
 
  

 
 พิธีรบัสมาชิกใหม่ของสโมสรไลออนสเ์ป็นพิธีทีมีความสาํคญัมากพิธีหนึงการประกอบพิธีจึงจะตอ้งจดัใหเ้ป็นพิธีการจริงๆ ไม่ควรทําอย่างสุกเอาเผากินเพราะหากประกอบพิธีใหเ้กิดความประทับใจแก่สมาชิกใหม่ไดแ้ลว้จะเป็นเครืองผูกใจใหส้มาชิกอยูก่บัสโมสรตลอดไป 

 การเชิญสมาชิกใหม่  ก่อนทีสโมสรไลออนสจ์ะเชิญผูใ้ดเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่นัน ควรจะดาํเนินตามขนัตอนดงัต่อไปนี 1. เมือสมาชิกของสโมสรผูใ้ด  เสนอชือบุคคลทีสมควรจะเชิญเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ โดยประธานกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสร ควรร่วมพิจารณาวา่ผูที้ไดร้บัเชิญนันจะตอ้งเป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัเป็นฐาน มีฐานะดี เป็นผูที้ไม่มีชือเสียงเสือมเสียทางศีลธรรม การเงิน และทางอืนในสงัคม เป็นผูที้มีความศรทัธาในอุดมการณ์ของไลออนสส์ากล 2. ควรใหส้มาชิกผูแ้นะนําไดเ้ชิญผูที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกไดม้าร่วมการประชุมประจาํเดือนของสโมสรมากหรือน้อยครงัเท่าใดแลว้แต่สโมสรทีจะพิจารณากาํหนดกฎเกณฑเ์อาไว ้ ในขณะเดียวกันสมาชิกผูแ้นะนําควรจะได้แนะนําใหผู้ที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกรูจ้กัสมาชิกอืนๆ ในสโมสร และธรรมเนียมประเพณีของไลออนสด์ว้ย 3. เมือผูที้จะมาเป็นสมาชิกไดร้ว่มประชุมประจาํเดือนตามเกณฑ ์และประธานกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพรายงานความเหมาะสมแลว้ก็เสนอใหที้ประชุมประจําเดือนของสโมสรพิจารณาลงมติรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่และกาํหนดวนัเวลา ทีจะประกอบพิธีรบัสมาชิกใหม่ต่อไป 
 การเตรียมการ  ก่อนจะประกอบพิธีรบัสมาชิกใหม่เลขาธิการสโมสรหรือไลออนเทมเมอรจ์ะตอ้งเตรียมอุปกรณ์สิงทีจะใชใ้นพิธีดงัต่อไปนี 1. เทียนสาํหรบัใชป้ฏิญาณตน  (เทียนไข หรือ เทียนขีผึง) ขนาดเล็กยาวประมาณ 4-6 นิว  จาํนวนเท่ากบัจาํนวนสมาชิกใหม่ทีจะเขา้พิธีปฏิญาณตน 2. เทียนชยั ขนาดยาวประมาณ 12 นิว (เทียนไข หรือ เทียนขีผึง) พรอ้มดว้ยเชิงเทียน 1 ชุดสาํหรบัตังไวที้โต๊ะประธานขา้งหน้าผูเ้ป็นประธานพิธี 3. พานกาไหล่ทองหรือเงิน ขนาดขอบพานกวา้งประมาณ 6 นิว สาํหรบัใส่เข็มเครืองหมายไลออนส ์4. ถาดสาํหรบัใส่เอกสารคู่มือสมาชิกใหม่หนึงถาด         สาํหรบัเข็มเครืองหมายไลออนส ์และเอกสารคู่มือสมาชิกใหม่ KIT นี ทางเลขาธิการสโมสรจะตอ้งติดต่อขอซือจากสาํนักงานไลออนสส์ากลภาครวม  ประเทศไทย ก่อนทีจะประกอบพิธี 

 กาํหนดการประกอบพธิี การประกอบพิธีรบัสมาชิกใหม่นี อาจจะมีกําหนดการขึนในระหว่างการประชุมประจําเดือน หรือในงานประชุมพิเศษของสโมสรไลออนส์ก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม อยา่งไรก็ดีควรจะไดพิ้จารณากระทําในขณะทีมีสมาชิก หรือแขกผูมี้เกียรติมาประชุมกันเป็นจาํนวนมาก ซึงจะทําใหเ้กิดความประทับใจแก่ผูที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ และบรรดาผูที้มาร่วมประชุมดว้ย 
 การประกอบพิธี ในพิธีรบัสมาชิกใหม่นายกสโมสรอาจจะประกอบพิธีเองหรือมอบหมายใหไ้ลออนสอ์าวุโสของสโมสรหรือของภาค  (อดีตนายกสโมสรประธานเขต ประธานภูมิภาค รองผูว้่าการภาค หรือประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ฯลฯ) เป็นประธานพิธีก็ได ้และเลขาธิการสโมสรหรือไลออนเทมเมอรจ์ะตอ้งจัดเตรียมอุปกรณ์ทีจะใชใ้นการประกอบพิธีให้ครบถว้น 

พิธีรบัสมาชิกใหม่ 
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ขนัตอนของการประกอบพิธ ีมีดงัตอ่ไปนี         ขนัตอนที 1   พิธีกรของงานหรอืประธานทีประชุมเชิญผูเ้ป็นประธานพิธี           ดาํเนินการประกอบพิธีรบัสมาชิกใหม่  หรือแต่งตงัผูป้ระกอบพิธีรบัสมาชิกใหม่ 
 ขนัตอนที 2  เมือเรมิพิธี ผูป้ระกอบพธีิกล่าวตอ่ทีประชุมว่า “โดยทีพิธีการรับสมาชิกใหม่นี เป็นพิธีทีสําคัญมากของสโมสรและสําหรบัผูที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ ในระหวา่งพิธีจึงตอ้งการความสงบ เพือใหจิ้ตใจเกิดสมาธิ ยึดมนัในคําปฏิญาณ กระผมจึงขอใหที้ประชุมนีอยู่ในความสงบระหวา่งทีประกอบพิธีอยูก่รุณาปิดเสียงเครอืงมือสือสารทุกชนิดดว้ยครบั” 
 ขนัตอนที 3  ผูป้ระกอบพธีิ กล่าวต่อผูท้ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ “ต่อไปนีกระผมจะขานชือผูที้สโมสรไดเ้ชิญใหเ้ขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ พรอ้มทังสมาชิกผูแ้นะนํา เมือกระผมขานชือผูใ้ดแลว้ กรุณาออกมายืนทีบริเวณพิธีนีดว้ย” การขานชือผู ้ทีมาเป็นสมาชิกใหม่ ใหเ้รียกคํานําหน้าว่า คุณหรือตามยศทีมีอยู่ จะตอ้งไม่ใชค้ํานําหน้าว่า     “ไลออน”  (เพราะยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกไลออนส)์ การออกมายืนใหเ้ขา้แถวหนัหน้าเขา้โต๊ะประธาน โดยผูที้จะเป็นสมาชิกใหม่ยืนแถวหน้า และสมาชิกผูแ้นะนํายืนแถวหลงัใหต้รงกบัผูแ้นะนํามา 
 ขนัตอนที 4  ผูป้ระกอบพธีิกล่าวอารมัภบท การกล่าวอารมัภบทต่อผูที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่นี มีวตัถุประสงคเ์น้นใหผู้ที้จะเขา้มาเป็นสมาชิกไดท้ราบถึงความเป็นมา อุดมการณ์ วตัถุประสงค์  ของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล  ตลอดจนระเบียบวนัิยของไลออนส์ เช่น จรรยาบรรณ พนัธะ ธรรมนูญและขอ้บังคบั ซึงจะเป็นการก่อใหเ้กิดศรทัธา และความภาคภูมิใจในการทีจะไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกขององค์กรการกุศลทีใหญ่ทีสุดในโลก ขอ้ความทีจะกล่าวแล้วแต่ผู ้ประกอบพิธีจะเห็นเหมาะสม และสามารถทาํใหเ้กิดความประทบัใจและศรทัธาในอุดมการณ์ของไลออนส ์แต่ไม่ควรยืดยาวจนผูร้่วมพิธีเกิดความเหนือยหน่าย   ต่อไปนีเป็นตวัอยา่งขอ้ความทีสมควรจะกล่าว “สมาคมสโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลเพือมนุษยชาติระหว่างประเทศ ไดก้่อกําเนิดขึนในปี พุทธศักราช 2460 หรือเมือ 99 ปี ทีผ่านมา ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยมีนักธุรกิจนําโดย Mr.MELVIN JONES ไดเ้ชิญชวนนักธุรกิจร่วมอุดมการณ์จาํนวน 23 สโมสร ไดร้วมตวักนั จดัตงัสมาคมการกุศลขึน และไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่ครงัแรก ในระหว่างวนัที 8-10 ตุลาคม พุทธศักราช 2460 ณ เมืองดัลลสั, มลรฐัเท็กซสั, ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีประชุมไดเ้ลือก DR. W.P. WOODS เป็นนายกสมาคมสโมสรไลออนสเ์ป็นท่านแรก ฉะนันมวลสมาชิกไลออนส์จึงถือว่าวนัที 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวนักําเนิดของสมาคมสโมสรไลออนส์ซึงต่อมาได้เรียกว่า  วันไลออนสส์ากลหรือวันไลออนสบ์ริการ ปัจจุบันทีตังของสํานักงานใหญ่อยู่ทีเมืองโอ๊คบรูค      มลรฐัอิลลินอย ประเทศสหรฐัอเมริกา ขณะนีสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล มีสโมสรในสงักดั 46,725 สโมสร ใน 743 ภาค และใน 210 ประเทศ และอาณาเขตทางภูมิศาสตร ์มีสมาชิกทวัโลกจาํนวนกวา่ , ,   คน นับไดว้า่เป็นองคก์รการกุศลทีใหญ่ทีสุดในโลก โดยใชเ้ครอืงหมายเป็นอกัษร L  สีทอง อยูใ่นวงกลมสีม่วง และมีภาพหน้าสิงโตหนัหน้าไปทางซา้ยและขวา 

 



  

วงกลมรอบอกัษร L หมายถึงพลงัของสมาชิกและสโมสร       ไลออนส ์ทงัหมดทวัโลกรวมกนัเป็นองคก์รเดียว ภาพหน้าสิงโตทีหนัไปทางซา้ยและขวา หมายถึง ไลออนสม์องไปในอดีตดว้ยความภาคภูมิใจ และมองไปในอนาคตด้วยความเชือมันในการใหค้วามช่วยเหลือ และใหบ้ริการแก่เพือนมนุษย์ คําว่า LIONS ขา้งบนวงกลม หมายถึง สมาคมสโมสรไลออนส์ และคําว่า INTERNATIONAL ขา้งล่างวงกลม หมายถึง การเป็นสมาคมสโมสรสากล สีของ  ไลออนส์ก็คือ สีม่วงและสีทอง และชาวไลออนส์ยงัมีคติพจน์วา่ WE SERVE ซึงมีความหมายว่า สมาชิกไลออนส์พรอ้มทีจะบริการอยูเ่สมอ 
 วัตถุประสงคข์องการก่อตงัสโมสรไลออนสส์ากล มีอยู ่8 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก ่1. เพือจดัองคก์ารและกาํกบัดูแลการบริหารของสโมสรใหเ้ป็นทีรูจ้กัในฐานะสโมสรไลออนส ์2. เพือประสานงานกิจกรรมและสรา้งมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส ์3. เพือส่งเสริมความนึกคิด วิจารณญาณอนัดี ระหวา่งมวลประชาชาติในโลก ดว้ยการศึกษา ถึงปัญหา สมัพนัธภาพระหวา่งชาติ                                                   4. เพือส่งเสริมทฤษฎีและการปฏิบติั ในหลกัการใหเ้กิดความเป็นพลเมืองดี และการปกครองทีดี 5. เพือส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจและการช่วยเหลืออยา่งจริงจงัต่อสาธารณกิจในสงัคม และสวสัดิภาพ ทางศีลธรรมในทอ้งถินนันๆ                    6. เพือสรา้งสามคัคีธรรม ในหมู่สมาชิกของสโมสร ใหเ้กิดไมตรีจิตมิตรภาพ และความเขา้ใจอนัดี ระหวา่งกนั 7. เพือส่งเสริมใหมี้การประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย ในเรืองทีเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ  ทงันีโดยไม่เกียวขอ้งฝักใฝ่กบัการเมือง การศาสนา หรือลทัธินิยมใดๆ 8. เพือกระตุน้เตือนและส่งเสริม ใหส้มาชิกเกิดสมรรถภาพและรกัษามาตรฐานจรรยาบรรณ ในการ ดําเนินธุรกิจและอาชีพ ทังนีโดยสโมสรไม่มีวตัถุประสงค์ทีจะกระทําใหเ้กิดผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่สมาชิกของตน 

 *สําหรับไลออนส์ในประเทศไทย ไดเ้ริมจดัตงัสโมสรไลออนส์แห่งแรก เมือปีพุทธศักราช 2502 หรือ  ปี  ทีผ่านมา โดยมีสโมสรไลออนสแ์ห่งแรก คือ สโมสรไลออนสแ์ห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ ์มีไลออน ดร.บุญรอด บิณฑสณัฑ ์เป็นนายกสโมสรท่านแรก ขณะนีในประเทศไทยมีสโมสรไลออนสอ์ยูท่วัประเทศร่วม  สโมสร มีสมาชิกกวา่ ,  คน  โดยมีสภาผูว้า่การไลออนสส์ากลภาครวม 310 (ประเทศไทย) ควบคุมดูแลและวางแผนพฒันาไลออนสไ์ทย จากภาครวม 310 ยงัแบ่งการบริหารเป็น 6 ภาคคือ ภาค 310 –A1, ภาค 310 – A2, ภาค310 B, ภาค 310 C, ภาค 310 D, และภาค 310 E สําหรบัท่านสมาชิกใหม่ สโมสรทีท่านจะเป็นสมาชิกนันคือสโมสรไลออนส.์................สงักดัอยูใ่นภาค  310 –.....มีสโมสรในสงักดั......สโมสร    มีสมาชิก........... คน 
 

* หากมีขอ้มูลของสโมสรทีสมาชิกใหม่สงักดัใหเ้ล่าเรืองเกียรติประวติั และขอ้มูลของสโมสร เช่น ก่อตงัเมือใด ไดร้บัรางวลัใดบา้ง สมาชิกของสโมสรไดร้บัเกียรติบตัร รางวลัใดบา้ง กิจกรรมเด่นๆ ของสโมสร 
 **เมือท่านได้เขา้มาเป็นสมาชิกไลออนส์แล้ว ท่านย่อมมีเพือนทีมีปณิธานและความตังใจทีจะกระทําสาธารณประโยชน์ใหแ้ก่เพือนร่วมโลกรว่มชาติ  ทัวทุกหนทุกแห่งในโลกนี และไดร้บัการยกยอ่งนับถือในสงัคมทุกชนั ท่านจะไดร้บัความปิติอิมเอมเมือไดล้งมือกระทาํกิจกรรมทีสามารถช่วยเหลือเพือนมนุษยใ์หพ้น้จากความทุกขย์ากดว้ยตนเองหรือร่วมมือกับสโมสรทีท่านสงักดัอยู่ สโมสรไลออนสทุ์กสโมสรไม่ใช่สโมสรการคา้  สโมสรนักเรียนเก่า หรือสโมสรการเมือง  แต่เป็นสโมสรทีมีอุดมการณ์ ทีจะร่วมกนัประกอบกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์  และช่วยเหลือเพือนมนุษยผู์ย้ากไร ้ หรือประสบเคราะหก์รรม  โดยมิไดห้วงัผลประโยชน์ทดแทนเป็นส่วนตัวแต่ประการใด สโมสร ไลออนสเ์ป็นเสมือนผูป้ระสานงานหรือเป็นสือกลางทีจะใหบ้รกิารแก่ผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือทวัไป  ดงันัน  จึงมีคติ  



  

พจน์เป็นหลกัประจาํอยู่ทุกสโมสรวา่  เรายินดีบริการ  (WE SERVE) อีกประการหนึง ภารกิจทีสําคญัทีสุดของสโมสร      ไลออนสคื์อการใหบ้ริการทีเป็นสาธารณประโยชน์แก่ทอ้งถินของตน และช่วยเหลือเพือนมนุษยผู์ย้ากไรห้รือประสบภยัพิบติั ใหบ้รรเทาความเดือดรอ้นหรือพน้จากทุกขภ์ยันัน สมาชิกของสโมสรทุกคนจึงจะตอ้งพรอ้มทีจะเสียสละทงักาํลงักาย กําลงัใจ ตลอดจนกาํลงัทรพัยที์เป็นส่วนเกินเพือร่วมกันกระทํากิจกรรมใหบ้ริการดังกล่าว โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนแต่ประการใด** 
 ***เนืองจากสโมสรไลออนส์แห่งนีเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จึงมีระเบียบขอ้บังคับ และวินัยสําหรบัการบริหารงานของสโมสร และควบคุมการปฏิบัติตนของสมาชิก ตามทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกาํหนดไวเ้ป็นระบบทีแน่นอนดังนันสมาชิกทุกคนของสโมสร นอกจากจะตอ้งยดึมนัในอุดมการณ์ของไลออนส์แลว้ ยงัจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามธรรมนูญขอ้บงัคับ  จรรยาบรรณ  และพนัธะทีมีอยู่ต่อสโมสรโดยเคร่งครดัดว้ย  อนึงการเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสนั์น  จะเป็นไดก็้ดว้ยการที ทีประชุมของสโมสรไลออนสพ์ิจารณาเห็นสมควรเรียนเชิญใหเ้ขา้มาเป็นสมาชิกเท่านัน และดว้ยความสมคัรใจของท่านเอง ดงันันเพือใหเ้ป็นทีประจกัษ์ในการตดัสินใจของท่านจึงขอเรียนถามท่านวา่ท่านพรอ้มทีจะเป็นสมาชิกไลออนส์หรือไม่”ผูเ้ขา้พิธีตอบรบั “พรอ้มครบั/ค่ะ” มีสมาชิกท่านใดคดัคา้นหรือไม่  เมือไม่มีผูใ้ดคดัคา้น ผูป้ระกอบพิธีก็กล่าวต่อไปวา่“เมือท่าน (ทุกท่าน) ไดต้ัดสินใจแน่นอนแลว้   ก็ขอให้ท่านปฏิญาณตนต่อหน้าท่านประธานพิธี  และทีประชุมแห่งนี” 

 ขนัตอนที 5  พิธีปฏิญาณตน ผูป้ระกอบพิธี  ขอใหพ้ิธีกรแจกเทียนสาํหรบัปฏิญาณตนแก่ผูที้จะเขา้เป็นสมาชิกทุกคน  และขอใหป้ระธานพิธี  (นายกสโมสรหรือผูที้ไดร้บัเชิญ) จุดเทียนชยั เสร็จแลว้ใหผู้ที้จะเขา้เป็นสมาชิกมาจุดเทียนของตนจากเทียนชัย หรือจะใชเ้ทียนชนวนจุดจากเทียนชัย ไปจุดต่อเทียนของผูที้จะเขา้เป็นสมาชิกก็ไดแ้ลว้แต่ความสะดวก เมือทุกคนจุดเทียนเรียบรอ้ยแลว้ (ถือเทียนมือซา้ย ยกมือขวาขนึ หรไีฟหน่อย) ผูป้ระกอบพิธีกล่าวต่อไปดงันี การกล่าวคําปฏิญาณ กระผมจะกล่าวนํา ขอใหทุ้กท่านกล่าวตาม เมือกระผมกล่าวว่า “ขา้พเจา้” ขอใหทุ้กท่านกล่าวคาํวา่ “ขา้พเจา้” และตามดว้ย ชือ-นามสกุล ของตนเอง ดว้ยเสียงอนัดังชดัเจน โดยยงัไม่ใชค้าํวา่ “ไลออน” นําหน้า พรอ้มนะครบั ขา้พเจา้...........ขอใหค้าํมนัสญัญาวา่ 1. ขา้พเจา้จะแสดงใหป้ระจกัษ์, ถึงความศรทัธา, ในคุณค่า, แห่งอาชีพของตน, โดยจะประกอบสมัมาอาชีวะ, ดว้ยความอุตสาหะ, วิริยะจนถึงทีสุด, เพือเชิดชูคุณภาพ, แหง่บริการของขา้พเจา้ 2. ขา้พเจา้จะมุ่งใหบ้รรลุผลสําเร็จ ในกิจการงานและเรียกรอ้งค่าตอบแทน หรือผลกําไรอันพึงมีพึงไดอ้ย่างยุติธรรม  ขา้พเจา้จะไม่ยอมใหค้วามศรทัธาในตนเอง  ตอ้งเสือมสินไป  เพราะการแลกเปลียนเอาผลกาํไร  ดว้ยการเอารดัเอาเปรียบหรือดว้ยการกระทําอนัน่าสงสยั 3. ขา้พเจา้จะยึดมันอยู่เสมอว่า  การเสริมสรา้งธุรกิจของขา้พเจา้  ไม่จําเป็นต้องทําลายผู ้อืน ขา้พเจา้จะซือสตัยต์่อผูไ้ดร้บัการบริการจากขา้พเจา้และต่อตนเอง 4. ขา้พเจา้จะขจดัความสงสยัทงัมวล  ใหสิ้นไปโดยพลนั  ทีเกิดความระแวงสงสยั  ในหน้าทีการงานเกียวกบัสิทธิ  และธรรมจรรยาของขา้พเจา้  ต่อมิตรทงัปวง 5. ขา้พเจา้จะยึดถือวา่  มิตรภาพไม่ไดขึ้นอยูก่บัการบริการ  หรือค่าตอบแทน  และ  ขา้พเจา้จะยอมรบับริการ ก็ดว้ยนําใจแห่งมิตรภาพนัน   6. ขา้พเจา้จะสงัวรถึงหน้าที ทีขา้พเจา้มีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์และประชาคม ในฐานะพลเมืองคนหนึง  ดว้ยความภักดีโดยไม่เปลียนแปลง ขา้พเจา้จะอุทิศทังกําลังกาย  กําลังใจ  และกําลังทรัพยเ์พือหน้าทีดงักล่าว  
 

 
 



  

7. ขา้พเจา้จะใหค้วามช่วยเหลือ ดว้ยความเห็นอกเห็นใจผูต้กทุกขไ์ดย้าก  และผูอ้่อนแอ  และจะอนุเคราะห์ต่อผูย้ากจน 
 8. ขา้พเจา้จะวจิารณ์การกระทาํของผูอื้น  ดว้ยความเทียงธรรม  จะส่งเสริม  และไม่ทําลาย” 

 เมือหมดคาํปฏิญาณแลว้  ผูป้ระกอบพิธีขอใหท้กุคนดบัเทียน 
 ผูป้ระกอบพิธีอ่านพนัธะใหส้มาชิกใหม่รบัทราบจาํนวน 8 ขอ้ ดงันี   
 (ผูเ้ขา้พิธีไม่ตอ้งพดูตาม) “นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนสไ์ดก้ล่าวคาํปฏิญาณไวแ้ลว้ยงัมีขอ้ปฏิบติัหรือพนัธะสาํหรบัสมาชิกไลออนสจ์ะพึงมีต่อสโมสรของตนดงัต่อไปนีคือ 1. ใหเ้วลาและความคิดเห็นอยา่งดีทีสุดแก่สโมสรฯ 2. เขา้ร่วมประชุมในการประชุมสโมสรฯ  ทุกครงั  นอกจากจะไม่อยูห่รือเจ็บป่วย  ซึงควรจะแจง้ใหเ้ลขาธิการทราบก่อนทุกครงั  ทีมีความจาํเป็นจะตอ้งขาดการประชุม 3. ถือวา่วนัประชุมของสโมสรไลออนสนั์นสาํคญักวา่การนัดหมายอืนๆ 4. พรอ้มเสมอทีจะยอมรบัตาํแหน่งการทาํงานในหน้าทีหนึงหน้าทีใด  ซึงทางสโมสรฯ  จะมอบหมายให ้5. ควรศึกษาถึงธรรมนูญ  ขอ้บงัคบั  ของสโมสรตน  ของภาคและของไลออนสส์ากลใหถ่้องแท ้6. ใหคู้่สมรส  ครอบครวั  และมิตรสหายของตน  ไดท้ราบถึงเรืองราวและประโยชน์ทีจะไดร้บัจากการเป็นสมาชิกไลออนส ์7. หากยงัไม่มีโอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารสโมสรฯ  ก็ควรสนับสนุนกรรมการบริหารของสโมสรฯ  ดว้ยดี 8. รีบชาํระค่าบาํรุง  หรือเงินอุดหนุนอืนๆ  ใหแ้ก่สโมสรฯตามกาํหนด   โดยมิตอ้งเตือนหรือทวงถาม  ทัง 8 ขอ้ ทีกล่าวมาแลว้นี หมายถึงพันธะทีสมาชิกไลออนสพ์ึงปฏิบัติต่อสโมสรไลออนสข์องตนเพือใหชื้อเสียงเกียรติคุณ และกิจการของไลออนสไ์ดข้ยายกวา้งขวางออกไป” 
 ขนัตอนที  6  การประดบัเข็มไลออนส ์
 พิธีประดบัเข็มไลออนสโ์ดยประธานฯ  เองหรือเชิญผูใ้หญ่บนโต๊ะประธานช่วยประดบัโดยติดทีคอปก เสือนอกดา้นซา้ย 

“บดันีท่านเป็นไลออนสโ์ดยสมบูรณ์แลว้ สามารถใชค้าํนําหน้าวา่ ไลออนไดต้งัแต่บดันีเป็นตน้ไป” (ขานชือไลออนทุกท่าน ท่านมีเพือนไลออนสใ์นประเทศไทยกวา่ ,  คน และ 1.4 ลา้นคนทวัโลก) 
 ขนัตอนที 7  การปฏิญาณตนของผูแ้นะนาํ (SPONSOR) 
 ใหส้มาชิกผูแ้นะนํากา้วเขา้มาขา้งหน้า และปฏิญาณตนตามทีผูป้ระกอบพิธีกล่าวนํา “ขา้พเจา้ ไลออน...................ขอใหค้าํมนัว่า ขา้พเจา้จะดําเนินการใหส้มาชิกใหม่ ทีขา้พเจา้ไดเ้ชิญเขา้มา ได้ทราบถึงภาระหน้าที ในการเป็นสมาชิกไลออนส์ทีดีของสโมสรฯ ซึงตอ้งยึดมันในวตัถุประสงค์ จรรยาบรรณพันธะ อุดมการณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีของไลออนสโ์ดยจะใหค้าํแนะนํา และดูแลอยา่งใกลช้ิดเพือใหเ้ป็นไลออนส์ทีดีตลอดไป” 

 

 

 



  

ขนัตอนที 8  ประธานพธีิกล่าวตอ้นรบั เชิญประธานพิธี กล่าวตอ้นรบัสมาชิกใหม่ในการเขา้รว่มอุดมการณ ์WESERVE หรือ เรายินดีบริการ 
 ขนัตอนที 9  พิธีใหเ้กียรติตอ้นรบั เชิญไลออนสรุ์่นพีและผูมี้เกียรติยืน “ปรบมือ” ตอ้นรบัสมาชิกไลออนสใ์หม่เพือเป็นการใหเ้กียรติในการอาสาเขา้มารว่มกนัปฏิบติัหน้าที ผูใ้หด้ว้ยความเสียสละและอุทิศตน 
 ขนัตอนที 10  พิธีการรบัสมาชิกใหม่เขา้สู่ถาํ LIONS เชิญผูแ้นะนําหรือสมาชิกรุน่พี เตรียมตัวแสดงการเปล่งเสียง ROAR (โร) ประกอบท่าทาง การเปล่งเสียง ROAR หรือ โร ประกอบท่าทาง คือ การทกัทายมิตรร่วมอุดมการณ์แบบสากลของไลออนสมี์  ลกัษณะ คือ 1. การเปล่งเสียง ROAR ประกอบทา่ทาง  ครงั  โดยการกํามือสองขา้งหลวมๆ ไวข้า้งลาํตัวแบบสบายๆ แลว้    ชูมือโดยการควาํมือพุ่งไปขา้งหน้าทํามุม  องศากบัพืน พรอ้มเปล่งเสียง ROAR  ครงั(ใหรุ้่นพีแสดงเป็นตัวอย่าง แลว้ใหส้มาชิกใหม่ทําตาม) การ ROAR  ครงั ใชใ้นกรณีทีไดร้บัการแนะนําตวั แนะนําสโมสร หรือใชใ้นการทกัทาย 2. การเปล่งเสียง ROAR ประกอบทา่ทาง  ครงั  โดยการกํามือทังสองขา้งหลวมๆ ไวข้า้งลําตัวแบบสบายๆ แลว้ชูมือโดยการควาํมือพุ่งไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเปล่งเสียง ROAR  ครงั โดยครงัแรกขนานกบัพืน ครงัที  ทํามุมประมาณ  องศากบัพืน และครงัสุดทา้ยทาํมุมประมาณ  องศากบัพืน (ใหรุ้น่พีแสดงตวัอยา่ง แลว้ใหส้มาชิกใหม่ทําตาม) 
 ลาํดบัต่อไปเป็นพิธีแสดงความยนิดีตอ้นรบัสมาชิกใหม่เขา้สู่ถาํไลออนส ์

 เชิญไลออนสรุ์น่พียืนเรียงแถวประสานมือ เป็นถาํสิงโต 

 เชิญไลออนสรุ์น่พีนําสมาชิกใหม่ลอดถาํ 

 นายกสโมสรและประธานในพิธีคอยตอ้นรบั (นายกสโมสรมอบเอกสารคูมื่อสมาชิกใหม่) 
 กล่าวขอบคุณเพือนสมาชิกและท่านผูมี้เกียรติทีรว่มพิธี พรอ้มทังอาํนวยพร 

 *** เสร็จสินพิธีการ *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 พิธี 
 ขนัตอนพิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบรหิารสโมสร 1. จดัเตรียมสถานทีบริเวณหน้าโต๊ะประธาน ใหเ้พียงพอสําหรบัคณะกรรมการบริหารสโมสรจะออกมายืนตามรูปแบบทีกาํหนด 2. พิธีกรหรือประธานทีประชุม เชิญประธานพิธีเริมประกอบพิธีการ (ประธานพิธีอาจแต่งตงัไลออนอาวุโสเป็นผู ้ประกอบพิธี) 3. ผูป้ระกอบพิธีเชิญไลออนท่านใดท่านหนึงออกมาช่วยจดัคณะกรรมการยืนตามตาํแหน่ง 4. ผูป้ระกอบพิธีเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรออกมาพรอ้มกนั 5. นายกสโมสร รายงานผลการดาํเนินตลอดปีบริหาร 6. ประธานพิธีหรือผูป้ระกอบพิธี ประกาศการสินสุดวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสร 7. คณะกรรมการบริหารกลบัเขา้สู่ทีนัง 

 ----------------------------------------------------------------- 

 ผงัการยืน พิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส ์
 

 
 

 
 

การสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส ์
Ceremony for Installation of Officers for LIONS CLUBS 

 

 



  

 
 

 ขนัตอนพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส ์
 1. จดัเตรียมสถานที บริเวณหน้าโต๊ะประธานใหเ้พียงพอสาํหรบัคณะกรรมการบริหารสโมสรจะออกมายืนตามรูปแบบทีกาํหนด 2. ประธานพิธีหรือผูส้ถาปนา ประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโดยเชิญกรรมการสโมสรแต่ละตาํแหน่งเพือรบัทราบหน้าทีรบัผิดชอบโดยยอ่ 3. คณะกรรมการบริหารสโมสรและสมาชิกสโมสรกล่าวคาํปฏิญาณ 4. ผูป้ระกอบพิธีเชิญประธานพิธี ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์และกล่าวให้โอวาท 5. คณะกรรมการบริหารสโมสรกลบัเขา้สู่ทีนัง 6. ผูป้ระกอบพิธีเชิญประธานพิธี มอบตราประจาํตําแหน่งแก่นายกสโมสร 7. นายกสโมสร , เลขาธิการและเหรญัญิก ส่งมอบงาน 8. นายกสโมสรทีไดร้บัเลือกตงัแถลงนโยบาย 

 หมายเหต ุ:   -  ผูป้ระกอบพิธีอาจเป็นอดีตนายกสโมสร ประธานเขต หรือ ประธานภูมิภาค -  ประธานพิธีอาจเป็นผูว้า่การภาค, รองผูว้า่การภาค, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต, อดีตนายก     สโมสร หรือไลออนอาวุโส  ก่อนหน้าพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริการสโมสรชุดใหม่ใหป้ระกอบพิธีการประกาศสินสุดวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดเดิมเสียก่อน 
 ------------------------------------------------------------- ผงัการยนื พิธีการสถาปนาคณะกรรมการบรหิารสโมสรไลออนส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ขนัตอนพิธีการ 
 พิธีการประกาศสนิสุดวาระคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
 ผูป้ระกอบพธีิ :  พิธีการประกาศสินสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร....................................... “กระผมขอเรียนเชิญ ไลออน .................ไดโ้ปรดกรุณาช่วยจดัสถานทียืนใหค้ณะกรรมการทุกท่านครบั/คะ และขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสร ไลออน .......................ท่านเลขาธิการ  เหรญัญิก  อุปนายกที 1, 2, 3 ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ไลออนเทมเมอร ์ เทลทวิสเตอร ์ คณะกรรมการ 1 ปี และ 2 ปี  ไดโ้ปรดปรากฏตัวต่อทีประชุมแห่งนีดว้ยครบั/คะ” 

 ผูป้ระกอบพธีิ : “ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสร ไลออน ............... ได้กรุณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรในรอบปีทีผ่านมา เพือใหที้ประชุมไดร้บัทราบครบั/คะ” (นายกสโมสรกลา่วรายงาน) 
 ผูป้ระกอบพธีิ : “กระผมขอเรียนเชิญ ไลออน ...........................ไดโ้ปรดประกาศสินสุดวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร........................ของสโมสรไลออนส.์.....................................ขอเรียนเชิญครบั/คะ” 

 ประธานพธีิ : “ท่านคณะกรรมการบริหารภาค เพือนไลออนส ์และท่านผูมี้เกียรติทีเคารพ ในนามของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310.......... ตอ้งขอขอบพระคุณ และแสดงความชืนชมยินดีต่อท่านนายกสโมสร คณะกรรมการบริหาร ตลอดถึงสมาชิกของสโมสรไลออนส.์.............................. ทุกท่าน ทีไดเ้สียสละทงักาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัทรพัย ์เพือบริหารงานของสโมสร และทํากิจกรรมต่างๆ  ตามทีไลออนสส์ากลกาํหนด และสนองตอบนโยบายผูว้า่การภาค 310.........” “ตามขอ้บังคับของไลออนส์สากล คณะกรรมการบริหารสโมสรจะมีหน้าทีบริหารงานของสโมสร เป็นระยะเวลาหนึงรอบปีการเงิน คือ ตังแต่เดือนกรกฎาคมของปี  ไปจนถึงเดือนมิถุนายน  ของปีถัดไป คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์..................... ทีปรากฏอยูต่่อหน้าท่านทงัหลาย ไดท้าํหน้าทีบริหารงานของสโมสรมาครบวาระ 1 ปี ตามขอ้บังคับแลว้ ผลงานดีเด่นเป็นทีประจกัษ์แก่พวกเราทุกคน  บัดนี    ถึงเวลาทีคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดนี  จะต้องส่งมอบหน้าทีการบริหารงานสโมสร ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่รับไปดําเนินการต่อ กระผมจึงขอประกาศใหท้ราบกันทัววา่ คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์...................ประจาํปีบริหาร.................ไดสิ้นสุดวาระการบริหารงานลงแลว้ ณ วนัที 30 มิถุนายน นี ในนามของไลออนส์สากล ขอขอบพระคุณในความเสียสละของท่านนายกและคณะกรรมการสโมสรทีรบัใชอุ้ดมการณ์ไลออนสม์าดว้ยดี ขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป   ขอใหทุ้กท่านกรุณายืนขึน   และปรบมือเพือเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส”์ 
 ผูป้ระกอบพธีิ  : ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรกลบัเขา้ทีนังไดแ้ลว้ครบั/คะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

พิธีสถาปนาคณะกรรมการการบรหิารสโมสร 
 พิธีกร : “กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานพิธี ไลออน................................ได้โปรดประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร.....................................ดว้ยครบั/คะ”  ผูป้ระกอบพธีิ : “ท่านประธานพิธี ผูว้า่การภาค คณะกรรมการบริหารภาค สมาชิก และผูมี้เกียรติทีเคารพ ต่อไปนีจะเป็นการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ ประจาํปีบริหาร.........................ระหวา่งกระทาํพิธี กระผมขอความกรุณาท่านผูมี้เกียรติทีอยูใ่นหอ้งประชุมแห่งนี ไดโ้ปรดอยูใ่นความสงบ กรุณาอยา่ส่งเสียงดัง และขอความกรุณาไดโ้ปรดปิดเสียงเครืองมือสือสารทุกชนิดดว้ยครบั เพือมอบเป็นเกียรติแก่กรรมการบริหารชุดใหม่” 

  เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์.......................ปีบริหาร.......................บริเวณหน้าประธานพิธี   “ท่านคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกท่านครบั/คะ ตามมาตรา 8 ขอ้ 1 แห่งธรรมนูญและขอ้บังคับสโมสร     ไลออนส ์ฉบบัมาตรฐานไดบ้ญัญัติวา่ : คณะกรรมการบริหารสโมสร ประกอบดว้ย : นายกสโมสร, นายกสโมสรเพิงผ่านพน้, อุปนายก 3 ท่าน, เลขาธิการ, เหรญัญิก, ไลออนเทมเมอร,์ เทลทวิสเตอร,์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ และกรรมการบริหารอืนๆ ทีไดร้บัเลือกตงัทังหมด” “คณะกรรมการบริหารสโมสรจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํเดือนตามเวลาและสถานทีทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกาํหนด (มาตรา 8 ขอ้ 2)  ดงันันคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนสจึ์งมีหน้าทีรบัผิดชอบใหก้ารบริหารงานของสโมสร ซึงมีกรรมการเจา้หน้าทีของสโมสรเป็นผูป้ฏิบัติ ไดป้ฏิบัติตามนโยบาย ซึงทีประชุมของสโมสรไดอ้นุมัติแลว้ ตามปกตินโยบายและกิจการของสโมสร จะตอ้งไดร้บัการพิจารณา กลนักรองโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเสียก่อน แลว้จึงนําเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมประจาํเดือน หรือทีประชุมพิเศษของสโมสร”  “คณะกรรมการบริหารทีไดร้บัการสถาปนาในวนันี ไดร้บัเลือกใหด้ํารงตําแหน่งต่างๆชือของท่านทงัหลายจะไดร้บัการบันทึกไวที้สํานักงานไลออนส์สากล ซึงท่านจะไดร้บัเอกสารและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที เอกสารเหล่านีจะเป็นทีพึงแก่ท่านทังหลายได ้หากไดอ้่านและศึกษาคาํชีแจงต่างๆ อยา่งถีถว้น และท่านก็จะสามารถปฏิบติัหน้าทีไดอ้ยา่งถูกตอ้งราบรืน”  กระผม/ดิฉัน จะขานรายนามคณะกรรมการบริหารทีจะดํารงตําแหน่งต่างๆ ของสโมสรพรอ้มทงัจะเรียนให้ทราบถึงหน้าทีของท่านในสโมสร โดยสงัเขปดังนี 

 เรียนเชิญคณะกรรมการ 1ปี และคณะกรรมการ 2 ปี  คณะกรรมการ  ปี   ไลออน.......................................................... ไลออน.......................................................... ไลออน..........................................................  ทัง...........ท่าน ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสโมสรอีก 1 ปี หน้าทีของท่านยังคงเหมือนกับคณะกรรมการ 2 ปี   คณะกรรมการ 2 ปี  ไลออน......................................................... 
  ไลออน.........................................................   ไลออน.........................................................  ทัง...........ท่านร่วมกบัคณะกรรมการอืนๆ รวมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร ตาํแหน่งของท่านมีความสาํคญัมาก เพราะจะตอ้งเป็นผูช้่วยวางนโยบายในการบริหารสโมสร ท่านตอ้งเขา้ร่วมประชุมสามญัของคณะกรรมการสโมสร

 



  

อย่างสมาํเสมอ  ตอ้งใหค้ําแนะนําทีดีทีสุด   และพรอ้มทีจะทําความเจริญกา้วหน้าใหแ้ก่สโมสร  และไลออนส์สากล ท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีคณะกรรมการบริหารหรือไม่ครบั/ค่ะ  (กรรมการทงัหมดกลา่วยนืยนั พรอ้มครบั / ค่ะ) 
  เรียนเชิญประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ไลออน................................... ท่านไดร้บัเลือกใหด้ํารงตําแหน่งประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ซึงเป็นตําแหน่งสาํคญัยงิของสโมสร ท่านจะตอ้งวางแผนพฒันาปรบัปรุงสมาชิกภาพ และเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริหารของสโมสร จัดทํา ทําเนียบรายชือผูเ้หมาะสมทีสโมสรจะเชิญเขา้เป็นสมาชิก พรอ้มทังปกป้องมิใหส้มาชิกลาออก โดยพยายามอยา่ใหส้มาชิกลดความสนใจในสโมสร ควรแกไ้ขความบกพร่องต่างๆทีอาจเกิดขึน ซึงนําไปสู่การลาออกของสมาชิกติดต่อประสานงานอย่างใกลชิ้ดกับสาํนักงานภาคฯ ไลออนสส์ากล เกียวกบัปัญหาสมาชิกภาพพึงระลึกอยูเ่สมอวา่การรักษาสมาชิกภาพเป็นหน้าทีทีสําคัญทีสุด สโมสรจะกา้วหน้าไดก็้ต่อเมือมีสมาชิกทีดีมีคุณภาพ ดังนันการรบัสมาชิกใหม่ควรจะพิจารณาอย่างถีถว้น ขอเรียนถามท่านว่า ท่านพรอ้มจะปฏิบัติหน้าทีประธานฝ่ายสมาชิกภาพหรือไม่ครบั/ค่ะ  (ประธานฝ่ายสมาชิกภาพกลา่วยนืยนั พรอ้มครบั / พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญไลออนเทมเมอร ์ไลออน..........................................ท่านไดร้บัเลือกใหด้ํารงตําแหน่งไลออนเทมเมอร ์ตําแหน่งนีมีหน้าทีดูแลรกัษารบัผิดชอบในเรืองทรพัยสิ์นและสิงของเครืองใชข้องสโมสร จดัดูแลความเรียบรอ้ยของสถานทีประชุม จดัระเบียบทีนังของโต๊ะประธาน พรอ้มทังจัดใหผู้้เขา้ร่วมประชุมนังโต๊ะตามทีนังทีถูกต้อง แจกจ่ายเอกสารการประชุมใหแ้ก่สมาชิกและเป็นผูร้กัษาความเรียบรอ้ยของทีประชุมดว้ย หน้าทีดังกล่าวมาแลว้นี ขอเรียนถามท่านว่าท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีไลออนเทมเมอรห์รือไม่ครบั/ค่ะ   (ไลออนเทมเมอรก์ลา่วยนืยนั พรอ้มครบั / พรอ้มค่ะ) 
  ขอเรียนเชิญเทลทวิสเตอร ์ ไลออน..........................................ท่านไดร้บัเลือกใหด้ํารงตําแหน่งเทลทวิสเตอร ์หน้าทีของท่านนันคือการช่วยสรา้งบรรยากาศใหแ้ก่ทีประชุม ใหมี้ความกระตือรือรน้ และมีชีวิตชีวา ในระหว่างการประชุมรกัษาสัมพนัธภาพ และเสริมสรา้งมิตรภาพในหมู่สมาชิก ท่านจะต้องแจง้ขอ้หาและเรียกค่าปรับในระหว่างการประชุม ซึงจะต้องใช้วิจารณญาณใหดี้ทีสุด เมือตอ้งมีการปรับ ความสําเร็จในการประชุมส่วนใหญ่จะขึนกับความสามารถของท่าน ทีจะสรา้งความสนุกสนาน ทาํใหส้มาชิกลืมธุรกิจและความกงัวลทีอาจมีอยา่งน้อยช่วงขณะหนึง ท่านจะเป็นผูที้ขจดัปัดเป่าขอ้ขุ่นขอ้งหมองใจระหวา่งกนั และทําใหส้มาชิกมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัยงิขนึ หน้าทีดงักล่าวมาแลว้นี ขอเรียนถามวา่ท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีเทลทวสิเตอรห์รือไม่ครบั/ค่ะ  (เทลทวสิเตอรก์ลา่วยนืยนั พรอ้มครบั/ พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญอุปนายกที 3  ไลออน.............................................ท่านไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งอุปนายกที 3 ของสโมสร ซึงเป็นตาํแหน่งทีมีความอาวุโส ท่านตอ้งศึกษางานของนายกสโมสรและตอ้งทาํหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรอุปนายกที 1 และ 2 ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที ท่านตอ้งเขา้ร่วมประชุมสามัญประจาํเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกครงั ท่านจะตอ้งเป็นประธานควบคุมดูแลปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี ฝ่ายตอ้นรบั ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามยั ฝ่ายกิจการสาธารณประโยชน์ และบริการสงัคม ตาํแหน่งของท่าน มิใช่เป็นเพียงตําแหน่งเกียรติยศในสโมสรเท่านัน ท่านตอ้งเตรียมตัวไวใ้หพ้รอ้มเสมอ ในตําแหน่งนายกสโมสรหน้าทีดังกล่าวมาแลว้นี ขอเรียนถามท่านว่าพรอ้มจะปฏิบัติหน้าทีอุปนายกที 3 ไดห้รือไม่ครบั/ค่ะ  (อุปนายกที 3 กล่าวยนืยนั พรอ้มครบั/ พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญอุปนายกที 2  ไลออน.............................................ท่านไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งอุปนายกที 2 ของสโมสร ซึงเป็นตาํแหน่งทีมีความอาวุโส ท่านตอ้งศึกษางานของนายกสโมสรและตอ้งทาํหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรอุปนายกที 1 
 



  

ไม่อยูป่ฏิบติัหน้าที ท่านตอ้งเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกครงั ท่านจะตอ้งเป็นประธานควบคุมดูแลปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี ฝ่ายจัดการประชุม ฝ่ายกิจกรรมพิทักษ์สายตาและช่วยคนตาบอด กิจกรรมพิทักษ์หูและช่วยคนหูหนวก ฝ่ายส่งเสริมพลเมืองดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายพฒันาการเป็นผูนํ้า ตําแหน่งของท่านนันหาใช่เป็นเพียงตําแหน่งเกียรติยศในสโมสรเท่านัน ท่านตอ้งเตรียมตัวไวใ้ห้พรอ้มเสมอในตําแหน่งนายกสโมสร หน้าทีดังกล่าวมานี ขอเรียนถามว่าท่านพรอ้มจะปฏิบัติหน้าทีอุปนายกที 2 หรือไม่ครบั/ค่ะ  (อปุนายกที 2 กลา่วยนืยนั พรอ้มครบั/ พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญอุปนายกที 1  ไลออน...........................................ท่านไดร้บัเลือกใหด้ํารงตําแหน่งอุปนายกที 1 ของสโมสร ซึงเป็นตําแหน่งทีมีความอาวุโส ท่านตอ้งศึกษางานของนายกสโมสรและตอ้งทําหน้าทีแทนนายกสโมสร เมือนายกสโมสรไม่อยูป่ฏิบติัหน้าที ท่านต้องเขา้ร่วมประชุมสามัญประจําเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกครัง ท่านจะต้องเป็นประธานควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี ฝ่ายสมาชิกภาพ ฝ่ายการเงิน โครงการถาวรของสโมสร และฝ่ายธรรมนูญขอ้บงัคับ ตําแหน่งของท่านนันหาใช่เป็นเพียงตาํแหน่งเกียรติยศเท่านัน ท่านตอ้งเตรียมตัวไวใ้หพ้รอ้มเสมอในตําแหน่งนายกสโมสร หน้าทีดังกล่าวมาแลว้นี ขอเรียนถามท่านวา่ ท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีอุปนายกที 1 หรือไม่ครบั/ค่ะ  (อปุนายกที 1 กลา่วยนืยนั พรอ้มครบั / พรอ้มค่ะ) 

  เรียนเชิญอุปนายกที 3, อุปนายกที , อุปนายกที  ไลออน............................................, ไลออน............................................, ไลออน.............................................  ท่านไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งอุปนายกของสโมสร ซึงเป็นตาํแหน่งอาวุโส ท่านตอ้งศึกษางานของนายกสโมสร เพือเป็นการเตรียมตวัไวใ้หพ้รอ้ม เมือนายกสโมสรไม่อยู ่ท่านจะตอ้งเป็นผูท้าํหน้าทีแทนตามลาํดบัตาํแหน่งทีท่านดาํรงอยู ่ ตําแหน่งของท่านนันหาใช่เป็นเพียงตําแหน่งเกียรติยศในสโมสรเท่านัน  ท่านจะตอ้งควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ตามทีจะไดร้บัมอบหมายจากนายกสโมสรอีกดว้ย   ท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีอุปนายกของสโมสร หรือไม่ครบั/ค่ะ  (อปุนายกทุกท่านกลา่วยนืยนั  พรอ้มครบั/ พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญเหรญัญิกสโมสร  ไลออน............................................ ท่านไดร้บัเลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งเหรญัญิกของสโมสร  อนัเป็นตาํแหน่งทีสําคญัมากตําแหน่งหนึงทีตอ้งอาศัยความซือสตัย ์ หน้าทีของท่านเปรียบเสมือนขุนคลงัมีหน้าทีดูแลรกัษา  การเงิน  การบญัชี  ของสโมสรทงัหมด  โดยจะตอ้งนําเงินฝากไวใ้นธนาคารแห่งใดแหง่หนึง  ตามทีคณะกรรมการฯกาํหนดและลงนามร่วมกับนายกสโมสร  เลขาธิการสโมสร  พรอ้มทังจดัทําบัญชีแยกเป็น 2 บัญชี  คือ  บัญชีเงินฝากเพือใชท้ํากิจกรรมและ บัญชีเงินฝากเพือใชใ้นการบริหารสโมสร จดัทําบัญชีรายรับ รายจ่าย ของสโมสรเพือรายงานสถานะการเงินใหส้มาชิกทราบทุกเดือน  ท่านจะจา่ยเงินไดต้ามมติของคณะกรรมการบริหารเท่านัน นอกจากนันจะตอ้งจดัทํางบประมาณประจาํปี  เพือควบคุมการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณดว้ย  หน้าทีดังกล่าวมานีขอเรียนถามว่าท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีในตาํแหน่งเหรญัญิกสโมสรหรือไม่ครบั/ค่ะ  (เหรญัญกิสโมสรกลา่วยนืยนั  พรอ้มครบั/ ค่ะ) 

  เรียนเชิญเลขาธิการสโมสร   ไลออน........................................... ท่านไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งเลขาธิการสโมสร  ซึงนับวา่ เป็นตาํแหน่งทีสําคญัยิงของสโมสร  เพราะสโมสรจะดําเนินการไปดว้ยความเรียบรอ้ยย่อมขึนอยูก่ับความสามารถของเลขาธิการสโมสรหน้าทีของท่านคือควบคุมดูแลงานด้านเลขานุการสารบรรณของสโมสร  เป็นผูติ้ดต่อประสานงานระหว่างสโมสรกบัสมาชิก  สโมสรกับสโมสร  และสโมสรกบัไลออนสส์ากล  เป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุมประจาํเดือน  และการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร  จดัทําและรักษาทะเบียนประวติัสมาชิก  และรายงานกิจกรรมประจาํเดือนส่งสโมสรไลออนส์สากล  นอกจากนันจะต้องติดต่อทวงถามเงินค่าบํารุงสโมสรจากสมาชิก  ทําหนังสือนัดประชุม
 



  

ประจาํเดือนและประชุมคณะกรรมการบริหารงานอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัเป็นทีปรึกษาของผูว้า่การภาคโดยตําแหน่ง  และจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมเขต  ประชุมภาคทุกครงั  กล่าวโดยสรุปคือ  เลขาธิการเป็นศูนยก์ลางของงาน  และการติดต่อของสโมสร  หน้าทีดงักล่าวมานีขอเรียนถามท่านวา่ท่านพรอ้มจะปฏิบติัหน้าทีเลขาธิการสโมสรหรือไม่ครบั/ค่ะ (เลขาธิการสโมสรกลา่วยนืยนั  พรอ้มครบั/ พรอ้มค่ะ) 
  เรียนเชิญท่านนายกทีกาํลงัผ่านพน้   ไลออน...........................................ท่านเป็นบุคคลทีมีประสบการณ์ในการบริหารงานนโยบายและความสาํเร็จของสโมสรไลออนส.์................................. ขึนอยูก่ับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนีเป็นส่วนใหญ่ หน้าทีของท่านนันจะตอ้งเป็นพีเลียงใหค้ําแนะนําและช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน เพือความเจริญกา้วหน้าของสโมสร  ท่านจะตอ้งยืนหยดัเคียงขา้งกบัสโมสรเอาใจใส่และทาํงานรว่มกบันายกสโมสร  ไลออน..................................  อย่างดีตลอดปีบริหาร  หน้าทีดังกล่าวมานีขอเรียนถามท่านว่าท่านพรอ้มจะปฏิบัติหน้าทีหรือไม่ครบั/ค่ะ  (นายกกาํลงัผา่นพน้กลา่วยนืยนั  พรอ้มครบั / พรอ้มค่ะ) 

  ตาํแหน่งตอ่ไปนีเป็นตาํแหน่งทีมีความสาํคญัทีสุดในปีบริหารนี  เรียนเชิญนายกสโมสร ไลออน........................................  ท่านไดร้บัความไวว้างใจใหด้าํรงตาํแหน่งนายกสโมสรซึงถือวา่เป็นตาํแหน่งทีมีความสําคัญ  เพราะท่านจะตอ้งเป็นผูนํ้า  นําบรรดาสมาชิกในสโมสรใหก้า้วไปขา้งหน้าตามอุดมการณ์  และวตัถุประสงคข์องไลออนส ์ ความเจริญกา้วหน้าของสโมสรขนึอยูก่บัความสามารถ  และความเป็นผูนํ้าของท่าน  หน้าทีของท่าน  คือ  เป็นประธานในการบริหารงานตามนโยบายของสโมสรไลออนสภ์าค  310....... และของสโมสรไลออนส์สากล  เป็นตวัแทนของสโมสรในการติดต่อกบับุคคลหรือสโมสรฯ  เป็นประธานของสโมสรในการติดต่อกบับุคคลหรือสโมสรฯ  เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารสโมสร  และในการประชุมอืนๆของสโมสรฯ  เป็นผูค้วบคุมกาํกับให้การบริหารของสโมสรไดด้ําเนินไปตามธรรมนูญขอ้บงัคับ  ระเบียบวินัย  และประเพณีปฏิบัติของไลออนส์  ส่งเสริมการเพิมสมาชิกของสโมสร  การขยายสโมสรไลออนส์ใหม่  และการสนับสนุนนโยบายต่างๆ  ทีกําหนด  นอกจากนี  ท่านยงัเป็นทีปรึกษาผูว้่าการภาคโดยตําแหน่ง  และจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมเขต  ประชุมภาคทุกครงั  หน้าทีดังกล่าวมาแลว้นีขอเรียนถามว่าท่านพรอ้มจะปฏิบัติหน้าทีนายกสโมสรไลออนส์........................หรือไม่ครบั/ค่ะ   (นายกสโมสรกลา่วยนืยนั  พรอ้มครบั / พรอ้มค่ะ) 
 ผูป้ระกอบพธีิ : ขณะนีผู ้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสรทุกท่าน  ได้ยืนยนัทีจะปฏิบัติหน้าทีตามทีไดก้ําหนดไวใ้นธรรมนูญขอ้บังคับ  และเพือใหเ้กิดความมันใจแก่สมาชิก  ขอใหท่้านคณะกรรมการบริหารทุกหน้าที  ได้ใหค้ํามันสญัญา ในการปฏิบติัหน้าทีต่อทีประชุมแห่งนี  กรุณากล่าวคาํปฏิญาณตนตามกระผมดงัต่อไปนี ขา้พเจา้  ไลออน.............(บอกชือและนามสกุล)..........ขอใหค้าํมนัสญัญาวา่ ขา้พเจา้จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถในการปฏิบติัหน้าที ทีไดร้บัมอบหมายเพือความเจริญกา้วหน้าของสโมสรไลออนส.์...........................และจะใหค้วามร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของไลออนส ์ภาค 310......และ สโมสรไลออนส์สากลใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคที์กาํหนดไวทุ้กประการ 

 ผูป้ระกอบพธีิ :  ขณะนีคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์......................ไดใ้หค้ํามันสัญญาในการปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มความสามารถแลว้ แต่การจะทํางานใหส้ําเร็จลุล่วงไดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสโมสรดว้ย ดังนัน กระผมจึงขอใหท่้านสมาชิกของสโมสรไลออนส์.......................  ทุกท่านทีมิไดเ้ป็นกรรมบริหารสโมสรไดใ้ห้คาํมนัสญัญา  และใหค้วามมนัใจแก่คณะกรรมการทุกท่านโดยขอเชิญท่านสมาชิกยืนขนึและกล่าวคาํปฏิญาณตนตามกระผมดังต่อไปนี 

 



  

“ขา้พเจา้ ....................(บอกชือและนามสกุล)................. สมาชิกสโมสรไลออนส.์............ขอใหค้าํมนัสญัญาวา่ขา้พเจา้ยินดีและพรอ้มทีจะใหก้ารสนับสนุนร่วมมือแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดนีทุกประการ” 
 ผูป้ระกอบพธีิ : ขณะนีคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์......................  ไดร้บัทราบหน้าทีและไดใ้หค้าํมนัสัญญาเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้  ขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีไดป้ระกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรพรอ้มใหโ้อวาทครบั/ค่ะ  (เชิญคณะกรรมการบริหารกลบัทีนัง) 

 ผูป้ระกอบพธีิ : ลาํดบัต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบตราประจาํตาํแหน่งใหแ้กน่ายกสโมสรไลออน........................ ดว้ยครบั/คะ  ผูป้ระกอบพธีิ :   ลาํดบัต่อไปขอเรียนเชิญท่านเหรญัญิกปีบริหาร................................มอบแฟ้มเอกสารใหก้บัท่านเหรญัญิกใหม่  และขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสโมสรปีบริหาร.............................มอบแฟ้มเอกสารใหก้ับท่านเลขาธิการสโมสรใหม่ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรปีบริหาร...................มอบแฟ้มเอกสารใหท่้านนายกสโมสรใหม่ดว้ยครบั/คะ  ขอเสียงปรบมือใหท้งั  3 ท่านดว้ยครบั/คะ  ผูป้ระกอบพธีิ :  บัดนี ไลออน...............................ไดร้บัมอบหน้าทีนายกสโมสรโดยสมบูรณ์แลว้ กระผม/ดิฉัน ขอเรียนเชิญท่านไดขึ้นนังทีโต๊ะประธานครบั/คะ (ทิงระยะพูดเล็กน้อยรอจนกว่านายกสโมสรจะขึนนังโต๊ะประธาน) การสถาปนาคณะกรรมการบริหารของสโมสรไลออนส.์............................. ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ กระผมขอขอบคุณทุกท่านทีกรุณาใหเ้กียรติแก่พิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนี สวสัดีครบั/ค่ะ 
 พิธีกร :  สโมสรไลออนส.์........................ขอขอบพระคุณท่านไลออน........................................ทีกรุณาเป็นผูป้ระกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารในวนันี กระผม/ดิฉันขอใหที้ประชุมแห่งนีไดม้อบเสียงปรบมือเพือเป็นเกียรติแก่ท่านไลออน....................................................ดว้ยครบั  พิธีกร :  กระผมคิดว่าทุกท่านคงต้องการทราบถึงแนวนโยบายการบริหารงานในปีบริหารของสโมสรไลออนส์.......................แลว้จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรไลออน..............................ไดโ้ปรดแถลงแก่ทีประชุมดว้ยครบั/คะ (นายกสโมสร แถลงนโยบาย) 

 พิธีกร :  ท่านนายกสโมสรไดแ้ถลงนโยบายในปีบริหารของท่านแลว้ความสาํเร็จของท่านและเพือความเจริญกา้วหน้าของสโมสรอยู่ทีท่านสมาชิกทุกท่านของสโมสรแห่งนีเพือเป็นการยืนยนัความร่วมมือของทุกท่านขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจแก่ท่านนายกสโมสรด้วยครับ (ปรบมือ)  อันดับต่อไปเพือเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ท่านนายกสโมสร  คณะกรรมการ และเพือนสมาชิก ขอเรียนเชิญท่าน (ผูว้่าการภาค  หรือ  ไลออนอาวุโส)   ไดใ้หเ้กียรติกล่าวอวยพรและแสดงความยินดีดว้ยครบั/คะ  ขอเรียนเชิญครบั/คะ  พิธีกร :  บัดนีพิธีการสถาปนาคณะกรรมการไดด้ําเนินการเสร็จสินแลว้ขอเขา้สู่.................................. (วาระต่อไป หรือ ภาคบนัเทิง หรือมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดี)................................ 
 

 



  

ประกาศสถาปนาคณะกรรมการบรหิารสโมสร กล่าวทักทีประชุม ในนามของสมาคมสโมสรไลออนสส์ากลและสโมสรไลออนสภ์าค  310....... ขอประกาศใหม้วลสมาชิกและท่านผูมี้เกียรติ ทราบโดยทวักันว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส.์...................................ปีบริหาร...................................โดยการนาํของท่านนายกสโมสร  ไลออน..........................................บัดนีมีศักดิและสิทธิในการบริหารงานของสโมสร   โดยถูกตอ้งสมบูรณ์ตามธรรมนูญและขอ้บังคับของไลออนสส์ากล   เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้  และสามารถปฏิบติัหนา้ทีบริหารงานของสโมสรตามนโยบายของไลออนสส์ากล  และของภาคไดต้งัแต่บดันีถึงวันที 30มิถุนายน..................เป็นระยะเวลา 1 ปีบริหาร     และเพือเป็นการประกาศถึงความพรอ้มเพรียงในการบริหารงาน   ขอใหค้ณะกรรมการบริหารงานชุดนีร่วมกันเปล่งเสียง โร 3 ครงั พรอ้มประกอบทา่ทาง  ขอบคุณครบั/คะ 
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 พิธีการสถาปนาสโมสรไลออนสใ์หม่หรือการก่อตงัสโมสรไลออนสใ์หม่ มีลาํดบัดงันี 1. พิธีการประกาศก่อตงัสโมสรไลออนส ์2. พิธีรบัสมาชิกก่อตงัสโมสรไลออนส ์3. พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส ์

 พิธีการประกาศการก่อตงัสโมสรไลออนส ์1. ประธานก่อตงัสโมสรไลออนส.์.............รายงานถึงความเป็นมา 2. ประกาศรายชือผูที้รบัเชิญมาเป็นสมาชิกไลออนสใ์หม่ทุกท่านยืนหน้าโต๊ะประธาน 3. เชิญ  Guiding Lion และ Centennial Club Oganizer ยืนหน้ าผู ้ที รับตําแหน่งนายกก่อตังสโมสร เลขาธิการสโมสร และเหรญัญิกสโมสร แต่อยูด่า้นหน้าแถวสมาชิกไลออนสใ์หม่ 4. ประธานพิธีประกาศก่อตงัสโมสรไลออนส ์โดยระบุเป็นสโมสรไลออนสล์าํดบัที.....ของสโมสรไลออนสส์ากลภาค ...... ภูมิภาคที.......เขต............ (เพลงมาชท์ไลออนสห์รือไลออนสส์ปิริต) 5. ประธานพิธีเชิญเพือนสมาชิกไลออนสแ์ละผูมี้เกียรติยืนขึนปรบมือยินดีตอ้นรบัสโมสรไลออนสห์รือลีโอ ทีเกิดใหม่ 6. ประธานพิธีมอบบตัรชาเตอร ์ใหแ้ก่ สโมสรใหม่ โล่ ของทีระลึก หรือดอกไม ้ใหแ้ก่สโมสรไลออนสพี์เลียง ผูด้ําเนินการก่อตงัสโมสรไลออนส ์
 พิธีการรบัสมาชิกก่อตงัสโมสรไลออนส ์

 ประกอบพิธีตามทีพิธีการรบัสมาชิกไลออนส ์
 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส ์

 ประกอบพิธีตามพิธีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร  พิธีรบัสมาชิกใหม่สโมสรลีโอ โดยทีพิธีการรับสมาชิกใหม่นีเป็นพิธีทีสําคัญของสโมสรลีโอและสําหรับผู ้ทีจะเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ในระหว่างพิธีจึงตอ้งการความสงบเพือใหจ้ิตใจเกิดสมาธิยึดมันในคําปฏิญาณผมจึงขอใหที้ประชุมนีอยู่ในความสงบระหวา่งทีประกอบพิธีอยูก่รุณาปิดเสียงเครืองมือสือสารทุกชนิดดว้ยครบั  ต่อไปนีผมจะขานชือสมาชิกใหม่ทุกท่านเมือไดย้ินชือของท่านโปรดกา้วออกมาดา้นหน้าทีประชุมแห่งนี 

 ผูป้ระกอบพิธีขานชือสมาชิกใหม่เมือสมาชิกใหม่พรอ้มแลว้ผูป้ระกอบพิธีเรมิกล่าว  สโมสรลีโอเป็นสโมสรสําหรับเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ทีสโมสรไลออนส์จดัตังขึนเพือเปิดโอกาสให้เยาวชนทังชาย – หญิง   โดยไม่เลือกเชือชาติศาสนาและฐานะได้เขา้มาฝึกฝนตนเองเพือใหบ้ริการแก่สังคมตามอุดมการณ์ของไลออนสแ์ละพลเมืองดีของชาติในอนาคต 

 สโมสรลีโอแห่งแรกคือสโมสรลีโอเอบิงตันไฮสคูล (Abing ton High School Leoclub) ตงัขึนโดยเป็นกิจกรรมด้านเยาวชนของสโมสรไลออนส์เกลนไซด์ (Glenside LionS Club) ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาเมือปีพุทธศักราช 2500 (ค.ศ.1957) ต่อมาปี พ.ศ.2510 คณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนสส์ากลจึงไดล้งมติรบัอุปถัมภ์สโมสรลีโอเขา้ไวเ้ป็นโครงการถาวรของสโมสรไลออนสส์ากล  โดยใหมี้ธรรมนูญและขอ้บังคบัของสโมสรลีโอโดยเฉพาะ 

 พิธีการสถาปนาสโมสรไลออนสแ์ละลีโอ (ก่อตงั) 

 



  

 ปัจจุบันมีสโมสรลีโอกระจายอยู่ทัวโลกกว่า 140 ประเทศด้วยจํานวน 5,700 สโมสร โดยมีสมาชิกลีโอมากกวา่ 144,000 คน  สโมสรลีโอตังขึนเพือส่งเสริมกิจกรรมบริการสงัคมของเยาวชนในชุมชนซึงจะเป็นการพฒันาคุณสมบัติของแต่ละบุคคลเรืองการเป็นผูนํ้าประสบการณ์และโอกาสทีจะดาํรงชีวติต่อไปในอนาคตอยา่งมีคุณค่า  คําว่า LEO มาจากคําว่า Leadership, Experience และ Opportunity ซึงรวมความหมายว่าเปิดโอกาสให้เยาวชนไดมี้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือสงัคมและผูอื้นอยา่งมีระบบและสรา้งสรรค ์ ปัญหาต่างๆ ในชุมชนทอ้งถินของท่านท่านยอ่มเขา้ใจดีวา่สงัคมชุมชนนันยงัตอ้งการความช่วยเหลืออะไรบา้งจากท่านและสมาชิกสโมสรลีโอพรอ้มทังการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสโมสรไลออนสแ์ละทีปรึกษาสโมสรลีโอทุกท่าน  การเขา้มาเป็นสมาชิกสโมสรลีโอนันดว้ยความสมัครใจของท่านเองดังนันเพือเป็นทีประจกัษ์ในการตัดสินใจของท่านจึงขอถามวา่ท่านพรอ้มจะเป็นสมาชิกลีโอหรือไม่ (พรอ้มครบั/ค่ะ) 
 เมือท่านไดต้ัดสินใจแน่นอนแลว้ขอใหท่้านกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าท่านประธานพิธี กระผม/ดิฉัน จะกล่าวนําขอใหทุ้กท่านกล่าวตาม  ขา้พเจา้...........................................................(แต่ละคนพูดชือและสกุลของตนเอง) ขอใหค้าํมนัสญัญาวา่ 1. ขา้พเจา้จะยึดมนัตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรลีโอ………………. 2.  ขา้พเจา้จะเขา้ร่วมประชุมสโมสรทุกครงั 3.  ขา้พเจา้จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสโมสร 4.  ขา้พเจา้จะช่วยเหลือดา้นการเงินของสโมสรตามกาํลงั 5. ขา้พเจา้จะพยายามส่งเสริมมิตรภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสมาชิก 6. ขา้พเจา้จะรบัใชใ้นหน้าทีซึงสโมสรมอบหมายดว้ยความยนิดีและเต็มใจ 7. ขา้พเจา้จะพยายามพฒันาตนเองเพือหาประสบการณ์และโอกาสทีจะรบัใชส้งัคมใหส้มกบัทีเป็นสมาชิก     ลีโอคนหนึงของสโมสรแห่งนีและจะเป็นตลอดไป บดันีท่านไดเ้ป็นสมาชิกของสโมสรลีโอ.............................................แลว้  เรียนเชิญประธานพิธีติดเข็มลีโอใหม่แต่ละคนและมอบบัตรประจําตัวพรอ้มประกาศนียบัตรสมาชิก  และเชิญประธานพิธีกล่าวตอ้นรบัสมาชิกใหม่พรอ้มใหโ้อวาทครบั 
 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ 

 ลาํดบัต่อไปจะเป็นพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ...................................ปีบริหาร.......................  ผม/ดิฉัน ขอเชิญกรรมการทุกคนไดแ้สดงตวัต่อหน้าทีประชุมแห่งนีเพือใหค้าํมนัสญัญาวา่คุณจะทาํหน้าทีของคุณใหดี้ทีสุด 
 เหรญัญิก :-  

 ลีโอ...................................... คุณไดร้บัเลือกใหท้าํหนา้ทีเหรญัญิกสโมสรหน้าทีของคุณคือบนัทึกบญัชีรบั-จา่ยของสโมสร รบัเงินและนําฝากธนาคารตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนดคุณจะตอ้งจ่ายเงินตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร เสนอรายงานการเงินประจาํเดือนตอ้งช่วยส่งเสริมความสามัคคีและใหค้วามช่วยเหลือกับคณะกรรมการบริหารสโมสรและทีปรึกษาสโมสรลีโอ (หน้าทีดงักล่าวคุณจะทําอยา่งดีทีสุดไดห้รือไม่)  “ไดค้รบั/ค่ะ”  
 เลขาธิการ:-   ลีโอ.......................................คุณไดร้บัเลือกใหท้ําหน้าทีเลขาธิการสโมสรคุณตอ้งทําหน้าทีภายใตก้ารกาํกับดูแลและการชีแนะของนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสร  คุณจะตอ้งเก็บรายงานต่างๆ ของสโมสรรวมทงั

 



  

จดัทํารายงานการประชุมสโมสรการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรรายชือคณะกรรมการบริหารสโมสรการแต่งตงัคณะกรรมการโครงการสถิติการเขา้รว่มประชุมของสมาชิกและบญัชีรายชือสมาชิกใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   คุณตอ้งทํารายงานกิจกรรมและรายงานสมาชิกประจาํปีส่งสาํนักงานไลออนส์สากล   คุณตอ้งช่วยส่งเสริมความสามัคคีและใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการสโมสรคณะกรรมการบริหารสโมสรและทีปรึกษาสโมสรลีโอ  (หน้าทีดังกล่าวคุณจะรบัทาํอยา่งดีทีสุดไดห้รือไม่)  “ไดค้รบั/ค่ะ” 
 อุปนายกสโมสร:- ลีโอ....................................... คุณไดร้บัเลือกใหท้าํหน้าทีอุปนายกสโมสร  คุณตอ้งมีความพรอ้มในหน้าทีของนายกสโมสรดว้ยเหตุผลใดก็ตามหากนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้  คุณจะตอ้งรบัหน้าทีนายกสโมสรและทํางานในตําแหน่งนายกสโมสรได ้ คุณจะตอ้งช่วยนายกสโมสรสรา้งความสามคัคีระหวา่งสมาชิกลีโอสโมสรไลออนส์อุปถัมภแ์ละทีปรึกษาสโมสรลีโอ   คุณตอ้งสนับสนุนและช่วยนายกสโมสรริเริมสิงใหม่ๆและทํากิจกรรมต่างๆ (คุณจะทําหน้าทีอุปนายกสโมสรอยา่งดีทีสุดไดห้รือไม่)  “ไดค้รบั/ค่ะ” 
 คณะกรรมการบริหารอนืๆ :- (เดินออกมาทงักลุ่ม) คุณไดร้บัเลือกใหเ้ป็นกรรมการบริหารสโมสรซึงเป็นตําแหน่งทีสาํคญั   คุณตอ้งเขา้รว่มประชุมสามัญและการประชุมพิเศษอืนๆของสโมสร คุณต้องช่วยหาทุนตามนโยบายของสโมสรให้เข้าสู่ เป้าหมายในฐานะทีเป็นกรรมการบริหาร  คุณต้องระมัดระวังการอนุมัติการใช้จ่ายของสโมสรไม่สรา้งหนีสินและเบิกเงินในเรืองทีมิใช่วตัถุประสงคห์ลกัของสโมสร  (หนา้ทีดงักล่าวคุณจะรบัทาํอยา่งดีทีสุดไดห้รือไม่)  “ไดค้รบั/ค่ะ” 
 นายกสโมสร:-  ลีโอ...................................... คุณไดร้บัเลือกใหร้บัตาํแหน่งนายกสโมสร  ลีโอ...................................... คุณเป็นหวัหน้าคณะกรรมการบริหารสโมสร  คุณตอ้งใชก้ําลังความสามารถทงัหมดสรา้งความสามัคคีระหวา่งสมาชิกสโมสร   คุณตอ้งทํางานร่วมกับสโมสรไลออนส์อุปถัมภ์และทีปรึกษาสโมสรลีโอ  คุณตอ้งเป็นประธานการประชุมทุกครงัและเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  คุณตอ้งกาํกบัดูแลใหก้รรมการไดป้ฏิบติัหน้าทีของตนอยา่งถูกตอ้ง  คุณตอ้งตรวจรายงานการประชุมสามัญและเตรียมการสาํหรบัการเลือกตงัคณะกรรมการปีต่อไป  คุณตอ้งตัดสินใจในเรืองกิจกรรมบริการทีจาํเป็นสําหรับชุมชนทอ้งถินและโน้มน้าวใหส้มาชิกสโมสรใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มใจ  (คุณจะรบัทําหน้าทีนายกสโมสรลีโอ........................................... อยา่งดีทีสุดไดห้รือไม่)  “ไดค้รบั/ค่ะ” 
 เพือใหเ้กิดความมันใจ ขอใหค้ณะกรรมการบริหารทุกหน้าที ไดใ้หค้ํามันสัญญาในการปฏิบัติหน้าทีต่อทีประชุมแห่งนี กรุณากล่าวปฏิญาณตนตามผมดงัต่อไปนี  ขา้พเจา้ ลีโอ....................................................ขอใหค้ํามนัสัญญาว่า ขา้พเจา้จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบติัหน้าที ทีไดร้บัมอบหมาย เพือความเจริญกา้วหน้าของสโมสรลีโอตลอดไป 

 บดันี คณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอ..................................... ปีบริหาร............... ไดร้บัทราบหน้าทีและไดใ้ห้คาํมนัสญัญาเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้  
 เรียนเชิญท่านประธานพิธีไดป้ระกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร พรอ้มใหโ้อวาท ครบั/ค่ะ 
 เชิญคณะกรรมการบริหารกลบัทีนัง 
 

 เรียนเชิญท่านประธานพิธีมอบตราประจาํตําแหน่งใหแ้ก่ นายกสโมสรลีโอ................................ 
 *************************** 
 


