ไลออน วาทิศ บุณยปราการ
ผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาค
ปี บริหาร
สังกัดสโมสรไลออนส์สะเดา

วันเกิด :
ครอบครัว :

บี

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2495 ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
บิดา นายกี่ฮงฮะ แซกี่
มารดา นางตายจี้ แซกี่
คูสมรส นางละออง บุณยปราการ
การศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”
ปริญญาตรี กศ.บ.(ฟสิกส) มศว.สงขลา ปจจุบนั คือ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
อาชีพ :
เคยรับราชการครู 26 ป และเกษียนแลว
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม และหอพัก
ประวัติทางสโมสรไลออนส : เปนไลออนส เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 หรือ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2009
เคยดํารงตําแหนงของไลออนส คือ
 นายกสโมสรไลออนสสะเดา
เมื่อปบริหาร 2556-2557
 กรรมการ 1 ป ระดับสโมสร
เมื่อปบริหาร 2554-2555
 กรรมการ 2 ป ระดับสโมสร
เมื่อปบริหาร 2555-2556
 ประธานเขต
เมื่อปบริหาร 2557-2558
 ประธานภูมิภาค
เมื่อปบริหาร 2558-2559
 รองผูวาการฯ ภาค 310 บี คนที่ 2
เมื่อปบริหาร 2560-2561
 รองผูวาการฯ ภาค 310 บี คนที่ 1
เมื่อปบริหาร 2561-2562
ดํารงตําแหนงของทองถิ่น :  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ”
 รองประธานมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล สะเดา
 รองประธานมูลนิธิศาลเจาแปะกง สะเดา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
 ประธานจัดสรางหองสมุดสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ แหงที่ 86 ที่ อ.สะเดา
 นายกสโมสรไลออนสดีเดน ปบริหาร 2556-2557
 ประธานจัดงานหารายได 6 ลานบาท เพื่อซื้อที่ดินใหกับโรงเรียนสะเดา “ขรรค
ชัยกัมพลานนทอนุสรณ” เมื่อป พ.ศ.2558
 ประธานจัดงานหารายได 9 ลานบาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมใหกับโรงเรียนสะเดา
“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” เมื่อ พ.ศ.2561
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ปณิธานการบริหารงานของนายกไลออนสสากล ปบริหาร 2562-2563
(2019-2020 Presidential Theme)

นายกไลออนสสากล ปบริหาร 2019-2020 Dr.Jung-Yui Choi ไดกําหนดปณิธานการบริหารงานในป
บริหารนี้วา “Greater Good Through Diversity” (พัฒนาใหยิ่งใหญกวาเดิมทามกลางความแตกตาง) ขยายความ
จากปณิธานนี้คือ เราจะทําใหสโมสรไลออนสและชุมชนทั่วโลกรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพราะการพัฒนาให ยิ่งใหญ
กวาเดิมมีหนทางเดียวเทานั้นคือ “สโมสรไลออนสและชุมชนสามารถทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว”
แนวทางหรือภารกิจที่สําคัญที่สโมสรไลออนสจะตองดําเนินการภายในปบริหารนี้มี 4 แนวทาง ดังนี้
1. พัฒนาสมาชิกใหเขมแข็งทามกลางความแตกตาง
2. ขยายงานดานบริการชุมชนใหครอบคลุมทั่วโลก
3. ใหการสนับสนุนมูลนิธิสโมสรไลออนสสากล
4. เพิ่มศักยภาพผูนําใหกับสมาชิกทุกคน
เนื่องจากสโมสรไลออนสสากลมีสมาชิกทั่วโลกมากกวา 1.4 ลานคน สโมสรของเราเปนองคกรจิตอาสา
บริการประชาชนทั่วโลก ที่ใหญที่สุดในโลก และเรามีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสมานานกวา
100 ป ในยุคปจจุบนั เรากําหนดขอบเขตการบริการชุมชนดังนี้
1. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสายตา (Vision)
2. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน (Youth)
3. การปองกันโรคเบาหวาน (Diabetes)
4. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหิวโหย (Hunger)
5. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environment)
6. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับมะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer)
7. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชวยเหลือและบรรเทาผูประสบสาธารณภัย (Disaster Relief)
8. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชวยเหลือมนุษยชาติ (Humanitarian Efforts)
สวนการสนับสนุนมูลนิธิสโมสรไลออนสสากล (LCIF) มีโครงการรณรงคการบริจาคเงินใหมูลนิธิ ตาม
เปาหมาย 100 เปอรเซ็นต เพื่อสรางพลังและศักยภาพในการบริหาร โดยกําหนดเปาหมายใหมูลนิธิไดรับเงินบริจาค
จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน 2563 ตัวอยางการใชเงินบริจาคของ LCIF เชน
1. ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ที่ HAITI
2. สรางหอพักใหเด็ก ที่ SABAH MALAYSIA
3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคในเด็กจํานวนมากกวา 7 ลานคน ที่ ZAMBIA
4. โครงการเกี่ยวกับสายตาในเด็กที่กรุงเทพฯ โดยความรวมมือกับ Jonson and Johnson Vision Care
นอกจากนี้มูลนิธิยังมีโครงการอีกหลายโครงการในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งหมดนี้เปนแนวปณิธานของนายก
สโมสรไลออนสสากลปบริหารนี้
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นโยบายผูวาการไลออนสสากลภาค 310 B
ปบริหาร 2562-2563
คติพจน “สามัคคี จริงใจ ศรัทธา พัฒนาไลออนส” โดยตั้งใจมุงมั่นใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย คือ
เราบริหาร (We Serve)
 การทํางานดวยความชัดเจนโปรงใส
 สรางความสามัคคีในหมูไลออนส
 จริงใจในการทํางานกับเพื่อนๆ และองคกร
 มีความศรัทธาเชื่อวาการทํางานไลออนสจะทําใหมีความสุขยั่งยืน
 พัฒนาไลออนสใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง

นโยบาย ของผูวาการไลออนสสากลภาค 310 B ปบริหาร 2562-2563 ตามคติพจนดังนี้








การเพิ่มและรักษาสมาชิก
- กอตั้งสโมสรไลออนสใหมเพิ่มขึ้น
- กอตั้งสโมสรลีโอเพิ่มขึ้น
- กอตั้งสโมสรไลออนสสาขา
- กอตั้งสโมสรไลออนสพิเศษ เชน กลุมหรือคณะ, กอลฟ, เดิน-วิ่ง, ปนจักรยาน ฯลฯ
- รณรงคใหสโมสรพยายามรักษาสมาชิกไมใหลดลง โดยสมาชิกทํางานอยางมีความสุข
- รณรงคใหสโมสรเพิ่มสมาชิกใหมเพื่อความเขมแข็งในการทํางานของสโมสร
เพิ่มศักยภาพของผูนํา และสมาชิกโดยการจัดใหมีการ
- ปฐมนิเทศสมาชิก
- สงเสริมและจัดการอบรมพัฒนาผูนํา ELLI, ALLI และ MC
- สงเสริมการอบรมธรรมนูญและขอบังคับของสโมสร, ภาค 310 บี และไลออนสสากล
สงเสริมใหสโมสรมีการจัดกิจกรรมหารายไดอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวา โดยจะตองเนนถึง
ความชัดเจนและโปรงใสในการใชเงิน
สงเสริมและเชิญชวนใหสมาชิกรวมบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิไลออนสสากล LCIF
ดานการทํากิจกรรมโดยเนนการทํากิจกรรมตามความตองการของชุมชนนั้นๆ ดังนี้
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสายตา (Vision)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน (Youth)
- การปองกันโรคเบาหวาน (Diabetes)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหิวโหย (Hunger)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environment)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับมะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชวยเหลือและบรรเทาผูประสบสาธารณภัย (Disaster Relief)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชวยเหลือมนุษยชาติ (Humanitarian Efforts)
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สงเสริมใหสโมสรสามารถทํากิจกรรมที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดวยการทํากิจกรมรวมกับสโมสร
อื่นและขอสนับสนุนเงินทุนจาก LCIF ในรูปแบบตางๆ

เพื่อใหสมาชิกมีกําลังใจในการทํางานจึงไดมีการตั้งเกณฑสําหรับสโมสรดีเดนและสมาชิกไลออนส ที่ทุมเทใน
การทํางาน ดังนี้
รางวัลสําหรับสโมสรดีเดน ปบริหาร 2562-2563
1. โลเกียรติคุณสโมสรดีเดน อันดับ 1 สําหรับสโมสรที่สามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวา 18,000 คะแนน
2. โลเกียรติคุณสโมสรดีเดน อันดับ 2 สําหรับสโมสรที่สามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวา 15,000 คะแนน
3. โลเกียรติคุณสโมสรดีเดน อันดับ 3 สําหรับสโมสรที่สามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวา 12,000 คะแนน
4. โลเกียรติคุณ ชมเชยสโมสรทีส่ ามารถทําคะแนนไดไมตํา่ กวา 9,000 คะแนน
รางวัลพิเศษ
1. รักษาสมาชิกทานเดิมไมใหมีการลาออกตลอดปบริหาร (นับตั้งแต 1 ก.ค.62 - 30 มิ.ย.63)
ไดรับเข็มทองคํา 1 เข็ม และโลเกียรติคุณ
2. กอตั้งสโมสรใหม สโมสรพี่เลี้ยงไดรับรางวัลเข็มทอง 1 เข็ม และโลเกียรติยศ
3. กอตั้งสโมสรสาขา โดยสโมสรพี่เลี้ยงไดรับรางวัลเข็มทอง 1 เข็ม และไดรับโลเกียรติยศ
4. กอตั้งสโมสรลีโอ โดยสโมสรพี่เลี้ยงไดรับรางวัลเข็มทอง 1 เข็ม และไดรับโลเกียรติยศ
5. สโมสรที่เพิ่มสมาชิกไดสุทธิ 5 ทาน จะไดรับเข็มทอง 1 เข็ม
6. สโมสรเพิ่มสมาชิกไดสุทธิ 3 ทาน จะไดรางวัลชมเชย 1 รางวัล
7. สมาชิกที่เปนผูแนะนํา (SPONSOR) สมาชิกใหมจะไดรับรางวัล LION OF THE YEAR 1 ชิ้น ตอสมาชิก
ใหม 1 ทาน
8. สมาชิกที่เปนผูแนะนํา (SPONSOR) สมาชิกใหมไดมากที่สุด จะไดรับรางวัลพิเศษ 1 รางวัล
9. รางวัลสําหรับประธานฝาย GLT, GMT, GST, LCIF, ประธานภูมิภาค, ประธานเขต ที่มีสวนรวมในการ
บริหารงานภาค 310 บี จะไดรับรางวัลเกียรติคุณ
10. รางวัลพิเศษสําหรับประธานฝายตางๆ ของภาค 310 บี ที่มีผลงานดีเดนในรอบปบริหาร จะไดรางวัล
LION OF THE YEAR 1 ชิ้น
11. สมาชิกที่รวมบริจาค LCIF ตั้งแต US$ 1,000 ขึ้นไป จะไดรบั รางวัล LION OF THE YEAR 1 ชิ้น
สุดทายนโยบายทั้งหมดนี้ จะบรรลุตามเปาหมายนั้น จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยการทํางานเปนทีม อาศัยความ
รวมมือรวมใจ จากสมาชิกทุกๆ ทาน หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนจากทาน
*************************************
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