การจัดองค์กรของสโมสรไลออนส์สากลภาค
และ ภาครวม 310 ประเทศไทย
(DISTRICT AND MULTIPLE DISTRICT)

ตามธรรมนู ญสมาคมสโมสรไลออนส์สากล มาตรา 7 ข้อ 1 ได้กาํ หนดว่า ในแต่ละประเทศ มลรัฐ ที
มีสโมสรไลออนส์ตงอยู
ั ่ ถ้ามีจาํ นวนสโมสรตังแต่ 35 สโมสรขึนไป ก็สามารถจัดตังเป็ น “ภาคเดียว” (Single
District) ขึนโดยมีสิทธิเลือก “ผูว้ ่าการภาค” (District Governor) ขึนได้ ถ้ามีจาํ นวนสโมสรยังไม่ครบก็อาจจะ
ตังเป็ น “ภาคชัวคราว” โดยคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังผูว้ า่ การภาคให้ หรือ
อาจจะรวมสโมสรไลออนส์ในประเทศหรือรัฐใกล้เคียงให้ครบจํานวนทีกําหนดไว้ แล้วตังเป็ นภาคเดียวขึนก็ได้
ถ้าภาคเดียวใดมีจาํ นวนสโมสรไลออนส์มากขึน และสามารถแยกเป็ น 2 ภาค ภาคละ 1,250 คนขึน
ไป ก็อาจจะแยกภาคนันออกเป็ นภาคได้อีก ภาคทีแยกออกแล้วนี เรียกว่า “ภาครอง” (Single District)
ภาครอง เลือกตังผูว้ า่ การภาค (District Governor) ได้ 1 คน และผูว้ า่ การภาครองของทุกภาคจะ
รวมกันเป็ น “สภาผูว้ ่าการภาครวม” (Multiple District Governors Council) และเลือกอดีตผูว้ า่ การภาค
(Past District Governor) เข้ามาเป็ นสมาชิกของสภาผูว้ า่ การภาครวมได้อีกไม่เกินครึงหนึ งของจํานวนผูว้ า่ การ
ภาคในภาครวมนัน สภาผูว้ า่ การภาครวมจะเลือกสมาชิกสภาฯ ผูห้ นึ งเป็ น “ประธานสภาผูว้ ่าการภาครวม”
(Council Chairperson) ตามวิธีการทีกําหนดไว้ในธรรมนู ญและข้อบังคับภาครวม

สภาผูว้ ่าการภาครวม (MULTIPLE DISTRICT COUNCIL)

ธรรมนู ญสโมสรไลออนส์สากลมาตรา 7 ข้อ 1 (C) กําหนดว่า ในมลรัฐหรือประเทศทีมีสโมสร
ไลออนส์อยูใ่ นหลายภาคตังแต่ 2 ภาคขึนไป อาจจะรวมกันเป็ นภาครวม (Multiple District) ขึนได้ ดังนันใน
บางมลรัฐหรือบางประเทศอาจจะมีหลายภาครวมก็ได้
แต่ละภาครวมมีธรรมนู ญและข้อบังคับของภาครวมได้เอง แต่ตอ้ งยึดเอาธรรมนู ญและข้อบังคับภาค
รวมฉบับมาตรฐานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลเป็ นบรรทัดฐาน และจะแก้ไขเปลียนแปลงให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์และสถานการณ์ก็ได้โดยกระทําในทีประชุมใหญ่ประจําปี และต้องไม่ขดั กับ ธรรมนู ญและข้อบังคับ
ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ในประเทศไทยเราปั จจุบนั มีไลออนส์สากลภาคอยู่ 6 ภาค คือ ภาค 310-เอ1, ภาค 310เอ2,
ภาค 310 บี, ภาค 310 ซี, ภาค 310 ดี และภาค 310 อี จึงรวมกันเป็ นภาครวม เรียกว่า “ภาครวม 310
(ประเทศไทย)” (Multiple District 310 Thailand)
และตามธรรมนู ญสโมสรไลออนส์สากล มาตรา 7 ข้อ 7 กําหนดว่า ในการบริหารงานของภาครวม
นัน ให้มี สภาผูว้ ่าการภาครวม (Multiple District Council) ประกอบด้วย ผูว้ า่ การภาคปั จจุบนั ของแต่ละ
ภาค กับอดีตผูว้ า่ การภาคซึงผูว้ า่ การภาคปั จจุบนั เลือกมาสมทบได้ไม่เกินครึงหนึ งของจํานวนผู้
ว่าการภาค สมาชิกสภาผูว้ า่ การภาครวม จะเลือกสมาชิกผูห้ นึ งขึนเป็ นประธานสภาผูว้ า่ การภาครวม
หน้าทีสําคัญของสภาผูว้ า่ การภาครวม ได้แก่
1. ประสานงานระหว่างภาคต่างๆ เพือให้การส่งเสริมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์
สากลได้สมั ฤทธิผลตามเป้ าหมาย
2. พิ จารณาแต่ งตังและกํากับ การปฏิบัติ งานของคณะกรรมการประจําฝ่ ายต่ างๆ ของภาครวมและ
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวม
- จัดการและควบคุมทรัพย์สิน ธุรกิจ และเงินกองทุนของภาครวม
- วินิจฉบับ แก้ไข และตัดสินปั ญหาต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนในการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวม และภาค
ต่างๆ รวมทังกรณีทีเกียวกับธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรภาครวมหรือของสมาชิกในภาครวมนัน

การจัดองค์กรของไลออนส์ภาค (DISTRICT ORGANIZATION)

ตามธรรมนู ญภาครวมฉบับมาตรฐาน มาตรา 8 ข้อ 3 (ก) ได้กาํ หนดให้ไลออนส์ภาคแบ่งการ
บริหารงานออกเป็ นภูมิภาค (Region) และเขต (Zone)
ภูมิภาค คือ อาณาเขตการบริหารงานสโมสรไลออนส์ ทีได้รบั การรับรองสถานภาพแล้ว ตังแต่ 10 สโมสร
ขึนไป แต่ไม่เกิน 16 สโมสร แต่ละภูมิภาคมีประธานภูมิภาค (Region Chairperson) เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบกํากับการอยู่ 1 คน โดยผูว้ า่ การภาคเป็ นผูแ้ ต่งตัง
เขต
คือ อาณาเขตการบริหารงานของสโมสรไลออนส์ ตังแต่ 4 สโมสร ขึนไป แต่ไม่เกิน 8 สโมสร และ
ผูว้ า่ การภาคจะแต่งตังประธานเขต (Zone Chairperson) ขึนเพือรับผิดชอบกํากับการเขตละ 1 คน
คณะกรรมการภาค ประกอบด้วย : ผูว้ า่ การภาค, ผูว้ า่ การภาคเพิงผ่านพ้น, รองผูว้ า่ การภาค, อดีตผูว้ า่
การภาค, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, เลขาธิการภาค, ประธาน
ฝ่ ายต่างๆ, นายกสโมสร, เลขาธิการสโมสร, เหรัญญิกสโมสร

คณะกรรมการบริหารภาค ประกอบด้วย : ผูว้ า่ การภาค, ผูว้ า่ การภาคเพิงพ้น, รองผูว้ า่ การภาค, ประธาน

ภูมิภาค, ประธานเขต, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค และ
ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ ซึงคณะกรรมการบริหารภาคนี มีสิทธิ
ออกเสียงในการลงมติใดๆ เกียวกับการบริหารภาค

ผูว้ ่าการภาค (District Governor)

เป็ นผูแ้ ทนของคณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลในภาคทีเป็ นผูว้ า่ การภาคอยู่ และทํา
หน้าทีเป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริหารของภาคและคณะกรรมการบริหารภาค ซึงมีความรับผิดชอบดังนี
1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
2. ดูแลอํานวยการ การก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่ (รวมทังสโมสรลีโอด้วย)
3. เป็ นประธานของการประชุมคณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาคคณะกรรมการจัดการ
ประชุมใหญ่ประจําปี และการประชุมอืนๆ ของภาค
4. บริหารงานตามหน้าที ซึงมีคณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลกําหนดไว้ในหนั งสือ
คู่มือผูว้ า่ การภาค หรือทีจะมอบหมายให้ต่อไป

รองผูว้ ่าการภาค คนที และคนที

(1st Vice and 2nd Vice District Governor)

ปฏิบตั ิงานภายใต้การอํานวยการและคําสังของผูว้ า่ การภาค
กับช่วยผูว้ า่ การภาคในงานด้านการ
บริหาร มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี
1. ศึกษางานในหน้าทีของผูว้ า่ การภาคเพือให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีแทนได้เมือผูว้ า่ การภาคร้องขอ
2. ปฏิบตั ิงานโดยใกล้ชิดกับผูว้ า่ การภาคสําหรับโครงการพิเศษต่างๆ
3. ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีโดยได้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ การภาคเป็ นคราวๆ ไป

ประธานภูมิภาค (Region Chairperson)

เป็ นผูท้ ีผูว้ า่ การภาคแต่งตังขึนเพือให้รบั ผิดชอบในการบริหารงานในภูมิภาค มีหน้าทีดังต่อไปนี
1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
2. คอยดูแลการปฏิบตั ิงานของประธานเขต ซึงอยูใ่ นภูมิภาคของตน และประธานฝ่ ายต่างๆ
3. ส่งเสริมสนับสนุ นการก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่ขนึ และช่วยฟื นฟูสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพ
อ่อนแอ

4. ปฏิบตั ิงานตามหน้าที ซึงคณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลกําหนดไว้ในหนั งสือ
คู่มือประธานภูมิภาค และตามทีผูว้ า่ การภาคจะมอบหมาย

ประธานเขต (Zone Chairperson)

เป็ นผูท้ ีผูว้ า่ การภาคแต่งตังเพือให้รบั ผิดชอบบริหารงานในเขต มีหน้าทีดังนี
1. ส่งเสริมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของไลออนส์สากล
2. เป็ นประธานของคณะกรรมการทีปรึกษาผูว้ า่ การภาค (นายก-เลขาธิการ-เหรัญญิก) ในเขต
ของตน และเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว (การประชุมเขต) ตามกําหนดเวลาที
ธรรมนู ญและข้อบังคับภาครวมกําหนดไว้
3. ส่งเสริมสนับสนุ นการก่อตังสโมสรไลออนส์ และสโมสรลีโอใหม่ๆ ขึน และคอยดูแลสถานภาพ
ของสโมสรไลออนส์ทีอยูใ่ นเขตของตนให้เข้มแข็งอยูเ่ สมอ
4. ปฏิบตั ิงานตามหน้าที ซึงคณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากล กําหนดไว้ในหนั งสือ
คู่มือประธานเขต กับตามทีผูว้ า่ การภาคจะมอบหมาย
5. เป็ นผูเ้ สนอความเห็นขอ STATUS QUO สโมสรทีไม่รกั ษาหรือไม่ปฏิบตั ิตามธรรมนู ญและข้อบังคับ

ประธานเขต เป็ นผูท้ ีใกล้ชิดกับสโมสรทีสังกัดอยูใ่ นเขตของตนมาก เพราะมีนายกสโมสร เลขาธิการ
สโมสร และเหรัญญิกสโมสร ร่วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาผูว้ า่ การภาคด้วย จึงเป็ นผูท้ ีมี
ความสําคัญมากในการบริหารงานสโมสรไลออนส์ เพราะเป็ นผูท้ ีทราบปั ญหาต่างๆ ของสโมสรได้เป็ นอย่างดี

ประธานคณะกรรมการประจําฝ่ ายต่างๆ ของภาค (DISTRICT COMMITTEES)

นอกจากคณะกรรมการบริหารภาคแล้ว ผูว้ า่ การภาคจะแต่งตังประธานคณะกรรมการประจํา
ฝ่ ายต่างๆ (District Committee Chairperson) ได้อีกตามความจําเป็ น ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนู ญ
และข้อบังคับภาครวม ในปั จจุบนั นี มีประธานกรรมการฝ่ ายต่างๆ ทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลรับรอง
เป็ นทางการอยู่ 18 ตําแหน่ งคือ
1.

District Convention

3.

District Diabetes Awareness and Action

5.

District Hearing Preservation, Awareness and Action

2.
4.

District Cultural and Community Activities

District Environment

6.

District Honorary Committee

8.

District International Relations

7.
9.

District Information Technology
District Leo Club *

10. District Lions ALERT

11. District Lions Quest *

12. District Lions Services for Children
13. District Peace Poster Contest

14. District Public Relations and Lions Information
15. District Reading Action Program

16. District Sight Preservation, Awareness and Action
17. District Youth (Lions Opportunities for Youth)
18. District Youth Camp and Exchange

ฝ่ ายการประชุมใหญ่ประจําปี
ฝ่ ายวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชน
ฝ่ ายต่อต้านโรคเบาหวาน
ฝ่ ายอนุ รกั ษ์สิงแวดล้อม
ฝ่ ายพิทักษ์หูและการระวังรักษา
ฝ่ ายทีปรึกษากิตติมศักดิ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายภาคสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ฝ่ ายลีโอ*
ฝ่ ายประสานงานฉุ กเฉิน
ฝ่ ายไลออนส์เควสท์
ฝ่ ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
ฝ่ ายประกวดภาพโปสเตอร์สนั ติภาพ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และข่าวสารไลออนส์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการส่งเสริมการอ่าน
ฝ่ ายพิทักษ์สายตาและการระวังรักษา
ฝ่ ายเยาวชน
ฝ่ ายเข้าค่ายและแลกเปลียนเยาวชน

หมายเหตุ ฝ่ ายทีมีเครืองหมาย * จํานวน ฝ่ าย จะดํารงตําแหน่ งเป็ นเวลา ปี

