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ข้อตกลงและเงื่อนไขสาํหรบัทนุสนับสนุนระดบัภาค  

และทนุสนับสนุนระดบัโลกของมลูนิธิโรตารี 
สาํหรบัทุนทีไ่ดร้บัหลงัจากวนัที ่1 กรกฎาคม 2013 
 

มลูนิธโิรตารอีาจจะปรบัเปลีย่นเงื่อนไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนในเวลาใดกไ็ด ้ท่านจะหาขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจบุนัไดจ้าก          

www.rotary.org/grants หรอืขอจากพนกังานฝา่ยทุนสนบัสนุนของโรตาร ีหาดขูอ้ตกลงและเงื่อนไขของทุน packaged 

grants ไดจ้ากเวบ็ไซต ์

 

I. ส่ิงท่ีเราให้ทุน 

มลูนิธโิรตารใีหทุ้น District Grants และทุน Global Grants   ทนุ District Grants เป็นเงนิช่วยเหลอืทีใ่หเ้ป็นกอ้นครัง้

เดยีวแก่ภาคเพื่อเป็นทุนใหแ้ก่ทนุการศกึษา โครงการ และการเดนิทางทีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนักบัพนัธกจิของมลูนิธ ิ

โรตาร ี ซึง่กค็อืช่วยใหส้มาชกิโรตารสีามารถเพิม่พนูความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก ไมตรจีติและสนัตภิาพ ดว้ยการ

ปรบัปรุงสขุภาพ สง่เสรมิการศกึษาและบรรเทาความยากจน  Global grants ใหทุ้นเพื่อเป็นทนุการศกึษา โครงการ  

ทมีฝึกอบรมอาชพีและการเดนิทางซึง่อยู่ในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัซึง่จะมคีวามยัง่ยนื วดัผลได ้และขบัเคลื่อนโดยชมุชน

เจา้ภาพ 

 

II. หลกัเกณฑข์องการมีสิทธิ 

กจิกรรมทุนสนบัสนุนทุกประเภทของมลูนิธโิรตารตีอ้งเป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. สมัพนัธก์บัพนัธกจิของมลูนิธโิรตาร ี

2. โรแทเรยีนมสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนั 

3. ไม่ก่อใหเ้กดิภาระรบัผดิชอบใดๆ ต่อมลูนิธโิรตารหีรอืโรตารสีากล นอกเหนือไปจากเงนิสนบัสนุนตามจาํนวน

ทีใ่ห ้

4. ยดึกฎหมายการปกครองของสหรฐัอเมรกิาและฝา่ยเจา้ภาพทุน และไม่เสือ่มเสยีต่อบคุคลหรอืหน่วยใดๆ  

5. ใหทุ้นสนบัสนุนเฉพาะกจิกรรมทีไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัก่ิอนการเริม่ตน้ดาํเนินการ และจะตอ้งไมใ่ชใ้นการ

ชดเชยใหก้บัสโมสรหรอืภาคสาํหรบัโครงการทีท่าํเสรจ็สมบรูณ์แลว้หรอือยูใ่นระหว่างดาํเนินการ แนะนําให้

วางแผนงานกจิกรรมล่วงหน้าก่อนการอนุมตั ิแต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย หลงัจากทีม่กีารอนุมตัทิุนแลว้ 

หากการเปลีย่นแปลงใดๆ ของแผนโครงการดัง้เดมิจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัก่ิอนจากมลูนิธโิรตาร ี  มลูนิธจิะ

พจิารณาโปรแกรมการศกึษาในแต่ละเทอมเป็นกจิกรรมใหมเ่สมอ  ดงันัน้ จงึมสีทิธขิอทุนได ้

6. แสดงความเขา้ใจต่อประเพณีและวฒันธรรมของฝา่ยเจา้ภาพ 

7. ปฏบิตัติามนโยบายแหง่ความขดัแยง้ในผลประโยชน์สาํหรบัผูม้สีว่นร่วมในทุนสนบัสนุนตามทีอ่ธบิายเอาไวใ้น

ประมวลนโยบายมลูนิธโิรตาร ีขอ้ 10.030 

8. ปฏบิตัติามนโยบายการใชเ้ครื่องหมายของโรตารตีามทีอ่ธบิายเอาไวใ้นประมวลนโยบายมลูนิธโิรตารขีอ้ 

4.090 
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District Grants  

1. สนบัสนุนโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่และระหว่างประเทศ ทุนการศกึษา ทมีฝึกอบรมอาชพี  

และการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. อาจจะจดัสรรเงนิ 3% จากยอดเงนิทีไ่ดร้บัเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานทีเ่กีย่วกบัทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์ซอฟทแ์วร ์และค่าตรวจสอบทางการเงนิและบญัช ี

3. อาจจะจดัสรร 20% ของทุนเป็นค่าใชจ้่ายฉุกเฉินทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

4. อาจจะใหทุ้นแก่โครงการหรอืกจิกรรมในประเทศทีม่หีรอืไม่มโีรตาร ีหรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีไ่ดร้บัการ

ยนิยอมตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ และสอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนิธ ิ

5. อาจใหเ้ป็นทุนเพื่อการปฐมนิเทศผูร้บัทุนการศกึษา ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพี และการสมัมนาการจดัการทุน

สนบัสนุน 

 

Global Grants  

1. เป็นแนวทางเดยีวกนักบัเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัหน่ึงเรื่องหรอืมากกว่า 

2. มคีวามยัง่ยนื  ชมุชนเจา้ภาพตอ้งสามารถบรหิารจดัการความตอ้งการของตนเองไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตารี

หรอืภาคทาํงานเสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

3. วดัผลได ้ ผูอุ้ปถมัภโ์ครงการตอ้งคดัเลอืกการวดัผลแบบมาตรฐานทีม่อียูใ่นเอกสาร Global Grant Monitoring 

and Evaluation Plan supplement และอาจจะเพิม่เตมิวธิกีารวดัผลของตนเองในรายงานถงึมลูนิธ ิค่าใชจ้่าย

ในการวดัผลโครงการตอ้งไม่เกนิ 10%  

4. ขบัเคลื่อนโดยชุมชนเจา้ภาพ  ชมุชนเจา้ภาพวางแผนทุนตามความตอ้งการของทอ้งถิน่ซึง่พวกเขาเป็นผูบ้่งชี ้ 

5. สามารถเพิม่เงนิค่าใชจ้่ายของผูจ้ดัการโครงการไดม้ากถงึ 10% ของงบประมาณโครงการ 

6. สนบัสนุนโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยแ์ละโครงการเพื่อการศกึษา 

7. ใหทุ้นการศกึษาหรอืการวจิยัในระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าเป็นเวลา 1-4 ปีการศกึษา 

8. สนบัสนุนทมีฝึกอบรมอาชพีซึง่ตอบสนองความตอ้งการเพื่อเพื่อนมนุษย ์โดยใหก้ารอบรมหรอืรบัการอบรม

ดา้นวชิาชพี 

9. สนบัสนุนการเดนิทางของบุคคลไดม้ากถงึ 2 คนในสว่นของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์ บุคคลเหล่าน้ีใหก้าร

อบรมหรอืทาํโครงการหากสโมสรเจา้ภาพยนืยนัว่ายงัไมม่คีวามชาํนาญเช่นพวกเขาในทอ้งถิน่ 

10. สนบัสนุนชุมชนในประเทศและพืน้ทีท่างภมูศิาสตรข์องโรตาร ี

11. อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารอีย่างน้อยหน่ึงสโมสรหรอืหน่ึงภาคในประเทศหรอืพืน้ทีท่างภมูศิาสตรซ์ึง่เป็นทีต่ัง้

โครงการ (ผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพหลกั) และหน่ึงสโมสรหรอืหน่ึงภาคหรอืมากกว่าซึง่อยู่นอกประเทศหรอืพืน้ทีท่าง

ภูมศิาสตร ์(ผูอุ้ปถมัภต่์างประเทศหลกั) 

12. อาจจะจดัสรรเงนิไดม้ากถงึ 10% ของงบประมาณโครงการเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายฉุกเฉินในการปกป้องการขึน้

ราคา และ/หรอื การขึน้ลงของอตัราแลกเปลีย่น 

 

III. ข้อกาํหนดต่างๆ 

ทุนสนบัสนุนไม่สามารถใชเ้พื่อการกดีกนักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างไม่ยุตธิรรม สง่เสรมิความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอื

ศาสนาโดยเฉพาะ สนบัสนุนงานดา้นศาสนาแต่เพยีงอย่างเดยีว สนบัสนุนกจิกรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัการทาํแทง้หรอืการ

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค และทุนสนบัสนุนระดบัโลกของมลูนิธโิรตาร ี(เริม่ใชพ้ฤษภาคม 2014)  2 
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ปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องเพศเท่านัน้ ใหทุ้นเพื่อการซือ้อาวธุและกระสนุปืน หรอืใชเ้ป็นการบรจิาคใหมใ่หก้บัมลูนิธหิรอืทุน

สนบัสนุนอื่นๆ ของมลูนิธโิรตาร ี

 

นอกจากน้ี ยงัไม่สามารถใชทุ้นสนบัสนุนในเรื่องดงัต่อไปน้ีได ้

1. การสนบัสนุนใหผู้ร้บัประโยชน์ หน่วยงาน หรอืชุมชนรายใดรายหน่ึงอย่างต่อเน่ืองหรอืมากเกนิไป 

2. การก่อตัง้มลูนิธ ิทรสัตถ์าวร หรอืบญัชรีะยะยาวทีม่ดีอกเบีย้  ทนุสนบัสนุนสามารถใชเ้พื่อก่อตัง้ทุนหมุนเวยีน

หรอืสนิเชื่อขนาดเลก็ไดห้ากผูอุ้ปถมัภป์ฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกองทุนหมุนเวยีนในขอ้ X 

3. ซือ้ทีด่นิหรอือาคาร 

4. กจิกรรมหาทุน 

5. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานต่างๆ ของโรตาร ีเช่น การประชุมใหญ่ภาค การประชมุใหญ่ของโรตารสีากล  

การประชุมสมัมนาเจา้หน้าทีโ่รตารสีากล การเฉลมิฉลองครบรอบ หรอืกจิกรรมบนัเทงิต่างๆ 

6. การรเิริม่ในการประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักจิกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย ์หรอืกจิกรรมดา้นการศกึษา 

7. ป้ายโครงการราคาเกนิกว่า 500 เหรยีญ 

8. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน การบรหิาร หรอืโปรแกรมโดยออ้มขององคก์รอื่น 

9. การบรจิาคเงนิสดโดยไม่เจาะจงใหก้บัผูร้บัประโยชน์หรอืองคก์รความร่วมมอื 

10. กจิกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายต่างๆ เกดิขึน้แลว้ 

11. การขนสง่วคัซนีโดยการสง่ต่อกนัขา้มชายแดนประเทศต่างๆ 

12. การเดนิทางไปร่วมวนัใหภ้มูคุิม้กนัโรคแห่งชาต ิ(NIDs) 

13. การใหภ้มูคุิม้กนัโรคทีเ่ป็นวคัซนีโปลโิอแต่เพยีงอย่างเดยีว 

14. การศกึษาในมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นผูร่้วมโปรแกรมศนูยส์นัตภิาพของโรตารใีนโปรแกรมเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึ

กนักบัทีผู่ร้บัทุนสนัตภิาพของโรตารศีกึษาอยู ่

 

Global grants 

นอกเหนือไปจากขอ้กาํหนดต่างๆ ตามรายการขา้งบนแลว้ ไม่สามารถใช ้global grants ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

1.  การแลกเปลีย่นเยาวชน ไรลา การแลกเปลีย่นมติรภาพ โรทาแรคท ์หรอือนิเทอแรคท ์

2.  การเดนิทางระหว่างประเทศของเยาวชนอายตุํ่ากว่า 18 ปี ยกเวน้มบีดิามารดาหรอืผูป้กครองเดนิทางดว้ย 

3.  การก่อสรา้งใหม่หรอืสว่นต่อเตมิของโครงการสรา้งใดทีใ่ชเ้พื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั ทาํงาน หรอืเกีย่วกบักจิกรรมทีม่ี

ผลประโยชน์ เช่น อาคาร (โรงเรยีน บา้น/ทีพ่กัอาศยัราคาถูก และโรงพยาบาล) ทีเ่กบ็สนิคา้และบา้นเคลื่อนที ่

หรอืโครงสรา้งทีบุ่คคลทาํการผลติหรอืทาํกจิกรรมอื่นๆ 

4.  การเดนิทางของพนกังานขององคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์

5.  กจิกรรมหลกัทีด่าํเนินการโดยองคก์รอื่นทีม่ใิชโ่รตาร ี

6.  โครงการเพื่อเพื่อนมนุษยท์ีเ่ป็นโครงการทีมุ่ง่แต่เรื่องการทาํวจิยัหรอืเกบ็ขอ้มลูเป็นหลกั 

7.  โครงการเพื่อเพื่อนมนุษยท์ีม่แีต่ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของบุคคลเท่านัน้ 
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IV. วิธีการสมคัร 

สมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนออนไลน์ที ่www.rotary.org/myrotary/grants 

 

ในการขอรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิรตาร ีทุกภาคอุปถมัภห์ลกัทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมคุีณสมบตัติามทีม่ลูนิธโิรตารกีาํหนด 

และสาํหรบัทุน global grants สโมสรอุปถมัภห์ลกัทุกสโมสรทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมคุีณสมบตัติามทีภ่าคกาํหนด  นอกจากน้ี 

ภาค สโมสร และกรรมการทุนสนบัสนุนทุกคนตอ้งเป็นสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดครบถว้นกบัโรตารสีากลและ

มลูนิธโิรตาร ี บุคคลทีห่า้มมใิหท้าํหน้าทีเ่ป็นกรรมการทุนสนบัสนุน คอื ผูแ้ทนดแูลการเงนิของโรตารสีากล, เหรญัญกิ

ระดบัชาต ิและเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานทีร่บัเงนิขององคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืหรอืองคก์รทีร่บัประโยชน์ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

กบัทุนสนบัสนุน  เมื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูอุ้ปถมัภห์ลกั ทุกภาคและทกุสโมสรจะมโีครงการทีเ่ปิดอยูใ่นช่วงเวลาเดยีวกนัได้

จาํนวนจาํกดัเพยีง 10 โครงการ 

 

District Grants  

ภาคตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการทนุสนบัสนุนทีป่ระกอบดว้ยโรแทเรยีน 3 คน คอื ผูว้่าการภาคในปีทีด่าํเนินการ, ประธาน

คณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาค, ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนบัสนุนของภาค  คณะกรรมการทัง้ 3 คนน้ีมหีน้าที่

รบัผดิชอบในการอนุมตัแิละสง่ใบสมคัร district grant  

 

ภาคอาจจะสมคัรขอรบัทุน District grant ไดเ้พยีงหน่ึงทุนเท่านัน้ในหน่ึงปีโรตาร ีและจะตอ้งมแีผนการใชเ้งนิสง่ไปดว้ย 

การรอ้งขอใดๆ เพื่อเพิม่จาํนวนเงนิจะตอ้งทาํก่อนทีม่ลูนิธจิะจ่ายเงนิสว่นหน่ึงออกมา ภาคอาจจะขอสาํรองเงนิไดถ้งึ 

20% ของ district grant เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายฉุกเฉินทีบ่งัเอญิเกดิขึน้ในระหวา่งปี โดยตอ้งบนัทกึเงนิสาํรองค่าใชจ้่ายน้ีใน

แผนการใชเ้งนิและแยกเป็นรายการเมื่อสง่รายงานฉบบัสดุทา้ย  ใบสมคัรทุน district grant ตอ้งสง่ถงึมลูนิธก่ิอนวนัที ่

15 พฤษภาคมของปีโรตารทีีม่กีารรอ้งขอทุน (ตวัอย่างเช่น ใบสมคัร district grant สาํหรบัปี 2013-14 ตอ้งสง่ใหถ้งึก่อน 

15 พฤษภาคม 2014) 

 

Global grants 

ผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพหลกัและผูอุ้ปถมัภต่์างประเทศหลกัตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการทุนสนบัสนุนทีป่ระกอบดว้ยโรแทเรยีน 

3 คนสาํหรบัทุน Global grant  กรรมการในคณะกรรมการทุนสนบัสนุนน้ีตอ้งมาจากสโมสรอุปถมัภห์ลกั (หากเป็นทุน 

ทีส่โมสรอุปถมัภ)์ หรอืภาค (หากเป็นทุนทีภ่าคอุปถมัภ)์ สาํหรบัใบสมคัรทีส่โมสรอุปถมัภ ์ประธานคณะกรรมการมลูนิธ ิ

โรตารขีองภาคตอ้งยนืยนัวา่สโมสรมคุีณสมบตั ิ

 

ผูอุ้ปถมัภอ์าจจะรวมคา่ใชจ้่ายฉุกเฉินทีอ่าจจะบงัเอญิเกดิขึน้ (contingencies) เอาไวใ้นงบประมาณไดไ้ม่เกนิ 10% ของ

งบทัง้หมด ผูอุ้ปถมัภต์อ้งรายงานการใชทุ้นเหล่าน้ีหรอืคนืใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ีหากมไิดใ้ชจ้่าย 

 

ผูร้บัทุนการศกึษาและสมาชกิทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีตอ้งสง่ใบสมคัรรายบุคคลเพื่อเป็นสว่นเสรมิของใบสมคัรทุน

สนบัสนุน  ผูอุ้ปถมัภท์ุนควรจะทาํใหม้ัน่ใจว่าผูส้มคัรทุนการศกึษาหรอืทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีเขา้ใจว่า การสมคัรตอ้ง

ไดร้บัการอนุมตัจิากมลูนิธโิรตารก่ีอนทีจ่ะก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายใดๆ หรอืจดัเตรยีมการเดนิทาง  สามารถสง่ใบสมคัรได้

ตลอดปีโรตาร ี อย่างไรกต็าม สาํหรบัใบสมคัรทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ย ควรจะสง่ใบสมคัรก่อนการเดนิทางอย่าง

น้อย 90 วนั  

1. หากใบสมคัรขอรบัทนุไม่เสรจ็สมบรูณ์และไม่ไดร้บัอนุมตัภิายใน 6 เดอืนหลงัจากการสง่ ใบสมคัรนัน้จะถูก

เพกิถอน 
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2. ตอ้งดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการจ่ายเงนิใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 6 เดอืนหลงัจากไดร้บัการอนุมตั ิมิ

เช่นนัน้ทุนสนบัสนุนน้ีจะถูกยกเลกิ 

3. หากไม่ดาํเนินโครงการทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุนภายใน 12 เดอืนหลงัจากไดร้บัเงนิ ทุนสนบัสนุนน้ีจะถูกยกเลกิ

และผูอุ้ปถมัภจ์ะตอ้งสง่เงนิคนื 

 

ใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนสาํหรบัทุนการศกึษา  

1. แสดงหลกัฐานของการรบัเขา้ในโปรแกรมระดบัปรญิญาของมหาวทิยาลยั หรอืจดหมายเชญิเพื่อทาํวจิยัใน

ระดบัปรญิญาโทเมื่อสมคัรขอรบัทุน มลูนิธยิอมรบัเอกสารการตอบรบัทีต่อ้งการการรบัรองทางการเงนิ 

 

ใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนสาํหรบัทนุฝึกอบรมดา้นอาชพี  

1. สนบัสนุนทมีซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 2 คนทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานอย่างน้อย 2 ปีในเรื่องทีเ่น้น

ความสาํคญั และหวัหน้าทมีทีเ่ป็นโรแทเรยีนซึง่มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัโรตาร ีประสบการณ์ระหวา่งประเทศ 

ทกัษะการเป็นผูนํ้า และมคีวามชาํนาญในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัอยู่บา้ง  ผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนอาจจะทาํหน้าที่

เป็นหวัหน้าทมีไดห้ากผูอุ้ปถมัภไ์ดย้นืยนัความจาํเป็นในเรื่องน้ีในใบสมคัรขอรบัทุน 

2. ยนืยนัว่าหากมมีากกว่าหน่ึงทมีเดนิทางภายใตทุ้นสนบัสนุนเดยีวกนั ทุกทมีตอ้งมผีูอุ้ปถมัภห์ลกั 2 ราย

เหมอืนกนัทัง้หมดและเริม่เดนิทางภายในปีเดยีวกนั 

3. สมาชกิทมีทุกคนตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากมลูนิธโิรตารก่ีอนเดนิทาง หากมกีารเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ

ของทมีตอ้งรายงานและไดร้บัอนุมตัจิากมลูนิธโิรตาร ี

 

ใบสมคัร global grant สาํหรบัโครงการทีม่คีาํขอตัง้แต่ 50,001 ถงึ 100,000 เหรยีญสหรฐัจากกองทุนโลก จะไดร้บัการ

พจิารณาดา้นเทคนิคและการเยีย่มทีต่ัง้ในระหว่างการทาํโครงการโดยทมีทีป่รกึษาดา้นเทคนิคของมลูนิธโิรตาร ี(TRF 

Cadre of Technical Advisors) แต่ไม่มกีารพจิารณาเพิม่เตมิเชน่น้ีสาํหรบัทุนการศกึษาและทมีฝึกอบรมดา้นอาชพี  

 

ใบสมคัร global grant สาํหรบัโครงการทีม่คีาํขอตัง้แต่ 100,001 ถงึ 200,000 เหรยีญจากกองทนุโลก จะตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการมลูนิธใินการประชุมคณะกรรมการ  ใบสมคัรเหล่าน้ีจะตอ้งมกีารไปเยีย่มทีต่ัง้ล่วงหน้า  การไป

เยีย่มทีต่ัง้ในชว่งกลางพรอ้มตรวจสอบการเงนิโดยสมาชกิทมี Cadre  สว่นทุนสนบัสนุนทีป่ระกอบดว้ยทมีฝึกอบรมดา้น

อาชพีหรอืทุนการศกึษาโดยเฉพาะไม่รวมอยูใ่นขอ้กาํหนดน้ี  ใบสมคัร global grant ทีไ่ดร้บัจะไดร้บัการพจิารณาดงัน้ี 

1. ก่อน 1 มถุินายน จะไดร้บัการพจิารณาโดยกรรมการมลูนิธใินเดอืนตุลาคม 

2. ก่อน 1 ตุลาคม จะไดร้บัการพจิารณาโดยกรรมการมลูนิธใินเดอืนมกราคม 

3. ก่อน 1 ธนัวาคม จะไดร้บัการพจิารณาโดยกรรมการมลูนิธใินเดอืนเมษายน 

4. ก่อน 1 มนีาคม จะไดร้บัการพจิารณาโดยกรรมการมลูนิธใินเดอืนมถุินายน 

 

V. นโยบายการเดินทาง 

ค่าโดยสารเครื่องบนิทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิรตารตีอ้งจองผ่าน Rotary International Travel Services (RITS) / BCD 

ตามนโยบายการเดนิทางทีก่าํหนด  
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ทุนสนบัสนุนของมลูนิธโิรตารจีะครอบคลุมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางทีต่ัง้งบประมาณดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั 

2. การเดนิทางไปและกลบัจากสนามบนิ รวมทัง้การเดนิทางในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานของทนุสนบัสนุน 

3. ค่าใชจ้่ายในการฉีดวคัซนี/การสรา้งภูมคุิม้กนั วซ่ีา และภาษขีาเขา้และออก 

4. ค่าธรรมเนียมของกระเป๋าในอตัราปกตซิึง่ยอมรบัได ้

5. ค่าธรรมเนียมการจองตัว๋ของ RITS / BCD (ตัง้แต่ 50-70 เหรยีญต่อตัว๋หน่ึงใบ) 

 

ทุนสนบัสนุนของมลูนิธจิะไมค่รอบคลุมค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหยุดพกัระหว่างทาง (stopovers) ทีเ่ป็นทางเลอืก ก่อนหรอืภายหลงัการเดนิทางทีไ่ดร้บั

อนุมตัล่ิวงหน้า 

2. ค่าปรบัทีเ่ป็นผลจากการเปลีย่นแปลงในการจดัการเดนิทางสว่นตวั รวมถงึการหยุดพกัระหวา่งทางทีเ่ลอืกใช ้

3. ค่าธรรมเนียมของกระเป๋าทีม่น้ํีาหนกัเกนิ ค่าธรรมเนียมในการขนสง่ และค่าประกนัทีเ่ป็นสว่นเสรมิ 

 

สโมสรหรอืภาคทีอุ่ปถมัภท์ุนสนบัสนุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลูการตดิต่อฉุกเฉิน และกาํหนดการเดนิทางของผูร้บั

ทุนทัง้หมดทีเ่ดนิทางดว้ยเงนิทนุดงักล่าว ตอ้งสง่ขอ้มลูเหล่าน้ีใหม้ลูนิธโิรตารเีมือ่มกีารรอ้งขอ 

 

ผูร้บัทุนสนบัสนุนมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัน้ี 

1. จดัเตรยีมการเดนิทางผา่น RITS / BCD การไม่เตรยีมจดัการเดนิทางทนัทอีาจมผีลใหต้อ้งเพิม่ค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทาง หรอืการยกเลกิทุน 

2. ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กนิงบประมาณการเดนิทางทีไ่ดอ้นุมตัแิลว้  ยกเวน้ไดร้บัอนุมตัจิากมลูนิธ ิ

3. ทาํตามขอ้กาํหนดดา้นการแพทยส์าํหรบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ 

4. จดัเตรยีมและจา่ยค่าเดนิทางสว่นตวั การเดนิทางนัน้อาจเกดิขึน้อย่างมากทีส่ดุ 4 สปัดาหห์ลงักจิกรรมทุนจะ

สิน้สดุลงซึง่ผูร้บัทุนควรจะตอ้งเดนิทางกลบับา้น 

5. ทาํตามกฎเกณฑก์ารเดนิทางระหว่างประเทศของโรตารสีากล 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนสาํหรบัการเดนิทางทุกคนจะตอ้งจดัเตรยีมการเดนิทางผ่าน RITS/BCD Travel ซึง่เมื่อใชบ้รกิาร

จะมกีารคุม้ครองทนัทโีดยกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดของการประกนัภยัการเดนิทางของโรตารสีากล  

หากไดร้บัทุนสนบัสนุนทีไ่ม่มกีารใหทุ้นเป็นค่าเดนิทาง ตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเดนิทาง (Travel Request Form) เพื่อ

ทาํใหเ้กดิกระบวนการคุม้ครองจากประกนัภยั สโมสรหรอืภาคทีอุ่ปถมัภท์ุนสนบัสนุนควรจะทาํใหม้ัน่ใจว่าผูร้บัทุนทุก

คนรบัรูเ้กีย่วกบัการคุม้ครองประกนัภยั ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งดรูายละเอยีดทีเ่วบ็เพจของการประกนัการเดนิทางของทุน

สนบัสนุน จะไม่มกีารใหทุ้นสนบัสนุนเป็นค่าการคุม้ครองประกนัภยัเพิม่เตมิตามทีเ่ลอืกซือ้ 

 

ผูม้วีชิาชพีทางสขุอนามยัซึง่จะไปใหบ้รกิารทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมทุน จะตอ้งมปีระกนัภยัคุม้ครองความเสยีหาย

ดา้นวชิาชพีอย่างน้อย 500,000 เหรยีญ  (a.k.a. errors and omissions liability) หมายถงึ การคุม้ครองความเสยีหาย

ดา้นกฎหมายของผูร่้วมโครงการซึง่เกดิขึน้ไดจ้ากการทาํงานดา้นวชิาชพี หรอืการละเวน้ทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น  

ผูม้สีว่นร่วมตอ้งรบัผดิชอบในการไดม้าและชาํระเงนิค่าความคุม้ครองน้ี   

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค และทุนสนบัสนุนระดบัโลกของมลูนิธโิรตาร ี(เริม่ใชพ้ฤษภาคม 2014)  6 
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โรตารสีากลทาํสญัญากบับรษิทัทีป่รกึษาดา้นความมัน่คงทัว่โลก เพื่อใหด้แูลบญัชรีายชื่อประเทศตอ้งหา้มทีม่อีนัตราย

สงูสดุในการเดนิทาง  ผูเ้ดนิทางทีใ่ชทุ้นของมลูนิธโิรตารจีะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางไปยงัประเทศเหล่าน้ี เน่ืองจาก

ความห่วงใยในความปลอดภยั  หากมปีระเทศทีถู่กเพิม่ชื่อในบญัชรีายชื่อตอ้งหา้มในขณะทีผู่เ้ดนิทางทีร่บัทุนอยู่ใน

ประเทศดงักล่าว จะมกีารวางแผนการอพยพทนัท ี หากผูเ้ดนิทางไม่เลื่อนกาํหนดการเดนิทางหรอืไมอ่พยพออกจาก

ประเทศนัน้ตามคาํแนะนํา จะมผีลใหม้ลูนิธโิรตารยีกเลกิทุนสนบัสนุน และเงนิทุนใดๆ ทีจ่่ายออกมาแลว้จะตอ้งถูกสง่คนื

ใหม้ลูนิธโิรตาร ี

 

สาํหรบัผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนเพื่อการศกึษา ในการเขา้ร่วมทมีฝึกอบรมดา้นอาชพี หรอืการเดนิทางเพื่อ

ทาํโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยจ์ะตอ้ง  

1. แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามรูเ้กีย่วกบัโรตาร ี

2. เขา้รบัการปฐมนิเทศก่อนการเดนิทาง 

3. เขา้ร่วมในกจิกรรมของสโมสรและภาคตามทีผู่อุ้ปถมัภร์อ้งขอ 

4. มคีวามชาํนาญในการใชภ้าษาของประเทศเจา้ภาพ 

 

เพิม่เตมิ: 

1. ญาตพิีน้่องของสมาชกิทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีอาจเขา้ร่วมในทมีเดยีวกนัไดห้ากมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่

กาํหนดไว ้

2. โรแทเรยีนและครอบครวัอาจจะมสีว่นร่วมในทมีฝึกอบรมอาชพีเดยีวกนัตราบเท่าทีเ่ป็นการใหก้ารอบรม มใิช่รบัการ

อบรม 

 

VI. การดาํเนินงานของทุน 

District Grants 

มลูนิธโิรตารใีหทุ้น District grants ดว้ยการจดัสรรจากกองทุนจดัสรรสาํหรบัภาค (DDF) แต่เพยีงอย่างเดยีว ภาคอาจ

ขอรบัทุนสนบัสนุนหน่ึงทุนต่อปีเพื่อทาํโครงการหน่ึงโครงการหรอืมากกว่า โดยใชทุ้นไดม้ากทีส่ดุถงึ 50% ของเงนิใน

ระบบปนัสว่น (SHARE allocation) ซึง่หมายถงึ 50% ของเงนิบรจิาคประจาํปีของภาคจาก 3 ปีก่อน รวมกบัรายไดจ้าก

กองทุนถาวร - ระบบปนัสว่น (Permanent Fund - SHARE) 

 

Global Grants 

มลูนิธโิรตารจีะใหทุ้น Global grants จากกองทุนโลกจาํนวนตัง้แต่ 15,000 - 200,000 เหรยีญสหรฐั มลูนิธจิะสมทบการ

บรจิาคเงนิสดของสโมสรและภาคที ่50% และการบรจิาคดว้ย DDF ที ่100% ทุน Global grants ตอ้งมงีบประมาณขัน้

ตํ่า 30,000 เหรยีญ 

 

มลูนิธจิะสมทบการบรจิาคของผูท้ีม่ใิชโ่รแทเรยีนกบัทุนสนบัสนุน หากมใิช่การบรจิาคจากองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอื หรอื

ผูร้บัประโยชน์จากโครงการ 

 

อย่างน้อย 30% ของการบรจิาคแก่ Global grants เพื่อเป็นทุนสาํหรบัโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์ตอ้งมาจากนอก

ประเทศทีต่ัง้โครงการและภาคเจา้ภาพ ผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยค์วรจะบรจิาคเงนิสนบัสนุนดว้ย 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค และทุนสนบัสนุนระดบัโลกของมลูนิธโิรตาร ี(เริม่ใชพ้ฤษภาคม 2014)  7 
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การเงนิของทุนสนบัสนุนไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัจากทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิเฉพาะการบรจิาคทีส่ง่เงนิเขา้มลูนิธ ิ

โรตารโีดยตรงเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัการประกาศเกยีรตคุิณพอล แฮรสิ เฟลโลว ์และจะไม่สามารถมอบใหส้าํหรบัการบรจิาค 

ตรงเขา้โครงการ การบรจิาคทีส่ง่ใหม้ลูนิธก่ิอนการอนุมตัทิุน Global Grants อาจจะไม่สามารถใชก้บัทุนทีเ่จาะจงได ้ 

เงนิบรจิาคในทุน Global Grants จะเพกิถอนเปลีย่นแปลงต่อมลูนิธโิรตารไีม่ไดแ้ละจะไม่มกีารคนืให ้

 

VII. องคก์รท่ีให้ความร่วมมือ 

องคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอื คอื องคก์รทีม่ใิชโ่รตารทีีม่ชี ื่อเสยีงหรอืสถาบนัการศกึษาซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องความ

ชาํนาญ โครงสรา้งพืน้ฐาน คาํแนะนํา การฝึกอบรม การศกึษาหรอืการสนบัสนุนอื่นๆ แก่โปรแกรมทุนสนบัสนุน องคก์ร

ทีใ่หค้วามร่วมมอืตอ้งยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในการรายงานและการตรวจสอบบญัชขีองมลูนิธโิรตาร ีรวมทัง้

จดัหาใบเสรจ็รบัเงนิตลอดจนหลกัฐานการจดัซือ้ตามทีก่าํหนด มลูนิธจิะอนุมตัทิุน global grants สาํหรบัโครงการที่

ทาํงานกบัองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืองคก์รหน่ึงไดไ้ม่เกนิ 5 ทุนต่อหน่ึงปีโรตาร ีมหาวทิยาลยัทีร่บันกัศกึษาทุนไม่ถอืเป็น

องคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอื 

 

District grants 

ทุนทีใ่หแ้ก่องคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืทัง้หมดตอ้งใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกจิกรรมโครงการโดยเฉพาะ ภาคทีอุ่ปถมัภต์อ้งเกบ็

รกัษารายงานค่าใชจ้่ายในแต่ละรายการ 

 

Global Grants 

ในช่วงเวลาของการสมคัร ผูอุ้ปถมัภท์ุนตอ้งทาํบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ทีล่งนามโดยผูอุ้ปถมัภห์ลกัและองคก์รทีใ่ห้

ความร่วมมอื บนัทกึความเขา้ใจตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. การยนืยนัจากผูอุ้ปถมัภห์ลกัทัง้คู่ว่าทุนสนบัสนุนนัน้รเิริม่ ควบคุม และจดัการโดยสโมสรโรตารหีรอืภาค 

2. การรบัรองของผูอุ้ปถมัภห์ลกัซึง่ยนืยนัว่าองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืมชีื่อเสยีงด ีมคีวามรบัผดิชอบและ

ดาํเนินการภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู ่

3. แผนดาํเนินงานทุนสนบัสนุนทีร่ะบุกจิกรรมของแต่ละฝา่ยอยา่งชดัเจน 

4. ขอ้ตกลงจากองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืทีจ่ะเขา้ร่วมในการพจิารณาตรวจสอบการเงนิซึง่มลูนิธจิดัขึน้สาํหรบั

กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ชื่อมโยงกบัทนุสนบัสนุน 

 

VIII. การจ่ายเงิน 

District Grants 

District grants จะถูกจ่ายเขา้บญัชธีนาคารของภาคตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นช่วงทีส่มคัรขอรบัทุน แต่จะยงัไมจ่่ายใหจ้นกว่า

โครงการ District grant ก่อนหน้าน้ีจะปิดโครงการเรยีบรอ้ย District grants จะถูกจา่ยตามอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ป็น

ปจัจบุนัของโรตารสีากลในขณะทีม่กีารจา่ยเงนิ และจะไม่มกีารจา่ยเงนิใหห้ลงัจากสิน้ปีดาํเนินการ หากผูอุ้ปถมัภไ์ม่

สามารถทาํตามขอ้กาํหนดการจา่ยเงนิทัง้หมดไดก่้อนวนัที ่15 พฤษภาคมของปีดาํเนินการ ทุนจะถูกยกเลกิ 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค และทุนสนบัสนุนระดบัโลกของมลูนิธโิรตาร ี(เริม่ใชพ้ฤษภาคม 2014)  8 
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Global Grants 

จะไมม่กีารจ่ายเงนิทุนสนบัสนุนใหจ้นกว่ามลูนิธจิะไดร้บัเงนิบรจิาคของผูอุ้ปถมัภค์รบถว้นแลว้ รวมทัง้การทาํตาม

ขอ้กาํหนดเบด็เตลด็ใดเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ และเงนิทุนสนบัสนุนจะจ่ายเขา้บญัชตีามทีร่ะบุในใบสมคัรเท่านัน้  ผูม้ ี

อาํนาจลงนามในบญัชจีะตอ้งเป็นสมาชกิของสโมสรหรอืภาคทีอุ่ปถมัภ ์ หากมกีารยกเลกิโครงการทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน

หลงัจากทีผู่อุ้ปถมัภโ์ครงการไดร้บัเงนิแลว้ ทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดจะตอ้งถูกสง่คนืใหม้ลูนิธ ิซึง่จะกลบัเขา้สูก่องทุนโลก  

 

ขัน้ตอนต่อไปน้ีใชส้าํหรบัทุน global grants ทีม่กีารบรจิาคเงนิสด 

1. ธุรกรรมการเงนิทีเ่กีย่วกบัทุนสนบัสนุนทัง้หมดตอ้งมกีารบนัทกึโดยการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นรายเดอืนของ 

โรตารสีากลและจะสือ่สารอย่างเป็นทางการดว้ยเงนิเหรยีญสหรฐั 

2. สาํหรบัสดัสว่นของทุนสนบัสนุนทีม่าจากการบรจิาคเงนิสด ผูอุ้ปถมัภจ์ะไดร้บัการคุม้ครองจากอตัรา

แลกเปลีย่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอตัรารอ้ยละ 10 ของชว่งเวลาทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิในทางตรงขา้มมลูนิธ ิ

โรตารจีะไมจ่่ายเงนิใหแ้ก่ผูอุ้ปถมัภโ์ครงการเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของอตัราในช่วงเวลาทีอ่นุมตั ิ

 

การบรจิาคเงนิทีจ่ะนําไปใชก้บัโครงการทีไ่มม่กีารบง่ชีร้ายละเอยีดจะถูกยบัยัง้ไว ้90 วนัปฏทินิ ผูบ้รจิาคจะตอ้งแจง้ให้

มลูนิธโิรตารทีราบว่าเงนิทุนนัน้ควรจะถูกโอนไปยงัโครงการหรอืกองทุนอื่น  หากผูบ้รจิาคไม่ใหค้าํแนะนําภายใน 90 วนั 

หลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิหรอืยกเลกิกองทุน มลูนิธโิรตารจีะโอนเงนิบรจิาคเขา้กองทุนประจาํปี-เงนิปนัสว่น (Annual Fund – 

SHARE)  หากไม่สามารถบ่งชีแ้หล่งทุนไดห้ลงัจาก 90 วนัทีไ่ดร้บัทุนหรอืยกเลกิทุน มลูนิธจิะโอนเงนิบรจิาคเขา้กองทุน

ประจาํปี-กองทุนโลก (Annual Fund – World Fund) กฎระเบยีบน้ีไม่ใชใ้นกรณีทีเ่ป็นความผดิพลาดของมลูนิธหิรอื

ความล่าชา้ในกระบวนการ แลว้แต่การพจิารณาของพนกังานมลูนิธโิรตาร ี

 

IX. ข้อกาํหนดของการรายงานและเอกสาร 

ผูร้บัทุนสนบัสนุนตอ้งรบัผดิชอบในการรายงานการใชเ้งนิต่อมลูนิธโิรตาร ี รายงานความกา้วหน้าและรายงานฉบบั

สดุทา้ยตอ้งสง่ออนไลน์ ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใหส้มบรณ์ูครบถว้นเพื่อใหร้ายงานเป็นทีย่อมรบัได ้มลูนิธโิรตารจีะไม่

ยอมรบัใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนชุดใหมห่ากผูอุ้ปถมัภไ์ม่สง่รายงานไมว่่าจะเป็นทุนใดๆ ของมลูนิธติามกาํหนดเวลา 

มลูนิธสิงวนสทิธิใ์นการพจิารณาทุนสนบัสนุนในช่วงเวลาใดกไ็ด ้รวมทัง้การตรวจสอบบญัช ีการสง่เจา้หน้าทีไ่ป

ตรวจสอบ การรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิ การระงบัการจ่ายเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากเหน็ว่าจาํเป็น 

 

หลกัเกณฑข์องการรายงานทีผู่ร้บัทุนสนบัสนุนตอ้งทาํมดีงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งสง่เงนิทุนทีไ่มไ่ดใ้ชค้นืใหม้ลูนิธโิรตารทีนัท ี 

2. ภาคตอ้งรายงานการใชเ้งนิทุนต่อสโมสรในภาคตามเงื่อนไขของการมคุีณสมบตั ิ

3. ผูอุ้ปถมัภต์อ้งเกบ็รกัษาใบเสรจ็และรายงานการเงนิของธนาคารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าใชจ้่ายของทุน ตาม

เงื่อนไขของการมคีุณสมบตัแิละกฎหมายระดบัทอ้งถิน่และระหวา่งประเทศทีบ่งัคบัใชอ้ยู ่

4. ผูอุ้ปถมัภท์ีไ่มป่ฏบิตัติามนโยบายและคาํแนะนําของมลูนิธโิรตารใีนการดาํเนินงานและการใชเ้งนิของโครงการ

จะตอ้งคนืเงนิทุนสนบัสนุนทัง้หมด และอาจจะถูกหา้มรบัทุนในอนาคตเป็นเวลาสงูสดุถงึ 5 ปี 
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District Grants 

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเหล่าน้ีใชก้บัทุน district grants 

1. ตอ้งสง่รายงานฉบบัสดุทา้ยพรอ้มเอกสารการเงนิประกอบใหม้ลูนิธภิายใน 12 เดอืนหลงัจากไดร้บัเงนิ หรอื

ภายใน 2 เดอืนหลงัการใชจ้่ายทนุสนบัสนุนทัง้หมด 

2. โครงการและกจิกรรมทัง้หมดทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนระดบัภาคตอ้งทาํใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ์ภายใน 24 เดอืน

หลงัจากมลูนิธหิรอืภาคในทอ้งถิน่จ่ายเงนิใหแ้ก่สโมสรหรอืทีต่ัง้โครงการ 

3. เงนิทุนสนบัสนุนจาํนวนมากกว่า 500 เหรยีญทีไ่ม่ไดใ้ชต้อ้งคนืใหม้ลูนิธโิรตารโีดยทนัทแีละจะเครดติเป็น 

DDF ของภาค ทุนสนบัสนุนทีไ่ม่ไดใ้ชห้ากน้อยกว่า 500 เหรยีญตอ้งใชไ้ปในวตัถุประสงคท์ีเ่ป็นสาธารณกุศล 

ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการมคุีณสมบตัเิขา้เกณฑข์อง District grant 

 

Global Grants 

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเหล่าน้ีใชก้บัทุน global grants 

1. ตอ้งสง่รายงานความกา้วหน้าภายใน 12 เดอืนทีไ่ดร้บัเงนิทุนครัง้แรกและทุกๆ 12 เดอืนหลงัจากนัน้ 

2. ตอ้งสง่รายงานฉบบัสดุทา้ยภายใน 2 เดอืนหลงัจากโครงการเสรจ็สมบูรณ์ 

3. ตอ้งคนืเงนิทุนสนบัสนุนทีไ่ม่ไดใ้ชซ้ึง่มากกว่า 500 เหรยีญใหม้ลูนิธโิรตารซีึง่จะเครดติใหก้บักองทุนโลก หากมเีงนิ

เหลอือยู่หลงัจากโครงการสิน้สดุลง มลูนิธอิาจจะอนุมตัใิหใ้ชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัโครงการ เช่น วสัดุอุปกรณ์ใน

โครงการเพิม่เตมิ    

 

รายงานทีย่อมรบัไดจ้ะประกอบดว้ยเรื่องราวรายละเอยีดของการดาํเนินโครงการ คอื 

1. รายละเอยีดว่าโครงการสนบัสนุนเป้าหมายในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัทีเ่ลอืกขึน้มาแลว้อย่างไร 

2. เรื่องราวทีว่่าโครงการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามทีร่่างเอาไวใ้นใบสมคัรอย่างไร รวมทัง้มาตรการที่

เกีย่วขอ้งและขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมได ้

3. คาํอธบิายว่าผลทีไ่ดร้บัของโครงการจะยัง่ยนืไปตามกาลเวลาไดอ้ย่างไร 

4. รายละเอยีดของการมสีว่นร่วมของผูร่้วมโครงการทัง้เจา้ภาพและฝา่ยต่างประเทศ  รวมทัง้องคก์รทีใ่หค้วาม

ร่วมมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนสนบัสนุน 

5. รายงานควรจะรวมถงึรายละเอยีดบญัชกีารใชเ้งนิของโครงการและรายงานการเงนิของธนาคารของโครงการ 

นอกจากน้ี มลูนิธยิงัอาจจะขอใหผู้อุ้ปถมัภส์ง่ใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อสนบัสนุนรายงานดว้ย 

 

มลูนิธจิะปิดโครงการทุนสนบัสนุนน้ีเมื่อโครงการเสรจ็สมบรูณ์ และผูอุ้ปถมัภไ์ดแ้สดงว่ามมีาตรการวดัความยัง่ยนืใชเ้พื่อ

ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าชมุชนทอ้งถิน่จะดาํเนินโครงการต่อไปได ้

 

X. สินเช่ือรายย่อย 

มลูนิธโิรตารใีหค้าํมัน่สญัญาทีจ่ะใชโ้ปรแกรมสนิเชื่อรายยอ่ยเพื่อช่วยวสิาหกจิรายย่อยขนาดเลก็ใหส้ามารถช่วยเหลอื

ตนเองได ้สโมสรและภาคทีส่มคัรขอรบัทุน Global Grants ควรเป็นหุน้สว่นกบัองคก์รความร่วมมอื สถาบนัสนิเชื่อ 

รายย่อยทีม่ชีื่อเสยีงและก่อตัง้มานานเพื่อจดัการโปรแกรมการกูย้มื เพื่อใหเ้ป็นหนทางหน่ึงในการทาํโครงการพฒันาที่

ยัง่ยนื อย่างไรกต็าม โปรแกรมสนิเชื่อรายย่อยทีม่ลูนิธสินบัสนุนตอ้งมสีว่นประกอบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมซึง่อยู่

นอกเหนือไปจากการบรหิารเงนิทุนเขา้ไวด้ว้ย นอกจากน้ีแลว้จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขสาํหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค และทุนสนบัสนุนระดบัโลกของมลูนิธโิรตาร ี(เริม่ใชพ้ฤษภาคม 2014)  10 
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1. สโมสรและภาคทีต่อ้งการใชทุ้น Global Grants เพื่ออุดหนุนโครงการสนิเชื่อรายย่อย ตอ้งสง่แบบฟอรม์

สนิเชื่อรายย่อย (microcredit supplement form) เพิม่เตมิมาพรอ้มกบัใบสมคัรขอรบัทุน 

2. สโมสรหรอืภาคทีอุ่ปถมัภต์อ้งเป็นผูด้แูลควบคุมกจิกรรมสนิเชื่อรายย่อย 

3. ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากเงนิตน้ของกองทุนหมนุเวยีนของมลูนิธโิรตารอีาจจะใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการ

บรหิารงานทีส่นบัสนุนโครงการโดยตรง 

4. ผูอุ้ปถมัภท์ุนตอ้งสง่แบบฟอรม์สนิเชื่อรายย่อยไปพรอ้มกบัรายงานทุนฉบบัสดุทา้ยดว้ย 

5. หากโครงการสนิเชื่อรายย่อยยุตลิงก่อนทีจ่ะทาํตามขอ้กาํหนดในการรายงานไดค้รบถว้น จะตอ้งสง่เงนิทุน

สนบัสนุนคนืใหม้ลูนิธโิรตาร ี

6. มลูนิธโิรตารจีะไม่ใหทุ้นสนบัสนุนระบบการประกนัเงนิกู ้
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