
 

สารจาก ไลออนทรงพล เตชะอนันตต์ระกูล 

ประธาน GST สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 B 

ท่านนายกสโมสรและสมาชิกทกุท่าน 

          ในปีบริหาร  2021-22  ผมไดร้บัการแต่งตัง้จากผูว้่าการภาคไลออนสส์ากล 
ภาค 310 B ใหด้ ารงต าแน่งประธานทมีผูป้ระสานงานฝ่ายกิจกรรม
โลกาภิวฒัน ์ (GLOBAL SERVICE TEAM - GST) ของภาค 310 B  ผมขอขอบคณุ
ท่านผูว้า่การภาค 310 B ไลออนสันติสุข  ณ ถลาง ที่มอบความไวว้างใจใหผ้ม
รบัผิดชอบดา้นการจดักิจกรรมของสโมสรในภาค  310 B 

          ในช่วงเวลาเกือบสามเดือนที่ผ่านมา ผมไดต้รวจดรูายงานกิจกรรมในไลนก์ลุ่ม
และใน  MyLion  พบว่ามีสโมสรในภาคของเราไดท้ ากิจกรรมบริการช่วยเหลอืผูย้ากไร้
และดอ้ยโอกาสหลายกิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ท่านท าไปแลว้แต่ยงัไม่ปรากฏ
ใน Mylion ทางเจา้หนา้ที่ภาคจะทยอยส่งลงให ้ ขอขอบคณุคณะกรรมการสโมสรทกุ
ท่านที่เห็นความส าคญัของงานบริการตามที่ท่านนายกสโมสรไลออนสส์ากลได้
ก าหนดธีม (Theme) การบริหารของท่านในปีนีว้่า  “SERVICE FROM THE 
HEART” 

          เพื่อใหส้โมสรในภาค  310 B ของเราไดต้อบสนองปณิธานของท่านนายก
สโมสรไลออนสส์ากล ในปีบริหาร 2021-22 จึงไดป้รกึษาคณะท างานในทีมงาน GST
หาทางส่งเสริมและสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัสโมสรทกุสโมสรโดยก าหนดรางวลั
การจดักิจกรรมบริการฯ ดีเด่นของสโมสร  ๒ ประเภท คือ 

  

  

  



๑.    รางวัลประเภทจัดกิจกรรมบริการมากที่สุด มี ๓ รางวัล 

มีเง่ือนไข ดงันี ้

๑.๑  รางวลัส าหรบัสโมสรที่ท  ากิจกรรมบริการชมุชนไดจ้ านวนครัง้มากที่สดุ ๓ 
รางวลั (กิจกรรมที่ท  า คือ เบาหวาน (Diabetes)  สายตา (Vision)  บรรเทาความหิว
โหย (Hunger)  สิ่งแวดลอ้ม (Environment)  มะเรง็ในเด็ก (Childhood 
Cancer) และกิจกรรมอ่ืนๆ   (ไม่รวมกิจกรรมดา้นบริหาร เช่นประชมุสโมสร ประชมุ
ภาค เป็นตน้) 

๑.๒  จ านวนของกิจกรรมจะพิจารณาจากกิจกรรมที่ปรากฏในตาราง
ของ  MyLion ที่สิน้สดุในวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑.๓ การพิจารณาตารางคะแนนเพ่ือตดัสินรางวลัจะนบัถึงวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ (วนัสดุทา้ยของปีปีบริหาร) ก าหนดประกาศผลและมอบรางในวนัประชมุ
คณะกรรมการภาคครัง้ที่ ๒ /๒๕๖๕-๖๖ 

๒. รางวัลประเภทกิจกรรมตามนโยบายของสโมสรไลออนสส์ากล ปี
บริหาร 2021-22 คือ การรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน (Diabetes)  กิจกรรมนีมี้ 
๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ๒ รางวัล มีเง่ือนไขดงันี ้

๒.๑  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัโรคเบาหวานเท่านัน้ และเป็น
กิจกรรมที่มีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากกิจกรรมนัน้เป็นจ านวนมาก 

๒.๒ เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินตามขัน้ตอนตามที่สโมสรไลออนสส์ากล
ก าหนด คือ 

          (๑)  Learn  คือการศกึษาสภาพปัญหาที่แทจ้ริงของชมุชนจนพบว่า
ประชาชนในชมุชนมีความตอ้งการจ าเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือเรง่ด่วนในเรื่อง
เกี่ยวกบัโรคเบาหวาน 



          (๒) Discover  ศกึษาหาวิธีการใหม่ ๆหรือใชน้วตักรรมมาเป็นเครื่องมือ
ใชใ้นการท ากิจกรรมตลอดจนหาพนัธมิตรเขา้มารว่มกิจกรรม  เช่น จากหน่วยงาน
สาธารณสขุ หรือบคุลากรทางการแพทยห์รือผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในดา้นนีม้าให้
ค าปรกึษาหรือมารว่มท ากิจกรรม 

          (๓) Act ลงมือปฏิบตัิการ ในขัน้นีต้อ้งมีการท าโครงการ  มีแผนปฏิบตัิ
การ และลงมือปฏิบตัิการ มีการประเมินผล 

          (๔) Celebrate  ในขัน้นีเ้ป็นการฉลองความส าเรจ็ของโครงการ  ซึ่งมี
การปฏิบตัิการดงันี ้คือ 

•      น าผลงานของกิจกรรมที่ท  าแลว้รายงานใน  MyLion (บังคับ) 

•      น าผลงานของกิจกรรมนีล้งเผยแพร ่กลุ่มไลนข์องไลออนส,์ ในเวบ
เพจ www.lionsclubs310 B  (บังคับ) หรือเผยแพรใ่นเวบเพจ
ของ  MyLion 

•      แสดงเอกสารหลกัฐานขัน้ตอน การจดักิจกรรม ๔ ขัน้ตอน ดงักล่าว 
เช่น จดัท าเป็นสมดุรายงานการท างาน มีภาพถ่ายประกอบส่ง
ให ้ GST  (บังคับ) หรืออาจจดัแสดงนทิรรศการในวนัประชมุภาคครัง้ที่ 
๒ / ๒๕๖๕-๖๖ 

•      ก าหนดส่งผลงานวนัสดุทา้ย วนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกาศ
ผลมอบรางวลัในวนัประชมุภาคครัง้ที่ ๒/๒๕๖๖๕-๖๖ 

  

หมายเหตุ 

๑.   รางวลัประเภทที่ ๑ มี ๓ รางวลั มอบโล่เกียรติยศใหแ้ก่สโมสรที่ท  า
กิจกรรมไดม้ากเป็นอนัดบั ๑-๓ 

http://www.lionsclubs310/


๒.   รางวลัประเภทที่ ๓ มี ๓ รางวลั คือ รางวลักิจกรรมยอดเยี่ยม  และ
รางวลัชมเชย ๒ รางวลั 

๓.   สโมสรที่ไดร้บัรางวลักิจกรรมยอดเยี่ยมของประเภท
ที่  ๒  ประธาน GST มีสิทธิ์น าเอกสารกิจกรรไปเรียบเรียงเป็นบทความและ
แปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือน าเผยแพรใ่นวารสารเสียงสิงโตและ ใน Lion 
Magazine ในนามของสโมสรที่ชนะเลิศ 

๔.   รางวลัทัง้ ๒ ประเภทนี ้ไม่มีการสมคัร  ประเภทที่ ๑ จะพิจารณา
จาก MyLCI  ส่วนประเภทที่ ๒ สโมสรใดที่ท  าตามเงื่อนไขสามารถน า
เอกสารหลกัฐานส่งทีป่ระธาน  GST ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านนายกและสมาชิกทกุท่านจะใหค้วามสนใจและท า

กิจกรรมบริการตามเงื่อนไขตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ ทัง้นีเ้พ่ือสนองปณิธานของ

ท่านนายกสโมสรไลออนสส์ากล  “SERVE  FROM  THE  HEART” ผมขอ

อวยพรใหส้มาชิกทกุท่านจงประสบโชคดีและมีความสขุตลอดไป 

L ทรงพล เตชะอนันตต์ระกูล 

ประธาน GST District 310 B  2021-22 

๒๖  กนัยายน ๒๕๖๔ 

 


