
   การจดัองคก์รของสโมสรไลออนสส์ากลภาค และ ภาครวม 310 ประเทศไทย 
(DISTRICT AND MULTIPLE DISTRICT)  

   ตามธรรมนูญสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล มาตรา 7 ขอ้ 1  ไดก้าํหนดวา่ ในแต่ละประเทศ มลรฐั ทีมีสโมสรไลออนสต์งัอยู ่ ถา้มีจาํนวนสโมสรตงัแต่ 35 สโมสรขึนไป ก็สามารถจดัตงัเป็น “ภาคเดยีว” (Single 
District) ขนึโดยมีสิทธิเลือก “ผูว่้าการภาค” (District Governor) ขนึได ้ถา้มีจาํนวนสโมสรยงัไม่ครบก็อาจจะตงัเป็น “ภาคชวัคราว” โดยคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมฯ เป็นผูพิ้จารณาแต่งตงัผูว้า่การภาคให ้ หรืออาจจะรวมสโมสรไลออนสใ์นประเทศหรือรฐัใกลเ้คียงใหค้รบจาํนวนทีกาํหนดไว ้แลว้ตงัเป็นภาคเดียวขนึก็ได ้  ถา้ภาคเดียวใดมีจาํนวนสโมสรไลออนสม์ากขนึ  และสามารถแยกเป็น 2 ภาค ภาคละ 1,250 คนขนึไป ก็อาจจะแยกภาคนันออกเป็นภาคไดอี้ก ภาคทีแยกออกแลว้นีเรียกวา่ “ภาครอง” (Single District)   ภาครอง เลือกตงัผูว้า่การภาค (District Governor) ได ้ 1 คน และผูว้า่การภาครองของทุกภาคจะรวมกนัเป็น “สภาผูว่้าการภาครวม” (Multiple District Governors Council)  และเลือกอดีตผูว้า่การภาค 
(Past District Governor) เขา้มาเป็นสมาชิกของสภาผูว้า่การภาครวมไดอี้กไม่เกินครึงหนึงของจาํนวนผูว้า่การภาคในภาครวมนัน สภาผูว้า่การภาครวมจะเลือกสมาชิกสภาฯ ผูห้นึงเป็น “ประธานสภาผูว่้าการภาครวม” 
(Council Chairperson) ตามวธีิการทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัภาครวม   สภาผูว่้าการภาครวม (MULTIPLE DISTRICT COUNCIL)    ธรรมนูญสโมสรไลออนสส์ากลมาตรา 7 ขอ้ 1 (C)  กาํหนดวา่ ในมลรฐัหรือประเทศทีมีสโมสร     ไลออนสอ์ยูใ่นหลายภาคตงัแต่ 2 ภาคขนึไป อาจจะรวมกนัเป็นภาครวม (Multiple District) ขนึได ้ ดังนันในบางมลรฐัหรือบางประเทศอาจจะมีหลายภาครวมก็ได ้  แต่ละภาครวมมีธรรมนูญและขอ้บงัคบัของภาครวมไดเ้อง แต่ตอ้งยึดเอาธรรมนูญและขอ้บงัคบัภาครวมฉบบัมาตรฐานของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากลเป็นบรรทดัฐาน และจะแกไ้ขเปลียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และสถานการณ์ก็ไดโ้ดยกระทําในทีประชุมใหญ่ประจาํปี และตอ้งไม่ขดักบั  ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล   ในประเทศไทยเราปัจจุบนัมีไลออนสส์ากลภาคอยู ่6 ภาค   คือ    ภาค 310-เอ1, ภาค 310เอ2, ภาค 310 บี, ภาค 310 ซี, ภาค 310 ดี และภาค 310 อี จึงรวมกนัเป็นภาครวม เรียกวา่ “ภาครวม 310 (ประเทศไทย)” (Multiple District 310 Thailand)   และตามธรรมนูญสโมสรไลออนสส์ากล มาตรา 7 ขอ้ 7 กาํหนดวา่ ในการบริหารงานของภาครวมนัน ใหมี้ สภาผูว่้าการภาครวม (Multiple District Council) ประกอบดว้ย ผูว้า่การภาคปัจจุบนัของแต่ละภาค กบัอดีตผูว้า่การภาคซึงผูว้า่การภาคปัจจุบนัเลือกมาสมทบไดไ้ม่เกินครึงหนึงของจาํนวนผู ้วา่การภาค    สมาชิกสภาผูว้า่การภาครวม   จะเลือกสมาชิกผูห้นึงขนึเป็นประธานสภาผูว้า่การภาครวม หน้าทีสาํคญัของสภาผูว้า่การภาครวม ไดแ้ก ่ 1.  ประสานงานระหวา่งภาคต่างๆ เพือใหก้ารส่งเสริมความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องสโมสรไลออนส์สากลไดส้มัฤทธิผลตามเป้าหมาย  2.  พิจารณาแต่งตังและกํากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําฝ่ายต่างๆ  ของภาครวมและคณะกรรมการจดัการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครวม -  จดัการและควบคุมทรพัยสิ์น ธุรกิจ และเงินกองทุนของภาครวม -  วินิจฉบบั แกไ้ข และตดัสินปัญหาต่างๆ ทีอาจจะเกิดขนึในการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครวม และภาค       ต่างๆ รวมทงักรณีทีเกียวกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรภาครวมหรือของสมาชิกในภาครวมนัน  



 การจดัองคก์รของไลออนสภ์าค (DISTRICT ORGANIZATION)   ตามธรรมนูญภาครวมฉบบัมาตรฐาน มาตรา 8 ขอ้ 3 (ก) ไดก้าํหนดใหไ้ลออนสภ์าคแบ่งการบริหารงานออกเป็นภูมิภาค (Region) และเขต (Zone) ภูมิภาค  คือ อาณาเขตการบริหารงานสโมสรไลออนส ์ ทีไดร้บัการรบัรองสถานภาพแลว้ ตงัแต่ 10 สโมสร  ขนึไป แต่ไม่เกิน 16 สโมสร แต่ละภูมิภาคมีประธานภูมิภาค (Region Chairperson) เป็นผูร้บัผิดชอบกาํกบัการอยู ่1 คน โดยผูว้า่การภาคเป็นผูแ้ต่งตงั เขต  คือ อาณาเขตการบริหารงานของสโมสรไลออนส ์ตงัแต่ 4 สโมสร ขนึไป แต่ไม่เกิน 8 สโมสร และผูว้า่การภาคจะแต่งตงัประธานเขต (Zone Chairperson) ขนึเพือรบัผิดชอบกาํกบัการเขตละ 1 คน คณะกรรมการภาค  ประกอบดว้ย : ผูว้า่การภาค, ผูว้า่การภาคเพิงผ่านพน้, รองผูว้า่การภาค, อดีตผูว้า่การภาค, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, เลขาธิการภาค, ประธานฝ่ายต่างๆ, นายกสโมสร, เลขาธิการสโมสร, เหรญัญิกสโมสร   คณะกรรมการบริหารภาค ประกอบดว้ย :  ผูว้า่การภาค, ผูว้า่การภาคเพิงพน้, รองผูว้า่การภาค, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, เลขาธิการภาค, เหรญัญิกภาค และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ซึงคณะกรรมการบริหารภาคนีมีสิทธิออกเสียงในการลงมติใดๆ เกยีวกบัการบริหารภาค  
   ผูว่้าการภาค (District Governor)            เป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากลในภาคทีเป็นผูว้า่การภาคอยู ่ และทําหน้าทีเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหารของภาคและคณะกรรมการบริหารภาค ซึงมีความรบัผิดชอบดงันี 1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 2. ดูแลอาํนวยการ การก่อตงัสโมสรไลออนสใ์หม่ (รวมทงัสโมสรลีโอดว้ย) 3. เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาคคณะกรรมการจดัการประชุมใหญ่ประจาํปี และการประชุมอืนๆ ของภาค 4. บริหารงานตามหน้าที ซึงมีคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากลกาํหนดไวใ้นหนังสือคู่มือผูว้า่การภาค หรือทีจะมอบหมายใหต่้อไป   รองผูว่้าการภาค คนท ี  และคนท ี  (1st Vice and 2nd Vice District Governor)    ปฏิบติังานภายใตก้ารอาํนวยการและคาํสงัของผูว้า่การภาค กบัช่วยผูว้า่การภาคในงานดา้นการบริหาร มีหน้าทีรบัผิดชอบดงันี 1. ศึกษางานในหน้าทีของผูว้า่การภาคเพือใหส้ามารถปฏิบติัหน้าทีแทนไดเ้มือผูว้า่การภาครอ้งขอ 2. ปฏิบติังานโดยใกลชิ้ดกบัผูว้า่การภาคสาํหรบัโครงการพิเศษต่างๆ 3. ปฏิบติังานตามหน้าทีโดยไดร้บัมอบหมายจากผูว้า่การภาคเป็นคราวๆ ไป   ประธานภูมิภาค (Region Chairperson)    เป็นผูที้ผูว้า่การภาคแต่งตงัขนึเพือใหร้บัผิดชอบในการบริหารงานในภูมิภาค มีหน้าทีดงัต่อไปนี 1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 2. คอยดูแลการปฏิบติังานของประธานเขต ซึงอยูใ่นภูมิภาคของตน และประธานฝ่ายต่างๆ  3. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อตงัสโมสรไลออนสใ์หม่ขนึ และชว่ยฟืนฟูสโมสรไลออนสที์มีสถานภาพอ่อนแอ 

 



4. ปฏิบติังานตามหน้าที ซึงคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากลกาํหนดไวใ้นหนังสือคู่มือประธานภูมิภาค และตามทีผูว้า่การภาคจะมอบหมาย   ประธานเขต (Zone Chairperson)    เป็นผูที้ผูว้า่การภาคแต่งตงัเพือใหร้บัผิดชอบบริหารงานในเขต มีหน้าทีดงันี 1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องไลออนสส์ากล 2. เป็นประธานของคณะกรรมการทีปรึกษาผูว้า่การภาค (นายก-เลขาธิการ-เหรญัญิก) ในเขตของตน และเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ดงักล่าว (การประชุมเขต) ตามกาํหนดเวลาทีธรรมนูญและขอ้บงัคบัภาครวมกาํหนดไว ้3. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อตงัสโมสรไลออนส ์ และสโมสรลีโอใหม่ๆ ขนึ และคอยดูแลสถานภาพของสโมสรไลออนสที์อยูใ่นเขตของตนใหเ้ขม้แข็งอยูเ่สมอ 4. ปฏิบติังานตามหน้าที ซึงคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนสส์ากล กาํหนดไวใ้นหนังสือคู่มือประธานเขต กบัตามทีผูว้า่การภาคจะมอบหมาย 5. เป็นผูเ้สนอความเห็นขอ STATUS QUO สโมสรทีไม่รกัษาหรือไม่ปฏิบติัตามธรรมนูญและขอ้บงัคบั    ประธานเขต เป็นผูที้ใกลช้ิดกบัสโมสรทีสงักดัอยูใ่นเขตของตนมาก เพราะมีนายกสโมสร เลขาธิการสโมสร และเหรญัญิกสโมสร รว่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาผูว้า่การภาคดว้ย จึงเป็นผูที้มีความสาํคญัมากในการบริหารงานสโมสรไลออนส ์เพราะเป็นผูที้ทราบปัญหาต่างๆ ของสโมสรไดเ้ป็นอยา่งดี   ประธานคณะกรรมการประจาํฝ่ายต่างๆ ของภาค (DISTRICT COMMITTEES)  
  นอกจากคณะกรรมการบริหารภาคแลว้ ผูว้า่การภาคจะแต่งตงัประธานคณะกรรมการประจาํฝ่ายต่างๆ (District Committee Chairperson)  ไดอี้กตามความจาํเป็น ตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัภาครวม  ในปัจจุบนันีมีประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ ทีสมาคมสโมสรไลออนสส์ากลรบัรองเป็นทางการอยู่ 18 ตาํแหน่งคือ 

1.  District Convention ฝ่ายการประชุมใหญ่ประจาํปี 
2. District Cultural and Community Activities ฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 
3. District Diabetes Awareness and Action ฝ่ายต่อตา้นโรคเบาหวาน 
4. District Environment ฝ่ายอนุรกัษ์สิงแวดลอ้ม 
5. District Hearing Preservation, Awareness and Action  ฝ่ายพิทักษ์หูและการระวงัรกัษา 
6. District Honorary Committee ฝ่ายทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
7. District Information Technology  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. District International Relations  ฝ่ายภาคสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
9. District Leo Club *   ฝ่ายลีโอ* 
10. District Lions ALERT ฝ่ายประสานงานฉุกเฉิน 
11. District Lions Quest *   ฝ่ายไลออนสเ์ควสท ์
12. District Lions Services for Children  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 
13. District Peace Poster Contest  ฝ่ายประกวดภาพโปสเตอรส์นัติภาพ 
14. District Public Relations and Lions Information  ฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละขา่วสารไลออนส ์
15. District Reading Action Program ฝ่ายปฏิบติัการส่งเสริมการอ่าน 
16. District Sight Preservation, Awareness and Action  ฝ่ายพิทักษ์สายตาและการระวงัรกัษา 
17. District Youth (Lions Opportunities for Youth)   ฝ่ายเยาวชน 
18. District Youth Camp and Exchange ฝ่ายเขา้ค่ายและแลกเปลียนเยาวชน 

 หมายเหต ุ ฝ่ายทีมีเครืองหมาย * จาํนวน  ฝ่าย จะดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา  ปี 
 


