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คำ�แนะนำ�สำ�หรับทุน Global Grants
(A Guide to Global Grants)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants ฉบับปี 2016 ใช้แทนคู่มือการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Manual) ส�ำหรับสมาชิกโรตารีทุกคนที่สนใจสมัครขอรับทุน Global Grant หรือพัฒนาโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น สมาชิกและผู้น�ำสามารถใช้เอกสารนี้เป็นทรัพยากร
เพื่อการอบรมส�ำหรับสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนของภาค (District Grant Management Seminar)
รายละเอียดข้อมูลมาจากประมวลนโยบายของมูลนิธิโรตารี ข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับ District Grant
และ Global Grant ของมูลนิธิโรตารี และถ้อยแถลงนโยบายเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ (Areas of Focus)
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเอกสารฉบับนี้ด้วย

มีคำ�ถามหรือ?

หากมีค�ำถามเกี่ยวกับบทบาทของท่าน ขอให้ติดต่อกับผู้น�ำภาค เช่น ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาค ท่านยังสามารถปรึกษากับสมาชิกโรตารีที่มีประสบการณ์ซึ่งท�ำงานเกี่ยวกับ Global Grant หรือท�ำ
หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของสโมสร
ศูนย์สนับสนุนของโรตารี (Rotary Support Center) สามารถตอบค�ำถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับทุนสนับสนุน
และการมีคุณสมบัติ พนักงานของเราที่ส�ำนักงานใหญ่โรตารีและส�ำนักงานระหว่างประเทศให้การสนับ
สนุนในภาษาต่างๆ 8 ภาษา เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคยังสามารถตอบค�ำถามเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
ทุนสนับสนุนได้
หากท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้หรือเอกสารการอบรมอื่นๆ ของโรตารี โปรดส่งค�ำถามไปที่ learn@
rotary.org

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants เล่มนี้แปลจาก A Guide to Global Grants ฉบับภาษา
อังกฤษ โดยได้รับมอบหมายจากโรตารีสากล
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวน
อย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถที่จะรับรองความสมบูรณ์ของคู่มือ
เล่มนี้ได้ หากมีข้อความใดที่ไม่ชัดเจนขอให้อ้างอิงไปยังคู่มือ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
ฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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ในฐานะสมาชิกสโมสรโรตารี เราให้ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่ง
เสริมสันติภาพ ต่อสู้กับโรคภัย จัดหาน�้ำสะอาด ช่วยชีวิตแม่และเด็ก สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริม
เศรษฐกิจในท้องถิ่น ทุน Global Grants ของโรตารีสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ในชุมชนต่างๆ ทั่ว
โลก ค�ำแนะน�ำเล่มนี้จะช่วยท่านในการวางแผนโครงการที่มีความยั่งยืน บ่งชี้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผล
ได้ สมัครขอรับทุน Global Grant และจัดการทุนสนับสนุนของท่าน การสร้างโครงการที่ยั่งยืนซึ่งมีผล
ที่วัดได้และมั่นคงรวมทั้งการจัดการทุนสนับสนุนด้วยความรับผิดชอบเป็นข้อก�ำหนดของทุน Global
Grants ของโรตารี และยังเป็นการปฏิบัติที่ส�ำคัญยิ่งของงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและระหว่าง
ประเทศที่สโมสรให้การสนับสนุน
ถึงแม้ว่าโรแทเรียนทุกคนจะสามารถท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ แต่มิใช่ว่าโครงการของ
โรตารีทุกโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน Global Grant จากมูลนิธิโรตารี โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้และ
พิจารณาว่าโครงการของท่านมีสิทธิ์ขอรับทุนหรือไม่

ข้อกำ�หนดของ Global Grant (Global Grant Requirement)
สมาชิกโรตารีจะต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นใน Global Grant ทุกทุน และทุกโครงการจะต้องสอด
คล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับ District Grants และ Global Grants ของมูลนิธิโรตารี (Terms and
Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants)

โครงการของท่านจะต้อง
c
c
c
c
c

มีผลกระทบที่ยั่งยืนในระยะยาว
มีกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างชัดเจนในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารีหนึ่งเรื่อง
ใช้เงินอย่างน้อย 30,000 เหรียญภายในชุมชน
ตอบสนองความต้องการที่ส�ำคัญซึ่งบ่งชี้โดยชุมชนเอง
ท�ำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง

ท่านจะต้อง
c
c
c
c
c

c
c
c

สมัครขอรับทุนผ่าน rotary.org
ท�ำให้ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ในโครงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
เป็นผู้ร่วมโครงการกับสโมสรในประเทศอื่น
ท�ำให้สโมสรของท่านมีคุณสมบัติขอรับ Global Grant ทุกปี
ท�ำหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในโครงการ Global Grant ที่ด�ำเนินการอยู่ไม่เกิน 10 โครงการ
ในช่วงเวลาเดียวกัน
พัฒนาแผนงานโครงการที่รวมงบประมาณและแผนจัดการการเงิน
วัดความก้าวหน้าไปสู่ผลที่คาดหวัง
รายงานทุนสนับสนุนที่ยังคงด�ำเนินการอยู่ตามข้อก�ำหนด

ทั้งสโมสรและภาค
สามารถใช้ Global Grants
และเป็นผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ
หรือผู้อุปถัมภ์ระหว่าง
ประเทศได้ แต่ในคู่มือเล่มนี้
จะอ้างอิงถึงผู้อุปถัมภ์ที่เป็น
สโมสร

มองหาไอคอนการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
และทุนการศึกษา
ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ
ก�ำหนดของทุนสนับสนุน

กิจกรรมที่มีสิทธิ์ขอรับทุน (Eligible Activities)

Global Grants สนับสนุนกิจกรรมระหว่างประเทศภายในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี ดังนี้
= โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีความยั่งยืน วัดผลได้ ซึ่งสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
= การอบรมด้านอาชีพ
สร้างความช�ำนาญภายในชุมชนผ่านโปรแกรมการให้ความรู้ที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้หรือโดยการสนับสนุนทีมผู้มีวิชาชีพซึ่งเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของตนเองหรือ
ศักยภาพของชุมชนที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือน เรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
= ทุนการศึกษา
ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทระหว่างประเทศแก่ผู้ที่มีวิชาชีพภายในเรื่องที่
เน้นความส�ำคัญ อ่านภาคผนวกทุนการศึกษาจาก Global Grant เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
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การมีคุณสมบัติของสโมสร (Club Qualification)

ที่โรตารี เราต้องการให้ทุนสนับสนุนทุกทุนแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้น�ำที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบซึ่ง
ท�ำให้เงินบริจาคทุกบาทมีค่า พันธะสัญญาของโรตารีที่จะรับผิดชอบในการจัดการการเงินท�ำให้เราสามารถ
ที่จะหาผู้บริจาค เพื่อนผู้ร่วมโครงการ และชุมชนที่พร้อมจะท�ำงานไปกับเราได้ง่ายขึ้น
การผ่านกระบวนการมีคุณสมบัติ หมายถึง สโมสรตกลงยินยอมที่จะท�ำตามข้อปฏิบัติในการจัดการทุนสนับ
สนุนและการเงิน และสร้างชื่อเสียงของโรตารีในฐานะผู้น�ำโลกในด้านสุขภาพ การสร้างสันติภาพ และการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
การท�ำให้สโมสรของท่านมีคุณสมบัติขอรับ Global Grants ต้องด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1
2
3

เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน สมาชิกโรตารีที่มีส่วนร่วมในโครงการซึ่งรับเงินทุน
สนับสนุนควรจะเข้าร่วมการสัมมนาทุนสนับสนุนในภาค หากสมาชิกที่มีส่วนร่วมในโครงการ
ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ สโมสรของท่านสามารถส่งนายกรับเลือกหรือสมาชิกอื่นเข้า
ร่วมแทนได้ ต้องมีผู้แทนจากสโมสรของท่านอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมการสัมมนาการจัดการ
ทุนสนับสนุน
กรอกบันทึกความเข้าใจของสโมสร (MOU) MOU นี้คือข้อตกลงระหว่างสโมสรและภาคของ
ท่านซึ่งเป็นโครงร่างข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของมูลนิธิในการจัดการทุนสนับสนุน นายกและนายกรับ
เลือกสโมสรจะพิจารณา MOU ลงนาม และส่งให้แก่ภาคของท่าน
ยินยอมตามข้อก�ำหนดการมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ก�ำหนดโดยภาคของท่าน นโยบายของ
โรตารีก�ำหนดให้มีมาตรฐานร่วมกันส�ำหรับสโมสรโรตารีทุกสโมสร แต่ภาคของท่านอาจจะมี
ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมได้
ท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้สมบูรณ์ทุกปีเพื่อให้มีคุณสมบัติ

หากสโมสรของท่าน
ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนด
เหล่านี้ สโมสรอาจจะมีสิทธิ์
ขอ District Grant หรือ
ตั ว เลื อ กในการให้ ทุ น อื่ น ๆ
โปรดติดต่อกับผู้น�ำภาคเพื่อ
ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ติ ด ต่ อ กั บ ประธาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มู ล นิ ธิ
โรตารี ภ าคของสโมสรที่
เป็นผู้อุปถัมภ์คาดหวังของ
โครงการเพื่ อ ดู ว ่ า สโมสรมี
คุณสมบัติหรือไม่

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

หากท่านคิดจะสมัครขอรับทุน Global Grant และสโมสรของท่านมีคุณสมบัติที่จะท�ำได้ ต้องมั่นใจ
ว่าโครงการของท่านเป็นไปตามข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์ของ Global Grant กิจกรรม Global Grant
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่รับประโยชน์และมีสมาชิกโรตารีเป็นผู้น�ำและจะต้องมีผลที่
วัดได้ และมีผลกระทบซึ่งจะด�ำเนินต่อไปหลังจากที่ใช้เงินทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว
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บทที่ 1
ทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ที่มีความยั่งยืน
(Make A Sustainable Impact)

ที่โรตารีเราต้องการให้โครงการของเรามีผลกระทบที่ยั่งยืนยาวนานหลังจากที่ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
กลับบ้านไปแล้ว ผู้รับทุนที่ส�ำเร็จการศึกษาและสโมสรของท่านได้ส่งรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับ
โครงการให้มูลนิธิแล้ว

ความยั่งยืน (Sustainability)
ความยั่งยืนมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ส�ำหรับโรตารีแล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวของชุมชนเพื่อให้สมาชิกของชุมชนสามารถสนับสนุนต่อไปได้ด้วยตนเองหลังจากใช้เงิน
ทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว
ท่านจะท�ำอย่างไรให้โครงการมีความยั่งยืน ต้องมั่นใจว่า
•

เริ่มต้นกับชุมชน ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพควรท�ำงานร่วมกับสมาชิกของชุมชนที่ได้รับประโยชน์เพื่อบ่งชี้ความ
ต้องการและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

•

ส่งเสริมความเป็นเจ้าของในท้องถิ่น เมื่อสมาชิกในชุมชนยอมรับโครงการเป็นของตนแล้วจะเป็นเครื่อง
หมายที่แสดงถึงความส�ำเร็จของโครงการอย่างแท้จริง การให้อ�ำนาจแก่สมาชิกชุมชนในการประเมิน
ความต้องการและวางแผนโครงการที่ตอบสนองพวกเขา จะน�ำไปสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
และมีผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งยั่งยืนมากที่สุด บ่งชี้สมาชิกคนส�ำคัญในชุมชนที่สามารถช่วยส�ำรวจการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้

•

ให้การอบรม ความส�ำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับประชาชน การให้การอบรม ให้ความรู้ และเข้าถึง
ชุมชน หมายถึง ท่านท�ำให้ศักยภาพของผู้รับประโยชน์มีความเข้มแข็งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ยืนยันว่ามีแผนงานที่จะถ่ายโอนความรู้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ใหม่ๆ ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น
เพื่อจัดการอบรมนี้

•

จัดซื้อในท้องถิ่น ซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจากแหล่งในท้องถิ่นหากเป็นไปได้ ต้องมั่นใจว่ามีอะไรใน
ท้องถิ่นด้วย สร้างศักยภาพเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถด�ำเนินการรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่า
นั้นได้ด้วยตนเอง ให้การตอบแทนผู้ขายของโครงการตามความเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาจัดหาวัสดุเพิ่ม
เติมต่อไปเรื่อยๆ

•

จัดหาเงินทุนในท้องถิ่น การได้รับเงินทุนจากรัฐบาลท้องถิ่น โรงพยาบาล บริษัทห้างร้าน หรือองค์กร
อื่นๆ ในท้องถิ่น จะผนวกรวมโครงการของท่านเข้ากับชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมความส�ำเร็จของ
โครงการในระยะยาว

•

วัดผลความส�ำเร็จ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเริ่มต้นโครงการเพื่อพิจารณาว่าท่านจะเริ่มต้นจาก
ที่ใด รวมเอาผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งวัดผลได้เอาไว้ในแผนงานโครงการและตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลตลอด
ระยะเวลาโครงการและภายหลังอย่างไร รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนจะช่วยให้ท่านสามารถ
เก็บข้อมูลและจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่ข้อมูลเผยให้เห็น

พิ จ ารณาอุ ป ถั ม ภ์
กลุ ่ ม บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์
ชุ ม ชนโรตารี (Rotary
Community Corps RCC) ซึ่งเป็นทีมอาสาสมัคร
ในชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ
และช่วยเหลือในโครงการ
พวกเขายั ง สามารถสร้ า ง
ศั ก ยภาพภายในชุ ม ชน
และดู แ ลความต่ อ เนื่ อ ง
ของโครงการหลังจากที่ทุน
สนับสนุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Global Grants ต้องมีการปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ ในการสมัครขอรับทุน จะต้องอธิบายว่าโครงการของท่าน
จะรวมเอาแต่ละข้อเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร
ส�ำหรับตัวอย่างโครงการที่แสดงถึงวิธีการปฏิบัติที่ยั่งยืนเหล่านี้ในทางปฏิบัติ ขอให้ลงทะเบียนหลักสูตร
Rotary Grants: Building a Global Grant ที่ ศูนย์การเรียนรู้ของโรตารี (Rotary’s Learning Center)
ท่านยังสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคเพื่อหารือว่าจะสามารถรวมเอาวิธีการปฏิบัติ
เหล่านี้เข้าไว้ในโครงการได้อย่างไร

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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ท�ำให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืน (Make a Sustainable Impact)
เริ่มต้นกับชุมชน

ส่งเสริมการเป็นเจ้าของในท้องถิ่น

จัดให้มีการอบรม

จัดซื้อในท้องถิ่น

หาเงินทุนในท้องถิ่น

วัดผลความส�ำเร็จ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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ทำ�ให้เกิดผลกระทบในเรื่องที่เน้นความสำ�คัญของเรา
(Make an Impact in our Areas of Focus)

โลกนี้ไม่มีวันที่จะไม่มีปัญหา เพื่อจะเน้นความพยายามของสโมสรโรตารี มูลนิธิโรตารีได้บ่งชี้เรื่องต่างๆ ที่
โรตารีสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ต่อไปนี้คือวิธีการเริ่มต้น
ข้อแรกคือ การเลือกเรื่องที่เน้นความส�ำคัญอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่ท่านต้องการท�ำงานให้แก่ชุมชนที่รับ
ประโยชน์ เรื่องที่เฉพาะเจาะจงลงไปเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับแนวทางการท�ำงานในท้องถิ่นและ
ขยายผลกระทบทั่วโลกได้มากที่สุด
ส่งเสริมสันติภาพ
ต่อสู้กับโรคภัย
จัดหาน�้ำสะอาด
รักษาชีวิตแม่และเด็ก
สนับสนุนการศึกษา
สร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น
แล้วจึงพิจารณาก�ำหนดเป้าหมายในระดับสูงในเรื่องที่ท่านได้เลือก คิดพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบที่
ต้องการจะท�ำให้เกิดขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับทุน Global Grant ตัวอย่างเช่นเพื่อสนับ
สนุนการศึกษาเราจะต้องลดความแตกต่างระหว่างเพศในด้านการศึกษาในชุมชน หรือเพื่อที่จะช่วยชีวิต
แม่และเด็ก เราจะต้องมั่นใจว่าจะต้องมีสตรีคลอดบุตรได้ปลอดภัยจ�ำนวนมากขึ้น
ข้อสุดท้าย เลือกโครงการที่จะบรรลุเป้าหมาย อ่านถ้อยแถลงนโยบายเรื่องที่เน้นความส�ำคัญเพื่อดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม Global Grant ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนและผลลัพธ์ที่จะตกอยู่ในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
แต่ละเรื่อง ถ้อยแถลงนโยบายในแต่ละเรื่อง รวมถึง
l

เป้าหมายที่โรตารีคาดหวังจะบรรลุในแต่ละเรื่อง

l

กิจกรรมที่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนและอยู่ภายในขอบเขตของเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ

l

องค์ประกอบที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินโครงการทุนสนับสนุนในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญให้ประสบความส�ำเร็จ

ใช้เอกสารนี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะใช้กิจกรรมใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง ตัวอย่างเช่น
การรักษาชีวิตแม่และเด็ก สโมสรของท่านอาจจะอบรมแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อให้
แม่ ที่ก�ำลังจะคลอดบุตรสามารถคลอดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น หรือเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา
สโมสร ของท่านและผู้น�ำในท้องถิ่นจะลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเพศในชุมชนโดยการเป็นเจ้าภาพ
จัดการ ประชุมส�ำหรับพ่อแม่เกี่ยวกับความส�ำคัญของการศึกษาของเด็กผู้หญิงและจัดอุปกรณ์เครื่อง
อ�ำนวยความสะดวกใหม่ๆ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ส�ำหรับเด็กผู้หญิงในโรงเรียนในท้องถิ่น

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants

1: ท�ำให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืน

10

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เน้นความส�ำคัญโดยการลงทะเบียนหลักสูตรเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของ
โรตารีที่ศูนย์การเรียนรู้ของโรตารี (Learning Center) ท่านยังสามารถอ่านค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องที่เน้น
ความส�ำคัญของโรตารีเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีสิทธิ์ใช้ทุน Global Grant ในแต่ละเรื่อง
ที่เน้นความส�ำคัญได้

ความต้องการและความเข้มแข็งของชุมชน

(Your Community’s Needs and Strengths)
ต้องท�ำให้มั่นใจว่าโครงการตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสร้างอยู่บนความเข้มแข็งที่จะ
ท�ำให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและสามารถด�ำเนินโครงการต่อไปได้โดยสมาชิกของชุมชนใน
ท้ อ งถิ่ น เองหลั ง จากที่ โ ครงการจบสิ้ น ลงและควรท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า โครงการจะได้ ผ ลดี ภ ายในกรอบของ
วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น และสร้างความเป็นเจ้าของตั้งแต่แรกเริ่ม
เนื่องจากการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของโครงการ โรตารี
จึงขอให้ผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินความต้องการของชุมชนเป็นขั้นต้น ซึ่งจะเป็นการก�ำหนดว่า
โครงการจะถูกด�ำเนินการจากข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะท�ำให้มีเครดิตที่ดีและยังเป็นกฎเกณฑ์หนึ่ง
ของโรตารีที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการ การที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในประเด็นนี้จะต้องให้
กลุ่มคนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมนั่นคือ บุรุษและสตรี ผู้สูงอายุและเยาวชน ผู้น�ำและสมาชิกชุมชนที่เป็น
ส่วนน้อย ผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้บริหารโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ การรับฟังแง่มุมต่างๆ ที่
มีความหลากหลายเหล่านี้จะช่วยให้สโมสรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ตระหนักถึงความเข้มแข็ง และเข้าใจ
ว่าจะสามารถใช้ความเข้มแข็งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการส�ำคัญที่เกี่ยวกับหนึ่งในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
ของโรตารีได้อย่างไร
วิธีการเริ่มต้น (Here’s how you can get started)
ตัดสินใจว่าท่านต้องการท�ำการประเมินอย่างไร เครื่องมือประเมินชุมชน (Community Assessment
Tools) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการประเมินหลายประเภท ท่านสามารถใช้เงินจาก District Grant เพื่อท�ำ
การประเมินชุมชน สอบถามผู้น�ำภาคว่ามีเงินทุนนี้อยู่หรือไม่
หลังจากนั้นก�ำหนดความต้องการที่ท่านจะสามารถสนองตอบตลอดระยะของการใช้ Global Grant โดย
อยู่บนพื้นฐานของผลการประเมิน ท่านอาจจะพิจารณาถึงขอบเขตและงบประมาณ เมื่อบ่งชี้โครงการ
ที่เป็นไปได้แล้วจะต้องมั่นใจว่า
• เป็นไปตามแนวทาง Global Grant ของโรตารี
• มีความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
• ท่ า นและสโมสรผู ้ ร ่ ว มโครงการมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการผ่ า นความเชี่ ย วชาญและ
ทรัพยากรโดยรวม
• ประเด็นดังกล่าวนี้ยังมิได้รับการตอบสนองโดยองค์กรอื่น

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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เมื่อท�ำการประเมินเสร็จสมบูรณ์และเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม รวมทั้งโครงการที่ต้องการจะบรรลุ
เป้าหมาย นั่นคือท่านได้วางแผนการท�ำงานที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของสมาชิกในชุมชน
อย่างยั่งยืน

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

ความยั่งยืนของโครงการขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ โรตารีได้เลือกเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
6 เรื่องที่จะท�ำงานและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นลักษณะพิเศษของ
โครงการที่จะให้เงินผ่านทุน Global Grants โครงการที่มีความยั่งยืนซึ่งมีผลกระทบในระยะยาวจะ
ช่วยให้เราท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชุมชนที่เราบ�ำเพ็ญประโยชน์และอาศัยอยู่

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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บทที่ 2
มีผู้ร่วมโครงการ
เพื่อทำ�ให้เกิดผลกระทบมากที่สุด
(Partner to Maximize Your
Impact)

การร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของโรตารีที่เปรียบเสมือนการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เราน�ำพาผู้น�ำให้มาอยู่ร่วมกัน
ภายในชุมชนของเราและทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติการ เรารู้สึกว่าความร่วม
มืออันดียิ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างมาท�ำงานร่วมกันในโครงการหนึ่งโครงการ
นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมเราจึงต้องท�ำให้การมีผู้ร่วมโครงการระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
หนึ่งข้อส�ำหรับ Global Grants

ข้อกำ�หนดในการมีผู้ร่วมโครงการ
(Partnership Requirements)

ในการสมัครขอรับทุน Global Grant สโมสรโรตารี 2 สโมสรหรือมากกว่าต้องท�ำงานร่วมกันดังนี้
•

ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ (host sponsor) เป็นผู้ร่วมโครงการในชุมชนนั้นหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งด�ำเนิน
โครงการ

•

ผู้อุปถัมภ์ต่างประเทศ (international sponsor) ท�ำงานร่วมกับผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ แต่มีที่ตั้งอยู่นอก
ประเทศผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ

ผู้อุปถัมภ์ทุกฝ่ายต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดและมีสิทธิ์ขอรับ Global Grant ติดต่อกับประธานมูลนิธิโรตารี
ภาคของสโมสรอุปถัมภ์ที่คาดหวังเพื่อตรวจสอบว่าสโมสรนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่

ใช้ Rotary Ideas
เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ผู ้ ร ่ ว ม
โครงการทั่ ว โลกและหา
ทุ น อาสาสมั ค รหรื อ สิ่ ง
ของบริจาค เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยการลงทะเบี ย นหลั ก
สูตร Developing and
Promoting ที่ Learning
Center ของโรตารี

บทบาทหน้าที่ของผู้อุปถัมภ์ (Sponsor Roles)
ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพและระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน อย่างไรก็ตามบทบาทผู้อุปถัมภ์ของแต่ละ
ฝ่ายขึ้นอยู่กับสโมสรที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งของชุมชน และลักษณะของโครงการ การสื่อสารเป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดสัมพันธภาพอันดี

•
•
•
•

•

•
•
•
•

ผูอ้ ุปถัมภ์เจ้าภาพ
(host sponsor)
ริเริม่ โครงการ
ท�ำการประเมินชุมชน
บริหารโครงการและงบประมาณ
ช่ ว ยเหลือ ในท้อ งถิ่น และให้ก ารสนั บ สนุ น
VTT และผูร้ บั ทุนการศึกษา
ในช่วง
ทีอ่ ยูต่ ่างประเทศ
รับเงินทุนโครงการ

•

•

•

ผูอ้ ุปถัมภ์ต่างประเทศ
(international sponsor)
ช่วยเหลือด้านการเงิน สนับสนุนด้านเทคนิค
และให้คำ� แนะน�ำต่างๆ
ท�ำงานในส่วนทีส่ ามารถท�ำได้จากทีห่ า่ งไกล
รวมทัง้ ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างไป
เยีย่ มโครงการ
จัดเตรียมทีม VTT หรือผูร้ บั ทุนการศึกษาใน
การเดินทางและศึกษาในต่างประเทศ

ผูอ้ ุปถัมภ์ทงั ้ สองฝ่ าย
ต้อ งมีคุ ณ สมบัติส ามารถเข้า ร่ ว ม Global Grant
พัฒนาแผนงานโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการทีป่ ระสานงานกัน
เป็ นเพือ่ นร่วมโครงการกับองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือ (องค์กรทีม่ ใิ ช่ของรัฐ กลุม่ ชุมชนหรือหน่วย
งานราชการ) หากจ�ำเป็ น
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องค์กรที่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Organizations)
การร่วมมือกับองค์กรอื่นสามารถส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพโครงการ องค์กรที่ให้ความร่วมมือ
สามารถให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ค�ำแนะน�ำ การอบรม การให้ความรู้ หรือการสนับสนุนอื่นๆ หาก
ท่านท�ำงานร่วมกับองค์กรที่ให้ความร่วมมือ ทั้งสโมสรและองค์กรจะต้องท�ำบันทึกความเข้าใจขององค์กร
ที่ให้ความร่วมมือให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มต้นโครงการ แม้ว่าองค์กรและอาสาสมัครอื่นๆ อาจจะมีบทบาท
มากเพียงใดก็ตาม ในที่สุดแล้วผู้อุปถัมภ์โครงการจะมีความรับผิดชอบต่อผลที่คาดหวังของโครงการ

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

ผู้อุปถัมภ์โรตารีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันต่อความส�ำเร็จต่อโครงการที่ใช้เงิน Global
Grant การเป็นผู้ร่วมโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ คือ การที่ผู้ร่วมโครงการแต่ละฝ่ายท�ำงานของ
ตน ในขณะเดียวกันต้องสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการจัดการโครงการได้อย่างดี

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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บทที่ 3
วางแผนโครงการ
ที่ใช้เงิน Global Grant

(Plan Your Global Grant-Funded Project)
การวางแผนโครงการอย่างถี่ถ้วนเป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จของโครงการ ต้องมอบหมายหน้าที่รับ
ผิดชอบอย่างชัดเจน เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อท�ำการเปรียบเทียบและตัดสินใจว่าจะวัดผลกระทบของ
โครงการอย่างไร จัดท�ำงบประมาณที่เป็นจริง

พัฒนาแผนงานโครงการ (Develop a Project Plan)

การประสานงานเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาแผนงานของโครงการ สโมสรที่อุปถัมภ์ควรจะท�ำงาน
ร่วมกันและเห็นชอบว่าจะจัดการในแต่ละส่วนของโครงการอย่างไร และจะด�ำเนินงานตามแนวทางของ
Global Grant ของโรตารีได้อย่างไร อย่างน้อยที่สุด แผนงานควรมีการบันทึกเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็น
ข้อมูล
•
•
•
•
•
•

ผลกระทบที่ต้องการท�ำให้เกิดกับชุมชน
เป้าหมายที่วัดได้และผลที่คาดหวังของโครงการ
การปฏิบัติที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนของโครงการ
การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมงานทุกส่วน
ติดตามผลและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับประโยชน์
มีแนวทางเลือกที่เป็นไปได้หากกิจกรรมไม่ได้รับผลกระทบตามที่ต้องการ

เพจ Develop
Projects ที่ My Rotary
มีทรัพยากรที่จะช่วยท่าน
ตลอดช่วงอายุโครงการ

ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนงาน พวกเขาสามารถสร้างแผนงานโครงการร่วมกับ
ท่านหรือพิจารณาทบทวนและให้ข้อมูลย้อนกลับได้ แผนงานที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สุดจะท�ำให้โรแทเรียนและสมาชิกในชุมชนปฏิบัติงานร่วมกันได้ ความร่วมมือกันรวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
ของโรแทเรียนควรจะให้ทุกคนที่ได้ดูแผนโครงการของท่านมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กำ�หนดไทม์ไลน์ (Create a timeline)
เนื่องจากมีงานและหน้าที่รับผิดชอบมากมายที่จะต้องจดจ�ำ การจัดท�ำไทม์ไลน์หรือล�ำดับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นตามล�ำดับเวลาจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างได้ถูกจัดท�ำตามก�ำหนดเวลาและไม่มีการหลงลืมงาน
ใด พิจารณาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดในแต่ละขั้นตอนของการวางแผน การด�ำเนินงาน และการติดตาม
โครงการ รวมทั้งงานกิจกรรมและงานที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น
•
•
•
•
•
•

•
•
•

การประเมินชุมชน
การประชุมคณะกรรมการโครงการ
การอบรม
การประชุมที่ส�ำคัญร่วมกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์และองค์กรที่ให้ความร่วมมือ
การประชุมติดตามงาน การสนทนาและการตกลงยินยอม
การสื่อสารตามก�ำหนดเวลากับผู้อุปถัมภ์ ผู้รับประโยชน์ องค์กรที่ให้ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ
สิ่งส�ำคัญและเกณฑ์มาตรฐานในการด�ำเนินโครงการ
การติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ
การประเมินผลในช่วงกลางและช่วงท้ายของโครงการ
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ทำ�งานเป็นทีม (Work as a team)
ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพและผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศต่างก็มีคณะกรรมการโครงการที่ประกอบด้วยสมาชิก
โรตารีอย่างน้อย 3 คน การมีคณะกรรมการโครงการท�ำให้มั่นใจได้ว่าท่านมีทีมงานที่จะสนับสนุนโครงการ
ทุกคนรู้รายละเอียดของโครงการ ตัดสินใจร่วมกันและท�ำให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามงบ
ประมาณ
ผู้อุปถัมภ์แต่ละฝ่ายแต่งตั้งผู้ติดต่อเบื้องต้นหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบในการติดต่อกับโรตารีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด และวางแผนการสื่อสารที่จะท�ำให้สโมสรของท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ในที่สุดแล้ว
สโมสรนั่นเองมิใช่โรแทเรียนแต่ละคนที่เป็นผู้รับผิดชอบผลของโครงการ
วางแผนงานเพื่อความต่อเนื่อง (Plan for continuity)
ในทุกๆ ปีโรตารี ผู้น�ำสโมสรเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ จะต้องบ่งชี้ผู้น�ำที่มีพันธสัญญากับ
โครงการและคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของทุนสนับสนุน ในบางครั้ง กรรมการของโครงการ
อาจจะไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้ จึงต้องก�ำหนดกระบวนการที่จะหาคนมาทดแทนได้เมื่อจ�ำเป็น หากสโมสร
อุปถัมภ์มอบหมายให้นายกสโมสรเป็นผู้ติดต่อเบื้องต้น จะต้องขอให้นายกเป็นกรรมการโครงการด้วย
ตัดสินใจว่าใครจะทำ�อะไร (Decide who will do what)
ในตอนนี้ ท่านมีผู้น�ำโครงการแล้ว แบ่งงานที่ส�ำคัญจากแผนงานโครงการในกลุ่มผู้น�ำและคนอื่นๆ มอบ
หมายงานให้สมาชิกทีมงาน องค์กรที่ให้ความร่วมมือ สมาชิกในชุมชน และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากแผน
งานของท่านรวมถึงการจัดการอาสาสมัครในท้องถิ่น ต้องให้ใครคนหนึ่งรับผิดชอบในการหาอาสาสมัคร
ต้อนรับพวกเขาที่ที่ตั้งโครงการ จัดหาอาหารและอาหารว่าง รวมทั้งขอบคุณในการท�ำงานของพวกเขา
หน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น การเข้าถึงชุมชน การรักษาภาพลักษณ์สาธารณะที่ดี และการส่งเสริม
โครงการโดยการใช้สื่อทางสังคม จดบันทึกหน้าที่รับผิดชอบเหล่านั้นและขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
เจ้าของงานแต่ละชิ้น การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจะท�ำให้ท่านสามารถประหยัดเวลาใน
ภายหลังและมั่นใจว่างานทุกอย่างท�ำเสร็จสิ้น และช่วยให้คณะกรรมการโครงการมุ่งความส�ำคัญไปที่ผล
ลัพธ์โดยรวมของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Avoid conflicts of interest)
สมาชิกโรตารีเป็นผู้น�ำภายในชุมชนของพวกเขา อาจจะมีกรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือเจ้าของบริษัท
ชิปปิ้ง ในขณะที่เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งที่ผู้น�ำของชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ จะต้องไม่มีใครที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงินในโครงการท�ำหน้าที่เป็นกรรมการโครงการ แม้แต่การมีท่าทีว่าจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถเป็นอุปสรรคต่อความส�ำเร็จของโครงการได้ สอบถามกรรมการว่าพวกเขา
มีผลประโยชน์ด้านการเงินในโครงการหรือไม่ และเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในใบ
สมัครของท่าน
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ขอคำ�แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญ (Get expert advice)
สมาชิกโรตารีมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เราใช้ความรู้เพื่อจัดการกับความท้าทายในแนวทางใหม่ๆ เรา
ยังรู้ว่าเมื่อใดที่เราต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการโครงการของผู้อุปถัมภ์สามารถหาค�ำแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญได้จากกลุ่มคนดังต่อไปนี้
l
l

l
l

l

สมาชิกสโมสรที่มีคุณสมบัติ (เช่น ปรึกษาหารือกับวิศวกรโยธาเกี่ยวกับโครงการน�้ำ)
องค์กรที่ให้ความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรด้านเทคนิคที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาและด�ำเนิน
โครงการได้
กลุ่มโรแทเรียนปฏิบัติการ (Rotarian Action Group - RAG) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผู้จัดการเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี ซึ่งช่วยจัดการแผนงานโครงการที่มีสิทธิ์ขอรับทุนและให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisor) สามารถให้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค และประเมินโครงการที่ใช้ทุนสนับสนุนที่มีขนาดใหญ่ให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี

บ่งชี้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ (Identify Measureable Outcomes)

เมื่อท่านวัดผลของความส�ำเร็จ ท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าได้ท�ำให้เกิดความแตกต่างที่ดีขึ้น ชื่อเสียงของ
โรตารีในฐานะที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับสโมสรของท่านและสโมสรอีกนับหมื่นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก เราต้องการวัดผลสิ่งดีๆ ที่เรา
กระท�ำในโลกนี้ เราจึงสร้างมันขึ้นในข้อก�ำหนดของ Global Grant การท�ำให้ผลกระทบมีคุณสมบัติยังท�ำ
ให้สามารถส่งเสริมโครงการได้ง่ายขึ้นเมื่อประสบความส�ำเร็จ
วิธีการเริ่มต้น (Here’s how can you get started)
พิจารณาผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการที่จะเกิดกับชุมชนและพิจารณาว่าจะวัดผลการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวกได้อย่างไร ใช้เอกสารภาคผนวกแผนการติดตามและประเมินผล Global Grant (Global Grant
Monitoring and Evaluation Plan Supplement) เพื่อค้นหาประเด็นข้อมูลที่วัดผลได้ และพัฒนาแผน
งานการประเมินผลซึ่งจะต้องรวมอยู่ในใบสมัครทุนสนับสนุน
l
l

l
l

บ่งชี้เฉพาะว่าใครจะเป็นผู้รับประโยชน์จากโครงการของท่าน และได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเปรียบเทียบและก�ำหนดเป้าหมายที่จะวัดความก้าวหน้าในระหว่างและ
หลังจากโครงการ
บ่งชี้วิธีการวัดผล
สร้างไทม์ไลน์ (เส้นก�ำหนดเวลา)
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จัดงบประมาณ 5-10% ของเงินทุนโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประเมินผล เช่น การเดิน
ทางในประเทศ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากการวัดผล
ความส�ำเร็จของเราเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง โรตารีจึงคาดหวังที่ให้มีการก�ำหนดค่าใช้จ่ายการประเมินเอาไว้ในงบ
ประมาณของ Global Grant ทุกๆ โครงการ

สร้างแผนการเงิน (Create a Financial Plan)

ก่อนที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่านต้องพัฒนาแผนจัดการการเงินก่อน แผนงานจะช่วยในการจัดการเงิน
ทุนได้อย่างดี การควบคุมดูแล ส่งเสริมความโปร่งใสและลดข้อผิดพลาดรวมทั้งการใช้จ่ายเงินผิดประเภท
แผนการจัดการการเงินแสดงถึงวิธีที่ท่านจะด�ำเนินการดังนี้
เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนอย่างถูกต้องในระหว่างการด�ำเนินโครงการ
l จัดเก็บบันทึกการเงินอย่างถี่ถ้วน
l จัดการบัญชีธนาคารที่ควบคุมดูแลโดยสโมสรหรือภาค
การจัดการเงินทุนผิดพลาดเป็นการฝ่าฝืนโดยตรงต่อบททดสอบ 4 แนวทางตลอดจนพันธะกิจและค่านิยม
ของโรตารี สโมสรที่จัดการการเงินทุนสนับสนุนผิดพลาดบ่อนท�ำลายความน่าเชื่อถือของโรตารีและมูลนิธิ
หากมีการใช้เงินผิดประเภท ผู้อุปถัมภ์จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินเต็มจ�ำนวนคืนแก่มูลนิธิโรตารี และ
ยังเสี่ยงต่อการถูกแขวนจากการท�ำกิจกรรมของมูลนิธิโรตารีหรือถูกยุบเลิก
l

พัฒนางบประมาณ (Develop a Budget)
เมื่อพัฒนางบประมาณ ต้องให้ความสนใจในเรื่องเป้าหมายของโครงการและทรัพยากรการหาทุนของผู้
อุปถัมภ์ จัดท�ำงบประมาณเบื้องต้น ปรึกษาหารือว่ามีเงิน DDF และเงินสดจ�ำนวนเท่าใด และปรับงบ
ประมาณให้เป็นไปตามต้องการ จะต้องส่งงบประมาณที่แจกแจงรายละเอียดและประเภทไปพร้อมกับใบ
สมัคร
เมื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งของและการบริการต่างๆ ต้องท�ำการประกวดราคาหรือใบเสนอราคา
ค่าใช้จ่ายหลักแต่ละรายการจากอย่างน้อย 3 ร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาดี
ที่สุด ในกระบวนการประกวดราคาแข่งขัน ต้องบ่งชี้สมาชิกโรตารีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดราคา
ของผู้ขายและมั่นใจว่าสมาชิกโรตารีนั้นมิได้เป็นกรรมการโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ
คัดเลือกผู้ขายได้แล้ว ต้องท�ำเอกสารชี้แจงเหตุผลที่เลือกและเก็บบันทึกการประกวดราคาทั้งหมดเอาไว้
ท่านจะต้องรวบรวมรายละเอียดเหล่านี้ใส่ลงในใบสมัครด้วย
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การหาทุน (Raise Funds)
Global Grant เป็นการรวบรวมเงินทุนที่มาจากสโมสรผู้อุปถัมภ์และเงินสมทบจากมูลนิธิโรตารี เงินสมทบ
เหล่านี้ช่วยให้โรแทเรียนสามารถท�ำงานได้มากขึ้นจากเงินบริจาคด้วยความเมตตาของโรแทเรียนทั่วโลก
Global Grant ทุกทุนจะต้องรวมเงินสมทบอย่างน้อย 15,000 เหรียญ จากกองทุนโลกของมูลนิธิโรตารี
และมีงบประมาณโครงการอย่างน้อย 30,000 เหรียญ จ�ำนวนเงินที่จะต้องบริจาคขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ของโครงการและขึ้นอยู่กับว่าใช้เงินสดหรือเงิน DDF ผู้อุปถัมภ์สามารถให้เงินทุนแก่โครงการและกิจกรรม
ของ Global Grant โดยการใช้เงินจากแหล่งดังต่อไปนี้
l
l

l

DDF (District Designated Funds) – จะได้รับสมทบ 100% จากกองทุนโลก
การบริจาคเงินสดของสมาชิกโรตารี (Rotary member cash contributions) – การบริจาคโดย
ทันทีแก่มูลนิธิโรตารีจากสมาชิกโรตารีหรือทุนที่หามาโดยสมาชิกโรตารี จะได้รับการสมทบ 50% จาก
กองทุนโลก
การบริจาคเงินสดโดยผู้ที่มิใช่สมาชิก (Nonmember cash contributions) - การบริจาคเงินเข้า
บัญชีโครงการหรือบริจาคให้มูลนิธิโรตารีโดยองค์กรอื่นหรือภาคส่วนอื่น (ไม่รวมองค์กรที่ให้ความร่วม
มือหรือผู้รับประโยชน์จากโครงการ) จะได้รับการสมทบ 50% จากกองทุนโลก

กองทุ น โลกจะให้
เงิ น แก่ ทุ น สนั บ สนุ น และ
โปรแกรมต่างๆ แก่ภาค
ทุกภาค 50% ของการ
บริจาคเข้าสู่ระบบ SHARE
จะถู ก ส่ ง ไปยั ง กองทุนโลก
ผู้บริจาคยังสามารถส่งราย
ได้ที่ใช้จ่ายได้โดยตรงจาก
เงิ น บริ จ าคกองทุ น ถาวร
ทั้ ง หมดเข้ า สู ่ ก องทุ น โลก
เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่
ส�ำคัญ

เงินสดที่บริจาคให้แก่มูลนิธิโรตารีซึ่งจะน�ำไปใช้ส�ำหรับ Global Grant จะต้องมีการบริจาคเงินเพิ่ม
อีก 5% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเงินทุนเหล่านี้ ในขณะที่ท่านวางแผนงาน
โครงการ ให้ใช้เครื่องค�ำนวณทุน Global Grant (Global Grant Calculator) เพื่อจัดการตัวเลข
งบประมาณโดยอัตโนมัติ เมื่อสมัครขอรับ Global Grant เครื่องมือการสมัครทุนสนับสนุน (Grant
Application Tool) จะท�ำการค�ำนวณให้เมื่อท่านใส่ข้อมูลต่างๆ โดยจะแสดงจ�ำนวนทั้งหมดที่
ต้องการเพื่อให้ทุนเต็มจ�ำนวนแก่โครงการ
คะแนนส�ำหรับการยกย่อง Paul Harris Fellow จะได้รับเต็มจ�ำนวนเงินสดที่บริจาคให้แก่มูลนิธิ
หากมีใบก�ำกับภาษี จะแสดงจ�ำนวนเต็มของการบริจาคเงินสด แต่เงินที่บริจาคเพิ่ม 5% จะไม่ได้รับ
การสมทบจากมูลนิธิ
เมื่อท่านใช้เงิน DDF ส�ำหรับโครงการ Global Grant ไม่ต้องมีการบริจาคเงินเพิ่ม การบริจาคเงิน
สดโดยตรงเข้าบัญชีโครงการก็มิต้องบริจาคเพิ่มอีก 5% เช่นกัน ดังนั้น ต้องแจ้งให้ผู้ประสานงาน
การจ่ายเงินของมูลนิธิทราบจ�ำนวนเงินสด (หากมี) ที่ส่งโดยตรงให้แก่บัญชีโครงการด้วย อย่างไร
ก็ตาม ต้องจ�ำไว้ว่าการบริจาคนั้นจะไม่ได้รับคะแนนการยกย่อง และมูลนิธิจะไม่ออกใบก�ำกับภาษี
ให้
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มูลนิธิโรตารีไม่เคยร้องขอเงินจากชุมชนที่รับประโยชน์จากโครงการที่ได้รับทุน Global Grant เนื่องจาก
สมาชิกโรตารีได้บ่งชี้ว่าชุมชนแห่งนี้มีความยากไร้ เราจะไม่เก็บเงินจากผู้รับประโยชน์เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนการรับทุนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนโดยสมาชิกเพื่อสมทบกับทุนสนับสนุนของ
มูลนิธิโรตารี
การเป็นเจ้าของของชุมชนเป็นเรื่องส�ำคัญ เมื่อพัฒนาแผนงานโครงการกับชุมชนต้องบ่งชี้ค่าใช้จ่าย
โครงการในระยะยาวด้วย สโมสรที่อุปถัมภ์สามารถแนะน�ำให้สมาชิกชุมชนบริจาคเข้าบัญชีของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการสนับสนุนโครงการต่อไปและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน แต่เงินที่รวบรวมได้นั้นไม่
ควรจะใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ เงินจากชุมชนควรใช้เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพิ่มเติม (เช่น แต่ละครัว
เรือนที่ได้รับน�้ำจากบ่อส่งผ่านท่อควรจะเสียเงินเดือนละ 1 เหรียญ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังจากที่
โครงการจบลง)

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

ท�ำงานร่วมกับเพื่อนผู้ร่วมโครงการเพื่อสร้างแผนงานโครงการที่มีผลซึ่งวัดได้เพื่อเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินโครงการ ต้องมั่นใจว่าผู้ร่วมโครงการแต่ละฝ่ายเข้าใจและท�ำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
จนเสร็จสมบูรณ์ แผนจัดการการเงินและงบประมาณที่ดีจะช่วยในการก�ำหนดว่าต้องการเงินทุน
ส�ำหรับโครงการเท่าใด และท�ำให้มั่นใจว่าทุนสนับสนุนจะถูกใช้จ่ายไปตามแผนที่วางเอาไว้
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บทที่ 4
สมัครขอรับทุน
Global Grant
(Apply for a Global Grant)

ในการสมัครขอรับทุน Global Grant ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน My Rotary หากท่านยังไม่มีบัญชี My
Rotary ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำเพื่อสร้างบัญชี

เริ่มต้น (Get Started)

ปรึกษาหารือเรื่องโครงการที่เสนอแนะและทางเลือกการเงินกับคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาคก่อนที่จะ
เริ่มต้นสมัครทุน Global Grant ภาคของท่านอาจจะสามารถจัดเงิน DDF หรือการสนับสนุนหรือความ
เชี่ยวชาญอย่างอื่นให้ ระบบออนไลน์ของโรตารีจะแจ้งให้ผู้ว่าการภาคและประธานมูลนิธิโรตารีภาคทราบ
โดยอัตโนมัติว่าท่านก�ำลังสมัครขอรับ Global Grant
การใช้เครื่องมือการสมัครทุนสนับสนุน (Using the grant application tool)
เมื่อท่านและสโมสรพร้อมที่จะสมัครให้ไปที่เมนู grant application tool ที่ My Rotary ใช้ค�ำแนะน�ำใน
การสมัคร (application guide) ทีละขั้นตอนเพื่อกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ดูค�ำแนะน�ำในการสมัครทุน
สนับสนุนทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ โปรดอ่าน Global Grant Vocational Training Team Member
Online Application Process
มูลนิธิโรตารีรับใบสมัครตลอดทั้งปี จงให้เวลาตัวท่านเองอย่างเต็มที่ในการกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและ
รับการอนุมัติจากทุกภาคส่วนที่จ�ำเป็น หากโครงการเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ ต้องส่งใบ
สมัครอย่างน้อย 90 วันก่อนการเดินทาง

พิ จ ารณา grant
application template
เพื่อเตรียมตอบค�ำถามก่อน
ที่จะเริ่มต้นท�ำงานสมัครทุน
สนับสนุนอย่างแท้จริง

ไ ป ที่ ค� ำ แ น ะ น� ำ
Global Grant Lifecycle
เพื่ อ ดู ภาพกระบวนการของ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด

เมื่อเริ่มท�ำการสมัคร ในขั้นแรกท่านจะถูกขอให้ท�ำการตรวจสอบความรู้จนเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่า
โครงการเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ Global Grant ท่านจะถูกขอให้อธิบายดังต่อไปนี้
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมต่างๆ
แผนงานและก�ำหนดการของโครงการ
ความต้องการของชุมชน
เรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
องค์กรที่ให้ความร่วมมือและผู้ร่วมโครงการ
การเดินทางของอาสาสมัคร
การมีส่วนร่วมของโรแทเรียน
งบประมาณโครงการ
การเงิน

ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ครบถ้วนทั้งหมด
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มีอะไรเกิดขึ้นต่อไป (What happens next?)
เมื่อใบสมัครที่ท่านกรอกเสร็จสมบูรณ์ถูกส่งออกไปแล้วจะได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุน
ในภูมิภาคและพนักงานอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ใบสมัครที่ขอรับการสมทบมากกว่า 50,000 เหรียญ จะได้รับการ
พิจารณาโดยที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisers) หากต้องการราย
ละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคจะติดต่อกับท่านเพื่อให้ค�ำอธิบายที่เข้าใจได้มากขึ้น
เกี่ยวกับโครงการรวมทั้งแนะน�ำวิธีการที่จะส่งเสริมแผนงานโครงการของท่าน และยังเป็นผู้ติดต่อโรตารี
หลักซึ่งจะช่วยท่านตลอดอายุของโครงการด้วย

การพิจารณาและอนุมัติ (Reviews and Approvals)

เจ้าหน้าที่สโมสรและภาคมีระดับของการเข้าถึงใบสมัครทุนสมทบของท่านแตกต่างกัน บางคนจะต้อง
อนุมัติโครงการในเครื่องมือการสมัครในบางขั้นตอนเพื่อการพิจารณา
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าใครในระดับภาคและสโมสรของผู้อุปถัมภ์ที่สามารถเห็นและแก้ไขใบสมัคร
ของท่านได้ รวมทั้งบทบาทในการพิจารณา
ดูใบสมัคร

แก้ไขใบสมัคร

l
ผู้ติดต่อโครงการเบื้องต้น
l
นายกสโมสร
l
เหรัญญิกสโมสร
l
ประธานมูลนิธิโรตารีภาค
l
ผู้ว่าการภาค
ประธานคณะอนุกรรมการดูแลเงินทุน
l
มูลนิธิของภาค
l
คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนของภาค
ประธานคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา
l
ของภาค
*ลงนามข้อตกลงทางกฎหมายหลังจากที่ใบสมัครได้รับอนุมัติจากโรตารี
**ในกรณีที่ใช้เงิน DDF ใช้ส�ำหรับทุนสนับสนุนนี้
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ใบสมัคร

l

l

l

l*

l

l

l

l**

l
l
l
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การไม่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุน (Grant Ineligibility)

หากใบสมัครทุนสนับสนุนของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดของ Global Grant เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุน
ในภูมิภาคของท่านจะท�ำงานร่วมกับท่านเพื่อเปลี่ยนแปลงตามความจ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
หากท่านและสโมสรที่ร่วมโครงการไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โครงการของท่านจะไม่มี
สิทธิ์ได้รับทุน Global Grant
ใบสมัครทุนสนับสนุนที่มักจะถูกปฏิเสธมากที่สุดเนื่องมาจากเหตุผลต่อไปนี้
l

โครงการไม่เข้ากับเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี

l

โครงการไม่มีความยั่งยืน

l

โครงการเป็นประโยชน์แก่โปรแกรมขององค์กรอื่น

l

สโมสรผู้ร่วมโครงการมีทุนสนับสนุนที่เปิดอยู่ถึง 10 โครงการซึ่งเป็นจ�ำนวนสูงสุดแล้ว

l

สโมสรผู้ร่วมโครงการไม่ส่งรายงานทุนสนับสนุนอื่นตามที่ก�ำหนด

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

เริ่มต้นการสมัครทุนสนับสนุนหลังจากที่สโมสรของท่านและผู้ร่วมโครงการได้เห็นชอบขั้นตอน
สุดท้ายในแผนงานโครงการแล้ว และท่านได้ติดต่อกับภาคเกี่ยวกับความต้องการเงินทุนของสโมสร
ตอบทุกค�ำถามอย่างชัดเจนและกระชับ เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคจะท�ำงานร่วมกับท่าน
เพื่อท�ำการเปลี่ยนแปลงความต้องการในใบสมัครเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ Global Grant
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บทที่ 5
ดำ�เนินการ ติดตาม
และประเมินโครงการ
(Implement, Monitor and
Evaluate Your Project)

โรตารียกย่องความมุ่งมั่นที่เรากระท�ำต่อชุมชน ดังเช่นความส�ำคัญของการวางแผนโครงการมีความ
ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำตามแผนงานและรับผิดชอบผลงาน

การดำ�เนินโครงการ (Project Implementation)

เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท่านจะด�ำเนินโครงการตามแผนงานโครงการ เนื่องจากว่าผู้ร่วมโครงการทุกฝ่ายและ
มูลนิธิโรตารีได้ตกลงยินยอมตามแผนงานนั้นแล้ว และท�ำงานภายใต้แผนงานนั้น หากมีปัญหาที่ท้าทาย
เกิดขึ้นต้องสื่อสารกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองโดยทันทีด้วยการร่วมมือกัน การเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในแผนงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคของท่าน
ขณะที่ด�ำเนินโครงการ จะต้องทบทวนแผนโครงการกับคณะกรรมการโครงการและทีมงานเสมอๆ วัด
ความส�ำเร็จของโครงการและรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ มอบหมายงาน
และตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอกับสโมสรที่ร่วมโครงการ องค์กรที่ร่วมมือ และชุมชน เพื่อบ่งชี้และแก้ไข
ประเด็นปัญหาก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อความส�ำเร็จของโครงการ ท่านควรจะชี้แจงงานในปัจจุบันอย่าง
สม�่ำเสมอแก่สมาชิกสโมสร
ท่านควรจะมีรายชื่อทางอีเมลของบุคคลดังต่อไปนี้คือ ผู้อุปถัมภ์ทุนทั้งหมด องค์กรที่ร่วมมือ สมาชิกชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสโมสร และภาคส่วนอื่นๆ ที่ให้ความสนใจ แจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงความก้าวหน้า ความ
ท้าทาย และการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาของโครงการ
ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพและผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศจะต้องด�ำเนินการอย่างน้อยที่สุดดังต่อไปนี้
l

l
l

l

สื่อสารกันและกัน และสื่อสารกับชุมชนที่รับประโยชน์อย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับทุนสนับ
สนุน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคทันทีที่มีค�ำถาม
รับการอนุมัติล่วงหน้าจากกันและกัน และจากโรตารีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับขอบเขตหรืองบ
ประมาณโครงการ
รายงานต่อมูลนิธิทุก 12 เดือน

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

การติดตามเป็นกระบวนการที่ท�ำต่อเนื่องในการเก็บข้อมูลเฉพาะ และใช้มาตรการรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
ที่วางโครงร่างไว้ในใบสมัครขอรับทุนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การประเมินผลเป็นการ
ประเมินว่าโครงการของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด การท�ำงานร่วมกันจะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการ
ปรับปรุงโครงการโดยการตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อน และประเมินความส�ำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว
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ท่านจะต้องติดตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะท�ำให้โครงการอยู่ในลักษณะที่ควรจะเป็น
ไปโดยการเตือนทุกคนถึงผลกระทบที่ต้องการและตรวจสอบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีผลในทางก้าวหน้าที่วัด
ได้ไปสู่เป้าหมาย เมื่อค้นพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้ปัญหานั้น และปรับแนวทาง
ส�ำหรับช่วงที่เหลืออยู่ของโครงการ ผสมผสานสิ่งที่เรียนรู้กับโครงการในอนาคตเพื่อเพิ่มพูนความยั่งยืน
และความส�ำเร็จและแบ่งปันประสบการณ์กับสมาชิกโรตารีอื่นๆ
ภาคผนวกการติดตามและประเมินผลมีค�ำจ�ำกัดความค�ำศัพท์ของโรตารีและตัวอย่างแผนการติดตามที่
สามารถปรับใช้กับโครงการของท่าน ภาคผนวกทุนการศึกษาจะมีค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในการติดตามทุนการ
ศึกษาที่ใช้ Global Grant

ความโปร่งใสของการเงิน (Financial Transparency)

แผนการจัดการการเงินที่พัฒนาขึ้นในระหว่างการวางแผนงานโครงการจะช่วยในการติดตามเงินทุน
สนับสนุน ส่งเสริมความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและป้องกันการใช้เงินผิดประเภท ทั้งยังเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำรายงาน แผนการจัดการการเงินเป็นแนวทางส�ำหรับการเก็บรักษาบันทึก
ต่างๆ ด้วย
การติดตามการด�ำเนินงานตามแผนการเงินและความก้าวหน้าโดยรวมจะช่วยท่านในการติดตามดูแลงบ
ประมาณ ประเมินความส�ำเร็จหลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง และจัดเตรียมข้อมูลโครงการทั้งหมดให้พร้อม
เพื่อการรายงาน ต้องมั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เอกสารการเงิน
และการสื่อสารต่างๆ
เปิดบัญชีธนาคาร (open a bank account)
มูลนิธิโรตารีแนะน�ำให้สโมสรอุปถัมภ์ที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการเงินของทุนสนับสนุน หากไม่มีเหตุผลอื่น
ใดในการจัดการเงินทุนในต่างประเทศ
สโมสรอุ ป ถั ม ภ์ ค วรจะเก็บ รัก ษาบัญ ชีธ นาคารที่สโมสรเป็ น ผู ้ ค วบคุ มดู แลเพื่ อ การรั บและจ่ า ยเงิ น ทุ น
สนับสนุนของมูลนิธิเท่านั้น ทุกโครงการที่เปิดด�ำเนินการอยู่จะต้องมีบัญชีของตนเองและไม่เป็นบัญชีที่ก่อ
ให้เกิดดอกเบี้ยเป็นรายได้แก่สโมสร ดังนั้น จึงควรจะฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมี
ดอกเบี้ยน้อยที่สุด บัญชีที่ใช้เช็คในการสั่งจ่ายจะท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นในการรับจ่ายเงินหลายครั้งตาม
ต้องการเมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน และยังมั่นใจได้ว่าจะมีรายงานการเงินจากธนาคารด้วย ชื่อของบัญชีควรจะ
บ่งชี้ชื่อสโมสรโดยมีผู้มีอ�ำนาจลงนามเป็นสมาชิกโรตารีสองคนในการเบิกจ่ายเงิน
ต้องมีแผนส�ำรองในการควบคุมการเปลี่ยนถ่ายการควบคุมบัญชีธนาคารของโครงการในกรณีที่ผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามไม่สามารถท�ำหน้าที่ของตนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจลงนามของบัญชี จะต้องแจ้งให้เจ้า
หน้าที่ทุนสนับสนุนของท่านทราบด้วย
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ทำ�ตามกฎหมายท้องถิ่น (Follow local laws)
ในขณะที่มูลนิธิโรตารีพยายามให้ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำระหว่างประเทศ กฎหมายในบางประเทศและ
ในบางภูมิภาคอาจจะมีความเข้มงวดมากกว่าข้อก�ำหนดของมูลนิธิ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์เจ้า
ภาพและผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศที่จะต้องตระหนักถึงและท�ำงานสอดคล้องกับกฎหมายในท้องถิ่น ใน
ทางตรงข้าม หากกฎหมายท้องถิ่นมีความเข้มงวดน้อยกว่าสโมสรจะต้องยังคงท�ำตามข้อก�ำหนดของมูลนิธิ
สถานการณ์ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมูลนิธิ (เช่น การตั้งชื่อบัญชีธนาคาร เป็นต้น)
จะได้รับการจัดการเป็นกรณีๆ ไป ติดต่อกับผู้ประสานงานการจ่ายเงิน (payment coordinator) เพื่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
การโอนและจ่ายเงินทุน (Transfer and disbursement of funds)
หลังจากที่ใบสมัคร Global Grant ได้รับอนุมัติ สโมสรจะต้องท�ำตามข้อก�ำหนดในการจ่ายเงินให้สมบูรณ์
ตามที่มีระบุไว้ในประกาศแจ้งการอนุมัติ ดังนี้
l ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของโครงการ
l ชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนามซึ่งเป็นสมาชิกโรตารี 2 คน
l ลงนามในข้อตกลงทางกฎหมายของ Global Grant
l ส่งการบริจาคเงินสดให้มูลนิธิโรตารีหรือฝากเงินเข้าบัญชีโครงการโดยตรง

ข้ อ ตกลงทุ น สนั บ
สนุ น จะถู ก ท� ำ ขึ้ นระหว่าง
มู ล นิ ธิ แ ละสโมสรเท่ า นั้ น
และจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายของรัฐอิลินอยล์
(เพราะมู ล นิ ธิ โ รตารี เ ป็ น
หน่วยงานในรัฐอิลินอยล์)
และของสหรั ฐ อเมริ ก า
ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ทุ น ควรจะต้ อ ง
ด� ำ เนิ น การตามกฎหมาย
ท้องถิ่นของตนด้วย

ประกาศแจ้งการอนุมัติจะให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการเตรียมการเดินทางและประกันการเดินทางที่นอก
เหนือไปจากเงื่อนไขและข้อตกลงของทุนซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่สุด
ในบางครั้ง มูลนิธิจ่ายเงินทุนสนับสนุนก้อนใหญ่เป็นงวด ขึ้นอยู่กับแผนการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายของ
โครงการ เงินทุนจะต้องได้รับการจัดการและจ่ายโดยสโมสรโดยไม่ส่งต่อให้กับผู้ร่วมโครงการที่มิใช่โรตารี
หรือให้ผู้โครงการหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่โรตารีเพื่อการใช้จ่าย หากองค์กรผู้ร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
สโมสรจะต้องเบิกจ่ายเงินจากบัญชีโครงการคืนให้หลังได้รับใบเสร็จรับเงินมาแล้ว
หากมีเงินทุนสนับสนุนที่ไม่ได้ใช้เหลืออยู่เกินกว่า 500 เหรียญสหรัฐ จะต้องคืนเงินนั้นให้แก่มูลนิธิโรตารี
และจะถูกเครดิตเข้ากองทุนโลก ยกเว้นในบางประเทศที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้
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เก็บบันทึกการเงิน (keep financial records)
ด�ำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเพื่อใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และในเวลาอันควร เก็บบันทึกราย
ละเอียดในสิ่งที่กระท�ำ ส�ำหรับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่แล้ว การท�ำระบบบัญชีเดี่ยว (Single–entry financial journal) หรือบัญชีแยกประเภท (Ledger) ก็เพียงพอส�ำหรับวิธีการระบบบัญชีแล้ว
ช�ำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการโดยใช้เช็คหรือวิธีการอื่นที่สามารถติดตามได้ เก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
ของค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่ามากกว่า 75 เหรียญทั้งหมด หากมีผู้ที่ใช้จ่ายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเก็บ
กระดาษบันทึกที่แสดงการจ่ายว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจลงนามทั้งสองคน เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่มี
รายละเอียด และบันทึกการโอนเงินในบัญชีแยกประเภท ส�ำหรับธุรกรรมการเงินแต่ละครั้งจะต้องมีการ
บันทึกวันที่ จ�ำนวนเงิน และเหตุผลของธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทด้วย ธุรกรรมการเงินอาจจะรวมถึง
รายได้ เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับและส่วนที่รับคืน
ไม่ควรจะท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดเลยแต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรเก็บใบเสร็จรับเงินที่ยืนยันการช�ำระ
เงินสด ใบเสร็จรับเงินที่เป็นชื่อของสโมสรและลงนามโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ธุรกรรมการเงินที่เป็นเงิน
สดจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อุปถัมภ์ทั้งสองฝ่าย ท่านสามารถใช้ใบส�ำคัญจ่ายที่มีลายเซ็นเพื่อเป็นเอกสาร
บันทึกรายการ
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการที่ผู้อุปถัมภ์โรตารีสามารถติดตามการไหลเวียนของเงินทุนโครงการซึ่ง
แบ่งตามประเภทของงบประมาณผ่านบัญชีธนาคารและเงินสดย่อย ธุรกรรมทุกรายการจะต้องได้รับการ
บันทึกเอาไว้
บัญชีการเงิน (Financial Journal)
ค่าธรรมเนียม
สัญญา

วัสดุ
อุปกรณ์

วันที่

ธุรกรรม/ผู้รับเงิน

ธนาคาร
USD

1 ก.พ.

การบริจาคของเจ้าภาพ

1,000

เงินบริจาคของเจ้าภาพเข้าธนาคารโดยตรง

1 มี.ค.

จากมูลนิธิ (+DDF)

30,000

ทุนสนับสนุนของมูลนิธิจ่ายเข้าธนาคาร

8 มี.ค.

การแลกเปลี่ยนเงิน

(5,000)

9 มี.ค.

บริษัท ABC Contractors

(150,000)

1 เม.ย.

เงินสดย่อย

(25,000)

2 เม.ย.

บริษัท xyz Supplies

15 ก.ค.

ส่วนรับคืน

รวมทั้งสิ้น
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ธนาคาร KES เงินสด KES

เปลี่ยนเงิน USD เป็นบัญชี KES ทาง
อิเลคทรอนิคส์

425,000
150,000

จ่ายโดยเช็ค KES

25,000
(3,500)

โอนเงินเป็นเพ็ตตี้แคช
1,500

2,000

5,000
26,000

255,000

หมายเหตุ

จ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาและวัสดุต่างๆ
จากเงินสดย่อย
รับเงินคืนจากบริษัท ABC Contractors

21,500
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เก็บรักษาเอกสาร (Retain documents)
เก็บรักษาบันทึกรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจของสโมสร กฎหมายท้องถิ่น และการ
ด�ำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐาน ท�ำส�ำเนาเอกสารทุกรายการเพื่อให้กิจกรรมโครงการด�ำเนินไปโดยไม่มีการหยุด
ชะงักในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติ หากกฎหมายท้องถิ่นก�ำหนดให้ท่านต้องส่งข้อมูลฉบับจริงให้แก่
มูลนิธิ ท่านยังจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาส�ำเนาของเอกสารเหล่านั้นเอาไว้ด้วย

เก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้เป็นบันทึกของท่าน
c
c

c

c

จดหมายโต้ตอบที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุนทั้งหมดรวมทั้งอีเมล
เอกสารที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ซึ่งรวมถึง
- การประเมินชุมชน
- บันทึกความเข้าใจขององค์กรที่ให้ความร่วมมือ
เอกสารของผู้ขายซึ่งรวมถึง
- ใบเสนอราคา
- สัญญาต่างๆ
เอกสารที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุน
- ข้อตกลงการฝึกอบรมด้านอาชีพ และทุนการศึกษา
- ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
- รายงานการเงินของธนาคารและเอกสารการเงินอื่นๆ
- รายการวัสดุอุปกรณ์
- รูปภาพ

เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดตามที่ก�ำหนดโดยบันทึกความเข้าใจของสโมสร (MOU) ในสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้กัน
และบุคคลมากกว่าหนึ่งคนสามารถเข้าถึงได้ เก็บรักษาเอกสารตัวจริงของทุนสนับสนุน รายงานการเงิน
และใบเสร็จรับเงินเอาไว้อย่างน้อยห้าปีหลังจากปิดโครงการหรือนานกว่านั้นหากกฎหมายท้องถิ่นบัญญัติ
ไว้ ผู้รับทุนการศึกษาและสมาชิกทีมฝึกอบรมด้านอาชีพจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายที่มีจ�ำนวน 75
เหรียญหรือมากกว่าที่จ่ายจากงบประมาณของทุนสนับสนุน
ติดตามรายการสิ่งของ (Track inventory)
จัดท�ำระบบรายการสิ่งของเพื่อติดตามอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ซื้อหา ผลิต หรือแจกจ่ายผ่านทุน
สนับสนุน บ่งชี้ว่าใครหรือหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าของสิ่งของ สโมสรโรตารีไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ที่ใช้ทุนสนับสนุนได้ ทรัพย์สินที่จัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนจะต้องตกเป็นของผู้รับประโยชน์จากทุนตาม
กฎหมาย การเก็บบันทึกว่าเก็บทรัพย์สินของโครงการทุนสนับสนุนไว้ในที่ใดจะเป็นการช่วยทั้งผู้อุปถัมภ์
และชุมชน แม้กระทั่งหลังจากการด�ำเนินโครงการแล้ว
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ตัวอย่างเช่น เนื่องจากบ่อน�้ำลึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา ซึ่งอาจจะมีโอกาส
ในการปนเปื้อนของน�้ำใต้ดิน อาจจะจ�ำเป็นส�ำหรับรัฐบาลที่จะต้องตรวจสอบบ่อน�้ำเหล่านี้เป็นระยะเพื่อ
ทดสอบคุณภาพน�้ำ
เพื่อความยั่งยืน การจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆ ในท้องถิ่น ควรจัดการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆ
ในท้องถิ่นหากเป็นไปได้ โดยการหารือกับชุมชนที่รับประโยชน์เพื่อให้สามารถใช้ ด�ำเนินงาน เก็บรักษา
และซ่อมแซมได้หลังจากที่โครงการสิ้นสุดลง

ทบทวน เยี่ยมเยือน และตรวจสอบ
(Reviews, Visit and Audits)

นอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่สมาชิกโรตารีแล้ว ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิ
(Cadre of Technical Advisers) ยังท�ำหน้าที่ประเมินโครงการทุน Global Grant ให้แก่คณะกรรมการ
มูลนิธิด้วย ที่ปรึกษาอาจจะท�ำการประเมินด้วยวิธีดังต่อไปนี้
l

l

l

การพิจารณาด้านเทคนิค (Technical review) คือการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของ
โครงการตามใบสมัครและจะท�ำเฉพาะในระหว่างช่วงเวลาของการพิจารณาใบสมัคร ซึ่งไม่รวมการเยี่ยม
ที่ตั้งโครงการหรือการสื่อสารกับผู้อุปถัมภ์โครงการ
การเยี่ยมที่ตั้งโครงการ (Site Visits) เป็นการประเมินในที่ตั้งโครงการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในด้าน
เทคนิคของโครงการที่เสนอโดยผู้ไปเยือนที่ตั้งโครงการล่วงหน้า การประเมินโครงการที่ด�ำเนินอยู่โดย
การติดตามในระหว่างช่วงกลาง หรือผลกระทบของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยผู้ติดตามภายหลัง
โครงการเสร็จสิ้นลง
การตรวจสอบ (Audits) คือการประเมินการจัดการการเงินและการดูแลเงินทุน ซึ่งที่ปรึกษา (cadre)
จะพบปะกับผู้อุปถัมภ์โครงการและชุมชนที่ได้รับประโยชน์ในที่ตั้งโครงการ มูลนิธิโรตารีจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจในแต่ละปีเพื่อให้มั่นใจว่าทุนสนับสนุนถูกใช้ไปตามที่ได้รับอนุมัติ
กระบวนการพิจารณาตามขนาดของทุนสนับสนุน
การพิจารณาด้าน การเยี่ยมที่ตั้ง
เทคนิค
ในช่วงกลาง
$15,000$50,000
$50,001$100,000
$100,001$200,000

การเยี่ยมที่ตั้งล่วง
หน้า

อนุมัติโดยกรรมการ
มูลนิธิ






(ขึ้นอยู่กับความยาก
ง่ายด้านเทคนิค)
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ทุนสนับสนุนที่ใช้เฉพาะส�ำหรับทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือทุนการศึกษา จะได้รับการยกเว้นจาก
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินโครงการของ cadre นั้นให้อ่านเพิ่มเติม
จาก Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

ด�ำเนินงานตามแผนการจัดการการเงินและโครงการของท่าน และสื่อสารกับผู้ร่วมโครงการและ
ชุมชนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รักษาความโปร่งใสเมื่อ
มีการรับจ่ายเงินโดยการติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายการสิ่งของรวมทั้งเก็บรักษาเอกสารต่างๆ
นอกจากนี้ ต้องรายงานกิจกรรมและบันทึกข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
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บทที่ 6
รายงานความก้าวหน้า
และผลที่ได้รับ
(Report Your Progress and
Outcome)

โรตารีต้องการทราบว่าโครงการของท่านด�ำเนินการอย่างไรรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรา
สามารถวัดผลและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เรากระท�ำในโลกนี้ ความน่าเชื่อถือของเราในฐานะ
ที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ขึ้นอยู่กับการดูแลเงินทุนเป็นอย่างดีและการจัดการโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรายงานทุนสนับสนุน ความรับผิดชอบของท่านและผู้ร่วมโครงการที่มีต่อโรตารีและ
ต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอีกด้วย

ข้อกำ�หนดในการรายงาน (Reporting Requirements)
ทั้ ง ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ เ จ้ า ภาพและผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ ร ะหว่ า งประเทศมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรายงานการใช้ เ งิ น ทุ น
สนับสนุนจะต้องส่งรายงานทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือการสมัครขอรับทุน global grant (global grant
application tool) รายงานจะมีค�ำถามต่างๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน
วิธีการที่โรแทเรียนมีส่วนร่วมในโครงการ ค่าใช้จ่าย และการจัดการการเงิน และอื่นๆ
กำ�หนดเวลาของการรายงาน (Reporting timeline)
ท่านจะต้องส่งรายงานโครงการภายใน 12 เดือนหลังจากที่ได้รับเงินทุนครั้งแรกและทุกๆ 12 เดือนหลังจาก
นั้น ในขณะที่โครงการยังด�ำเนินการอยู่ รายงานฉบับสุดท้ายจะต้องส่งภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งรายงานและสิ่งที่ต้องส่งไปด้วยได้จากแนวทางการรายงานทุน global
grants (guide on reporting on global grants)

ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ผู ้ รั บ
ทุนการศึกษาและสมาชิก
ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพลง
ทะเบี ย นหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศก่ อ นการเดิ น ทางที่
Learning Center

ท่านจะเห็นวันครบก�ำหนดส�ำหรับรายงานทุนสนับสนุนในระบบออนไลน์ 2 เดือนก่อนที่รายงานจะครบ
ก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์หลักจะได้รับอีเมลเตือน หากไม่ส่งรายงานตามก�ำหนด โรตารีจะติดต่อกับผู้อุปถัมภ์เพื่อ
เตือนให้ส่งรายงานตามข้อก�ำหนด มิเช่นนั้นสโมสรจะเสี่ยงต่อการถูกยุบเลิก
ผู้น�ำโซน ภาค และสโมสรจะได้รับส�ำเนาจดหมายแจ้งเตือนหากมีปัญหาใดๆ และท�ำให้พวกเขาสามารถ
ท�ำงานร่วมกันเพื่อจัดการรายงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนที่ไม่ส่งรายงานตาม
ก�ำหนดจะไม่ได้รับทุนก้อนใหม่จนกว่าจะส่งรายงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย
ส�ำหรับทุนที่สนับสนุนผู้รับทุนการศึกษาและทีมฝึกอบรมด้านอาชีพนั้น ผู้อุปถัมภ์จะรับผิดชอบการใช้ทุน
ของผู้รับทุนและสมาชิกทีม รวมทั้งการรายงานไปยังมูลนิธิ ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนหรือสมาชิกทีมทราบถึง
ความรับผิดชอบของท่าน และติดต่อกับพวกเขาอย่างสม�่ำเสมอเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าทุนสนับสนุนถูกใช้จ่ายไป
ตามที่ได้รับอนุมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวกทุนการศึกษาจากทุน global grant (Global
grant scholarships supplement)
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รายงานสุดท้าย (Your Final Report)
รายงานฉบับสุดท้ายจะเป็นการขอข้อมูลในทุกแง่มุมของโครงการรวมทั้งผลที่ได้รับ
ข้อกำ�หนดในการรายงานโครงการเพื่อ
เพื่อนมนุษย์ (Humanitarian Project Requirements)
l วัตถุประสงค์ของโครงการ
l เป้าหมายของโครงการ
l การประเมิ น เป้ า หมายและวิ ธี ก ารตอบสนอง
ต่อเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ
l ผลของแผนการติดตามและประเมินโครงการ
และใครเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลการวัดผล
l ค� ำ อธิ บ ายว่ า ผู ้ อุ ป ถั ม ภ์ มี ส ่ ว นร่ ว มในทุ น สนั บ สนุนอย่างไร
l จ�ำนวนผู้รับประโยชน์จากโครงการและได้รับ
ประโยชน์อย่างไรบ้าง
l รายการใช้จ่ายเงินรวมทั้งชื่อผู้ขาย
l บทบาทขององค์กรที่ให้ความร่วมมือ (หากมี)
l รายงานการเงินจากธนาคารที่บ่งชี้ว่าบัญชีถูก
ปิดลงแล้ว (หากเป็นบัญชีเฉพาะของโครงการ)
หรือบ่งชี้ว่าเงินทุนและดอกเบี้ยถูกใช้จ่ายไป
หมดแล้ว

รายงานเพิ่ มเติ มโดยผู ้ รั บ ทุ นการศึ ก ษา
(Additional Reporting Submitted by Scholar)
l

l

l

รายชื่ อ วิ ช าที่ เ รี ย น การวิ จั ย และกิ จ กรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ท�ำส�ำเร็จ
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษา
ที่มีต่อเป้าหมายด้านวิชาชีพในอนาคต
รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับ
โรแทเรียนและชุมชนในท้องถิ่น

รายงานเพิ่มเติมโดยหัวหน้าทีมฝึกอบรม
ด้านอาชีพ (Additional Reporting Submitted by Vocational
Training Team Leader)
l

l

l

วิธีการ ก�ำหนดการ ผู้รับประโยชน์ และผลของ
การอบรม
ถ้อยแถลงว่าการอบรมด้านอาชีพบรรลุความ
คาดหวังของท่านและผู้รับประโยชน์หรือไม่
รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทโดยเฉพาะของ
ท่ า นเกี่ ย วกั บ ที ม ฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ และ
กิจกรรมที่ท�ำในระหว่างการอบรม

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)

โรตารีร้องขอรายงานทุนสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลเงินที่ดีและเพื่อที่เราจะสามารถแสดง
ให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นได้อย่างไรอีกด้วย ส่งรายงานของท่านทุกๆ 12 เดือน
เมื่อทุนสนับสนุนยังเปิดอยู่และส่งรายงานฉบับสุดท้ายภายใน 2 เดือนหลังจากโครงการเสร็จ
สมบูรณ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ความก้าวหน้า ผลส�ำเร็จ และผลที่คาดหวังด้วย ส่ง
รายงานทั้งหมดผ่านเครื่องมือการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (Grant Application Tool)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants
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บทที่ 7
รับการสนับสนุน
เป็นพิเศษ
(Get Extra Support)

ความเข้มแข็งที่แท้จริงของโรตารีมาจากความสัมพันธ์ของเราและความรู้ที่แบ่งปันกัน เมื่อเราต้องการ
การสนับสนุนหรือความคิดเห็นเป็นพิเศษ เราสามารถพึ่งพาผู้น�ำภาคและโซน ผู้ช�ำนาญการของโรตารี
และอื่นๆ เพื่อค้นหาทางแก้ไข

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ลองใช้
ทรัพยากรเหล่านี้
คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค (District Rotary Foundation Committee) – กรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาคสามารถให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำตลอดระยะเวลาของทุนสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบ
ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค (Regional Rotary Foundation Coordinator) – ผู้ประสาน
งานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาคของท่านจะมองเห็นว่าสโมสรและภาคอื่นๆ ด�ำเนินโครงการอย่างไร และ
สามารถให้ข้อคิดเห็นใหม่ๆ และค�ำแนะน�ำสู่แนวทางที่จะประสบความส�ำเร็จได้
พนักงานทุนสนับสนุนในภูมิภาค (Regional grants officers) – พนักงานทุนสนับสนุนในภูมิภาคที่
ส�ำนักงานใหญ่โรตารีจะพิจารณาใบสมัครขอรับทุนและดูแลจัดการทุนสนับสนุน
ผู้จัดการเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ (Area of focus managers) – พนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่โรตารีที่
สามารถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้ทุนสนับสนุนและการออกแบบโครงการ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisers) – สมาชิกโรตารีเหล่านี้อุทิศ
เวลาและความช�ำนาญด้านวิชาชีพในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ 6 เรื่อง และประเมินความเป็นไปได้ทางด้าน
เทคนิคของโครงการ รวมทั้งพิจารณาทบทวนการเงินของโครงการและการจัดการทุนสนับสนุน
ศูนย์สนับสนุนของโรตารี (Rotary Support Center) – พนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่โรตารี ซึ่งพร้อมจะ
ตอบค�ำถามของท่าน ส่งอีเมลไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org หรือโทร.ฟรี +1-866-9-ROTARY
(+1-866-976-8279) ภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากท่านอาศัยอยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือขอให้
ติดต่อกับส�ำนักงานระหว่างประเทศที่ให้บริการพื้นที่ของท่าน
Discussion group เกี่ยวกับทุนสนับสนุนของโรตารี (Rotary Grants Discussion group) – แบ่งปัน
ความคิดเห็น สอบถาม และขอค�ำแนะน�ำจากสมาชิกโรตารีอื่นๆ
Rotary Ideas – ค้นหาผู้ร่วมโครงการทุนสนับสนุนที่มีศักยภาพหรือโพสต์ความต้องการโครงการของท่าน
Rotary Showcase – แบ่งปันความส�ำเร็จของท่านหรือมองหาความคิดเห็นที่อาจจะใช้กับโครงการของ
ท่านได้
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