ปฏิทินปฎิบตั ิงานประจําปี
ของสโมสรไลออนส์และภาค ของประเทศไทย
เดือน

สโมสรไลออนส์

ก.ค.

 ประชุมสโมสรประจําเดือนครังแรก

 การประชุมคณะกรรมการภาค

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

 ผูว้ า่ การภาคลงนามใน

กรกฎาคม ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที กรกฎาคม

แบบฟอร์ม การขอรางวัลนายก
สโมสรดีเด่น

 บริหารบริหารสโมสร ประจําเดือน

 เชิญชวนให้สโมสรกระทํากิจกรรม

 สิงหาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที

 เรียกเก็บเงินค่าบํารุงภาคงวดแรก

ส.ค.

(วางแผนกระทํากิจกรรมบริการและ
หาทุน อนุ มตั ิงบประมาณสโมสร
ประจําปี แต่งตังประธานกรรมการ
ฝ่ ายต่างๆ

พิจารณาลงมติตงคณะกรรมการ
ั
ดําเนิ นการตามโครงการกิจกรรมที
เลือกแล้ว
สิงหาคม

ก.ย.

ภาค
ครังที (แต่งตังคณะกรรมการ
บริหารภาค ประธานกรรมการ
ฝ่ ายต่างๆ และแถลงนโยบาย
ภาค)

และหาสมาชิกเพิมในทุกๆ เดือน
ซึงเป็ นเดือนฉลองวันสถาปนา
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
(ภายในเดือนสิงหาคม)

 ส่งเงินค่าบํารุงภาค งวดที

 เชิญชวนสมาชิกไลออนส์และลีโอ

 ประชุมสโมสรและกรรมการบริหาร

 การประชุมเขต ครังที

ไปร่วมประชุมโอซีล ครังที
ระหว่างวันที ต.ค.- พ.ย.
ทีเมืองเจจู เกาหลี

สโมสรประจําเดือน (เตรียมรณรงค์  การปฐมนิ เทศสมาชิกใหม่
หาสมาชิกใหม่)

 นายก เลขาธิการ เหรัญญิกสโมสร

ร่วมประชุมเขต ครังที
 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

กันยายน ต้องส่งถึงภาคภายในวันที
กันยายน

สโมสรไลออนส์สากล

 เดือนทีระลึกสําหรับวารสาร
เดอะไลออน (LION MAGAZINE
MONTH)

เดือน
ต.ค.

สโมสรไลออนส์
 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน (รับ
สมาชิกใหม่)

 กระทํากิจกรรมในวันไลออนส์

สากลบริการ ( ตุลาคม)

ภาค
 การประชุมคณะกรรมการภาค

ครังที



ตุลาคม วันไลออนส์บริการ



ตุลาคม วันปิ ยมหาราช

สโมสรไลออนส์สากล


ต.ค. ของทุกปี
เป็ นวันไลออนส์บริการ
(WORLD LIONS SERVICE DAY)

และเป็ นเดือน INTERNATIONAL
RELATIONS AND MEMBERSHIP
MONTH

ด้วย

 จัดงานวันรําลึกถึงอดีตนายกสโมสร
 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

ตุลาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที
ตุลาคม

พ.ย.

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน และ
พิจารณาปลดสมาชิก

 นายก เลขาธิการ เหรัญญิกสโมสร

ร่วมประชุมเขต ครังที

 สมาชิกใหม่เข้ารับการปฐมนิ เทศ

 การประชุมเขต ครังที
 ปฐมนิ เทศสมาชิกใหม่
 ร่วมประชุมโอซีล ครังที

ระหว่างวันที ต.ค.- พ.ย.
เมืองเจจู เกาหลี

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

พฤศจิกายน พร้อมรายงานการ
ปลดสมาชิก (ถ้ามี) ภายในวันที
พฤศจิกายน

ธ.ค.

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

ธันวาคม ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที ธันวาคม

 แต่งตังคณะกรรมการรับและ

เสนอชือผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง
เป็ นผูว้ า่ การฯ และรองผูว้ า่ การ
ภาค (NOMINATING COMMITTEE)

 รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขันรับเลือกตัง

เป็ นผูว้ า่ การภาค และรองผูว้ า่ ฯ

 แต่งตังคณะกรรมการจัดการ

ประชุมใหญ่ประจําปี

ม.ค.

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน (แต่งตัง
คณะกรรมการบริหาร NOMINATION
COMMITTEE กับรับสมาชิกใหม่)

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

มกราคม ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที มกราคม
 สมาชิกใหม่เข้ารับการปฐมนิ เทศ

 ส่งชือผูส้ มัครเข้ารับเลือกตังเป็ น

ผูว้ า่ ฯ และรองผูว้ า่ การภาค ให้
สโมสรต่างๆ ทราบ (ล่วงหน้า
การประชุมประจําปี ไม่น้อยกว่า
วัน พร้อมทังส่งรายชือไปให้
ไลออนส์สากลด้วย

 การประชุมคณะกรรมการภาค

ครังที

 เดือนของมูลนิ ธิไลออนส์สากล

(LCIF) ซึง วันที มกราคม
เป็ นวันเกิดของ เมลวินโจนส์
(MEVIN JONES) ผูใ้ ห้กา
ํ เนิ ดสมาคม
สโมสรไลออนส์สากล

เดือน
ก.พ.

สโมสรไลออนส์
 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน (เสนอ
ชือผูเ้ ข้ารับเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริหารสโมสร ชุดใหม่)

 นายก เลขาธิการ และเหรัญญิก

สโมสร ร่วมประชุมเขต ครังที

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

กุมภาพันธ์ ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที กุมภาพันธ์

ภาค

สโมสรไลออนส์สากล

 ส่งการแก้ไขธรรมนู ญ & ข้อบังคับ

 เดือนสําหรับรําลึกถึงอดีตผูว้ า่ การ

ภาครวมฯ (ถ้ามี) ไปให้สโมสร
เพือพิจารณา (ล่วงหน้า) ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า
วัน

ภาค PAST DISTRICT GOVERNOR’S
MONTH

 การประชุมเขต ครังที
 เชิญชวนสโมสรจัดงานรําลึกถึง

อดีตผูว้ ่าการภาค

 ร่วมงานรําลึกถึงอดีตผูว้ า่ การภาคฯ
 ชําระค่าบํารุงภาค งวดที

มี.ค.

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน
(เลือกตังกรรมการบริหารสโมสร
ชุดใหม่ และรับสมาชิกใหม่)

 แต่งตังผูแ้ ทน/ผูแ้ ทนสํารองสโมสร

เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี ของ
ภาค

 การประชุมคณะกรรมการภาค

ครังที

 การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค

และภาครวม

 เชิญชวนสโมสรจัดงานแสดงความ

ยินดีกบั ผูว้ า่ การภาคปั จจุบนั

 ร่วมงานแสดงความยินดีกบ
ั ผูว้ า่ ฯ
 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

มีนาคม ต้องส่งถึงภาคภายในวันที
มีนาคม

เม.ย.

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

 ส่งแบบฟอร์ม PU-101 ไปยัง

 ส่งแบบฟอร์ม PU-101 ไปยังภาค

 การปฐมนิ เทศสมาชิกใหม่

บริหารสโมสรประจําเดือน

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

เมษายน ต้องส่งถึงภาคภายในวันที
เมษายน

ไลออนส์สากล

 เดือนสําหรับแสดงความยินดีแก่

ผูว้ า่ การภาค ปั จจุบนั (DISTRICT
GOVERNOR MONTH) ร่วมประชุม
ใหญ่ประจําปี ครังที ระหว่าง
วันที - มี.ค.
ณ จังหวัดนครราชสีมา

เดือน
พ.ค.

สโมสรไลออนส์

ภาค

สโมสรไลออนส์สากล

 ประชุมสโมสรและคณะกรรมการ

บริหารสโมสรประจําเดือน (สรุปผล
การปฏิบตั ิงานในรอบปี และเตรียม
รายงานทีประชุมใหญ่สโมสร)

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

พฤษภาคม พร้อมรายงานการปลด
สมาชิก (ถ้ามี) ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที พฤษภาคม

มิ.ย.

 การประชุมใหญ่ประจําปี ของสโมสร
 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

สโมสร

 การมอบหมายหน้าทีการงานและ

การเงิน ระหว่างคณะกรรมการ
บริหารชุดเก่า และชุดใหม่

 รวบรวมรายงานต่างๆ ส่งให้

ไลออนส์สากล

 คณะกรรมการภาคเตรียมส่งมอบ

งานให้กบั คณะกรรมการชุดใหม่

 การประชุมใหญ่ประจําปี

ANNUAL

INTERNATIONAL CONVENTION

ครังที
ระหว่างวันที มิถุนายน
ณ แคนาดา
 การอบรมผูว้ า่ การภาค รับเลือกตัง
ปี บริหาร
-

 รายงานของรางวัลนายกสโมสร

ดีเด่น

 ส่งรายงาน MM Report ของเดือน

มิถุนายน พร้อมกับรายงานการ
ปลด สมาชิก ต้องส่งถึงภาคภายใน
วันที มิถุนายน

หมายเหตุ : 1. งานสําคัญประการหนึ งของสโมสรไลออนส์ทุกสโมสร ซึงสโมสรไลออนส์สากลถือว่ามีความสําคัญ และสนับสนุ นให้
จัดขึน คืองาน “ฉลองวันก่อตังสโมสร” CHARTER NIGHT สโมสรใดจะจัดขึนในเดือนใดก็ได้ แล้วแต่วา่ ได้ ก่อตัง
สโมสรขึนเมือใด
2. สโมสรฯ ควรจัดงาน “วันรําลึ กถึงอดีตนายกสโมสร” ขึน เท่าทีภาคเคยแนะนําให้ทาํ ในวันที 8 ตุลาคม ซึงเป็ น
วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรจะจัดทําแต่ลําพังหรือหลายสโมสรร่วมกันจัดงานก็ได้

