กองทุนของมูลนิธิไลออนส์ สากล
Lions Clubs International Foundation grants
เสนีย์ มีทรัพย์
อาจจะมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าเมื่อดารงตาแหน่งประธานฝ่ ายกิจกรรมของภาคแล้ ว จะได้
เงินทุนจากแหล่งไหนมาทากิจกรรม เพราะทุกกิจกรรมต้ องใช้ เงินทุนเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆทังสิ
้ ้น ทาง
ภาคฯ ขอเรี ยนชี ้แจงว่าเงินงบประมาณที่จะใช้ ทากิจกรรมนันมาจากแหล่
้
งต่างๆหลายทาง คือ
1. ประธานฝ่ ายกิจกรรมจัดหาทุนขึ ้นมาเอง โดยขอบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมอบเงินให้ เป็ นทุนเพื่อให้
ทากิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
2. สโมสรเจ้ าภาพจัดสรรเงินงบประมาณให้ ประธานฝ่ ายดาเนินการ เช่น สโมสรต้ องการทา
โครงการ Lions Quest สโมสรต้ องจัดสรรงบประมาณแล้ วเชิญประธานฝ่ าย Lions Quest มาดาเนินการจัด
อบรมครูตามโครงการ Lions Quest (Lions Quest เป็ นโครงการที่จดทะเบียนลิขสิทธ์ สโมสรหรื อประธาน
ฝ่ ายไม่สามารถดาเนินการเองได้ )
3. ของบประมาณจากสานักงานสโมสรฯภาค ประธานฝ่ ายกิจกรรมใดต้ องการทากิจกรรมสามารถ
ทาโครงการเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการบริหารภาคได้ ซึง่ ทางภาคจะนาเข้ าเสนอเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคตามที่กาหนดในปฏิทินการปฏิบตั งิ านของภาค หรื อถ้ าเป็ นกิจกรรม
เร่งด่วน ทางภาคอาจเชิญคณะกรรมการบริหารประชุมนัดพิเศษได้ เพื่อพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ แต่มี
เงื่อนไขว่าการเสนอโครงการทุกโครงการ ทางผู้จดั ทาโครงการต้ องมีงบประมาณไว้ แล้ วจานวน ร้ อยละ 50
ของงบประมาณที่ใช้ ในโครงการ และต้ องเป็ นโครงการที่ทาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติโดยส่วนรวม ทางภาค
จะไม่อนุมตั งิ บประมาณให้ กบั โครงการที่ทาเพื่อคนใดคนหนึง่ หรื อโครงการช่วยเหลือส่วนบุคคล (ขอไปแล้ ว
จะได้ หรื อไม่ ขึ ้นกับคณะกรรมการบริหารและงบการเงินของภาค ขอให้ ทาโครงการขอไปก่อน)
4. ของบประมาณจากมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) สมาชิก
สโมสรไลออนส์ทกุ ท่านรู้จกั มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากลเป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้ ว เพราะว่าในโครงการการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ หรื อในหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะผู้นาทุกหลักสูตรจะมีหวั ข้ อของ LCIF ให้
สมาชิกได้ ทราบประวัตแิ ละความเคลื่อนไหวของ LCIF ทุกครัง้
มูลนิธิสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation - LCIF) มีภารกิจเพื่อ
ช่วยเหลือและยกระดับการดารงชีวิตของผู้ยากไร้ ทวั่ โลก โดยกาหนดให้ มีกองทุนหลัก 2 กองทุนคือ

1.Standard Grants เป็ นกองทุนที่สนับสนุนการช่วยเหลือมนุษยชาติในวงกว้ าง (wide-variety of
large scale) เป็ นกองทุนที่ให้ สโมสรไลออนส์เป็ นผู้นาในการช่วยเหลือมนุษยชาติได้ ทนั ที่เมื่อเกิดเหตุ เช่น
เหตุการณ์ซือนามิ, น ้าท่วมฉับพลัน, พายุทอร์ นาโด, ไฟไหม้ เป็ นต้ น การช่วยเหลือขันต้
้ นคือเน้ นให้ การ
ช่วยเหลือด้ านที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก เช่นมอบเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การก่อสร้ าง ให้ สามารถซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยได้ กองทุน Standard Grants จะมอบเงินทุนให้ กบั สานักงานสโมสรไลออนส์ภาคที่รับผิดชอบสูงสุด
ถึง US$75,000 เพื่อเยียวยาให้ ผ้ ไู ด้ รับภัยพิบตั ิ
2. Core 4 Grants เป็ นการช่วยเหลือมนุษยชาติที่มลู นิธิกาหนดพันธะกิจไว้ การช่วยเหลือตาม
หลักการนี ้มี 4 ด้ าน เรี ยกว่า Core 4 grants mission หรื อ
พันธะกิจหลัก 4 ด้ าน มีดังนีค้ ือ
1. Combating Disability เน้ นให้ การช่วยเหลือคนพิการและคนตาบอด เช่นสร้ างบ้ านให้ คนตา
บอดและคนพิการ
2. Promoting Health เน้ นการป้องกัน เฝ้าระวังด้ านสุขภาพของบุคคลในชุมชน เช่นโครงการการ
ป้องกันโรคเบาหวานและการรักษา
3. Serving Youth เน้ นการขยายเครื อข่ายโครงการ Lions Quest
4. Preserving Sight เน้ นการเฝ้าระวังและพิทกั ษ์ดวงตา เช่น โรคที่เป็ นสาเหตุให้ ตาบอด เช่น
เบาหวาน เป็ นต้ น
ด้ วยภารกิจหลักทัง้ 4 ด้ านของมูลนิธิไลออนส์สากล มูลนิธิฯได้ จดั สรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ (Core 4 grant projects) ดังตัวอย่างที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วคือ
ที่สหรัฐอเมริกา (United State, District 22-A) มูลนิธิไลออนส์สากลได้ สนับสนุนงบประมาณ
จานวน US$25,000 แก่สโมสรไลออนส์ Maryland, District 22-A เพื่อขยายโครงการ Lions Quest เข้ าไป
ในโรงเรี ยนต่างๆในเมือง Baltimore โครงการนี ้ สโมสรไลออนส์ Maryland ได้ จดั อบรมปฏิบตั กิ าร Lions
Quest ให้ แก่ครูจานวน 130 คน (จานวน 4 กลุม่ ) ครูทงหมดที
ั้
่ได้ รับการอบรมแล้ วจะไปรับผิดชอบดูแล
นักเรี ยนจานวน 2,400 คน
สโมสรไลออนส์ และสโมสรลีโอสามารถสมัครขอรับงบประมาณเพื่อทาโครงการด้ วยตนเองได้
หรือไม่
ฝ่ ายจัดสรรทุนของมูลนิธิไลออนส์สากล (The LCIF International Assistance Grant – IAG) จะ
พิจารณามอบทุนให้ เฉพาะสโมสรเดี่ยว (สโมสรที่ไม่ได้ สงั กัดภาค) เท่านัน้ ส่วนสโมสรไลออนส์ที่สงั กัดภาค

รองหรื อภาครวมจะต้ องให้ ภาครองหรื อภาครวมเป็ นผู้ขอรับทุน ส่วนสโมสรลีโอไม่สามารถขอทุนได้ แต่
สามารถทาโครงการภายใต้ การดูแลของสโมสรพี่เลี ้ยง
สรุป การขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์สากลเพื่อทาโครงการ/กิจกรรม CORE 4 grants นัน้ ในระดับ
ประธานฝ่ ายของภาคและระดับสโมสรจะต้ องทาโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารภาคทุก
ครัง้
สานักงานภาครองและภาครวมจะสมัครขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์ สากลได้ อย่ างไร
สิ่งแรกที่ผ้ วู า่ การภาครองหรื อประธานสภาภาคภาครวม 310 (ประเทศไทย) ต้ องทาคือ ต้ องศึกษา
จาก LCIF ว่ามีทนุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอะไรบ้ าง แล้ วนาโครงการเสนอต่อผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนส์
สากลภาครวม (Multiple District Coordinator) ใน ภาค 310ประเทศไทย ไลออนสมศักดิ์ โล่ วิสุทธิ์ เป็ น
ฝ่ ายประสานงานมูลนิธิไลออนส์ สากล เมื่อผู้ประสานงานฯ ได้ รับเรื่ อง (ในสมัครและโครงการ) จะ
พิจารณาเงื่อนไขการขอรับทุนและสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ อง เมื่อเห็นว่าโครงการที่นาเสนอถูกต้ องตามเงื่อนไขที่
มูลนิธิไลออนส์สากลกาหนดไว้ โครงการจะถูกส่งยังมูลนิธิไลออนส์สากลทาง e-mail : Icif@lionsclubs.org
ใบสมัครขอทุนเมื่อถึงมูลนิธิไลออนส์ สากลแล้ ว จะทราบผลเมื่อไร
ใบสมัครขอรับทุนพร้ อมโครงการจะต้ องส่งไปถึงมูลนิธิสโมสรไลออนส์สากลล่วงหน้ าการประชุม
คณะกรรมการบอร์ ดของมูลนิธิอย่างน้ อย 90 วัน ดูได้ จากปฏิทินการปฏิบตั งิ านของ LCIF
ในสมัครพร้ อมโครงการที่นาเสนอเพื่อขอทุนจากมูลนิธิไลออนส์ สากลจะต้ องอ้ างหลักการและ
เหตุผลอะไรบ้ าง
ลักษณะของโครงการที่จะต้ องแจ้ งเหตุผลในการขอทุนคือ
1.โครงการต้ องระบุถึงความสาคัญและความจาเป็ นที่ต้องช่วยเหลือมนุษยชาติ (ความขาดแคลน
ความยากจน ถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ฯลฯ)
2. เป็ นโครงการที่มีผ้ รู ับบริการหรื อผู้ที่ได้ รับประโยชน์จานวนมาก (large population)
3. ทาโครงการแล้ วได้ ผลคุ้มค่า และเป็ นสถานที่ที่อยูห่ า่ งไกล
4.สโมสรหรื อภาคที่ขอเงินสนับสนุนต้ องแจ้ งจานวนเงินที่หามาสมทบให้ พอกับหลักเกณฑ์ที่
สโมสรไลออนส์กาหนด คือร้ อยละ 50 ของงบประมาณที่ขอจากมูลนิธิ
มูลนิธิไลออนส์ สากลมอบเงินทุนให้ แก่ ปัจเจกบุคคล(เช่ นให้ ทุนการศึกษา หรื อให้ เงินรั กษาผู้ป่วย
เฉพาะคน)หรือไม่

มูลนิธิไลออนส์สากล จะมอบทุนให้ กบั โครงการใหญ่ที่มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จากโครงการจานวนมาก
เช่นกิจกรรมช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ ในชุมชน มูลนิธิไลออนส์สากลไม่ให้ ทนุ แก่ผ้ ขู อรับทุนเป็ นรายบุคคล ไม่ว่า
กรณีใดๆ
มูลนิธิไลออนส์ สากลได้ เงินมาจากไหน
เงินที่มลู นิธิฯ ได้ รับมาส่วนใหญ่มาจากสโมสรทัว่ โลกและจากสมาชิกที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้ กบั
มูลนิธิ มูลนิธิฯ ไม่ได้ รับเงินจากค่าธรรมเนียมรายปี ของไลออนส์
นอกจากนี ้มูลนิธิฯยังได้ รับเงินจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่สมาชิกสโมสรไลออนส์ที่มีจิตศรัทธา ตลอดจนมีรายได้
จากการลงทุนและดอกเบี ้ยเงินฝาก
การทาโครงการแต่ ละโครงการจะมีการตรวจสอบอย่ างไร
การทาโครงการแต่ละครัง้ จะต้ องมีที่ปรึกษาด้ านเทคนิคเฉพาะโครงการ, ผู้ประเมินโครงการจาก
ภายนอก และคณะที่ได้ รับแต่งตังจากมู
้
ลนิธิไลออนส์สากลคอยตรวจสอบตังแต่
้ ก่อนลงมือทา ในขณะทา
โครงการและเมื่อเสร็จสิ ้นโครงการ สโมสรไลออนส์สากลและผู้นาไลออนส์ระดับภาคจะต้ องดูแลอย่าง
ใกล้ ชิด
โครงการที่ทาเสร็จแล้ วจะมีการรายงานอย่ างไรและใครเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่องรายงาน
เมื่อทาโครงการเสร็จสิ ้นแล้ ว ทางผู้ทาโครงการ (ประธานฝ่ ายกิจกรรมภาค, หรื อสโมสรเจ้ าของ
โครงการ) ต้ องส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อมูลนิธิไลออนส์สากล โดยผ่านทางสานักงานผู้วา่ การภาค
หรื อสานักงานสภาภาครวม รายงานนี ้จะมีผลต่อการขอทุนในครัง้ ต่อไปด้ วย รายงานที่สง่ ไปจะต้ องตรงตาม
เวลาที่กาหนด และจะต้ องผ่านการตรวจสอบจากผู้วา่ การภาคหรื อประธานสภาภาครวมก่อนส่งไปยัง
มูลนิธิไลออนส์สากล
การขอเงินทุนจากกองทุน Standard grants เพื่อช่ วยเหลือเหตุการณ์ ฉุกเฉินจะต้ องเกิดเหตุการณ์
อะไร
กองทุนช่วยเหลือสถานการณ์ฉกุ เฉิน Standard grants หรื อ Emergency grants ผู้ขอจะต้ อง
อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและมีการทาลายล้ างอย่างเฉียบพลัน มีความจาเป็ นต้ องช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เช่นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น น ้าท่วม, พายุทอร์ นาโด, พายุไต้ ฝน,
ุ่
แผ่นดินไหว ซือนามิและไฟป่ า เป็ นต้ น อุบตั ภิ ยั เหล่านี ้เป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนไร้ ที่อยูอ่ าศัย และมีผ้ ไู ด้ รับ
ผลกระทบมากกว่า 100 คนขึ ้นไป ทางกองทุนจะมอบเงินช่วยเหลือทันทีในวงเงินสูงสุดครัง้ แรก
US$10,000 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ ้น ผู้วา่ การภาคต้ องแจ้ งรายละเอียดของเหตุการณ์ยงั LCIF ทันทีโดยทาง

อีเมลหรื อทางโทรศัพท์ และจัดทารายละเอียดรายการให้ ความช่วยเหลือภายหลังต่อไป LCIF จะไม่ให้ เงิน
กับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่องค์กรไลออนส์
ในกรณีท่ สี โมสรหรือภาคฯกาลังทาโครงการหรื อทาโครงการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยเสร็จแล้ ว จะ
ขอทุนย้ อนหลังได้ หรือไม่
กองทุน Standard grants จะพิจารณามอบให้ กบั หน่วยงานกาลังกาหนดโครงการอยู่ (ในขันวางแผน)
้
จะ
ไม่ให้ ย้อนหลังกับโครงการที่ทาเสร็จแล้ ว
ในกรณีสโมสรหรือภาคได้ รับเงินจากกองทุน Standard grants เพื่อช่ วยเหลือเหตุการณ์ ภาวะ
ฉุกเฉินไปแล้ ว ต้ องใช้ เวลาทาบัญชีแจ้ งรายละเอียดการใช้ จ่ายเงินภายในเวลาเท่ าใด
กรณีที่ได้ รับเงินไปแล้ วหน่วยงานที่รับเงินไปช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเรี ยร้ อยแล้ วให้ หน่วยงานนัน้ ทาบัญชี
รายละเอียดการใช้ จา่ ยเงินไปยัง LCIF ภายใน 6 เดือน

บทสรุ ป
กองทุน Standard Grants แตกต่ างจากกองทุน Core 4 Grants อย่ างไร
กองทุน Standard Grants จะเน้ นให้ ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้ รับความสูญเสียในวงกว้ างและมี
ผู้เสียหายมากกว่า 100 คนขึ ้นไป และต้ องการให้ องค์กรไลออนส์เข้ าไปช่วยเหลือทันทีเป็ นหน่วยงานแรก
เงินทุนที่ให้ LCIF ต้ องการให้ ชว่ ยเหลือด้ านที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก เช่น มอบอุปกรณ์ ก่อสร้ างและเครื่ องมือ
สาหรับซ่อมแซมบ้ าน เงินทุนที่จะมอบให้ ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินเป็ นวงเงินสูงสุดถึง US$75,000 (เร่งด่วน
ครัง้ แรก US$10,000) LCIF ไม่สนับสนุนการบริจาคอาหารและน ้าดื่มหรื อเครื่ องนุง่ ห่มหรื อยารักษาโรค
เนื่องจากเป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานหรื อองค์กรในท้ องถิ่นดาเนินการอยูแ่ ล้ ว
ด้ านกองทุน Core 4 grants เป็ นกองทุนที่จากัดรูปแบบของการบริการของไลออนส์กาหนดไว้ 4
ประเภท คือ (1) ด้ านสายตา Sight (2) ด้ านความพิการของร่างกาย Disabilities (3) ด้ านสุขภาพ Health
และ (4) ด้ านพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน Youth การพิจารณาอนุมตั เิ งินทุนอุดหนุนโครงการ Core 4
grantsของ LCIF ต้ องผ่านขันตอนการพิ
้
จารณาของภาครองและภาครวมก่อนทุกโครงการ สโมสรหรื อ
ประธานฝ่ ายกิจกรรมของภาคจะยื่นขอด้ วยตนเองไม่ได้
ทางสานักงานภาค 310 B หวังว่าในการประชุมภาคครัง้ ต่อไปน่าจะมีการนาเสนอโครงการต่างๆ
เข้ าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารภาคโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้ องกับ
Core 4 grants ที่ LCIF มีทนุ สนับสนุนโครงการและพร้ อมจะรับพิจารณาอยูแ่ ล้ ว
หมายเหตุ

การสมัครขอรับทุน Core 4 grants ต้ องส่ งใบสมัครพร้ อมแนบโครงการก่ อนการประชุม
คณะกรรมการมูนิธิ LCIF 90 วัน
คณะกรรมการมูลนิธิไลออนส์สากล ประชุมครัง้ ต่อไป วันที่ 8-10 มกราคม 2560
January 8-10: LCIF Board of Trustees meeting (Oak Brook, Illinois, USA)

