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แบบฟอรม์การสมคัรขอรบัทุน Global Grant 
 
ช่ือทุน: 
 
วตัถปุระสงค ์
 
ยินดีต้อนรบัสู่การสมคัรขอรบัทุน Global Grant 
ใบสมคัรของท่านไดร้บัหมายเลขอา้งองิ ซึง่ท่านจะสามารถใช้เพื่อตดิตามและเมื่อสื่อสารกบัมลูนิธโิรตารหีรอืเพื่อนร่วมงาน 
 
กิจกรรมท่ีวางแผนเอาไว้ 
จงกล่าวถึงวตัถปุระสงคข์อง Global Grant น้ี สัน้ๆ 2-3 ประโยค 
 
ใครจะเป็นผู้ได้รบัประโยชน์จาก Global Grant น้ี ระบจุ านวนโดยประมาณของผู้ท่ีจะได้รบัประโยชน์โดยตรง 
 
   
ทุน Global Grant น้ีจะให้เงินแก่กิจกรรมใดบ้าง? 
 โครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์
 ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 ทุนการศึกษา 
 
โครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์(Humanitarian Project) (หากเลือก) 
จะท าโครงการท่ีใด 
 
คาดว่าจะท าโครงการเม่ือใด 
ตัง้แต่วนัท่ี ถึงวนัท่ี  
 
วางโครงรา่งก าหนดการด าเนินโครงการ 
 

ล าดบั กิจกรรม ระยะเวลา 
   
   
   

 
ความยัง่ยืน 
โครงการของท่านจะตอบสนองความต้องการอะไรบ้างของชุมชน และมีการบ่งชี้ความต้องการเหล่านัน้อย่างไร? จงให้ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องหรือผลการส ารวจ 
 
 
ให้รายละเอียดว่าโครงการของท่านจะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างไร 
 
 
สมาชิกของชุมชนท้องถ่ินจะมีส่วนเก่ียวข้องกบัการวางแผนโครงการอย่างไร? โครงการของท่านสอดคล้องกบัความคิดริเร่ิมของ
ท้องถ่ินในปัจจบุนัหรือท่ีก าลงัด าเนินการอยู่หรือไม่? 
 
 
อธิบายถึงการอบรม การเข้าถึงชุมชน หรือโปรแกรมการให้ความรู้ (หากมี) และใครจะด าเนินการ จะมีการคดัเลือกผู้รบัการอบรม
อย่างไร? 
 
 
ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training Team) (หากเลอืก) 
 
บ่งชีท้มีฝึกอบรมดา้นอาชพี 
ล าดบั ชื่อทมี ประเภท สถานทีฝึ่กอบรม วนัเดนิทาง วนักลบั 
1 _____ _____ _____ _____ _____ 
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ความยัง่ยืน 
ทีมฝึกอบรมจะตอบสนองความต้องการด้านการอบรมอย่างไร และมีการบ่งชี้ความต้องการอย่างไร จงให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องหรือผล
การส ารวจ 
 
 
บ่งชี้รายละเอียดวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของการอบรม รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในทางบวกซ่ึงคาดหวงัไว้ในด้านความรู้ ศกัยภาพ และ/
หรือ ความช านาญของผู้รบัการอบรม 
 
 
สมาชิกของชุมชนท้องถ่ินจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการอบรมอย่างไร การอบรมสอดคล้องกบัความคิดริเร่ิมของท้องถ่ินใน
ปัจจบุนัหรือท่ีก าลงัด าเนินการอยู่หรือไม่ 
 
 
ท่านจะสนับสนุนการอบรมให้แก่ผู้รบัอย่างไร? เพ่ือให้ทกัษะท่ีได้รบัจากการอบรมมีความทนัสมยั/เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
 
  
เร่ืองท่ีเน้นความส าคญั (Areas of Focus) 
Global Grant จะตอ้งสนบัสนุนเป้าหมายอยา่งน้อยหน่ึงในเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตารี (Rotary’s areas of focus) เลอืกเรื่องทีเ่น้น
ความส าคญัและเป้าหมายที่กจิกรรมของท่านจะใหก้ารสนบัสนุน 
 
เรื่องท่ีเน้นความส าคญั (เลือกทัง้หมดท่ีเหมาะสม) 
 สนัติภาพและการป้องกนั / การแก้ไขข้อขดัแย้ง 
 การป้องกนัและการรกัษาโรค 
 น ้าและการสขุาภิบาล 
 สขุอนามยัของแม่และเดก็ 
 การศึกษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนังสือ 
 การพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน 
 
 
กิจกรรมของท่านจะสนับสนุนเป้าหมายใดบ้าง? 
 
 
ท่านจะบรรลเุป้าหมายได้อย่างไร? 
 
 
ท่านจะวดัผลกระทบได้อย่างไร? 
 

ล าดบั การวดัผล วิธีการวดัผล ก าหนดการวดัผล จ านวนเป้าหมาย 
     
     

 
ใครจะรบัผิดชอบในการเกบ็ข้อมลูข่าวสารเพ่ือการติดตามและประเมินผล? 
 
 
ผู้มีส่วนร่วม (Participants) 
 
คณะกรรมการ Global Grant ควรจะประกอบดว้ยโรแทเรยีน 6 คน คอื 

 คณะกรรมการฝ่ายเจ้าภาพ (host committee) ประกอบดว้ยโรแทเรยีน 3 คนจากประเทศทีต่ ัง้โครงการ  
 คณะกรรมการระหว่างประเทศ (international committee) ประกอบดว้ยโรแทเรยีน 3 คนจากอกีประเทศหน่ึง 

 



 

3 

ใสช่ื่อคณะกรรมการ Global Grant เพื่อใหพ้วกเขาสามารถดูใบสมคัรได ้กรรมการเหล่าน้ีจะไดร้บัอเีมลแจง้เตอืนว่าถูกเพิม่ชื่อเป็นกรรมการของ
ทุนสนบัสนุนน้ี โรแทเรยีนที่ไมม่อีเีมลทีใ่ชไ้ดใ้นบนัทกึขอ้มลูสมาชกิภาพของโรตารจีะไมม่ชีื่อจากผลการคน้หาชื่อ ท่านสามารถคน้หา ชื่อโรแท
เรยีนทีเ่ป็นกรรมการไดจ้ากชื่อ เลขประจ าตวัสมาชกิโรตาร ีหรอื สโมสร 
 
ผู้ติดต่อหลกั 
 

ช่ือและนามสกลุ สโมสร บทบาท อปุถมัภโ์ดย ท าหน้าท่ีเป็น 
     
     

 
กรรมการ 
 

# บทบาท ช่ือและนามสกลุ สโมสร 
    
    
    

 
ไม่มีโรแทเรียนใดท่ีจะได้รบัสิทธิประโยชน์ในกิจกรรม (เช่น ลกูจ้างหรือกรรมการบริหารขององคก์รท่ีร่วมมือ เจ้าของร้านค้าท่ีจะมี
การจดัซ้ือสินค้าของโครงการ กรรมการของมหาวิทยาลยัท่ีผู้รบัทุนวางแผนจะเข้าศึกษา) จะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการทุน หากมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ ต้องแจ้งไว้ ณ ท่ีน้ี 
 
 
ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational training team) 
 

บทบาท ช่ือและนามสกลุ อีเมล 
   
   
   
   

 
หวัหน้าทีมตามท่ีก าหนดควรจะเป็นโรแทเรียน ยกเว้นแต่จะเป็นประโยชน์หากได้ผู้ท่ีมิใช่โรแทเรียนเป็นหวัหน้าทีม ถ้าหากหวัหน้า
ทีมมิใช่โรแทเรียน ต้องชี้แจงเหตผุล 
หวัหน้าทีม: 
 
องคก์รท่ีร่วมมือ (Cooperating Organization) 
 

ล าดบั ช่ือและนามสกลุ เวบ็ไซต์ บ้านเลขท่ี 
หรือ ตู้ ป.ณ. 

จงัหวดั ประเทศ 

      
      

 
อธิบายกระบวนการคดัเลือกองคก์รน้ี มีทรพัยากรหรือความเช่ียวชาญใดบ้างท่ีองคก์รน้ีจะรบัผิดชอบ? 
 

ผูเ้ดินทางท่ีเป็นอาสาสมคัร [Volunteer Traveler(s)] 
 

ล าดบั ช่ือและนามสกลุ อีเมล 
   
   
   
   

 
บ่งชี้หน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีเป็นอาสาสมคัร และ งานเฉพาะตวัของแต่ละบคุคลท่ีต้องท าให้ส าเรจ็ 
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เพ่ือนผู้ร่วมโครงการ (Partners) 
 
ให้รายช่ือเพ่ือนผู้ร่วมโครงการท่ีจะมีส่วนร่วมและบ่งชี้หน้าท่ีรบัผิดชอบ อาจจะหมายรวมถึง สโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ กลุ่ม
บ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) หรือบคุคล 
 

การมีส่วนร่วมของโรแทเรียน (Rotarian Participation) 
 
อธิบายถึงบทบาทของโรแทเรียนเจ้าภาพในกิจกรรมน้ีและหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยเฉพาะ 
 
อธิบายถึงบทบาทของโรแทเรียนต่างประเทศในกิจกรรมน้ีและหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยเฉพาะ 
 

ความยัง่ยืน (Sustainability) 
 
อธิบายถึงบทบาทท่ีสมาชิกของชุมชนท้องถ่ินจะมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  มีส่ิงจงูใจอะไรบ้าง (เช่น ค่าตอบแทน รางวลั 
ประกาศนียบตัร และโปรโมชัน่) ท่ีท่านจะมอบให้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน? 
 
บ่งชี้บคุคลในชุมชนท้องถ่ินซ่ึงจะรบัผิดชอบในการติดตามผลท่ีคาดหวงั และให้มัน่ใจในความต่อเน่ืองของบริการต่างๆ ท่านจะ
สนับสนุนบคุคลเหล่าน้ีได้อย่างไรในการช่วยให้เขารบับทบาทผู้น า? 
 

 

งบประมาณ (Budget)  
 
เลอืกสกุลเงนิทอ้งถิน่ส าหรบังบประมาณ และใส่ขอ้มลูอตัราแลกเปลีย่นในปัจจบุนัต่อ 1 เหรยีญสหรฐั หาอตัราแลกเปลีย่นของโรตารสีากลที่เป็น
ปัจจบุนัไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องโรตาร ี หากประเทศของท่านไมม่อีตัราแลกเปลีย่นทีเ่ป็นทางการของโรตารสีากล สามารถดูไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง Oanda 
หรอื Bloomberg  ชีแ้จงรายละเอยีดคา่ใช้จา่ยทีเ่สนอโดยการเตมิรายการในงบประมาณ โปรดจ าไวว้า่ งบประมาณรวมจะตอ้งเท่ากบัการเงนิ 
(financing) ทัง้หมดของกจิกรรม 
 
สกุลเงนิทอ้งถิน่: THB      อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญเท่ากบั: 
 

ล าดบั รายละเอียด ผู้ขาย ประเภท ราคาในท้องถ่ิน (บาท) ราคาเงินเหรียญสหรฐั 
      
      
      
      

 
        งบประมาณทัง้ส้ิน: USD 
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เอกสารสนับสนุนงบประมาณ (Supporting Budget Documents) 
 
อพัโหลดเอกสารต่างๆ เช่น การประมลูราคา หรือใบเสนอราคา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการ 
 
หลงัจากคดัเลือกเอกสารท่ีต้องการจะอพัโหลดแล้ว ให้คล้ิกท่ี “Save” เพ่ือดไูฟลท่ี์อพัโหลดในเพจน้ี 
 หลายไฟล ์      หน่ึงไฟล ์

ความยัง่ยืน 
 
อธิบายกระบวนการคดัสรรรายการส่ิงของท่ีจะใช้งบประมาณ ท่านวางแผนการซ้ือของจากผู้ขายในท้องถ่ินหรือไม่ ท่านท า
กระบวนการประมูลเสนอราคาแข่งขนัเพ่ือคดัเลือกผู้ขายหรือไม่ รายการงบประมาณเหล่าน้ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมท้องถ่ินและ
มาตรฐานเทคโนโลยีหรือไม่ 
 
ผู้รบัประโยชน์จะรกัษาดแูลส่ิงของเหล่าน้ีได้อย่างไร หากเป็นไปได้ ขอให้ยืนยนัว่ามีอะไหล่หรือช้ินส่วนขายหรือไม่ และผู้รบั
ประโยชน์มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือหรือไม่ 
 
ใครจะเป็นเจ้าของวสัดท่ีุซ้ือด้วยเงินทุนสนับสนุนเม่ือส้ินสดุโครงการ รวมทัง้อปุกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ทรพัยสิ์น และวสัดตุ่างๆ โปรด
จ าไว้ว่าสโมสรโรตารีหรือโรแทเรียนไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ 
 

 

การเงิน (Financing) 
 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้น Global Grants จากกองทุนโลก จ านวนตัง้แต่ 15,000-200,000 เหรยีญสหรฐั มลูนิธสิมทบในการบรจิาคเงนิสด 50% และ
การบรจิาค District Designated Find (DDF) 100%  มลูนิธจิะสมทบใหแ้ก่การบรจิาคให้ Global Grants ของผูท้ีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน แต่ต้อง
ไมใ่ช่เป็นเงนิทีม่าจากองคก์รทีร่ว่มมอืหรอืผูร้บัประโยชน์ 
 
ในการก าหนดจ านวนเงนิจากกองทุนโลกทีจ่ะสมทบกบั Global Grants ของท่าน ตอ้งใสร่ายการแหล่งเงนิทุนทัง้หมด บ่งชีว้า่เป็นการบรจิาค
ดว้ยเงนิสดหรอื DDF และแหล่งอื่นๆ  จงจ าไวว้า่การเงนิทัง้หมดตอ้งมจี านวนเท่ากบังบประมาณทัง้สิน้ของกจิกรรม 
 
หลงัจากทีท่่านไดใ้สร่ายละเอยีดแหล่งเงนิทุนและจ านวนเงนิจากกองทุนโลกทีต่อ้งการสมทบแลว้ ใหค้ลิ้กที ่“Save” เพื่อบนัทกึการเงนิของ
โครงการ 
 
ล าดบั วิธีการให้เงิน องคก์ร จ านวน (USD) ส่วนพิเศษ ยอดบริจาค 
1 เงนิ DDF ภาค    
2 เงนิ DDF ภาค    
3 เงนิสดจากสโมสร     
4 เงนิสดจากสโมสร     
5 เงนิบรจิาคจากผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีน เพื่อขอ

สมทบจากมลูนิธโิรตาร ี
    

 
 การบรจิาค DDF : 
 การบรจิาคเงนิสด : 
 การบรจิาคอื่นๆ : 
 เงนิบรจิาคจากผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนเพื่อขอสมทบจากมลูนิธโิรตาร ี : 
 การบรจิาคกองทุนถาวร / แบบเจาะจง : 
 ยอดบรจิาค : 
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 สมทบจากกองทุนโลก (จ านวนสงูสดุ) : 
 สมทบจากกองทุนโลก (จ านวนทีข่อ) : 
 รวมการเงนิ (การบรจิาคเพื่อขอสมทบ+กองทุนโลก) : 
 การบรจิาคจากผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนซึ่งไมม่กีารสมทบจากมลูนิธโิรตาร ี : 
 รวมการเงนิทัง้สิน้ : 
 รวมงบประมาณทัง้สิน้ : 
 

ความยัง่ยืน 
 
ท่านได้บ่งชี้แหล่งเงินทุนในท้องถ่ินเพ่ือท าให้มัน่ใจในผลท่ีคาดหวงัของโครงการในระยะยาวหรือไม่ ท่านจะแนะน าวิธีการปฏิบติัท่ี
จะช่วยแนะน าการสร้างรายได้ส าหรบัการเงินโครงการท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ 
 
 
การอนุมติัของประธานมลูนิธิโรตารีภาค (DRFC Authorization) 
 
การอนุมติั 
 
คณะกรรมการมลูนิธกิ าหนดใหป้ระธานมลูนิธโิรตารภีาค (DRFC) ของทัง้ภาคผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพ และผูอุ้ปถมัภร์ะหว่างประเทศรบัรองวา่ใบ
สมคัร Global Grant น้ีครบถ้วนสมบูรณ์แลว้ 
 
การอนุมติัของ DRFC (DRFC Authorization) 
 

บทบาท ช่ือและนามสกลุ สถานภาพการอนุมติั วนัท่ีอนุมติั 
ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    
ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    

 
 ในนามของคณะกรรมการ ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ใบสมคัร Global Grant น้ีครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามค าแนะน าทัง้หมดของมลูนิธ ิและมี
สทิธขิอรบัเงนิและไดร้บัการอุปถมัภจ์ากสโมสร / ภาคทัง้สองทีม่คีณุสมบตั ิ
 
 
การอนุมติั (Authorization) 
 
การอนุมติัใบสมคัร (Application Authorization) 
โดยการสง่ใบสมคัร Global Grant น้ี เรายอมรบัดงัต่อไปน้ี 
1. เท่าทีเ่ราทราบ ขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยูใ่นใบสมคัรน้ีเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้ง และเราตัง้ใจจะด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามทีเ่สนอในใบสมคัร
น้ี 
2. สโมสร/ภาค ยนิยอมทีจ่ะด าเนินกจิกรรมเหล่าน้ีในฐานะทีเ่ป็นสโมสร/ภาค 
3. เราจะท าใหม้ ัน่ใจวา่การบรจิาคเงนิสดทัง้หมด (ตามรายละเอยีดการเงนิของทุนสนบัสนุน) จะถูกสง่ต่อใหม้ลูนิธโิรตารหีรอืสง่เขา้บญัชี
ธนาคารของ Global Grant โดยตรงหลงัจากทีก่รรมการมลูนิธอินุมตัทิุนสนบัสนุน 
4. โรตารสีากลและมลูนิธโิรตารจีะใชข้อ้มลูทีอ่ยูใ่นใบสมคัรน้ีเพื่อสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆ ในหลายๆ วธิกีาร เช่น นิตยสารเดอะโรแทเรยีน การ
ประชุมใหญ่ของโรตารสีากล เดอะโรแทเรยีนวดิโีอแมกกาซนี (The Rotarian Video Magazine - RVM) เป็นต้น 
5. เรายนิยอมทีจ่ะแบ่งปันขอ้มลูของการปฏบิตัิทีด่ทีีสุ่ดเมื่อไดร้บัการสอบถามและมลูนิธโิรตารอีาจจะใหข้อ้มลูการตดิต่อของเราแก่โรแทเรยีน
อื่นทีอ่าจจะตอ้งการค าแนะน าในการด าเนินกจิกรรมทีค่ล้ายคลงึกนั  
6. เท่าทีเ่ราทราบ ยกเวน้แต่จะมกีารเปิดเผยในทีน้ี่ เราและบุคคลใดกต็ามทีเ่รามหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธส์่วนตวัหรอืทางธุรกจิ ไมม่สีว่น
เกีย่วขอ้งกบั หรอืตัง้ใจจะเกีย่วขอ้งในการรบัประโยชน์จากเงนิทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตาร ีหรอืมผีลประโยชน์ทีอ่าจจะแสดงถงึการแขง่ขนั
หรอืผลประโยชน์ทบัซอ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้  ความหมายของผลประโยชน์ทบัซอ้น คอื สถานการณ์ทีโ่รแทเรยีนซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัองคก์ร
ภายนอกอยูใ่นต าแหน่งทีม่อีทิธพิลต่อการใชจ้่ายเงนิทุนสนบัสนุนของมลูนิธโิรตาร ีหรอืมอีทิธพิลในการตดัสนิใจในแนวทางทีอ่าจจะน าไปสูก่าร
ไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิทางตรงหรอืทางออ้มแก่โรแทเรยีน ธุรกจิของผูร้ว่มวชิาชพี หรอืครอบครวั หรอืใหผ้ลประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสมแก่
ผูอ้ื่นซึง่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่มลูนิธโิรตารีได ้
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การอนุมติัของผู้ติดต่อหลกั 
 

# บทบาท ช่ือและนามสกลุ สถานภาพของการอนุมติั วนัท่ีอนุมติั 
1 ผูต้ดิต่อหลกั    
2 ผูต้ดิต่อหลกั    

 
 
การอนุมติัของประธานมลูนิธิโรตารีภาค 
 

# บทบาท ช่ือและนามสกลุ สถานภาพของการอนุมติั วนัท่ีอนุมติั 
1 ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    
2 ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    

 
การอนุมติัเงิน DDF 
 

บทบาท ช่ือภาค สถานภาพของการอนุมติั วนัท่ีอนุมติั 
ผูว้า่การภาค    
ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    
ผูว้า่การภาค    
ประธานมลูนิธโิรตารภีาค    

 
 


