
กองทุนของมูลนิธิไลออนส์สากล 

Lions Clubs International Foundation grants 

เสนีย์ มีทรัพย์ 

 อาจจะมีสมาชิกหลายทา่นสงสยัวา่เม่ือด ารงต าแหนง่ประธานฝ่ายกิจกรรมของภาคแล้ว จะได้

เงินทนุจากแหลง่ไหนมาท ากิจกรรม เพราะทกุกิจกรรมต้องใช้เงินทนุเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆทัง้สิน้ ทาง

ภาคฯ ขอเรียนชีแ้จงวา่เงินงบประมาณท่ีจะใช้ท ากิจกรรมนัน้มาจากแหลง่ตา่งๆหลายทาง คือ 

1. ประธานฝ่ายกิจกรรมจดัหาทนุขึน้มาเอง โดยขอบริจาคจากผู้ มีจิตกศุลมอบเงินให้เป็นทนุเพ่ือให้

ท ากิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนด 

2. สโมสรเจ้าภาพจดัสรรเงินงบประมาณให้ประธานฝ่ายด าเนินการ เชน่ สโมสรต้องการท า

โครงการ Lions Quest สโมสรต้องจดัสรรงบประมาณแล้วเชิญประธานฝ่าย Lions Quest มาด าเนินการจดั

อบรมครูตามโครงการ Lions Quest (Lions Quest เป็นโครงการท่ีจดทะเบียนลิขสิทธ์ สโมสรหรือประธาน

ฝ่ายไมส่ามารถด าเนินการเองได้) 

3. ของบประมาณจากส านกังานสโมสรฯภาค ประธานฝ่ายกิจกรรมใดต้องการท ากิจกรรมสามารถ

ท าโครงการเสนอไปยงัส านกังานคณะกรรมการบริหารภาคได้ ซึง่ทางภาคจะน าเข้าเสนอเป็นวาระการ

ประชมุคณะกรรมการบริหารภาคตามท่ีก าหนดในปฏิทินการปฏิบตังิานของภาค หรือถ้าเป็นกิจกรรม

เร่งดว่น ทางภาคอาจเชิญคณะกรรมการบริหารประชมุนดัพิเศษได้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัโิครงการ แตมี่

เง่ือนไขวา่การเสนอโครงการทกุโครงการ ทางผู้จดัท าโครงการต้องมีงบประมาณไว้แล้วจ านวน ร้อยละ 50 

ของงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ และต้องเป็นโครงการท่ีท าเพ่ือชว่ยเหลือมนษุยชาติโดยสว่นรวม ทางภาค

จะไมอ่นมุตังิบประมาณให้กบัโครงการท่ีท าเพ่ือคนใดคนหนึง่ หรือโครงการชว่ยเหลือสว่นบคุคล (ขอไปแล้ว

จะได้หรือไม ่ขึน้กบัคณะกรรมการบริหารและงบการเงินของภาค ขอให้ท าโครงการขอไปก่อน) 

4. ของบประมาณจากมลูนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) สมาชิก

สโมสรไลออนส์ทกุทา่นรู้จกัมลูนิธิสโมสรไลออนส์สากลเป็นอยา่งดีอยูแ่ล้ว เพราะว่าในโครงการการ

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม ่หรือในหลกัสตูรการอบรมพฒันาทกัษะผู้น าทกุหลกัสตูรจะมีหวัข้อของ LCIF ให้

สมาชิกได้ทราบประวตัแิละความเคล่ือนไหวของ LCIF ทกุครัง้ 

มลูนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation - LCIF) มีภารกิจเพื่อ

ชว่ยเหลือและยกระดบัการด ารงชีวิตของผู้ยากไร้ทัว่โลก โดยก าหนดให้มีกองทนุหลกั 2 กองทนุคือ 



1.Standard Grants เป็นกองทนุท่ีสนบัสนนุการชว่ยเหลือมนษุยชาตใินวงกว้าง (wide-variety of 

large scale) เป็นกองทนุท่ีให้สโมสรไลออนส์เป็นผู้น าในการชว่ยเหลือมนษุยชาตไิด้ทนัท่ีเม่ือเกิดเหต ุเชน่

เหตกุารณ์ซือนามิ, น า้ทว่มฉับพลนั, พายทุอร์นาโด, ไฟไหม้ เป็นต้น การชว่ยเหลือขัน้ต้นคือเน้นให้การ

ชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั  เชน่มอบเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การก่อสร้าง ให้สามารถซอ่มแซมท่ีอยู่

อาศยัได้ กองทนุ Standard Grants จะมอบเงินทนุให้กบัส านกังานสโมสรไลออนส์ภาคท่ีรับผิดชอบสงูสดุ

ถึง US$75,000 เพ่ือเยียวยาให้ผู้ ได้รับภยัพิบตัิ 

2. Core 4 Grants เป็นการช่วยเหลือมนษุยชาตท่ีิมลูนิธิก าหนดพนัธะกิจไว้ การชว่ยเหลือตาม

หลกัการนีมี้ 4 ด้าน เรียกวา่ Core 4 grants mission หรือ 

พันธะกิจหลัก 4 ด้าน มีดังนีคื้อ 

1. Combating Disability เน้นให้การชว่ยเหลือคนพิการและคนตาบอด เชน่สร้างบ้านให้คนตา

บอดและคนพิการ 

2. Promoting Health เน้นการป้องกนั เฝ้าระวงัด้านสขุภาพของบคุคลในชมุชน เชน่โครงการการ

ป้องกนัโรคเบาหวานและการรักษา 

3. Serving Youth เน้นการขยายเครือขา่ยโครงการ Lions Quest 

4. Preserving Sight เน้นการเฝ้าระวงัและพิทกัษ์ดวงตา  เชน่ โรคท่ีเป็นสาเหตใุห้ตาบอด เชน่

เบาหวาน เป็นต้น 

ด้วยภารกิจหลกัทัง้ 4 ด้านของมลูนิธิไลออนส์สากล มลูนิธิฯได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือ

สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ (Core 4 grant projects) ดงัตวัอยา่งท่ีได้ด าเนินการไปแล้วคือ 

ท่ีสหรัฐอเมริกา (United State, District 22-A) มลูนิธิไลออนส์สากลได้สนบัสนนุงบประมาณ

จ านวน US$25,000 แก่สโมสรไลออนส์ Maryland, District 22-A เพ่ือขยายโครงการ Lions Quest เข้าไป

ในโรงเรียนตา่งๆในเมือง Baltimore โครงการนี ้สโมสรไลออนส์ Maryland ได้จดัอบรมปฏิบตักิาร Lions 

Quest ให้แก่ครูจ านวน 130 คน (จ านวน 4 กลุม่) ครูทัง้หมดท่ีได้รับการอบรมแล้วจะไปรับผิดชอบดแูล

นกัเรียนจ านวน 2,400 คน 

สโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอสามารถสมัครขอรับงบประมาณเพื่อท าโครงการด้วยตนเองได้

หรือไม่ 

 ฝ่ายจดัสรรทนุของมลูนิธิไลออนส์สากล (The LCIF International Assistance Grant – IAG) จะ

พิจารณามอบทนุให้เฉพาะสโมสรเดี่ยว (สโมสรท่ีไมไ่ด้สงักดัภาค) เทา่นัน้ สว่นสโมสรไลออนส์ท่ีสงักดัภาค



รองหรือภาครวมจะต้องให้ภาครองหรือภาครวมเป็นผู้ขอรับทนุ ส่วนสโมสรลีโอไมส่ามารถขอทนุได้แต่

สามารถท าโครงการภายใต้การดแูลของสโมสรพ่ีเลีย้ง 

 สรุป การขอทนุจากมลูนิธิไลออนส์สากลเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม CORE 4 grants นัน้ ในระดบั

ประธานฝ่ายของภาคและระดบัสโมสรจะต้องท าโครงการเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารภาคทกุ

ครัง้  

ส านักงานภาครองและภาครวมจะสมัครขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลได้อย่างไร 

 สิ่งแรกท่ีผู้วา่การภาครองหรือประธานสภาภาคภาครวม 310 (ประเทศไทย) ต้องท าคือ ต้องศกึษา

จาก LCIF วา่มีทนุเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วน าโครงการเสนอตอ่ผู้ประสานงานมลูนิธิไลออนส์

สากลภาครวม (Multiple District Coordinator) ใน ภาค 310ประเทศไทย ไลออนสมศักดิ์ โล่วิสุทธ์ิ เป็น

ฝ่ายประสานงานมูลนิธิไลออนส์สากล เม่ือผู้ประสานงานฯ ได้รับเร่ือง (ในสมคัรและโครงการ) จะ

พิจารณาเง่ือนไขการขอรับทนุและสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง เม่ือเห็นวา่โครงการท่ีน าเสนอถกูต้องตามเง่ือนไขท่ี

มลูนิธิไลออนส์สากลก าหนดไว้ โครงการจะถกูสง่ยงัมลูนิธิไลออนส์สากลทาง e-mail : Icif@lionsclubs.org 

ใบสมัครขอทุนเม่ือถึงมูลนิธิไลออนส์สากลแล้ว จะทราบผลเม่ือไร 

 ใบสมคัรขอรับทนุพร้อมโครงการจะต้องสง่ไปถึงมลูนิธิสโมสรไลออนส์สากลลว่งหน้าการประชมุ

คณะกรรมการบอร์ดของมลูนิธิอยา่งน้อย 90 วนั ดไูด้จากปฏิทินการปฏิบตังิานของ LCIF 

ในสมัครพร้อมโครงการท่ีน าเสนอเพ่ือขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลจะต้องอ้างหลักการและ

เหตุผลอะไรบ้าง 

ลกัษณะของโครงการท่ีจะต้องแจ้งเหตผุลในการขอทนุคือ 

 1.โครงการต้องระบถุึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีต้องชว่ยเหลือมนษุยชาต ิ(ความขาดแคลน 

ความยากจน ถ่ินท่ีห่างไกลความเจริญ ฯลฯ) 

 2. เป็นโครงการท่ีมีผู้ รับบริการหรือผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จ านวนมาก (large population) 

 3. ท าโครงการแล้วได้ผลคุ้มคา่ และเป็นสถานท่ีท่ีอยูห่า่งไกล 

 4.สโมสรหรือภาคท่ีขอเงินสนบัสนนุต้องแจ้งจ านวนเงินท่ีหามาสมทบให้พอกบัหลกัเกณฑ์ท่ี

สโมสรไลออนส์ก าหนด คือร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีขอจากมลูนิธิ 

มูลนิธิไลออนส์สากลมอบเงนิทุนให้แก่ปัจเจกบุคคล(เช่นให้ทุนการศึกษา หรือให้เงินรักษาผู้ป่วย

เฉพาะคน)หรือไม่ 

mailto:Icif@lionsclubs.org


 มลูนิธิไลออนส์สากล จะมอบทนุให้กบัโครงการใหญ่ท่ีมีผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการจ านวนมาก 

เชน่กิจกรรมชว่ยเหลือคนผู้ยากไร้ในชมุชน มลูนิธิไลออนส์สากลไมใ่ห้ทนุแก่ผู้ขอรับทนุเป็นรายบคุคล ไมว่่า

กรณีใดๆ 

มูลนิธิไลออนส์สากลได้เงินมาจากไหน 

 เงินท่ีมลูนิธิฯ ได้รับมาสว่นใหญ่มาจากสโมสรทัว่โลกและจากสมาชิกท่ีมีจิตศรัทธาบริจาคให้กบั

มลูนิธิ มลูนิธิฯ ไมไ่ด้รับเงินจากคา่ธรรมเนียมรายปีของไลออนส์  

นอกจากนีม้ลูนิธิฯยงัได้รับเงินจากผู้บริจาคท่ีไมใ่ช่สมาชิกสโมสรไลออนส์ท่ีมีจิตศรัทธา ตลอดจนมีรายได้

จากการลงทนุและดอกเบีย้เงินฝาก 

การท าโครงการแต่ละโครงการจะมีการตรวจสอบอย่างไร 

 การท าโครงการแตล่ะครัง้จะต้องมีท่ีปรึกษาด้านเทคนิคเฉพาะโครงการ, ผู้ประเมนิโครงการจาก

ภายนอก และคณะท่ีได้รับแตง่ตัง้จากมลูนิธิไลออนส์สากลคอยตรวจสอบตัง้แตก่่อนลงมือท า ในขณะท า

โครงการและเม่ือเสร็จสิน้โครงการ สโมสรไลออนส์สากลและผู้น าไลออนส์ระดบัภาคจะต้องดแูลอย่าง

ใกล้ชิด 

โครงการท่ีท าเสร็จแล้วจะมีการรายงานอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองรายงาน 

 เม่ือท าโครงการเสร็จสิน้แล้ว ทางผู้ท าโครงการ (ประธานฝ่ายกิจกรรมภาค, หรือสโมสรเจ้าของ

โครงการ) ต้องสง่รายงานผลการปฏิบตังิานตอ่มลูนิธิไลออนส์สากล โดยผา่นทางส านกังานผู้วา่การภาค

หรือส านกังานสภาภาครวม รายงานนีจ้ะมีผลตอ่การขอทนุในครัง้ตอ่ไปด้วย รายงานท่ีสง่ไปจะต้องตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้วา่การภาคหรือประธานสภาภาครวมก่อนสง่ไปยงั

มลูนิธิไลออนส์สากล 

การขอเงนิทุนจากกองทุน Standard grants เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ฉุกเฉินจะต้องเกิดเหตุการณ์

อะไร 

กองทนุชว่ยเหลือสถานการณ์ฉกุเฉิน Standard grants หรือ Emergency grants ผู้ขอจะต้อง

อธิบายถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และมีการท าลายล้างอยา่งเฉียบพลนั มีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัอยา่งเร่งดว่น เช่นเหตท่ีุเกิดจากภยัธรรมชาติ ตวัอยา่งเชน่ น า้ทว่ม, พายทุอร์นาโด, พายไุต้ฝุ่ น, 

แผน่ดนิไหว ซือนามิและไฟป่า เป็นต้น  อบุตัภิยัเหล่านีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้คนไร้ท่ีอยูอ่าศยั และมีผู้ ได้รับ

ผลกระทบมากกวา่ 100 คนขึน้ไป ทางกองทนุจะมอบเงินชว่ยเหลือทนัทีในวงเงินสงูสดุครัง้แรก  

US$10,000 เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้ ผู้วา่การภาคต้องแจ้งรายละเอียดของเหตกุารณ์ยงั LCIF ทนัทีโดยทาง



อีเมลหรือทางโทรศพัท์ และจดัท ารายละเอียดรายการให้ความชว่ยเหลือภายหลงัตอ่ไป LCIF จะไมใ่ห้เงิน

กบัองค์กรอ่ืนท่ีไมใ่ชอ่งค์กรไลออนส์ 

ในกรณีที่สโมสรหรือภาคฯก าลังท าโครงการหรือท าโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสร็จแล้ว จะ

ขอทุนย้อนหลังได้หรือไม่ 

กองทนุ Standard grants จะพิจารณามอบให้กบัหนว่ยงานก าลงัก าหนดโครงการอยู ่(ในขัน้วางแผน) จะ

ไมใ่ห้ย้อนหลงักบัโครงการท่ีท าเสร็จแล้ว 

ในกรณีสโมสรหรือภาคได้รับเงนิจากกองทุน Standard grants เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉินไปแล้ว ต้องใช้เวลาท าบัญชีแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายเงนิภายในเวลาเท่าใด 

กรณีท่ีได้รับเงินไปแล้วหน่วยงานท่ีรับเงินไปชว่ยเหลือภาวะฉกุเฉินเรียร้อยแล้วให้หนว่ยงานนัน้ท าบญัชี

รายละเอียดการใช้จา่ยเงินไปยงั LCIF ภายใน 6 เดือน 

บทสรุป 
กองทุน Standard Grants แตกต่างจากกองทุน Core 4 Grants อย่างไร 

 กองทุน Standard Grants จะเน้นให้ความชว่ยเหลือกบัผู้ ท่ีได้รับความสญูเสียในวงกว้างและมี

ผู้ เสียหายมากกวา่ 100 คนขึน้ไป และต้องการให้องค์กรไลออนส์เข้าไปชว่ยเหลือทนัทีเป็นหนว่ยงานแรก 

เงินทนุท่ีให้ LCIF ต้องการให้ชว่ยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั เชน่ มอบอปุกรณ์ก่อสร้างและเคร่ืองมือ

ส าหรับซ่อมแซมบ้าน เงินทนุท่ีจะมอบให้ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินเป็นวงเงินสงูสดุถึง US$75,000 (เร่งดว่น

ครัง้แรก US$10,000)  LCIF ไมส่นบัสนนุการบริจาคอาหารและน า้ด่ืมหรือเคร่ืองนุง่ห่มหรือยารักษาโรค  

เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของหนว่ยงานหรือองค์กรในท้องถ่ินด าเนินการอยูแ่ล้ว 

 ด้านกองทุน Core 4 grants เป็นกองทนุท่ีจ ากดัรูปแบบของการบริการของไลออนส์ก าหนดไว้ 4 

ประเภท คือ (1) ด้านสายตา Sight (2) ด้านความพิการของร่างกาย Disabilities (3) ด้านสขุภาพ Health 

และ (4) ด้านพฒันาและสง่เสริมเยาวชน Youth การพิจารณาอนมุตัเิงินทนุอดุหนนุโครงการ Core 4 

grantsของ LCIF ต้องผา่นขัน้ตอนการพิจารณาของภาครองและภาครวมก่อนทกุโครงการ สโมสรหรือ

ประธานฝ่ายกิจกรรมของภาคจะย่ืนขอด้วยตนเองไมไ่ด้ 

 ทางส านกังานภาค 310 B หวงัวา่ในการประชมุภาคครัง้ตอ่ไปน่าจะมีการน าเสนอโครงการตา่งๆ

เข้าระเบยีบวาระการประชมุเพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารภาคโดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั 

Core 4 grants ท่ี LCIF มีทนุสนบัสนนุโครงการและพร้อมจะรับพิจารณาอยูแ่ล้ว 

หมายเหตุ   



การสมัครขอรับทุน Core 4 grants ต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงการก่อนการประชุม

คณะกรรมการมูนิธิ LCIF 90 วัน 

คณะกรรมการมลูนิธิไลออนส์สากล ประชมุครัง้ตอ่ไป วนัท่ี 8-10 มกราคม 2560  

January 8-10: LCIF Board of Trustees meeting (Oak Brook, Illinois, USA) 


