แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน Global Grant
ชื่อทุน:

วัตถุประสงค์
ยิ นดีต้อนรับสู่การสมัครขอรับทุน Global Grant
ใบสมัครของท่านได้รบั หมายเลขอ้างอิง

ซึง่ ท่านจะสามารถใช้เพื่อติดตามและเมื่อสื่อสารกับมูลนิธโิ รตารีหรือเพื่อนร่วมงาน

กิ จกรรมที่วางแผนเอาไว้
จงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ Global Grant นี้ สัน้ ๆ 2-3 ประโยค
ใครจะเป็ นผู้ได้รบั ประโยชน์ จาก Global Grant นี้ ระบุจานวนโดยประมาณของผู้ที่จะได้รบั ประโยชน์ โดยตรง
ทุน Global Grant นี้ จะให้เงินแก่กิจกรรมใดบ้าง?
 โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์
 ทีมฝึ กอบรมด้านอาชีพ
 ทุนการศึกษา
โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ (Humanitarian Project) (หากเลือก)
จะทาโครงการที่ใด
คาดว่าจะทาโครงการเมื่อใด
ตัง้ แต่วนั ที่

ถึงวันที่

วางโครงร่างกาหนดการดาเนินโครงการ
ลาดับ

กิ จกรรม

ระยะเวลา

ความยังยื
่ น
โครงการของท่านจะตอบสนองความต้องการอะไรบ้างของชุมชน และมีการบ่งชี้ความต้องการเหล่านัน้ อย่างไร? จงให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องหรือผลการสารวจ
ให้รายละเอียดว่าโครงการของท่านจะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างไร
สมาชิ กของชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการอย่างไร? โครงการของท่านสอดคล้องกับความคิ ดริเริ่ มของ
ท้องถิ่นในปัจจุบนั หรือที่กาลังดาเนิ นการอยู่หรือไม่?
อธิ บายถึงการอบรม การเข้าถึงชุมชน หรือโปรแกรมการให้ความรู้ (หากมี) และใครจะดาเนิ นการ จะมีการคัดเลือกผู้รบั การอบรม
อย่างไร?
ทีมฝึ กอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training Team) (หากเลือก)
บ่งชีท้ มี ฝึกอบรมด้านอาชีพ
ลาดับ
ชื่อทีม
ประเภท
1
_____
_____

สถานทีฝ่ ึกอบรม
_____

วันเดินทาง
_____
1

วันกลับ
_____

ความยังยื
่ น
ทีมฝึ กอบรมจะตอบสนองความต้องการด้านการอบรมอย่างไร และมีการบ่งชี้ความต้องการอย่างไร จงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือผล
การสารวจ
บ่งชี้รายละเอียดวัตถุประสงค์เฉพาะของการอบรม รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงในทางบวกซึ่งคาดหวังไว้ในด้านความรู้ ศักยภาพ และ/
หรือ ความชานาญของผู้รบั การอบรม
สมาชิ กของชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการอบรมอย่างไร การอบรมสอดคล้องกับความคิ ดริ เริ่มของท้องถิ่นใน
ปัจจุบนั หรือที่กาลังดาเนิ นการอยู่หรือไม่
ท่านจะสนับสนุนการอบรมให้แก่ผ้รู บั อย่างไร? เพื่อให้ทกั ษะที่ได้รบั จากการอบรมมีความทันสมัย/เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ

เรื่องที่เน้ นความสาคัญ (Areas of Focus)
Global Grant จะต้องสนับสนุนเป้ าหมายอย่างน้อยหนึ่งในเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี (Rotary’s areas of focus) เลือกเรื่องทีเ่ น้น
ความสาคัญและเป้ าหมายที่กจิ กรรมของท่านจะให้การสนับสนุ น
เรื่องที่เน้ นความสาคัญ (เลือกทัง้ หมดที่เหมาะสม)
 สันติ ภาพและการป้ องกัน / การแก้ไขข้อขัดแย้ง
 การป้ องกันและการรักษาโรค
 น้าและการสุขาภิบาล
 สุขอนามัยของแม่และเด็ก
 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรู้หนังสือ
 การพัฒนาเศรษฐกิ จและชุมชน
กิ จกรรมของท่านจะสนับสนุนเป้ าหมายใดบ้าง?
ท่านจะบรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร?
ท่านจะวัดผลกระทบได้อย่างไร?
ลาดับ
การวัดผล

วิ ธีการวัดผล

กาหนดการวัดผล

จานวนเป้ าหมาย

ใครจะรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลข่าวสารเพื่อการติ ดตามและประเมินผล?
ผู้มีส่วนร่วม (Participants)
คณะกรรมการ Global Grant ควรจะประกอบด้วยโรแทเรียน 6 คน คือ

คณะกรรมการฝ่ ายเจ้าภาพ (host committee) ประกอบด้วยโรแทเรียน 3 คนจากประเทศทีต่ งั ้ โครงการ

คณะกรรมการระหว่างประเทศ (international committee) ประกอบด้วยโรแทเรียน 3 คนจากอีกประเทศหนึ่ง
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ใส่ช่อื คณะกรรมการ Global Grant เพื่อให้พวกเขาสามารถดูใบสมัครได้ กรรมการเหล่านี้จะได้รบั อีเมลแจ้งเตือนว่าถูกเพิม่ ชื่อเป็ นกรรมการของ
ทุนสนับสนุนนี้ โรแทเรียนที่ไม่มอี เี มลทีใ่ ช้ได้ในบันทึกข้อมูลสมาชิกภาพของโรตารีจะไม่มชี ่อื จากผลการค้นหาชื่อ ท่านสามารถค้นหา ชื่อโรแท
เรียนทีเ่ ป็ นกรรมการได้จากชื่อ เลขประจาตัวสมาชิกโรตารี หรือ สโมสร
ผู้ติดต่อหลัก
ชื่อและนามสกุล

สโมสร

บทบาท

อุปถัมภ์โดย

ทาหน้ าที่เป็ น

กรรมการ
#

บทบาท

ชื่อและนามสกุล

สโมสร

ไม่มีโรแทเรียนใดที่จะได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ในกิ จกรรม (เช่น ลูกจ้างหรือกรรมการบริหารขององค์กรที่ร่วมมือ เจ้าของร้านค้าที่จะมี
การจัดซื้อสิ นค้าของโครงการ กรรมการของมหาวิ ทยาลัยที่ผ้รู บั ทุนวางแผนจะเข้าศึกษา) จะทาหน้ าที่เป็ นกรรมการทุน หากมี
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที่อาจจะเกิ ดขึน้ ต้องแจ้งไว้ ณ ที่นี้

ทีมฝึ กอบรมด้านอาชีพ (Vocational training team)
บทบาท

ชื่อและนามสกุล

อีเมล

หัวหน้ าทีมตามที่กาหนดควรจะเป็ นโรแทเรียน ยกเว้นแต่จะเป็ นประโยชน์ หากได้ผ้ทู ี่มิใช่โรแทเรียนเป็ นหัวหน้ าทีม ถ้าหากหัวหน้ า
ทีมมิใช่โรแทเรียน ต้องชี้แจงเหตุผล
หัวหน้ าทีม:
องค์กรที่ร่วมมือ (Cooperating Organization)
ลาดับ

ชื่อและนามสกุล

เว็บไซต์

บ้านเลขที่
หรือ ตู้ ป.ณ.

จังหวัด

ประเทศ

อธิ บายกระบวนการคัดเลือกองค์กรนี้ มีทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญใดบ้างที่องค์กรนี้ จะรับผิ ดชอบ?

ผูเ้ ดิ นทางที่เป็ นอาสาสมัคร [Volunteer Traveler(s)]
ลาดับ

ชื่อและนามสกุล

บ่งชี้หน้ าที่ของผู้เดิ นทางที่เป็ นอาสาสมัคร และ งานเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่ต้องทาให้สาเร็จ
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อีเมล

เพื่อนผู้ร่วมโครงการ (Partners)
ให้รายชื่อเพื่อนผู้ร่วมโครงการที่จะมีส่วนร่วมและบ่งชี้หน้ าที่รบั ผิดชอบ อาจจะหมายรวมถึง สโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ กลุ่ม
บาเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี (RCC) หรือบุคคล

การมีส่วนร่วมของโรแทเรียน (Rotarian Participation)
อธิ บายถึงบทบาทของโรแทเรียนเจ้าภาพในกิ จกรรมนี้ และหน้ าที่รบั ผิดชอบโดยเฉพาะ
อธิ บายถึงบทบาทของโรแทเรียนต่างประเทศในกิ จกรรมนี้ และหน้ าที่รบั ผิดชอบโดยเฉพาะ

ความยังยื
่ น (Sustainability)
อธิ บายถึงบทบาทที่สมาชิ กของชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการดาเนิ นโครงการ มีสิ่งจูงใจอะไรบ้าง (เช่น ค่าตอบแทน รางวัล
ประกาศนี ยบัตร และโปรโมชั ่น) ที่ท่านจะมอบให้เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น?
บ่งชี้บคุ คลในชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะรับผิดชอบในการติ ดตามผลที่ คาดหวัง และให้ม ั ่นใจในความต่อเนื่ องของบริการต่างๆ ท่านจะ
สนับสนุนบุคคลเหล่านี้ ได้อย่างไรในการช่วยให้เขารับบทบาทผู้นา?

งบประมาณ (Budget)
เลือกสกุลเงินท้องถิน่ สาหรับงบประมาณ และใส่ขอ้ มูลอัตราแลกเปลีย่ นในปั จจุบนั ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ หาอัตราแลกเปลีย่ นของโรตารีสากลที่เป็ น
ปั จจุบนั ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของโรตารี หากประเทศของท่านไม่มอี ตั ราแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็ นทางการของโรตารีสากล สามารถดูได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ Oanda
หรือ Bloomberg ชีแ้ จงรายละเอียดค่าใช้จา่ ยทีเ่ สนอโดยการเติมรายการในงบประมาณ โปรดจาไว้วา่ งบประมาณรวมจะต้องเท่ากับการเงิน
(financing) ทัง้ หมดของกิจกรรม
สกุลเงินท้องถิน่ : THB
ลาดับ

รายละเอียด

อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญเท่ากับ:
ผู้ขาย

ประเภท

ราคาในท้องถิ่น (บาท)

งบประมาณทัง้ สิ้น: USD
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ราคาเงินเหรียญสหรัฐ

เอกสารสนับสนุนงบประมาณ (Supporting Budget Documents)
อัพโหลดเอกสารต่างๆ เช่น การประมูลราคา หรือใบเสนอราคา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการ
หลังจากคัดเลือกเอกสารที่ต้องการจะอัพโหลดแล้ว ให้คลิ้กที่ “Save” เพื่อดูไฟล์ที่อพั โหลดในเพจนี้
 หลายไฟล์
 หนึ่ งไฟล์

ความยังยื
่ น
อธิ บายกระบวนการคัดสรรรายการสิ่ งของที่จะใช้งบประมาณ ท่านวางแผนการซื้อของจากผู้ขายในท้องถิ่นหรือไม่ ท่านทา
กระบวนการประมูลเสนอราคาแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ขายหรือไม่ รายการงบประมาณเหล่านี้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
มาตรฐานเทคโนโลยีหรือไม่
ผู้รบั ประโยชน์ จะรักษาดูแลสิ่ งของเหล่านี้ ได้อย่างไร หากเป็ นไปได้ ขอให้ยืนยันว่ามีอะไหล่หรือชิ้นส่วนขายหรือไม่ และผู้รบั
ประโยชน์ มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือหรือไม่
ใครจะเป็ นเจ้าของวัสดุที่ซื้อด้วยเงินทุนสนับสนุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทัง้ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทรัพย์สิน และวัสดุต่างๆ โปรด
จาไว้ว่าสโมสรโรตารีหรือโรแทเรียนไม่สามารถเป็ นเจ้าของได้

การเงิ น (Financing)
มูลนิธโิ รตารีให้ทุน Global Grants จากกองทุนโลก จานวนตัง้ แต่ 15,000-200,000 เหรียญสหรัฐ มูลนิธสิ มทบในการบริจาคเงินสด 50% และ
การบริจาค District Designated Find (DDF) 100% มูลนิธจิ ะสมทบให้แก่การบริจาคให้ Global Grants ของผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็ นโรแทเรียน แต่ต้อง
ไม่ใช่เป็ นเงินทีม่ าจากองค์กรทีร่ ว่ มมือหรือผูร้ บั ประโยชน์
ในการกาหนดจานวนเงินจากกองทุนโลกทีจ่ ะสมทบกับ Global Grants ของท่าน ต้องใส่รายการแหล่งเงินทุนทัง้ หมด บ่งชีว้ า่ เป็ นการบริจาค
ด้วยเงินสดหรือ DDF และแหล่งอื่นๆ จงจาไว้วา่ การเงินทัง้ หมดต้องมีจานวนเท่ากับงบประมาณทัง้ สิน้ ของกิจกรรม
หลังจากทีท่ ่านได้ใส่รายละเอียดแหล่งเงินทุนและจานวนเงินจากกองทุนโลกทีต่ อ้ งการสมทบแล้ว ให้คลิ้กที่ “Save” เพื่อบันทึกการเงินของ
โครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

วิ ธีการให้เงิน
เงิน DDF
เงิน DDF
เงินสดจากสโมสร
เงินสดจากสโมสร
เงินบริจาคจากผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียน เพื่อขอ
สมทบจากมูลนิธโิ รตารี

องค์กร
ภาค
ภาค

จานวน (USD)

การบริจาค DDF
การบริจาคเงินสด
การบริจาคอื่นๆ
เงินบริจาคจากผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนเพื่อขอสมทบจากมูลนิธโิ รตารี
การบริจาคกองทุนถาวร / แบบเจาะจง
ยอดบริจาค
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ส่วนพิเศษ

:
:
:
:
:
:

ยอดบริจาค

สมทบจากกองทุนโลก (จานวนสูงสุด)
สมทบจากกองทุนโลก (จานวนทีข่ อ)
รวมการเงิน (การบริจาคเพื่อขอสมทบ+กองทุนโลก)
การบริจาคจากผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนซึ่งไม่มกี ารสมทบจากมูลนิธโิ รตารี
รวมการเงินทัง้ สิน้
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

:
:
:
:
:
:

ความยังยื
่ น
ท่านได้บ่งชี้แหล่งเงินทุนในท้องถิ่นเพื่อทาให้ม ั ่นใจในผลที่คาดหวังของโครงการในระยะยาวหรือไม่ ท่านจะแนะนาวิ ธีการปฏิ บตั ิ ที่
จะช่วยแนะนาการสร้างรายได้สาหรับการเงินโครงการที่ดาเนิ นอย่างต่อเนื่ องหรือไม่
การอนุมตั ิ ของประธานมูลนิ ธิโรตารีภาค (DRFC Authorization)

การอนุมตั ิ
คณะกรรมการมูลนิธกิ าหนดให้ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค (DRFC) ของทัง้ ภาคผูอ้ ุปถัมภ์เจ้าภาพ และผูอ้ ุปถัมภ์ระหว่างประเทศรับรองว่าใบ
สมัคร Global Grant นี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
การอนุมตั ิ ของ DRFC (DRFC Authorization)
บทบาท
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค

สถานภาพการอนุมตั ิ

ชื่อและนามสกุล

วันที่อนุมตั ิ

ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใบสมัคร Global Grant นี้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นไปตามคาแนะนาทัง้ หมดของมูลนิธิ และมี
สิทธิขอรับเงินและได้รบั การอุปถัมภ์จากสโมสร / ภาคทัง้ สองทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ


การอนุมตั ิ (Authorization)
การอนุมตั ิ ใบสมัคร (Application Authorization)
โดยการส่งใบสมัคร Global Grant นี้ เรายอมรับดังต่อไปนี้
1. เท่าทีเ่ ราทราบ ข้อมูลทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นใบสมัครนี้เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงและถูกต้อง และเราตัง้ ใจจะดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามทีเ่ สนอในใบสมัคร
นี้
2. สโมสร/ภาค ยินยอมทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมเหล่านี้ในฐานะทีเ่ ป็ นสโมสร/ภาค
3. เราจะทาให้ม ั ่นใจว่าการบริจาคเงินสดทัง้ หมด (ตามรายละเอียดการเงินของทุนสนับสนุ น) จะถูกส่งต่อให้มลู นิธโิ รตารีหรือส่งเข้าบัญชี
ธนาคารของ Global Grant โดยตรงหลังจากทีก่ รรมการมูลนิธอิ นุมตั ทิ ุนสนับสนุน
4. โรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีจะใช้ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นใบสมัครนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในหลายๆ วิธกี าร เช่น นิตยสารเดอะโรแทเรียน การ
ประชุมใหญ่ของโรตารีสากล เดอะโรแทเรียนวิดโี อแมกกาซีน (The Rotarian Video Magazine - RVM) เป็ นต้น
5. เรายินยอมทีจ่ ะแบ่งปั นข้อมูลของการปฏิบตั ิทด่ี ที ส่ี ุดเมื่อได้รบั การสอบถามและมูลนิธโิ รตารีอาจจะให้ขอ้ มูลการติดต่อของเราแก่โรแทเรียน
อื่นทีอ่ าจจะต้องการคาแนะนาในการดาเนินกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน
6. เท่าทีเ่ ราทราบ ยกเว้นแต่จะมีการเปิ ดเผยในทีน่ ้ี เราและบุคคลใดก็ตามทีเ่ รามีหรือเคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจ ไม่มสี ว่ น
เกีย่ วข้องกับ หรือตัง้ ใจจะเกีย่ วข้องในการรับประโยชน์จากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี หรือมีผลประโยชน์ทอ่ี าจจะแสดงถึงการแข่งขัน
หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อน คือ สถานการณ์ทโ่ี รแทเรียนซึง่ มีความสัมพันธ์กบั องค์กร
ภายนอกอยูใ่ นตาแหน่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุ นของมูลนิธโิ รตารี หรือมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจในแนวทางทีอ่ าจจะนาไปสูก่ าร
ได้รบั ประโยชน์ทางการเงินทางตรงหรือทางอ้อมแก่โรแทเรียน ธุรกิจของผูร้ ว่ มวิชาชีพ หรือครอบครัว หรือให้ผลประโยชน์ทไ่ี ม่เหมาะสมแก่
ผูอ้ ่นื ซึง่ จะทาให้เกิดความเสียหายแก่มลู นิธโิ รตารีได้
6

การอนุมตั ิ ของผู้ติดต่อหลัก
#

บทบาท

1
2

ชื่อและนามสกุล

สถานภาพของการอนุมตั ิ

วันที่อนุมตั ิ

ชื่อและนามสกุล

สถานภาพของการอนุมตั ิ

วันที่อนุมตั ิ

ผูต้ ดิ ต่อหลัก
ผูต้ ดิ ต่อหลัก

การอนุมตั ิ ของประธานมูลนิ ธิโรตารีภาค
#

บทบาท
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค

1
2
การอนุมตั ิ เงิน DDF

บทบาท

ชื่อภาค

สถานภาพของการอนุมตั ิ

ผูว้ า่ การภาค
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค
ผูว้ า่ การภาค
ประธานมูลนิธโิ รตารีภาค

7

วันที่อนุมตั ิ

