสมาชิก ในสโมสรด้วย
ดังนั น กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกของสโมสรไลออนส์....................... ทุ กท่ านที มิได้เป็ นกรรมบริหารสโมสรได้ให้
คํามันสัญญา และให้ความมันใจแก่คณะกรรมการทุ กท่านโดยขอเชิญท่านสมาชิกยืนขึนและกล่าวคําปฏิญาณตนตาม
กระผมดังต่อไปนี

“ข้าพเจ้า ....................(บอกชือและนามสกุล)................. สมาชิกสโมสรไลออนส์.............ขอให้คาํ มันสัญญาว่า
ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมทีจะให้การสนับสนุ นร่วมมือแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดนี ทุกประการ”

ผูป้ ระกอบพิธี :
ขณะนี คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์....................... ได้รบั ทราบหน้าทีและได้ให้คาํ มันสัญญาเป็ นที
เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีได้ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรพร้อมให้โอวาทครับ/ค่ะ
(เชิญคณะกรรมการบริหารกลับทีนัง)
ผูป้ ระกอบพิธี :
ลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบตราประจําตําแหน่ งให้แก่นายกสโมสรไลออน........................
ด้วยครับ/คะ

ผูป้ ระกอบพิธี :
ลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเหรัญญิกปี บริหาร................................มอบแฟ้ มเอกสารให้กบั ท่านเหรัญญิกใหม่
และขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสโมสรปี บริหาร.............................มอบแฟ้ มเอกสารให้กับท่านเลขาธิการสโมสรใหม่
ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรปี บริหาร...................มอบแฟ้ มเอกสารให้ท่านนายกสโมสรใหม่ดว้ ยครับ/คะ ขอเสียง
ปรบมือให้ทงั 3 ท่านด้วยครับ/คะ

ผูป้ ระกอบพิธี :
บัดนี ไลออน...............................ได้รบั มอบหน้าทีนายกสโมสรโดยสมบูรณ์แล้ว กระผม/ดิ ฉัน ขอเรียนเชิญ
ท่านได้ขึนนั งทีโต๊ะประธานครับ/คะ (ทิงระยะพูดเล็กน้อยรอจนกว่านายกสโมสรจะขึนนั งโต๊ะประธาน) การสถาปนา
คณะกรรมการบริหารของสโมสรไลออนส์.............................. ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านทีกรุณา
ให้เกียรติแก่พิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนี สวัสดีครับ/ค่ะ
พิธีกร :

สโมสรไลออนส์.........................ขอขอบพระคุ ณท่านไลออน........................................ทีกรุณาเป็ นผูป้ ระกอบ
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารในวันนี กระผม/ดิ ฉันขอให้ทีประชุ มแห่งนี ได้มอบเสี ยงปรบมือเพือเป็ นเกี ยรติ แก่
ท่านไลออน....................................................ด้วยครับ
พิธีกร :

กระผมคิ ด ว่า ทุ ก ท่ า นคงต้อ งการทราบถึ ง แนวนโยบายการบริห ารงานในปี บริ ห ารของสโมสรไลออนส์
.......................แล้วจึงขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรไลออน..............................ได้โปรดแถลงแก่ทีประชุมด้วยครับ/คะ
(นายกสโมสร แถลงนโยบาย)
พิธีกร :

ท่านนายกสโมสรได้แถลงนโยบายในปี บริหารของท่านแล้วความสําเร็จของท่านและเพือความเจริญก้าวหน้า
ของสโมสรอยู่ทีท่านสมาชิกทุกท่ านของสโมสรแห่งนี เพือเป็ นการยืนยันความร่วมมือของทุกท่านขอเสียงปรบมือเป็ น
กําลัง ใจแก่ท่ า นนายกสโมสรด้วยครับ (ปรบมื อ ) อัน ดั บ ต่ อ ไปเพื อเป็ นเกี ยรติ และกํา ลังใจแก่ ท่ านนายกสโมสร
คณะกรรมการ และเพือนสมาชิก ขอเรียนเชิญท่ าน (ผูว้ ่าการภาค หรือ ไลออนอาวุโส) ได้ให้เกียรติ กล่าวอวยพร
และแสดงความยินดีดว้ ยครับ/คะ ขอเรียนเชิญครับ/คะ
พิธี กร : บัดนี พิ ธีการสถาปนาคณะกรรมการได้ดําเนิ นการเสร็จสินแล้วขอเข้าสู่.................................. (วาระต่ อไป
หรือ ภาคบันเทิง หรือมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี)................................

ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

กล่าวทักทีประชุม
ในนามของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและสโมสรไลออนส์ภาค 310....... ขอประกาศให้มวลสมาชิก
และท่านผูม้ ีเกียรติ ทราบโดยทัวกันว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์....................................ปี บริหาร
...................................โดยการนําของท่านนายกสโมสร ไลออน..........................................บัดนีมีศักดิและสิทธิ
ในการบริหารงานของสโมสร โดยถูก ต้อ งสมบู รณ์ต ามธรรมนู ญ และข้อบังคั บของไลออนส์สากล เป็ นที
เรียบร้อยแล้ว และสามารถปฏิบตั ิหน้าทีบริหารงานของสโมสรตามนโยบายของไลออนส์สากล และของภาค
ได้ตงแต่
ั บดั นี ถึงวันที 30มิถุนายน..................เป็ นระยะเวลา 1 ปี บริหาร และเพือเป็ นการประกาศถึงความ
พร้อมเพรีย งในการบริหารงาน ขอให้คณะกรรมการบริหารงานชุ ดนี ร่ว มกันเปล่ งเสี ย ง โร 3 ครัง พร้อ ม
ประกอบท่าทาง ขอบคุณครับ/คะ

************************************************

พิธีการสถาปนาสโมสรไลออนส์และลีโอ (ก่อตัง)

พิธีการสถาปนาสโมสรไลออนส์ใหม่หรือการก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่ มีลาํ ดับดังนี
1. พิธีการประกาศก่อตังสโมสรไลออนส์
2. พิธีรบั สมาชิกก่อตังสโมสรไลออนส์
3. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์

พิธีการประกาศการก่อตังสโมสรไลออนส์

1. ประธานก่อตังสโมสรไลออนส์..............รายงานถึงความเป็ นมา
2. ประกาศรายชือผูท้ ีรับเชิญมาเป็ นสมาชิกไลออนส์ใหม่ทุกท่านยืนหน้าโต๊ะประธาน
3. เชิ ญ Guiding Lion และ Centennial Club Oganizer ยื น หน้ า ผู ้ ที รั บ ตํ า แหน่ งนายกก่ อ ตั งสโมสร
เลขาธิการสโมสร และเหรัญญิกสโมสร แต่อยูด่ า้ นหน้าแถวสมาชิกไลออนส์ใหม่
4. ประธานพิธีประกาศก่อตังสโมสรไลออนส์
โดยระบุเป็ นสโมสรไลออนส์ลาํ ดับที.....ของสโมสรไลออนส์สากลภาค
...... ภูมิภาคที.......เขต............
(เพลงมาช์ทไลออนส์หรือไลออนส์สปิ ริต)
5. ประธานพิธีเชิญเพือนสมาชิกไลออนส์และผูม้ ีเกียรติยืนขึนปรบมือยินดีตอ้ นรับสโมสรไลออนส์หรือลีโอ
ทีเกิดใหม่
6. ประธานพิธีมอบบัตรชาเตอร์ ให้แก่ สโมสรใหม่ โล่ ของทีระลึก หรือดอกไม้ ให้แก่สโมสรไลออนส์พีเลียง
ผูด้ ําเนิ นการก่อตังสโมสรไลออนส์

พิธีการรับสมาชิกก่อตังสโมสรไลออนส์
 ประกอบพิธีตามทีพิธีการรับสมาชิกไลออนส์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์
 ประกอบพิธีตามพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

พิธีรบั สมาชิกใหม่สโมสรลีโอ

โดยที พิ ธี ก ารรับ สมาชิ ก ใหม่ นี เป็ นพิ ธี ที สําคัญ ของสโมสรลี โอและสําหรับ ผู ้ที จะเข้า มาเป็ นสมาชิ ก ใหม่ ใน
ระหว่างพิ ธี จึงต้องการความสงบเพื อให้จิต ใจเกิด สมาธิ ยึด มันในคําปฏิ ญาณผมจึงขอให้ที ประชุ มนี อยู่ในความสงบ
ระหว่างทีประกอบพิธีอยูก่ รุณาปิ ดเสียงเครืองมือสือสารทุกชนิ ดด้วยครับ
ต่อไปนี ผมจะขานชือสมาชิกใหม่ทุกท่านเมือได้ยินชือของท่านโปรดก้าวออกมาด้านหน้าทีประชุมแห่งนี
ผูป้ ระกอบพิธีขานชือสมาชิกใหม่เมือสมาชิกใหม่พร้อมแล้วผูป้ ระกอบพิธีเริมกล่าว
สโมสรลี โอเป็ นสโมสรสําหรับเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ที สโมสรไลออนส์จดั ตังขึนเพือเปิ ดโอกาสให้
เยาวชนทังชาย – หญิ ง โดยไม่ เลื อ กเชื อชาติ ศ าสนาและฐานะได้เข้ามาฝึ กฝนตนเองเพื อให้บ ริ การแก่สังคมตาม
อุดมการณ์ของไลออนส์และพลเมืองดีของชาติในอนาคต
สโมสรลีโอแห่งแรกคือสโมสรลีโอเอบิงตันไฮสคูล (Abing ton High School Leoclub) ตังขึนโดยเป็ นกิจกรรม
ด้า นเยาวชนของสโมสรไลออนส์เกลนไซด์ (Glenside LionS Club) ในมลรัฐ เพนซิ ล วาเนี ย สหรัฐ อเมริ ก าเมื อปี
พุทธศักราช 2500 (ค.ศ.1957) ต่ อมาปี พ.ศ.2510 คณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลจึงได้ลงมติ รบั
อุปถัมภ์สโมสรลีโอเข้าไว้เป็ นโครงการถาวรของสโมสรไลออนส์สากล โดยให้มีธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรลี โอ
โดยเฉพาะ

ปั จ จุ บัน มี ส โมสรลี โอกระจายอยู่ทั วโลกกว่า 140 ประเทศด้วยจํานวน 5,700 สโมสร โดยมี ส มาชิ กลี โอ
มากกว่า 144,000 คน
สโมสรลีโอตังขึนเพือส่งเสริมกิจกรรมบริการสังคมของเยาวชนในชุมชนซึงจะเป็ นการพัฒนาคุณสมบัติของแต่
ละบุคคลเรืองการเป็ นผูน้ ําประสบการณ์และโอกาสทีจะดํารงชีวติ ต่อไปในอนาคตอย่างมีคุณค่า
คําว่า LEO มาจากคําว่า Leadership, Experience และ Opportunity ซึ งรวมความหมายว่า เปิ ดโอกาสให้
เยาวชนได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคมและผูอ้ ืนอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
ปั ญหาต่างๆ ในชุมชนท้องถินของท่านท่านย่อมเข้าใจดีวา่ สังคมชุมชนนันยังต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง
จากท่านและสมาชิกสโมสรลีโอพร้อมทังการสนับสนุ นและความช่วยเหลือจากสโมสรไลออนส์และทีปรึกษาสโมสรลีโอ
ทุกท่าน
การเข้ามาเป็ นสมาชิกสโมสรลีโอนันด้วยความสมัครใจของท่านเองดังนั นเพือเป็ นทีประจักษ์ในการตัดสินใจ
ของท่านจึงขอถามว่าท่านพร้อมจะเป็ นสมาชิกลีโอหรือไม่ (พร้อมครับ/ค่ะ)
เมือท่านได้ตัดสินใจแน่ นอนแล้วขอให้ท่านกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าท่ านประธานพิธี กระผม/ดิฉัน จะกล่าว
นําขอให้ทุกท่านกล่าวตาม
ข้าพเจ้า...........................................................(แต่ละคนพูดชือและสกุลของตนเอง) ขอให้คาํ มันสัญญาว่า
1. ข้าพเจ้าจะยึดมันตามธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรลีโอ……………….
2. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมประชุมสโมสรทุกครัง
3. ข้าพเจ้าจะสนับสนุ นและส่งเสริมกิจกรรมของสโมสร
4. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือด้านการเงินของสโมสรตามกําลัง
5. ข้าพเจ้าจะพยายามส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
6. ข้าพเจ้าจะรับใช้ในหน้าทีซึงสโมสรมอบหมายด้วยความยินดีและเต็มใจ
7. ข้าพเจ้าจะพยายามพัฒนาตนเองเพือหาประสบการณ์และโอกาสทีจะรับใช้สงั คมให้สมกับทีเป็ นสมาชิก
ลีโอคนหนึ งของสโมสรแห่งนี และจะเป็ นตลอดไป
บัดนี ท่านได้เป็ นสมาชิกของสโมสรลีโอ.............................................แล้ว เรียนเชิญประธานพิธีติดเข็มลีโอ
ใหม่ แต่ล ะคนและมอบบัต รประจําตัวพร้อ มประกาศนี ยบัตรสมาชิ ก และเชิญ ประธานพิธีกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
พร้อมให้โอวาทครับ

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ

ลําดับต่อไปจะเป็ นพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ...................................ปี บริหาร.......................
ผม/ดิฉัน ขอเชิญกรรมการทุกคนได้แสดงตัวต่อหน้าทีประชุมแห่งนี เพือให้คาํ มันสัญญาว่าคุณจะทําหน้าทีของ
คุณให้ดีทีสุด

เหรัญญิก :ลีโอ...................................... คุณได้รบั เลือกให้ทาํ หน้าทีเหรัญญิกสโมสรหน้าทีของคุณคือบันทึกบัญชีรบั -จ่าย
ของสโมสร รับเงินและนําฝากธนาคารตามที คณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนดคุณจะต้องจ่ายเงินตามมติของคณะ
กรรมการบริหารสโมสร เสนอรายงานการเงินประจําเดื อนต้องช่วยส่งเสริมความสามัค คีและให้ความช่วยเหลือกับ
คณะกรรมการบริหารสโมสรและทีปรึกษาสโมสรลีโอ (หน้าทีดังกล่าวคุณจะทําอย่างดีทีสุดได้หรือไม่) “ได้ครับ/ค่ะ”
เลขาธิการ:ลีโอ.......................................คุณได้รบั เลือกให้ทําหน้าทีเลขาธิการสโมสรคุณต้องทําหน้าทีภายใต้การกํากับ
ดูแลและการชีแนะของนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสร คุ ณจะต้องเก็บรายงานต่างๆ ของสโมสรรวมทัง

จัด ทํารายงานการประชุ ม สโมสรการประชุ มคณะกรรมการบริหารสโมสรรายชือคณะกรรมการบริหารสโมสรการ
แต่งตังคณะกรรมการโครงการสถิติการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกและบัญชีรายชือสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ คุณ
ต้องทํารายงานกิจกรรมและรายงานสมาชิกประจําปี ส่งสํานั กงานไลออนส์สากล คุณต้องช่วยส่งเสริมความสามัคคี
และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสโมสรคณะกรรมการบริหารสโมสรและทีปรึกษาสโมสรลีโอ (หน้าทีดังกล่าว
คุณจะรับทําอย่างดีทีสุดได้หรือไม่) “ได้ครับ/ค่ะ”

อุปนายกสโมสร:ลีโอ....................................... คุณได้รบั เลือกให้ทาํ หน้าทีอุปนายกสโมสร คุ ณต้องมีความพร้อมในหน้าทีของ
นายกสโมสรด้วยเหตุผลใดก็ตามหากนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ คุ ณจะต้องรับหน้าทีนายกสโมสรและ
ทํางานในตําแหน่ งนายกสโมสรได้ คุณจะต้องช่วยนายกสโมสรสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกลีโอสโมสรไลออนส์
อุปถัมภ์และทีปรึกษาสโมสรลีโอ คุณต้องสนั บสนุ นและช่วยนายกสโมสรริเริมสิงใหม่ๆและทํากิจกรรมต่างๆ (คุณจะ
ทําหน้าทีอุปนายกสโมสรอย่างดีทีสุดได้หรือไม่) “ได้ครับ/ค่ะ”
คณะกรรมการบริหารอืนๆ :- (เดินออกมาทังกลุ่ม)
คุณได้รบั เลือกให้เป็ นกรรมการบริหารสโมสรซึงเป็ นตําแหน่ งทีสําคัญ คุณต้องเข้าร่วมประชุมสามัญและการ
ประชุ ม พิ เ ศษอื นๆของสโมสร คุ ณ ต้ อ งช่ ว ยหาทุ น ตามนโยบายของสโมสรให้เ ข้า สู่ เ ป้ า หมายในฐานะที เป็ น
กรรมการบริห าร คุ ณ ต้อ งระมัด ระวังการอนุ มัติ ก ารใช้จ่า ยของสโมสรไม่ ส ร้างหนี สิ น และเบิ ก เงิ น ในเรื องที มิ ใช่
วัตถุประสงค์หลักของสโมสร (หน้าทีดังกล่าวคุณจะรับทําอย่างดีทีสุดได้หรือไม่) “ได้ครับ/ค่ะ”

นายกสโมสร:ลีโอ...................................... คุณได้รบั เลือกให้รบั ตําแหน่ งนายกสโมสร ลีโอ...................................... คุณเป็ น
หัวหน้าคณะกรรมการบริหารสโมสร คุณต้องใช้กําลังความสามารถทังหมดสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกสโมสร
คุณต้องทํางานร่วมกับสโมสรไลออนส์อุปถัมภ์และทีปรึกษาสโมสรลีโอ คุ ณต้องเป็ นประธานการประชุมทุกครังและ
เป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร คุณต้องกํากับดูแลให้กรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าทีของตนอย่างถูกต้อง คุณต้องตรวจ
รายงานการประชุมสามัญและเตรียมการสําหรับการเลือกตังคณะกรรมการปี ต่อไป คุณต้องตัดสินใจในเรืองกิจกรรม
บริการทีจําเป็ นสําหรับชุมชนท้องถินและโน้มน้าวให้สมาชิกสโมสรให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ (คุณจะรับทําหน้าที
นายกสโมสรลีโอ........................................... อย่างดีทีสุดได้หรือไม่) “ได้ครับ/ค่ะ”

เพื อให้เกิ ด ความมันใจ ขอให้ค ณะกรรมการบริหารทุ กหน้าที ได้ให้คํามันสัญญาในการปฏิ บัติ หน้าที ต่ อ ที
ประชุมแห่งนี กรุณากล่าวปฏิญาณตนตามผมดังต่อไปนี
ข้าพเจ้า ลีโอ....................................................ขอให้คํามันสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามอย่างเต็ ม
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที ทีได้รบั มอบหมาย เพือความเจริญก้าวหน้าของสโมสรลีโอตลอดไป
บัดนี คณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ..................................... ปี บริหาร............... ได้รบั ทราบหน้าทีและได้ให้
คํามันสัญญาเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานพิธีได้ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร พร้อมให้โอวาท ครับ/ค่ะ
เชิญคณะกรรมการบริหารกลับทีนัง

เรียนเชิญท่านประธานพิธีมอบตราประจําตําแหน่ งให้แก่ นายกสโมสรลีโอ................................

***************************

