การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM)

ORIENT AND SOUTHEAST ASIA LIONS FORUM (OSEAL FORUM)

คือ การประชุมสโมสรไลออนส์สากลภาคพืนเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้
นิยมเรียกกันสันๆ ว่า การประชุมโอซีล (OSEAL FORUM)

OSEAL เป็ นการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ของสโมสรไลออนส์ในประเทศต่างๆ ย่านเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนัน ในภูมิภาคต่างๆ ตามธรรมนู ญของไลออนส์ก็มีเช่นเดียวกัน
เช่น สหรัฐ-แคนาดา ฟอรัม, ยูโรป้ า ฟอรัม, ลาตินอเมริกนั คาริเบียน ฟอรัม, เซาท์เอเชีย-อาฟริกา ฟอรัม,
ตะวันออกกลาง ฟอรัม เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ก็เพือประโยชน์ในด้านของความเข้าใจอันดีต่อกัน และเพือเพิมสัมพันธ์
ไมตรี เพือแสวงหามิตรภาพหรือแลกเปลียนขนบธรรมเนี ยมประเพณีและอืนๆ ในภูมิภาคนันๆ โดย “ไลออนส์
สากล” ไม่ได้ยนมื
ื อเข้ามาเกียวข้อง หรือออกกฎข้อบังคับใดๆ ทังสิน ประเทศทีเป็ นสมาชิก OSEAL ขณะนี มี
ประเทศและอาณาเขต ได้แก่ ญีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย มาเลเซีย จีน ฮ่องกง
สิงคโปร์ กวม มองโกเลีย บรูไนและ มาเก๊า
การประชุมโอซีลครังแรก มีขึนเมือ พ.ศ.
(ค.ศ.
) ทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์นับตังแต่นันมา
สถานทีประชุมได้หมุนเวียนเปลียนไปในระหว่างประเทศสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี โดยประเทศไทยได้เป็ นเจ้าภาพการจัดประชุมโอซีลมาแล้ว ครัง และครังที จะจัดขึนในวันที ธันวาคม
ณ ศูนย์ประชุม BITEC ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพ นับเป็ นครังที ของ OSEAL โดยมี PID
พงศ์ศกั ดิ เกตุสวัสดิวงศ์ เป็ นประธานจัดการประชุม
การประชุมโอซีลแต่ละครัง มีเงินรายได้เหลือเข้าองค์กรไลออนส์ในประเทศไทย ซึงเป็ นปฐมเหตุทําให้
เราได้สร้างสรรค์สิงทีเป็ นประโยชน์ทีจะกล่าวต่อไปนี
จากการประชุมโอซีลครังแรกทีไลออนส์ไทยเป็ นเจ้าภาพเมือ พ.ศ.
ปรากฏว่ามีเงินรายได้จาก
การจัดประชุมเหลือ
,
บาท คณะกรรมการบริหารภาค
(ซึงในขณะนันประเทศไทยกับเวียดนาม
ได้อยูใ่ นภาคเดียวกัน) จึงมีมติใช้เงินจํานวนนี เป็ นทุนริเริมในการสร้างอาคารศูนย์บริการไลออนส์ ด้วย
วัตถุประสงค์ ต้องการให้บริการด้านอนามัย และการแพทย์แก่ประชาชน กับต้องการให้เป็ นสํานั กงานของภาค
ด้วย
ต่อมาประเทศไทยได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม โอซีลเมือ พ.ศ.
เป็ นครังที
คราวนี มีเงิน
รายได้เหลือประมาณ
แสนบาท เมือรวมกับครังแรกเป็ นเงิน ล้านกว่าบาท จึงเห็นสมควรตังองค์กร
ไลออนส์ในประเทศไทยขีนเป็ นนิ ติบุคคล เพือทีสามารถดูแลดําเนิ นการตังศูนย์บริการไลออนส์ ให้เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสามารถเป็ นเจ้าของอาคารสถานทีได้ จึงได้ขออนุ ญาตทางราชการ “ก่อตังมูลนิ ธิไลออนส์ใน
ประเทศไทย” โดยมีเงินทุนจดทะเบียน
,
บาท ส่วนเงินทีเหลือจะได้นําไปใช้จา่ ยในการซือทีดินและ
ก่อสร้างอาคาร
ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีล เป็ นครังที คราวนี มีเงินรายได้เหลือ
แสนบาทเศษ รวมกับของเดิมเป็ น
ล้าน
แสนบาทเศษ ความพยายามในการจัดหาซือสถานทีและ
ก่อสร้างอาคารเป็ นเอกเทศ ยังไม่ประสบความสําเร็จ เนื องจากทีในกรุงเทพมีราคาแพงมาก แม้วา่ ในปี
พ.ศ.
ไลออน จันทร์ แจ้งเจนรบ จะได้บริจาคเงินให้อีก ล้านบาท รวมเป็ น ล้าน แสนบาทเศษ ก็
ตามก็ยงั คงไม่พออยูด่ ี ความคิดเดิมทีจะเช้าทีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทีอําเภอดุสิต และการก่อสร้าง

อาคารต้องเลิกล้มไป ด้วยเหตุผลเพราะเงินทีมีอยูไ่ ม่พอกับค่าก่อสร้าง และหากสร้างแล้ว ทรัพย์สินต่างๆ ก็ไม่
เป็ นกรรมสิทธิของมูลนิ ธิ เนื องจากเป็ นทีของทรัพย์สินฯ ในทีสุด คณะกรรมการสรรหาสถานที จึงได้เสนอให้
มูลนิ ธิซืออาคารทีเป็ นสํานักงานเลขาธิการภาค ทีซอยเอกมัย (สุขุมวิท ) ในขณะนันซึงก็เหมาะสมด้วย
ประการทังปวง เป็ นอาคาร ชัน คูหา ได้ใช้เงินซืออาคารนี และตกแต่งให้เป็ นสํานักงาน รวมค่าใช้จา่ ย
ทังหมด , ,
บาท และได้ทาํ พิธีเป็ นทางการ เมือวันที ตุลาคม
6 โดยมีไลออน น.ต.กําธน
สินธวานนท์ (ยศในสมัยนัน) เป็ นประธาน
ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล ครังที (PCC วุฒิ บุญนิ กรวรวิทย์
เป็ นประธาน) มีผูล้ งทะเบียนถึง ,
คน จึงทําให้มีกาํ ไรจากการจัดประชุมเป็ นเงิน , ,
บาท ซึง
ได้นําไปใช้ในกิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิเช่น ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เพือใช้ใน
โครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เป็ นเงิน , ,
บาท สมทบทุนในโครงการผ่าตัดต้อกระจก
ให้กบั ประชาชนชาวไทยเป็ นเงิน , ,
บาท ส่วนอีก , ,
บาท สมทบทุนในการก่อสร้าง
สํานักงานภาคแห่งใหม่
ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล เป็ นครังที (PCC ประพัฒน์
โพธิวรคุณ เป็ นประธาน) การจัดประชุมในครังนี มีกาํ ไรเป็ นเงิน , ,
บาท และได้บริจาคเพือใช้
ก่อสร้าง “บ้านใหม่ของเรา”
ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมโอซีล ครังที ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
(PID สมศักดิ โล่หว์ ิสุทธิ เป็ นประธาน)
ในปี พ.ศ.
(ระหว่างวันที - ธันวาคม
) ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีล
ครังที ณ ศูนย์การประชุม และนิ ทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็ นการประชุ มโอซีลฟอรัม ครังที
(อดี ต กรรมการอํานวยการไลออนส์สากล ไลออน พงศ์ศัก ดิ เกตุ สวัสดิ วงศ์ เป็ นประธานฯ) โดยเป็ นการ
ประชุมครังประวัติศาสตร์ ทีไลออนส์ไทยร่วมลงทะเบียนถึง ,
คน จากยอดผูล้ งทะเบียนทังสิน ,
คน
ไลออนส์ส ากลได้อนุ ญาตให้ไลออนส์ไทยจัด ตรงกับวันเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(รัชกาลที ) ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ พรรษา
ประเทศไทยเราได้เคยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีลมาแล้วรวม ครัง คือ
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เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
กรุงเทพมหานคร
เมือ พ.ศ.
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วันที -6 ธันวาคม
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

การประชุมใหญ่ประจําปี

(สโมสรไลออนส์สากลภาครวม

ประเทศไทย)

ในอดีตทีผ่านมา การจัดการประชุมใหญ่ประจําปี ภาครวมของไทยเป็ นภาระหน้าทีของสโมสรไลออนส์
หรือในภาคนันๆ ทีถึงวาระในการเป็ นเจ้าภาพ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทังหมด ซึงก็ดําเนิ นงานมาได้ดว้ ยดีระดับหนึ ง
เพราะในครังก่อนนัน จํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร และจํานวนภาคยังไม่มากนัก
ต่อมาตังแต่ปี พ.ศ.2535 ไลออนส์ในประเทศไทย ได้มีการขยายภาคออกไปเป็ น 5 ภาค จํานวน
สโมสรก็เพิมขึนกว่า 200 สโมสร มีสมาชิกกว่า 6-7 พันคน จนถึงปั จจุบนั ก็มีถึง 6 ภาค จํานวนสโมสรกว่า
300 สโมสร จํานวนสมาชิกเกือบ 10,000 คน
ดังนัน การดําเนิ นการจัดการประชุมใหญ่ จึงเป็ นภาระมากมายตลอดถึงการประสานงานติดต่อกับ
มวลสมาชิกทัวประเทศ สโมสรทุกสโมสรและภาคต่างๆ รวมทังเงินทุนในการดําเนิ นงาน เกินกว่าทีระดับ
สโมสรหรือภาคฯ หนึ งจะปฏิบตั ิหน้าทีหรือรองรับได้ และหากในการดําเนิ นการประสบปั ญหาก็อาจเกิด
ผลกระทบกับสโมสรหรือภาคนันๆ ได้ เพราะธรรมนู ญได้กาํ หนดไว้วา่ “ห้ามมิให้สโมสร หรือ ภาค ก่อพันธะ
หนีสินใดๆ ซึงเป็ นผลให้งบปี ประมาณงบดุล หรือเงินขาดบัญชีในปี การเงินนัน”
ดังนัน จึงได้มีการแก้ไขธรรมนู ญและข้อบังคับเสียใหม่วา่ การจัดการประชุมใหญ่ประจําปี ภาครวม
310 ประเทศไทย ให้เป็ นอํานาจและหน้าทีของ “สภาผูว้ ่าการภาครวม” เป็ นผูด้ าํ เนิ นการและเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบทังหมด รวมทังผลกําไร-ขาดทุน ตลอดจนเงินทุนสํารองค่าใช้จา่ ยต่างๆ สําหรับในการดําเนิ นงาน
รวมทังในการแต่งตังคณะกรรมการทุกฝ่ ายทุกตําแหน่ ง ทีเกียวข้องกับการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวม
(ซึงสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม เพราะจะต้องจ่ายเงินสําหรับเป็ นค่าสนับสนุ นการประชุมใหญ่ คนละ 50 บาท)

คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ฯ

สภาผูว้ า่ การภาครวม มีอาํ นาจและหน้าที ควบคุมดูแลจัดการเกียวกับงบประมาณในการจัดเตรียมการ
และดําเนิ นการประชุมใหญ่ ตลอดจนควบคุมตรวจสอบในการดําเนิ นงานของคณะกรรมการทุกคณะทุกฝ่ าย
รวมทังการแต่งตังคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ และกําหนดค่าลงทะเบียน สําหรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจําปี
ภาครวม 310 ประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ประกอบด้วยคณะใหญ่ๆ 3 คณะ คือ
1. คณะกรรมการอํานวยการ ซึงจะประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขาธิการสภา เหรัญญิก
สภา และกรรมการสภา โดยสภาผูว้ า่ การภาครวมเป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยมีหน้าทีดังนี
1.1 เสนอแต่งตังหรือเปลียนแปลงคณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการต่อสภาฯ และมอบหมายหน้าที
ให้คณะกรรมการจัดเตรียมการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการดําดําเนิ นการประชุมใหญ่ พร้อมด้วย
คณะอนุ กรรมการทีได้แต่งตังขึน
1.2 กําหนดนโยบายในการดําเนิ นงาน ตามมติสภาฯ
1.3 ให้คาํ แนะนํา กํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการทีได้แต่งตังขึนให้
ดําเนิ นการไปตามนโยบาย
1.4 ให้การสนับสนุ นในด้านงบประมาณในการดําเนิ นงานการประชุมใหญ่
2. คณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่ มีหน้าที
2.1 เตรียมจัดหาสถานทีการประชุมใหญ่ หมุนเวียนไปในภาคต่างๆ ทีเป็ นเจ้าภาพ พร้อมทังจัดการ
วางแผนเตรียมความพร้อม ทุกอย่างไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2 จัดทํางบประมาณ ทีเกียวกับการดําเนิ นการประชุมใหญ่ เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
นําเสนอต่อสภาฯ เพืออนุ มตั ิ
2.3 ให้คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนิ นการประชุมใหญ่
2.4 ปฏิบตั ิงานตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการและสภาฯ
3. คณะกรรมการดําเนินการประชุมใหญ่ มีหน้าที
3.1 ดําเนิ นงาน และปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการและสภาฯ
3.2 ปฏิบตั ิตามแผนงานการประชุมใหญ่ ทีได้รบั มอบหมายจากสภาฯ จนแล้วเสร็จ โดยการเตรียมการ
ของคระกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่
3.3 จัดรวบรวมผลงาน รวมทังรายรับ-รายจ่าย พร้อมจํานวนเงินทีเหลือและรายละเอียดทังสินในการ
ดําเนิ นงานหลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิน เพือเสนอต่อสภาฯ ภายใน 60 วัน หลังเสร็จสินการ
ประชุมใหญ่

กิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญ่ภาครวมฯ

การประชุมใหญ่ประจําปี ภาครวม 310 ประเทศไทย นั บเป็ นการประชุมทีมีความยิงใหญ่ทีสุด มีความ
หลากหลาย มีความสนุ กสนาน เต็มไปด้วยมิตรภาพทีสมาชิกไลออนส์ และสมาชิกลีโอทัวประเทศมารวมตัวกัน
โดยจะจัดการประชุมเป็ นระยะเวลารวม 3 วัน ซึงพอจําแนกออกได้เป็ นดังนี
วันแรก ในช่วงเช้า/บ่าย จะเป็ นการประชุมคณะกรรมการภาค (รอง) ครังที 4 ของแต่ละภาค ช่วงเวลา
ประมาณบ่าย 3-4 โมง จะเป็ นพิธีเดินขบวนพาเหรด ซึงนับเป็ นสีสนั ทีสุดทีจะประกาศศักดิศรีของ
ชาวไลออนส์ไทย ให้กบั ประชาชนในท้องถินนันได้รบั ทราบและเห็นความยิงใหญ่ และความสมัคร
สมานของไลออนส์ การแต่งกายของแต่ละสโมสร ไลออนส์ และลีโอ อย่างงดงามตระการตา จัดให้มี
การประกวดขบวนพาเหรดประเภทต่างๆ ซึงความยาวของขบวนประมาณ 2-3 กิโลเมตร
วันทีสอง ในช่วงเช้า จะเป็ นพิธีเปิ ดการประชุมใหญ่ภาครวม และพิธีเชิญธงของสโมสรไลออนส์ทุกสโมสร
รวมทังสโมสรลีโอในประเทศไทย ซึงมวลสมาชิกทังหมดจะได้มีโอกาสพบปะกัน ได้พบเห็นและ
สัมผัสกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในวงการไลออนส์ไทย ได้แลกเปลียนเข็มหรือของทีระลึก ส่วนในช่วงบ่าย จะ
เป็ นการสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษจากบุคคลทีสําคัญ เพือให้ความรูต้ ่างๆ แก่ผูท้ ีมีความสนใจ
ต่อจากนันจะเป็ นการประชุมใหญ่ประจําปี ของแต่ละภาค (รอง) เพือเลือกตังผูว้ า่ การภาค และรอง
ผูว้ า่ การภาค หรือเพือหาข้อยุติต่างๆ ในการแก้ไขธรรมนู ญและข้อบังคับ ฯลฯ จากนันในช่วงคําจะ
เป็ นการจัดงานเลียงต้อนรับสมาชิกทัวประเทศและงานเลียงแสดงความยินดีกบั ผูว้ า่ การภาครับ
เลือกตัง และรองผูว้ า่ การภาครับเลือกตัง
วันทีสาม ในช่วงเช้า-เทียง จะเป็ นการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวม (ต่อ) เป็ นการประชุมเพือสรุปข้อยุติ
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแก้ไขธรรมนู ญและข้อบังคับ หรือขอมติในการกําหนดสถานทีทีจะจัดการ
ประชุมประจําปี ของภาคในครังต่อไป ฯลฯ มีการมอบธงสัญญลักษณ์การประชุมใหญ่ให้กบั ภาคทีจะ
เป็ นเจ้าภาพในปี ถดั ไป
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