
 
                                                

ปฏิทินปฎิบตัิงานประจาํปี 
ของสโมสรไลออนสแ์ละภาค ของประเทศไทย 

 

เดือน สโมสรไลออนส ์ ภาค สโมสรไลออนสส์ากล 
 

ก.ค. 
 

 ประชุมสโมสรประจาํเดือนครงัแรก 
    (วางแผนกระทํากิจกรรมบรกิารและ 
    หาทุน    อนุมติังบประมาณสโมสร 
    ประจาํปี แต่งตงัประธานกรรมการ 
    ฝ่ายต่างๆ 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน 
    กรกฎาคม  ตอ้งส่งถึงภาคภายใน 
    วนัที  กรกฎาคม 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการภาค
ครงัที  (แต่งตงัคณะกรรมการ
บริหารภาค ประธานกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  และแถลงนโยบาย
ภาค) 

 

 ผูว้า่การภาคลงนามใน
แบบฟอรม์ การขอรางวลันายก
สโมสรดีเด่น 

 
      

 

ส.ค. 
 

 บริหารบริหารสโมสร ประจาํเดือน
พิจารณาลงมติตงัคณะกรรมการ  
ดาํเนินการตามโครงการกิจกรรมที
เลือกแลว้ 

 

 สิงหาคม ตอ้งส่งถึงภาคภายในวนัที 
 สิงหาคม  

 

 ส่งเงนิค่าบาํรุงภาค งวดที  
 

 

 

 เชิญชวนใหส้โมสรกระทาํกิจกรรม 
และหาสมาชิกเพมิในทุกๆ เดือน    
ซึงเป็นเดือนฉลองวนัสถาปนา 
สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล 
 

 เรียกเก็บเงินค่าบาํรุงภาคงวดแรก      
(ภายในเดือนสิงหาคม) 

 

 เชิญชวนสมาชิกไลออนสแ์ละลีโอ
ไปร่วมประชุมโอซีล ครงัที   
ระหวา่งวนัที  ต.ค.-  พ.ย. 

 ทีเมืองเจจู เกาหลี 
 

 

 

 

ก.ย. 
 

 ประชุมสโมสรและกรรมการบริหาร
สโมสรประจาํเดือน (เตรียมรณรงค ์
หาสมาชิกใหม่) 
 

 นายก เลขาธิการ เหรญัญิกสโมสร
ร่วมประชุมเขต ครงัท ี  

 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน
กนัยายน ตอ้งส่งถึงภาคภายในวนัที 

 กนัยายน  
 

 
 
 
 

 

 การประชุมเขต ครงัที  
 

 การปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่
 

  

 

 เดือนทีระลึกสาํหรบัวารสาร     
เดอะไลออน (LION MAGAZINE  

MONTH) 

 



เดือน สโมสรไลออนส ์ ภาค สโมสรไลออนสส์ากล 
 

ต.ค. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ     
บริหารสโมสรประจาํเดือน (รบั    
สมาชิกใหม่) 
 

 กระทาํกจิกรรมในวันไลออนส์
สากลบริการ (  ตลุาคม) 

 

 จดังานวนัราํลึกถึงอดีตนายกสโมสร 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน
ตุลาคม  ตอ้งส่งถึงภาคภายในวนัที

 ตุลาคม  
 

 

 การประชุมคณะกรรมการภาค
ครงัที  
 

  ตุลาคม วนัไลออนสบ์ริการ 
 

  ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
 

 

  ต.ค. ของทุกปี  
เป็นวนัไลออนสบ์ริการ  
(WORLD LIONS SERVICE DAY) 
และเป็นเดือน INTERNATIONAL 

RELATIONS AND MEMBERSHIP   
MONTH ดว้ย 
 

 

 

พ.ย. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน   และ    
พิจารณาปลดสมาชิก 
 

 นายก เลขาธิการ เหรญัญิกสโมสร    
ร่วมประชุมเขต ครงัที  

 

 สมาชกิใหม่เขา้รบัการปฐมนิเทศ 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
พฤศจิกายน พรอ้มรายงานการ
ปลดสมาชิก (ถา้มี)  ภายในวนัที 

 พฤศจิกายน 
 

 

 การประชุมเขต ครงัที  
 

 ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
 

 ร่วมประชุมโอซีล ครงัที        
ระหวา่งวนัที  ต.ค.-  พ.ย.    

 เมืองเจจู เกาหลี 
 
 

  

 

ธ.ค. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
ธนัวาคม  ตอ้งส่งถึงภาคภายใน
วนัที  ธนัวาคม 

 

 แต่งตงัคณะกรรมการรบัและ
เสนอชือผูส้มคัรเขา้รบัเลือกตงั
เป็นผูว้า่การฯ และรองผูว้า่การ
ภาค  (NOMINATING COMMITTEE) 
 

 รบัสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัรบัเลือกตงั    
เป็นผูว้า่การภาค และรองผูว้า่ฯ 
 

 แต่งตงัคณะกรรมการจดัการ    
ประชุมใหญ่ประจาํปี 

 

 

 

 

ม.ค. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน (แตง่ตงั
คณะกรรมการบริหาร NOMINATION 

COMMITTEE กบัรบัสมาชิกใหม่) 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
มกราคม  ตอ้งส่งถึงภาคภายใน
วนัที  มกราคม 

 สมาชิกใหม่เขา้รบัการปฐมนิเทศ 
 

 

 ส่งชือผูส้มคัรเขา้รบัเลือกตงัเป็น    
ผูว้า่ฯ และรองผูว้า่การภาค ให ้   
สโมสรต่างๆ ทราบ (ล่วงหนา้ 
การประชุมประจาํปี ไม่น้อยกวา่ 

 วนั พรอ้มทังส่งรายชอืไปให ้
ไลออนสส์ากลดว้ย 
 

 การประชุมคณะกรรมการภาค    
ครงัที  

 

 เดือนของมูลนิธิไลออนสส์ากล    
(LCIF) ซึง วนัที  มกราคม  
เป็นวนัเกิดของ  เมลวินโจนส ์
(MEVIN JONES) ผูใ้หก้าํเนิดสมาคม
สโมสรไลออนสส์ากล 
 

 



เดือน สโมสรไลออนส ์ ภาค สโมสรไลออนสส์ากล 
 

ก.พ. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน (เสนอ    
ชือผูเ้ขา้รบัเลอืกตงัเป็นกรรมการ    
บริหารสโมสร ชุดใหม่) 
 

 นายก เลขาธิการ และเหรญัญิก    
สโมสร ร่วมประชุมเขต ครงัที  
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
กุมภาพนัธ ์ตอ้งส่งถึงภาคภายใน    
วนัที  กุมภาพนัธ ์
 

 ร่วมงานราํลึกถึงอดีตผูว้า่การภาคฯ 
 

 ชาํระค่าบาํรุงภาค งวดท ี  
 
 
 

 

 ส่งการแกไ้ขธรรมนูญ & ขอ้บงัคบั    
ภาครวมฯ (ถา้มี) ไปใหส้โมสร
เพือพิจารณา (ล่วงหน้า) กอ่นวนั
ประชุมใหญ่ประจาํปี ไม่นอ้ยกวา่ 

 วนั 
 

 การประชุมเขต ครงัที  
 

 เชิญชวนสโมสรจดังานราํลึกถึง    
อดีตผูว้่าการภาค 

 

 เดือนสาํหรบัราํลึกถึงอดีตผูว้า่การ    
ภาค PAST DISTRICT GOVERNOR’S     
MONTH 

 

มี.ค. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน 
(เลือกตงักรรมการบริหารสโมสร
ชุดใหม่ และรบัสมาชิกใหม่) 
 

 แต่งตงัผูแ้ทน/ผูแ้ทนสาํรองสโมสร    
เขา้ร่วมประชุมใหญป่ระจาํปีของ
ภาค 
 

 ร่วมงานแสดงความยินดีกบัผูว้า่ฯ 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
มีนาคม  ตอ้งส่งถึงภาคภายในวนัที    

 มีนาคม 
 
 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการภาค    
ครงัที  
 

 การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค     
และภาครวม 
 

 เชิญชวนสโมสรจดังานแสดงความ    
ยินดีกบัผูว้า่การภาคปัจจบุนั 

 

 เดือนสาํหรบัแสดงความยินดีแก่    
ผูว้า่การภาค ปัจจบุนั (DISTRICT  
GOVERNOR MONTH) ร่วมประชุม
ใหญ่ประจาํปี ครงัที  ระหวา่ง
วนัที -  มี.ค.  
ณ จงัหวดันครราชสีมา 

 

เม.ย. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน 
 

 ส่งแบบฟอรม์ PU-101 ไปยงัภาค 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน
เมษายน ตอ้งส่งถึงภาคภายในวนัที    

 เมษายน 
 

 
 
 

 

 

 ส่งแบบฟอรม์ PU-101 ไปยงั 
ไลออนสส์ากล 
 

 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

 

 

 



เดือน สโมสรไลออนส ์ ภาค สโมสรไลออนสส์ากล 
 

พ.ค. 
 

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ    
บริหารสโมสรประจาํเดือน (สรุปผล    
การปฏิบติังานในรอบปี และเตรียม    
รายงานทีประชุมใหญ่สโมสร) 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    

พฤษภาคม พรอ้มรายงานการปลด    
สมาชิก (ถา้มี) ตอ้งส่งถึงภาคภายใน    
วนัที  พฤษภาคม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

 

มิ.ย. 
 

 การประชุมใหญ่ประจาํปีของสโมสร 
 

 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร    
สโมสร 
 

 การมอบหมายหน้าทีการงานและ    
การเงิน ระหวา่งคณะกรรมการ    
บริหารชุดเก่า และชุดใหม่ 
 

 รายงานของรางวลันายกสโมสร    
ดีเด่น 
 

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน    
มิถุนายน    พรอ้มกบัรายงานการ
ปลด  สมาชิก ตอ้งส่งถึงภาคภายใน
วนัที  มิถุนายน 

 

 

 รวบรวมรายงานต่างๆ ส่งให ้   
ไลออนสส์ากล 
 

 คณะกรรมการภาคเตรียมส่งมอบ    
งานใหก้บัคณะกรรมการชุดใหม ่

 

 การประชุมใหญ่ประจาํปี ANNUAL     

INTERNATIONAL CONVENTION      

ครงัที  ระหวา่งวนัที -     
มิถุนายน  ณ แคนาดา 

 การอบรมผูว้า่การภาค รบัเลือกตงั    
ปีบริหาร -  

    

                                                                                                              
 

   หมายเหต ุ : 1. งานสาํคญัประการหนึงของสโมสรไลออนสทุ์กสโมสร ซงึสโมสรไลออนสส์ากลถือวา่มีความสาํคญั และสนับสนุนให ้
    จดัขึน คืองาน “ฉลองวันก่อตงัสโมสร”  CHARTER NIGHT  สโมสรใดจะจดัขนึในเดือนใดก็ได ้ แลว้แต่วา่ได ้ก่อตงั 
    สโมสรขึนเมือใด   
2. สโมสรฯ ควรจดังาน “วันราํลึกถึงอดีตนายกสโมสร” ขนึ  เท่าทีภาคเคยแนะนําใหท้าํในวนัที 8 ตุลาคม  ซึงเป็น 
    วนัคลา้ยวนัสถาปนาสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล   สโมสรจะจดัทําแต่ลําพงัหรือหลายสโมสรรว่มกนัจดังานก็ได ้

 

 


