์ ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครงที
ร่างกําหนดการประชุมใหญ่ไลออนสส
ั้ ่ 52
ระหว่างว ันพฤห ัสบดีท ่ี 15 - ว ันอาทิตย์ท ่ี 18 มีนาคม 2561
ว ัน/เวลา

ณ มหาวิทยาล ัยราชภ ัฎ อ.เมือง จ. ภูเก็ต
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 15 มีนาคม 2561
รายการ
สถานที่

09.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของทีร่ ะลึกทุกภาค
14.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ

โรงแรมทีพ
่ ักของแต่ละภาค

ภาครวม

โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลน
ิ

ว ันศุกร์ท ี่ 16 มีนาคม 2561
รายการ
สถานที่

ว ัน/เวลา

08-00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของทีร่ ะลึก

ณ โรงแรมทีพ
่ ักของแต่ละภาค

08.30-10.00 น. ประชุมคณะผู ้แทนสโมสรฯ เพือ
ิ
่ รับรองระเบียบวาระการประชุม โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลน
09.00-10.00 น. ประชุมใหญ่ประจําปี

ผูร้ ับผิดชอบ
ประธานฝ่ ายรับลงทะเบียน
ประธานสภาฯ,ปธฝ.จัดการประชุมใหญ่

ผูร้ ับผิดชอบ
ประธานฝ่ ายรับลงทะเบียน
ประธานสภาฯ,ปธฝ.จัดการประชุมใหญ่

มูลนิธไิ ลออนสใ์ นประเทศไทย โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลนิ ประธานมูลนิธไิ ลออนสฯ์

10.00-12.00 น. เสวนาเรือ
่ ง..................................................
14.00-18.00 น. พิธเี ปิ ด-เดินขบวนพาเหรด

: ลําดับขบวนดังนี้

จุดตัง้ ขบวน สนามฟุตบอล

ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ภาครวม 310, 310-C, 310-D, 310-E, 310-A1,310-A2 และ 310-บี ลานเฉลิมพระเกียรติ ปธฝ.ขบวนพาเหรด VIP

และสโมสรลีโอทุกภาค

้ สุดทีเ่ วทีกลางสะพานหิน
สิน

รถบุปผชาติ
ปธฝ.ขบวนพาเหรด Lions/Leo

งานเลีย
้ งไลออนสไ์ นท์ (ปาเต๊
(ปาเตะะ ออนเดอะบช)
ออนเดอะบีช)
18 30 - 22.30
18.30
22 30 น งานเลยงไลออนสไนท

ปธฝ.ประกวดขบวนพาเหรด
ช
ชายหาดสะพานหิ
ส
น
ิ หน ้าศาลเจ
้ศ
้า้

ปธฝ จัดงานไลออนสไ์ นท์
ปธฝ.จั

ว ันเสาร์ท ี่ 17 มีนาคม 2561 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาล ัย ราชภ ัฎภูเก็ต
ว ัน/เวลา
รายการ
สถานที่
ผูร้ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประธานฝ่ ายรับลงทะเบียน
08.00-18.00 น. ลงทะเบียนรับของทีร
่ ะลึก
11.00-12.30 น. รับแลกสิทธิบัตรเพือ
่ ลงคะแนน เพือ
่ เลือกตัง้ ผู ้แทนอุปนายกคน ศูนย์ประชุมใหญ่

ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ทีส
่ าม และการแก ้ไขธรรมนูญและข ้อบังคับภาครวม
์ ากลภาครวม 310 ครัง้ ที่ 52
07.00-09.00 น. พิธเี ปิ ดประชุมใหญ่ไลออนสส

ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ิ ธงในพิธเี ปิ ดประชุมใหญ่ ตามลําดับ ภาครวม 310,
การเชญ

ปธฝ.จัดประชุมใหญ่

ลีโอทุกภาค, ภาค 310-ซี, ภาค 310-ดี, ภาค 310-อี, ภาค 310-เอ1

ประธานฝ่ ายพิธก
ี าร และพิธก
ี รภาครวม

ภาค 310-เอ2, และ ภาค 310-บี ตามลําดับ
ิ ธงทุกสโมสร
จบพิธเี ชญ
์ ากลทุกภาค
ชม Presentation ของ ผู ้ว่าการไลออนสส
ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภา ประธานจัดประชุม เตรียม

ตัวหน ้าห ้องประชุมใหญ่ฯต ้อนรับประธานในพิธฯี
09.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ภาคและฝ่ ายธรรมนูญ

และพิธก
ี รภาครองทุกภาค

ศูนย์ประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายควบคุมระบบแสงสีเสียง
ราชภัฎภูเก็ต

ประธานสภาฯและคณะกรรมการสภา

ปธฝ.จัดประชุมใหญ่

ประธานในพิธ ี ไลออน ดร.สุเมธ ต ันติเวชกุล ถึงสถานทีป
่ ระชุม

ปธ.จัดการประชุมใหญ่, ปธ.สภา
ประธานพิธก
ี รและประธานพิธก
ี ารภาครวม

09.25 น.

พิธก
ี รแนะนํ าผู ้มีเกียรติบนเวที
ิ ธงขึน
่ อดเสา-ธงชาติไทย
พิธเี ชญ
้ สูย
์ ากล ธงภาครวม 310 ประเทศไทย
ธงไลออนสส
ประธานจัดการประชุมใหญ่ฯครัง้ ที่ 52 กล่าวรายงาน

09.30 น.

ชม Presentation ของ สภาผู ้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310ฯ

ฝ่ ายควบคุมระบบแสงสีเสียง

09.20 น.

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ เพิง่ ผ่านพ ้น

ประธานจัดการประชุมใหญ่ฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ่ฯ

ว ัน/เวลา
09.35 น.

ว ันเสาร์ท ี่ 17 มีนาคม 2561 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาล ัย ราชภ ัฎภูเก็ต
รายการ
สถานที่
ผูร้ ับผิดชอบ
์ ากลภาครวม 310ฯ
ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานสภาผู ้ว่าการไลออนสส
รายงานการดําเนินการกิจกรรมต่างๆของของสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย

09.45 น.
09.55 น.

ประธานในพิธก
ี ล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่
ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต ้อนรับ

ประธานพิธฯี , ปธฝ.พิธก
ี าร

ผู้ว่าราชการจังหวัด

10.15 น.

ศูนย์ประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัย ไลออน ร.อ.ขจิต หัพนานนท์
อดีตนายกไลออนส์สากล กล่าวแสดงความยินดีการจัด ปชญ.
ราชภัฎภูเก็ต
รองประธานสภาฯ ภาครวมฯ
ิ ไลออนสผ
์ ู ้ล่วงลับ
พิธย
ี น
ื ไว ้อาลัยแด่สมาชก
ประธานมูลนิธไิ ลออนส์ในประเทศไทยรายงานผลงานประจําปี
ประธานมูลนิธฯิ
นายกสมาคมสโมสรไลออนสใ์ นประเทศไทย กล่าวรายงาน
นายกสมาคมฯ

10.20 น.

ประธานสภาฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แด่ประธานพิธ ี

ประธานสภาภาครวมฯ

ประธานจัดการประชุมฯ มอบของทีร่ ะลึกแก่ประธานในพิธ ี

ประธานจัดงานฯ

่ ประกาศคุณสมบัตผ
ประธานรับและเสนอชือ
ิ ู ้สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นตัวแทน

ื่
ปธฝ.รับและเสนอชอ
ปธฝ.เลือกตัง้ ฯ

ิ ไลออนสท
์ เี่ ข ้าร่วมประชุม
สมาชก

10.00 น.
10.05 น
10.10 น.

10.30 น.

ไลออนส์ไทย เพือ
่ ลงสมัครอุปนายกสากลคนที่ 3 และให ้จับสลาก

พูดแนะนํ าตัวเอง คนละไม่เกิน 3 นาที
10.35 น.

ประธานฝ่ ายธรรมนูญและข ้อบังคับเสนอการ
แก ้ไขธรรมนู
้ไ
ญข ้้อบังั คัับของภาครวม 310

ปธฝ.ธรรมนูญข ้อบังคับ

10.45-10.55 น. ผู ้สมัครรับเลือกตัง้ พูดและแนะนํ าตัวเอง
10.55 น

ผู ้สมัครฯ

้ จงกติกา
ประธานฝ่ ายจัดการเลือกตัง้ ตัวแทนผู ้สมัครอุปนายกฯชีแ

ิ ธิบัตรจากสโมสรและแสดงบัตรประจําตัว
11.00-12.30 น. ลงคะแนนโดยสมาชิกทีม่ สี ท
ทีอ
่ อกให ้จากหน่วยราชการเท่านัน
้

้
ประธานสภาฯ กล่าวพักการประชุม (ภาคเชา)

ปธฝ.เลือกตัง้ ฯและกรรมการ

คูหาลงคะแนน
ในห ้องประชุม

ใหญ่

ผูว้ า
่ การภาคทุกภาค
่ ก
ุ ภาค
และเจ้าหน้าทีท

ประธานสภาภาครวมฯ

์ ปิ รต
*** บรรเลงเพลงไลออนสส
ิ ***

12.00 น.

นับคะแนนการแก ้ไขธรรมนูญและข ้อบังคับฯ
นับคะแนนการเลือกตัวแทนผู ้สมัครอุปนายกฯที่ 3
เลีย
้ งรับรองผู ้เข ้าร่วมประชุม รับประทานอาหารกลางวัน

ปธฝ.ธรรมนูญข ้อบังคับและกรรมการ

ปธฝ.เลือกตัง้ ฯและกรรมการ
ปธฝ.ฝ่ ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่

้ ป
โดยใชค
ู องอาหารจากการลงทะเบียนประชุมใหญ่
13.30-17.30 น. การประชุมคณะกรรมการภาค ครัง้ ที่ 4 และ การประชุมใหญ่สามัญ ศูนย์ประชุมใหญ่
ประจําปี ของทุกภาค การเลือกตัง้ ผู ้ว่าการภาค และรองผู ้ว่าการภาคคนที่ 1 และคนที่ 2

ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค

ปธฝ.ฝ่ ายจัดการประชุมภาครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

310 - A1
310 - A2
310 - B
310 - C
310 - D
310 - E

18.00-22.30 น. งานเลีย
้ งต ้อนรับสมาชิกผู ้เข ้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีแก่

ปธ.ฝ่ ายจัดงานเลีย
้ งแสดงยินดี

ประธานสภาฯ ผู ้ว่าการภาคฯ รองหนึง่ รองสอง รับเลือกตัง้ ทัง้ 6 ภาค

ปธ.ฝ่ ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่

และการแสดงของเจ้ าภาพจัดการประชุมใหญ่ ครัง้ ต่ อไป (ภาค310 C)

ปธ.สถานทีป
่ ระชุม-ทีพ
่ ัก

มอบรางวัลประกวดขบวนพาเหรด/ประกวดเข็มฯ/ประกวดภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ท ี่ 20 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลน
ิ
ิ
09.00-12.00 น เรียนเชิญ - ประธานสภาฯ / ผู ้ว่าการภาคฯ/กรรมการบริหารสภา โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลน

ประธานพิธก
ี รภาครวม

- ประธานสภาฯ รับเลือกตัง้ / ผู ้ว่าการภาคฯ รับเลือกตัง้ /

ประธานพิธก
ี ารภาครวม

-รองผู ้ว่าการรับเลือกตัง้ ขึน
้ สูโ่ ต๊ะประธาน
09.30 น.

พิธก
ี ร แนะนําประธานสภาฯ ,ผู ้ว่าการภาค,รองผู ้ว่าการภาค1,2 กรรมการบริหารสภา

พิธก
ี รภาครวม

และประธานสภา,ผู ้ว่าการภาค,รองผู ้ว่าการภาค 1,2 รับเลือกตัง้ ของทุกภาครอง

10.00 น.

ประธานสภาผู ้ว่าการภาคฯ ปี บริหาร 2560-2561กล่าวแสดง

ประธานสภาภาครวมฯ

ความยินดีกบ
ั ประธานสภาฯ, ผู ้ว่าการภาคฯ และรองผู ้ว่าการภาคฯ

รับเลือกตัง้
10.05 น.

ประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ ปี บริหาร 2561-2562 กล่าวสุนทรพจน์

ต่อทีป
่ ระชุม
10.10 น.

เลขาธิการสภาฯ เพิง่ ผ่านพ ้น เสนอรายงานการประชุมใหญ่

ประธานสภาฯ รับเลือกตัง้
เลขาธิการสภาฯ ปี บริหาร 2559-2560

ครัง้ ที่ 51/2559-2560
เหรัญญิกสภาฯ เพิง่ ผ่านพ ้น เสนองบการเงิน ปี บริหาร 2559-2560

เหรัญญิกสภาฯ เพิง่ ผ่านพ ้น

และรายงานการเงินประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 51 เพือ
่ รับรอง
10.20 น.

ประธานสภาฯ รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารสภาฯ

10.30 น.

ประธานจัดการประชุมใหญ่ฯ รายงานผลการจัดประชุมใหญ่

ต่อทีประชุม

ประธานสภาภาครวมฯ
ประธานจัดการประชุมใหญ่

ครังั ้ ทีี่ 52/2560-2561
/
10.45 น.

แจ ้งกําหนดการ สถานที่ และเจ ้าภาพการประชุมใหญ่ไลออนส์

ประธานสภาภาครวมฯ

สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ ที่ 51
10.55 น.

ประธานฝ่ ายรับและเสนอข ้อยุต ิ กล่าวรายงาน

ประธานฝ่ ายรับและเสนอข ้อยุต ิ

11.20 น.

์ ากลภาครวม 310 ประเทศไทย
พิธม
ี อบธงสโมสรไลออนสส

ปธ.จัดเตรียมการประชุม

11.30 น.

แก่เจ ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ครัง้ ที่ 53 ปี บริหาร 2561-2562
ประธานสภาผู ้ว่าการภาครวม 310 กล่าวปราศรัยและกล่าวปิ ด

ใหญ่ภาค 310 - ซ ี
ประธานสภาภาครวมฯ

การประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยครัง้ ที่ 52

(เชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

์ ปิ รต
เพลงสามัคคีชม
ุ นุม และเพลงไลออนสส
ิ )
หมายเหตุ: รายการนีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามมติสภาฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย

20-ธ.ค.-60

ยินดีต ้อนรับสมาชิกทุกท่านเข ้าร่วมประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ ที่ 52

16 -18 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต "สุขใจในไข่มก
ุ อันดามัน สุขสันต์กับไลออนส์ไทย"

