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นโยบายผูวาการไลออนสสากลภาค 310 บี ปบริหาร 2561-2562
ไลออน วิชา สวางอารมย


ปแหงการใหบริการสุดขอบฟา
“YEAR OF SERVICE“BEYOND THE HORIZON”
กาวสูศวรรตที่ 2 ปที่ 101 นายกสโมสรไลออนสสากล International President, Gudrun Yngvadottir กุดรุน
อิงวาดอกเกี่ย ไดกลาวไววา “We Serve” “เรายินดีรับใช” โลกและชุมชนของเราในโลกนี้ ดวยความภาคภูมิใจ ความเห็น
อกเห็นใจ และความเมตตา แตโลกแหงการใหบริการ ยังไปไมถึงกลุมที่มีความปรารถนา และแรงบันดาลใจรวมกัน เพื่อ
มนุษยธรรมอันดีงามของโลกในแบบที่ไมเคยเห็นมากอน มันอยูที่น่นั ที่ซึ่งไกลสุดขอบฟา “BEYOND THE HORIZON”
Charting Our Course เราตองมีแผนภูมิ การใหบริการ New Global Service Focus 5 ดาน ดานปองกัน
โรคเบาหวาน (Diabetes), ดานผูหิวโหย (Hunger), ดานสายตา(Vision), ดานสิ่งแวดลอม (Environment), และดาน
การปองกันโรคมะเร็งในเด็ก (Childhood Cancer), เพื่อจะกาวไปสูความสําเร็จในป 2021 ในการบริการชุมชน 200 ลาน
คน มูลนิธิไลออนสสากล (LCIF) มีเปาหมายที่จะไดรับการบริจาค US$ 300 ลาน โดยจะมีทีมที่รวมมือรวมพลังการทํางาน
ในดาน GLT, GST, GMT เพื่อจะเพิ่มสมาชิกใหได 1.7 ลานคน และเราตองมีสมาชิกที่สมดุลระหวาง ผูหญิง และผูชาย
เราจะทํางานใกลชิดกับ GAT เพื่อพัฒนากลยุทธใหมๆ ซึ่งจะสามารถทําใหเรามีจํานวนสมาชิกและผูนําสตรีเพิ่มขึ้น
จากนโยบายนายกสโมสรไลออนสสากลดังกลาวขางตน
สังคม ผูดอยโอกาสในปบริหาร 2018-2019 ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

กระผมไดนํามาทําเปนแผนภูมิเพื่อปฏิบัติงานชวยเหลือ

“POWER OF SERVICE” (พลังของบริการ)
Together We Can if we have “POWER OF SERVICE”
(เราจะจับมือดวยกันเพื่อรวมพลังแหงการใหบริการ)
1. จะพัฒนาผูนําไลออนสในภาค 310 บี 200 คน
2. จะเปดสโมสรใหม 1 สโมสร และเพิ่มสมาชิกไลออนส 310 บี สุทธิ 100 คน
3. จะบริการชุมชุมใหได 200,000 คน
4. จะรวมกันบริจาค LCIF US$ 30,000

พันธกิจจะสําเร็จไดเราจะตองใชพลังดําเนินการ 4 ดานดังนี้
1. ดานการพัฒนาผูนํา Leadership Development
1.1 การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร นายก เลขาธิการและเหรัญญิก ใหมีศักยภาพการเปนผูนําสโมสรที่มี
ทีมพลังของบริการสโมสร เพื่อใหบริการชุมชนใหมีความสุข ที่ไหนมีความตองการ ที่นั้นมีไลออนส
1.2 การอบรมสมาชิกสโมสรไลออนสในภาค 310 บี เพื่อเปนผูนําสโมสร ผูนําบริหารภาคและผูนําพลังของการ
บริการชุมชน เชน ELLI / RLLI / การอบรมธรรมนูญและขอบังคับ ฯลฯ
2. ดานการเพิ่มสมาชิกของไลออนสเพื่อสรางพลังบริการ Membership Development
2.1 การเปดสโมสรใหม อยางนอย 1 สโมสร จะไดมีพลังการบริการเพิ่มขึ้นในทองถิ่นตางๆ
2.2 การเพิ่มสมาชิกไลออนสอยางมีคุณภาพ โดยการสรรหาเพื่อนๆ เพื่อมารวมอุดมการณ บริการสาธารณะ
เปนสิงหโตที่มีพลังในการบริการชุมชน ตลอดจนตองพยายามรักษาสมาชิกไลออนส ของเราดวยมิตรภาพ
ของไลออนสที่มีจิตสาธารณะ ชอบชวยเหลือสังคมผูดอยโอกาส

2.3 การเพิ่มสมาชิกสตรี และสนับสนุนสมาชิกสตรีใหเปนผูนําไลออนสมากขึ้น ดวยการสรรหา อบรมเพิ่ม
ความรูผูนําสตรี ใหเขามาบริหารภาคของเรา
3. ดานการบริการชุมชน เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส Service โดยสนับสนุนสโมสรใชพลังจับมือดวยกันเพื่อรวม
พลังแหงการใหบริการชุมชน ชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม ตามนโยบายหลักของไลออนสสากล 5 ดาน เชน
3.1 ดานปองกันโรคเบาหวาน(Diabetes) จะสนับสนุนใหมีโครงการเรื่องโรคเบาหวานในชุมชน ดานดูแล
สุขภาพดานปองกัน และใหความชวยเหลือ ผูที่มีความเสี่ยง ผูที่เปนอยูแลว หรือใหความรูแกชุมชนทั่วไป
3.2 ดานสายตา(Vision) จะสนับสนุนใหมีโครงการดานสายตา มอบแวนตาใหกับผูสูงอายุ ดูแลสายตาใหกับ
เยาวชน ไดมีสายตาในการเรียนหนังสือและดํารงอยูอยางมีความสุข
3.3 ดานผูหิวโหย(Hunger) เราจะรวมกันในการชวยเหลือดานอาหาร ตอชุมชนที่เจอภัยพิบัติ ผูตกทุกขไดยาก
ในสังคม ในชุมชน อยางเต็มที่
3.4 ดานสิ่งแวดลอม(Environment) เราจะรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสงเสริม ชวยเหลือ
ดูแลสิ่งแวดลอมของเรา เชน รวมกันปลูกปาชายเลน ปาไม ปลอยปลา สนับสนุนดานการรักษาความ
สะอาดชุมชน
3.5 ดานการปองกันโรคมะเร็งในเด็ก(Childhood Cancer) เราจะรวมกับหนวยงานภาครัฐ สงเสริม สนับสนุน
และใหความรู ดานการเปนโรคมะเร็งในเด็ก ซึ่งกําลังเปนโรคที่เพิ่มมากขึ้น มีเด็กๆที่เกิดใหมเปนมะเร็ง
อยางทวีคูณ ทําใหเราตองชวยกันจะไดลดปริมาณตอไป
4. ดาน LCIF การรวมบริจาคใหมูลนิธิไลออนสสากล ครบรอบ 50 ป LCIF
4.1 จะรณรงค สนับสนุนใหทุกสมาชิก ทุกสโมสรรวมกันบริจาคใหกับ มูลนิธิไลออนสสากล อยางนอยคนละ
US$ 20 / 50 / 100 หรือ 1000
4.2 สนับสนุนใหทุกสโมสรของบประมาณสนับสนุนจาก LCIF นํามาชวยเหลือชุมชนของเรา
การใหรางวัล และประกาศเกียรติคุณเสื้อสามารถสําหรับสโมสรที่ไดมีผลงานเดนทัง้ 4 ดานดวยกันคือ
1. ดานการพัฒนาผูนําของสโมสร ดวยการสงสมาชิกเขารวมอบรมทุกๆ กิจกรรมการอบรมของภาค
2. ดานการเพิ่มสมาชิกของสโมสร และการเปดสโมสรใหม
3. ดานการบริการชุมชนเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม ครบทั้ง 5 ดาน
4. ดาน LCIF การรวมบริจาคและการขอเงินสนับสนุนจาก LCIF มาทํากิจกรรมในชุมชน
จึงขอเรียนเชิญทุกสโมสรเรารวมกันเปนทีมภาค 310 บี ทําผลงานอยางยอดเยี่ยม โดยการใชพลังทีมบริการ เพื่อ
สูการเปนปแหงการบริการ สุดขอบฟา “BEYOND THE HORIZON” ของไลออนสสากล และสุดทายเปนเรื่องที่เราตอง
เรียนรูดานไอที การอานวารสารเสียงสิงโต คือไลออนสแม็กกาซีน จะไมมีหนังสือสงใหเราแลว เราตองอัฟโหลด เพื่อจะ
ไดรูความเคลื่อนไหวของไลออนส เราจะเห็นรูปของสโมสรเราที่ทํากิจกรรม หรือสโมสรอื่นๆ ดวย เราจะเปดอานวารสาร
เสียงสิงโตที่ไหนก็ได ไมตองพกพาอีกแลว ตลอดจนการสงรายงานกิจกรรมตางๆ ของสโมสรไดอยางรวดเร็ว ทาง MYLCI
หรือสงอีเมล ประหยัดทั้งงบประมาณที่ตองปริ้นเอกสารสงไปรษณีย และเวลาสงตอนไหนก็ไดตลอดเวลาแมจะค่ําๆ สิ่ง
เหลานี้ ผมอยากเชิญชวนใหแตละสโมสรไดเรียนรู ไดดําเนินการ ทายสุดผมหวังเปนอยางยิ่งในปบริหารผม เราจะทํางาน
กันเปนทีม โดยใช “POWER OF SERVICE”พลังบริการชุมชนอยางมีความสุข ที่ไหนมีความตองการความชวยเหลือที่
นั้นจะมีไลออนสบริการ ตรงตามคติพจนสโมสรไลออนส “We Serve เรายินดีรับใช” ขอบคุณครับ
****************************

