ร่าง นโยบาย ของสภาผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ปี บริหาร 2560-2561
ในโอกาสที่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ครบรอบ 100 ปี สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ปี
บริหาร 2560-2561 จะดําเนิ นการตามนโยบายหลักๆของสโมสรไลออนส์สากล เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆเพื่อนําไปสู่ภาครองทุกภาค ให้เป็ นนโยบายไปสู่ทุกสโมสร โดยให้สโมสรเข้าถึงชุมชนเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าถึงการบริการประชาชน ให้ได้ 900,000 คน โดยใน 1 เดือน ให้
สมาชิก 1 คน สามารถบริการกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนและชุมชน 10 คน ต่อเดือน และใน 12
เดือน สมาชิก 1 คน จะสามารถบริการประชาชนได้ 120 คน ถ้าสมาชิก 7,500 คน จะสามารถบริการ
ประชาชนได้ถึง 900,000 คน เป็ นการบริการประชาชนตามนโยบายนายกไลออนส์สากล
Naresh
Aggarwal ที่ตอ้ งการบริการประชาชนและชุมชนให้ได้ 170 ล้านคนในปี นี้
ด้านกิจกรรม
โดยเน้นกิจกรรม Centennial (CSC) เป็ นหลัก เช่น การบริการเยาวชน , การบริการทางด้าน
การมองเห็น,การบริการผูห้ ิวโหย หรือ ด้านอาหาร ,การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความต่อเนื่ องซึ่ง
โครกการต่างๆจะสิ้ นสุดการายงานภายใน เดือนมิถุนายน 2561 สรุปการบริการด้านต่างๆในสากลใน
ระหว่างปี ที่ผ่านมาดังนี้
การบริการด้านเยาวชน 52,960,074 คน จาก 30,831 สโมสร
การบริการด้านสิ่งแวดล้อม 50,669,196 คน จาก 24,418 สโมสร
การบริการด้านการมองเห็น 26,071,060 คน จาก 25,183 สโมสร
การบริการด้านผูห้ ิวโหย 36,594,454 คน จาก 24,813 สโมสร
รวม 166,294,784 คน และ เมื่อ 17/7 สากลให้รายงานกิจกรรมด้านโรคเบาหวานเพิ่มอีก 1
กิจกรรม
นอกจากนี้ กิจกรรม
Legacy Project ได้มีถึง 19,361 กิจกรรม จาก 8,261 สโมสร ซึ่งเป็ นการ
บริการของสโมสรไลออนส์ทวั ่ โลก

การดําเนิ นกิจกรรมทุกด้าน สภาภาครวมขอแนะนําให้สโมสรส่งรายงานกิจกรรม
CSC เข้าไปใน
my LCI ด้วยเพื่อจะได้มีบนั ทึกไว้ในประเทศไทยและไลออนส์สากลเพื่อเป้าหมายในการบริการตาม
นโยบาย
นอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นที่สร้างคุณประโยชน์ให้กบั ส่วนรวมตามประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้สโมสรได้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นๆ
ด้านสมาชิกภาพ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มสมาชิกที่มีคุณภาพ โดยจะสนับสนุ นการปฐมนิ เทศสมาชิกใหม่ในทุกภาค
รอง เพื่อให้สมาชิกใหม่มีความเข้าใจในองค์กรไลออนส์และมีความผูกพันกับสโมสรสามารถเป็ นตัวแทน
ของสโมสรในด้านต่างๆ และจัดทําชุด รับสมาชิกใหม่ให้ดูมีคุณค่าสําหรับผูร้ บั เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
และสร้างความสําคัญให้กบั สมาชิกใหม่
นอกจากนี้ สภาฯมีนโยบายในด้านการรักษาสมาชิกเก่าโดยเฉพาะสมาชิกที่มีอายุมากขึ้ นโดยจะ
สนับสนุ นให้เป็ นสมาชิกตลอกชีพของไลออนส์สากล Life Member และ แก้ไขปั ญหาการลาออก
เนื่ องจากด้านอายุมากและสุขภาพ และ Life Member ของ LCI ก็ควรเป็ นสมาชิกตลอดชีพของไลออนส์
ภาครวม 310 ด้วยภายใต้กติกาซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้ นมา
ระบบทะเบียนสมาชิกที่ไม่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ มีความจําเป็ นที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลของ
สมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้สโมสรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสมาชิกและให้เป็ นประโยชน์ใน
การรับรูห้ มายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก วันที่เป็ นสมาชิกอาชีพ ที่อยู่ของทุกท่าน

การประชาสัมพันธ์
ปั จจุบนั มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ได้หลายวิธี เพื่อให้องค์กรเป็ นที่รจู ้ กั มากขึ้ น จึงต้องนํา
เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ มาใช้เพื่อการรับรูข้ ่าวสารจากส่วนกลางอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การทําหน้าทีป่ ระธานฝ่ ายต่างๆ
สภาฯได้ประสานงานกับภาครองต่างๆในการแต่งตั้งประธานฝ่ ายให้มีฝ่ายที่ตรงกันกับประธาน
ฝ่ ายในภาครวมได้ต้งั ขึ้ นเพื่อให้เกิดการทํางานเป็ นทีม ฉะนั้น ประธานฝ่ ายของภาครวมก็จะมี ประธาน
ฝ่ ายในภาครองอีก 6 ท่านเป็ นทีม การทํางานก็สามารถประชุมเพื่อกําหนดนโยบายร่วมกันได้

เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน
สภาฯจะได้กาํ หนดเรื่องของสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานในการมีสวัสดิการมากขึ้ น มีความ
มัน่ คงมากขึ้ น มีการแบ่งงานช่วยกันทําอย่างชัดเจน เกลี่ยงานให้ออกไป ไม่มากเกินไป
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
สภาจะสนับสนุ นการจัดสัมมนา การอบรม เพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีความเป็ นผูน้ ํา มีความรูใ้ น
เรื่องการบริหารองค์กร สามารถนําไปใช้ในทุกระดับ เพื่อความเติบโตของสโมสรไลออนส์ต่อๆไป

LCIF
สภาฯจะสนับสนุ นให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องมูลนิ ธิไลออนส์สากล หรือ LCIF โดยให้สมาชิก
ร่วมบริจาคภายในสโมสรเพื่อให้ทุกสโมสรมีสมาชิก เมลวินโจนส์ ทุกสโมสร เพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อน
มนุ ษย์ทวั ่ โลกต่อไป

LEO CLUB
สภาฯเล็งเห็นความสําคัญของสโมสรลีโอ พร้อมสนับสนุ นให้มีการก่อตั้งสโมสรลีโอให้มากขึ้ น
เพราะเยาวชนเหล่านี้ เป็ นกําลังสําคัญของประเทศไทย และเมื่อเติบใหญ่ เยาวชนเหล่านี้ ยังสามารถ
กลับมาเป็ นสมาชิกไลออนส์ได้อีก
การจัดงานฉลอง 100 ปี ไลออนส์สากล
สภาฯจะร่วมกับทุกภาครองและสมาชิกจัดงานฉลองในโอกาสไลออนส์สากลครบ 100 ปี ซึ่งจะ
ได้มีกาํ หนดการที่เหมาะสมต่อไป

We Serve
สภาฯจะกําหนด Motto “We Serve” ไปยังทุกภาครองฯเพื่อให้ใช้เหมือนๆกัน จะได้จาํ กันง่าย
และตรงกับนโยบายไลออนส์สากล

