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คำ�แนะน�สำ�หรับทุนสำนับสำนุนระดับโลก
(A Guide to Global Grants)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุนสนับสนุนระดับโลกฉบับปี 2021 ใช้ส�ำหรับสมำชิกโรตำรีทุกคนที่สนใจสมัครขอรับ 
ทุนสนับสนุนระดับโลก หรือพัฒนำโครงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกขึ้น สมำชิกและ 
ผู้น�ำสำมำรถใช้เอกสำรนี้เป็นทรัพยำกรเพื่อกำรอบรมส�ำหรับสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุนของภำค  
(District Grant Management Seminar) ข้อมูลในเอกสำรนี้มำจำกประมวลนโยบายของมูลนิธิโรตาร ี
ข้อตกลงและเงื่อนไขส�าหรับทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant) และ ทุนสนับสนุนระดับโลก 
(Global Grants) ของมูลนิธิโรตาร ีและถ้อยแถลงนโยบายเรื่องที่เน้นความส�าคัญ (Areas of Focus) 
กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบำยเหล่ำนี ้จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเอกสำรฉบับนี้ด้วย

มีคำ�ถามหรือ?
หำกมีค�ำถำมเกี่ยวกับบทบำทของท่ำน ขอให้ติดต่อกับผู้น�ำภำค เช่น ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำร ี
ภำค ท่ำนยังสำมำรถปรึกษำกับสมำชิกโรตำรีท่ีมีประสบกำรณ์ซึ่งเคยท�ำงำนเกี่ยวกับทุนสนับสนุนระดับ 
โลกหรือท�ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรีของสโมสร 

ศูนย์สนับสนุนของโรตารี (Rotary Support Center) สำมำรถตอบค�ำถำมทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับทุน 
สนับสนุนและกำรมีคุณสมบัติ พนักงำนของเรำที่ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีและส�ำนักงำนระหว่ำงประเทศ 
ให้กำรสนับสนุนในภำษำต่ำง  ๆ  8 ภำษำ  ภำคของท่ำนยังมีเจ ้าหน้าท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภาค  
(Regional Grants Officer) พร้อมท่ีจะตอบค�ำถำมเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับทุนสนับสนุนและประเมิน 
แนวคิดของโครงกำรก่อนเริ่มกำรสมัคร

หำกมีค�ำถำมเก่ียวกับคู่มือเล่มนี้หรือเอกสำรกำรอบรมอื่น ๆ ของโรตำรี โปรดส่งค�ำถำมไปท่ี learn@ 
rotary.org

ค�าแนะน�าส�าหรับทุนสนับสนุนระดับโลก เล่มนี้แปลจำก A Guide to Global Grants ฉบับภำษำ 

อังกฤษ  ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำรแปลเอกสำรโรตำรีสำกลของศูนย์โรตำรีในประเทศไทยได้แปลและ 

ทบทวนอย่ำงละเอียดแล้ว  คณะกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถที่จะรับรองควำมสมบูรณ์ของคู่มือเล่มนี้ได้   

หำกมีข้อควำมใดท่ีไม่ชัดเจนขอให้อ้ำงอิงไปยังคู่มือค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุนสนับสนุนระดับโลกฉบับ 

ภำษำอังกฤษ

คณะกรรมกำรแปลเอกสำรโรตำรีสำกลของศูนย์โรตำรีในประเทศไทย

พฤศจิกำยน 2564
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ในฐำนะสมำชิกสโมสรโรตำรี เรำให้ควำมช�ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อส่ง 
เสริมสันติภำพ ต่อสู้กับโรคภัย จัดหำน�้ำสะอำด ช่วยชีวิตแม่และเด็ก สนับสนุนกำรศึกษำ และส่งเสริม
เศรษฐกิจในท้องถิ่นและปกป้องสิ่งแวดล้อม ทุนสนับสนุนระดับโลกของโรตำรีสนับสนุนควำมพยำยำม 
เหล่ำนี้ในชุมชนต่ำง ๆ ทั่วโลก

ค�ำแนะน�ำเล่มนี้จะช่วยท่ำนในกำรวำงแผนโครงกำรท่ีมีควำมยั่งยืน บ่งชี้ผลลัพธ์ที่สำมำรถวัดผลได้ สมัคร
ขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกและจัดกำรทุนสนับสนุนของท่ำน กำรสร้ำงโครงกำรที่ยั่งยืนซึ่งมีผลที่วัดได ้
และมั่นคงรวมทั้งกำรจัดกำรทุนสนับสนุนด้วยควำมรับผิดชอบเป็นข้อก�ำหนดของทุนสนับสนุนระดับโลก
ของโรตำรี และยังเป็นกำรปฏิบัติที่ส�ำคัญยิ่งของงำนบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและระหว่ำงประเทศที่
สโมสรให้กำรสนับสนุน

มิใช่ว่ำโครงกำรของโรตำรีทุกโครงกำรจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนจำกมูลนิธิโรตำรี ข้อมูลต่อไปน้ีจะช่วย
ท่ำนในกำรพิจำรณำว่ำโครงกำรของท่ำนเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือไม่

กิจกรรมที่มีสำิทธิ์ขอรับทุน (Eligible Activities)
ทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grants) สนับสนุนกิจกรรมระหว่ำงประเทศในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของ
โรตำรี ดังนี้

= โครงการเพื่อเพื่อนมนุษยท์ี่มีควำมยั่งยืน วัดผลได้ ซึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง

= การอบรมด้านอาชีพ  ปรับปรุงควำมช�ำนำญงำนภำยในชุมชนผ่ำนโปรแกรมกำรให้ควำมรู้และยัง 
สนับสนุนทีมผู้มีวิชำชีพซ่ึงเดินทำงไปต่ำงประเทศเพ่ือรับควำมรู้และทักษะ หรือสร้ำงศักยภำพของ
ชุมชนที่พวกเขำไปเยี่ยมเยือน เรียนรู้ให้มำกขึ้นเกี่ยวกับทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ

= ทุนการศึกษา  ให้ทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำโทระหว่ำงประเทศแก่ผู้ที่มีแสวงหำวิชำชีพใน 
เรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ ผู้รับทุนที่ต้องกำรเริ่มต้นกำรศึกษำในเดือนสิงหำคม กันยำยนหรือตุลำคม ต้อง
ส่งใบสมัครภำยใน 30 มิถุนำยน อ่ำนภาคผนวกทุนการศึกษาจากทุนสนับสนุนระดับโลก (The 
Global Grant Scholarship Supplement) เพื่อเรียนรู้รำยละเอียดเพิ่มเติม

ต้องแน่ใจว่ำควำมคิดเกี่ยวกับทุนสนับสนุนของท่ำนมีสิทธิที่จะขอรับทุนก่อนที่จะกรอกใบสมัคร โดยขอ
ให้เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาคของท่ำนช่วยพิจำรณำและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อช่วยประหยัดเวลำและ
แรงงำน

ทั้งสโมสรและภำค
สำมำรถใช้ทุนสนับสนุน
ระดับโลกและเป็นผู้อุปถัมภ์
เจ้ำภำพหรือผู้อุปถัมภ์
ระหว่ำงประเทศได้ แต่ใน
คู่มือเล่มนี้จะอ้ำงอิงถึงผู้
อุปถัมภ์ที่เป็นสโมสร

มองหำไอคอนกำร
อบรมด้ำนอำชีพ      และ
ทุนกำรศึกษำ  ใน
เอกสำรฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อก�ำหนด
ของทุนสนับสนุน
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 ติดต่อกับประธำน
คณะกรรมกำรมูลนิธ ิ
โรตำรีภำคของสโมสร
อุปถัมภ์ที่คำดหวังของ
โครงกำร เพื่อดูว่ำสโมสร 
มีคุณสมบัติหรือไม่

 หำกโครงกำรของ
ท่ำนไม่เป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดเหล่ำนี้ สโมสรอำจ
จะมีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุน
ระดับภำค (District Grant) 
หรือตัวเลือกในกำรให้ทุน
อื่น ๆ โปรดติดต่อกับผู้น�ำ
ภำคเพื่อขอรับรำยละเอียด
เพิ่มเติม

ข้อก�หนดของทุนสำนับสำนุนระดับโลก (Global Grant  
Requirements)
สมำชิกโรตำรีจะต้องมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant) ทุกทุน และ
ทุกโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขส�าหรับทุนสนับสนุนระดับภาคและทุนสนับสนุน
ระดับโลกของมูลนิธิโรตารี (Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants  
and Global Grants)

โครงการของท่านจะต้อง 
c มีผลกระทบที่ยั่งยืนในระยะยำว
c มีกิจกรรมที่เหมำะสมเป็นแนวทำงเดียวกับเป้ำหมำยของเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรี

หนึ่งเรื่อง
c ใช้งบประมำณอย่ำงน้อย 30,000 เหรียญ
c ตอบสนองควำมต้องกำรที่ส�ำคัญซึ่งบ่งชี้โดยชุมชน
c ท�ำให้ชุมชนมีศักยภำพที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

ท่านจะต้อง
c ท�ำให้สโมสรของท่ำนมีคุณสมบัติขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกทุกปี
c ท�ำให้ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ในโครงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน
c เป็นผู้ร่วมโครงกำรกับสโมสรในประเทศอื่น
c ท�ำหน้ำที่เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในโครงกำรทุนสนับสนุนระดับโลกที่ด�ำเนินกำรอยู่ไม่เกิน 10 

โครงกำรในช่วงเวลำเดียวกัน
c พัฒนำแผนงำนโครงกำรที่รวมงบประมำณและแผนจัดกำรกำรเงิน
c สมัครขอรับทุนผ่ำน Grant Center
c รำยงำนทุนสนับสนุนที่ยังคงด�ำเนินกำรอยู่ตำมก�ำหนด

ส�ำหรับโครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์ และโครงกำรที่เกี่ยวกับทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
c ท�ำกำรประเมินชุมชนก่อนกำรสมัครขอรับทุน และแจ้งผลกำรประเมินในใบสมัคร
c วัดควำมก้ำวหน้ำไปสู่ผลที่คำดหวัง
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การมีคำุณสำมบัติของสำโมสำร (Club Qualification)
ที่โรตำรี เรำต้องกำรให้ทุนสนับสนุนทุกทุนแสดงให้เห็นว่ำเรำเป็นผู้น�ำที่มีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบ
ซึ่งใช้เงินบริจำคอย่ำงชำญฉลำด พันธะสัญญำของโรตำรีที่จะรับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรเงินท�ำให้เรำ
สำมำรถที่จะหำผู้บริจำค เพื่อนผู้ร่วมโครงกำร และชุมชนที่พร้อมจะท�ำงำนไปกับเรำได้ง่ำยขึ้น 

กำรท�ำให้สโมสรมีคุณสมบัติในทุกปี หมำยถึง สโมสรตกลงยินยอมท่ีจะท�ำตำมข้อปฏิบัติในกำรจัดกำรทุน
สนับสนุนและกำรเงิน กำรท�ำให้สโมสรมีคุณสมบัติขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกต้องด�ำเนินกำร 3 ขั้นตอน 
ดังนี้

1 เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนจนเสร็จสมบูรณ์ สมำชิกโรตำรีที่มีส่วนร่วมใน 
โครงกำรซ่ึงรับเงินทุนสนับสนุนควรจะเข้ำร่วมกำรสัมมนำทุนสนับสนุนในภำค หำกสมำชิก
ที่มีส่วนร่วมในโครงกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรสัมมนำได้ สโมสรสำมำรถส่งนำยกรับเลือก
หรือสมำชิกอื่นเข้ำร่วมแทนได้ ต้องมีผู้แทนจำกสโมสรของท่ำนอย่ำงน้อยหนึ่งคนเข้ำร่วมกำร
สัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุน สำมำรถหำข้อมูลกำรจัดกำรทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์กำรเรียนรู้
ของโรตำรี

2 กรอกบันทึกความเข้าใจของสโมสร (MOU) MOU นี้คือข้อตกลงระหว่ำงสโมสรและภำค 
ของท่ำนซึ่งเป็นโครงร่ำงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของมูลนิธิในกำรจัดกำรทุนสนับสนุน นำยกและ
นำยกรับเลือกจะพิจำรณำ MOU  ลงนำม และส่งให้ภำค

3 ยินยอมตามข้อก�าหนดการมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามที่ก�าหนดโดยภาคของท่าน นโยบำย
ของโรตำรีก�ำหนดให้มีมำตรฐำนร่วมกันส�ำหรับสโมสรทุกสโมสร แต่ภำคของท่ำนอำจจะมีข้อ
ก�ำหนดเพิ่มเติมได้

ท�าตามขั้นตอนเหล่านี้ให้สมบูรณ์ทุกปีเพื่อให้มีคุณสมบัติ

 ข้อคำวรจ� (Points to remember)
หำกท่ำนคิดว่ำจะสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกและสโมสรของท่ำนมีคุณสมบัติที่จะท�ำได้ ต้อง
มั่นใจว่ำโครงกำรของท่ำนเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์ของทุนสนับสนุนระดับโลก  กิจกรรมทุน 
สนับสนุนระดับโลก (ยกเว้นทุนกำรศึกษำ) จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนที่รับประโยชน์และ
มีสมำชิกโรตำรีเป็นผู้น�ำ จะต้องมีผลที่วัดได้ และสำมำรถด�ำเนินต่อไปได้โดยชุมชนหลังจำกที่ใช้เงิน
ทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว



บทที่ 1
ท�ให้เกิดผลกระทบ
ที่มีคำวามยั่งยืน
(Make A Sustainable Impact)
ที่โรตำรี เรำต้องกำรให้โครงกำรของเรำมีผลกระทบที่ยั่งยืน ยำวนำนหลังจำกที่ทีมผู้ฝึกอบรมอำชีพ
กลับบ้ำนไปแล้ว ผู้รับทุนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและสโมสรของท่ำนได้ส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำยเกี่ยวกับ
โครงกำรให้มูลนิธิแล้ว และสโมสรของท่ำนได้ส่งรำยงำนโครงกำรฉบับสุดท้ำยให้แก่โรตำรีแล้ว
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พิจำรณำอุปถัมภ์
กลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารี (Rotary  
Community Corps - 
RCC) ซึ่งเป็นทีมอำสำสมัคร 
ในชุมชนที่ให้ค�ำแนะน�ำ
และช่วยเหลือในโครงกำร 
พวกเขำยังสำมำรถสร้ำง
ศักยภำพภำยในชุมชน
และดูแลควำมต่อเนื่อง
ของโครงกำรหลังจำกที่ทุน
สนับสนุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สโมสรและภำค
ที่ต้องกำรสมัครขอรับ
ทุนสนับสนุนระดับโลก
เพื่อสนับสนุนโครงกำร
เพื่อเพื่อนมนุษย์หรือทีม
ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ ต้อง
ท�ำกำรประเมินชุมชนเพื่อ
ก�ำหนดเป้ำหมำยและ
ขอบเขตของโครงกำร

คำวามยั่งยืน (Sustainability)
ควำมยั่งยืนมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละองค์กร  ส�ำหรับโรตำรีแล้ว ควำมยั่งยืนหมำยถึงกำรแก้ไข

ปัญหำในระยะยำวของชุมชนเพื่อให้สมำชิกของชุมชนสำมำรถสนับสนุนต่อไปได้ด้วยตนเองหลังจำกใช้เงิน

ทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว

ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรให้โครงกำรมีควำมยั่งยืน ต้องมั่นใจว่ำ

•	 เริ่มต้นกับชุมชน  ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพควรท�ำงำนร่วมกับสมำชิกของชุมชนที่ได้รับประโยชน์เพื่อบ่งชี้ควำม

ต้องกำรและพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำซึ่งจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสอดคล้องกับค่ำนิยม

และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

•	 ส่งเสริมความเป็นเจ้าของในท้องถิ่น  เมื่อสมำชิกในชุมชนยอมรับโครงกำรเป็นของพวกเขำแล้วจะเป็น 

เครื่องหมำยที่แสดงถึงควำมส�ำเร็จของโครงกำรอย่ำงแท้จริง กำรให้พลังแก่สมำชิกชุมชนในกำรประเมิน 

ควำมต้องกำรและวำงแผนโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพวกเขำ จะน�ำไปสู่โครงกำรท่ีมี 

ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด และมีผลลัพธ์ท่ีคำดหวังซ่ึงยั่งยืนมำกที่สุด บ่งชี้สมำชิกคนส�ำคัญในชุมชนที่

สำมำรถช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้

•	 ให้การอบรม  ควำมส�ำเร็จของโครงกำรข้ึนอยู่กับประชำชน กำรจัดกำรอบรม ให้ควำมรู้ และเข้ำถึง 

ชุมชน หมำยถึง ท่ำนท�ำให้ศักยภำพของผู้รับประโยชน์มีควำมเข้มแข็งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงกำร ท�ำให้มั่นใจว่ำมีแผนงำนพร้อมท่ีจะถ่ำยโอนควำมรู้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ใหม่ ๆ  ร่วมมือกับ 

องค์กรในท้องถิ่นเพื่อจัดกำรอบรมนี้

•	 จัดซื้อในท้องถิ่น  ซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจำกแหล่งในท้องถิ่นเม่ือเป็นไปได้ ต้องม่ันใจว่ำมีอะไหล่

ในท้องถิ่นด้วย ท�ำให้มั่นใจว่ำสมำชิกในชุมชนสำมำรถใช้ รักษำ และซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่ำน้ันได้ด้วย

ตนเอง ให้กำรตอบแทนผู้ขำยของโครงกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้พวกเขำมีสิ่งกระตุ้นที่จะจัดหำวัสดุ

ต่อไปเรื่อย ๆ

•	 จัดหาเงินทุนในท้องถิ่น  กำรได้รับเงินทุนจำกรัฐบำลท้องถ่ิน โรงพยำบำล บริษัทห้ำงร้ำน และองค์กร

อื่น ๆ ในท้องถิ่น จะบูรณำกำรโครงกำรของท่ำนเข้ำกับชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมควำมส�ำเร็จของ

โครงกำรในระยะยำว

•	 วัดผลความส�าเร็จ  เริ่มจำกกำรรวบรวมข้อมูลก่อนกำรเริ่มต้นโครงกำรเพื่อพิจำรณำว่ำท่ำนจะเริ่มต้น

จำกที่ใด รวมเอำผลที่จะปรำกฏออกมำภำยหลังซึ่งวัดผลได้เอำไว้ในแผนงำนโครงกำรและตัดสินใจว่ำจะ 

เก็บข้อมูลตลอดระยะเวลำโครงกำรและภำยหลังอย่ำงไร กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน 

จะช่วยให้ท่ำนสำมำรถเก็บข้อมูลและจัดกำรกับประเด็นต่ำง ๆ ที่ข้อมูลเผยให้เห็น

ทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grants) ก�ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่ำง ๆ เหล่ำนี้เพื่อควำมยั่งยืน ในกำร

สมัครขอรับทุน จะต้องอธิบำยว่ำโครงกำรของท่ำนจะรวมเอำแต่ละข้อเข้ำไว้ด้วยกันได้อย่ำงไร 

ท่ำนสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคเพื่อหำรือว่ำจะสำมำรถรวมเอำวิธีกำรปฏิบัติเหล่ำ

นี้เข้ำไว้ในโครงกำรได้อย่ำงไร
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ท�ให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืน

เริ่มต้นกับชุมชน
บ่งชี้ควำมต้องกำรและพัฒนำแนวทำงแก้ไข

ปัญหำซึ่งจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
สอดคล้องกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

จัดให้มีการอบรม
ควำมส�ำเร็จของโครงกำรขึ้นอยู่กับผู้คน

หาเงินทุนในท้องถิ่น
หำเงินทุนจำกรัฐบำล โรงพยำบำล  

บริษัทห้ำงร้ำน และองค์กรอื่น ๆ

สำ่งเสำริมการเป็นเจ้าของในท้องถิ่น
บ่งชี้สมำชิกคนส�ำคัญที่สำมำรถช่วย 
ในกำรเริ่มกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

จัดซื้อในท้องถิ่น
ซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจำกแหล่งในท้องถิ่น

วัดผลคำวามสำ�เร็จ
พัฒนำผลที่จะได้รับของโครงกำรที่ชัดเจนและวัดได้  
และก�ำหนดวิธีกำรเก็บข้อมูล

ส�าหรับโรตารีแล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนในระยะยาว ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะสามารถสนับสนุน

ด้วยตนเองต่อไปได้เมื่อการให้ทุนสิ้นสุดลง
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คำวามต้องการและคำวามเข้มแข็งของชุมชน
(Your community’s needs and strengths)
กำรท�ำให้มั่นใจว่ำโครงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนท้องถ่ินและสร้ำงอยู่บนควำมเข้มแข็งของ

ชุมชนจะท�ำให้โครงกำรมีแนวโน้มท่ีจะได้รับกำรสนับสนุนและด�ำเนินต่อไปได้มำกขึ้นโดยสมำชิกของชุมชน

ในท้องถิ่นเองหลังจำกที่ทุนสนับสนุนเสร็จสิ้นลง และยังท�ำให้มั่นใจว่ำโครงกำรจะได้ผลดีภำยในกรอบของ

วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น และสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของตั้งแต่แรกเริ่ม

เนื่องจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร โรตำรีจึง

ก�ำหนดให้ผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินควำมต้องกำรของชุมชนเป็นขั้นต้น และแนบผลกำรประเมิน

ในกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุน และยังเป็นกำรก�ำหนดว่ำโครงกำรจะถูกด�ำเนินกำรจำกข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่

เริ่มต้น  ซึ่งจะท�ำให้มีเครดิตที่ดีและยังเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งของโรตำรีที่เกี่ยวกับควำมยั่งยืนของโครงกำร  กำร

ที่จะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีในประเด็นน้ีจะต้องให้กลุ่มคนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมนั่นคือ ผู้ชำยและ

ผู้หญิง ผู้สูงอำยุและเยำวชน ผู้น�ำและสมำชิกชุมชนชำยขอบ หมอพื้นบ้ำนและผู้บริหำรโรงพยำบำลที่มี

ประสบกำรณ์  กำรรับฟังแง่มุมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยเหล่ำนี้จะช่วยให้สโมสรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน

ตระหนักถึงควำมเข้มแข็ง และเข้ำใจว่ำจะสำมำรถใช้ควำมเข้มแข็งนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรส�ำคัญที่

เกี่ยวกับหนึ่งในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรีได้อย่ำงไร

วิธีการเริ่มต้น
ท่ำนต้องตัดสินใจว่ำต้องกำรท�ำกำรประเมินอย่ำงไร เอกสำร เครื่องมือประเมินชุมชน (Community 

Assessment Tools) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรประเมินหลำยประเภท 

ท่ำนสำมำรถใช้เงินจำกทุนสนับสนุนระดับภำค (District Grant) เพื่อท�ำกำรประเมินชุมชน สอบถำมผู้น�ำ

ภำคว่ำมีเงินทุนนี้อยู่หรือไม่ ท่ำนไม่สำมำรถใช้เงินทุนสนับสนุนระดับโลกเพื่อท�ำกำรประเมินชุมชนได้

หลังจำกนั้น พิจำรณำว่ำท่ำนจะสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรได้ตลอดระยะของกำรใช้ทุนสนับสนุน

ระดับโลกหรือไม่ โดยอยู่บนพื้นฐำนของผลกำรประเมิน  ท่ำนอำจจะต้องพิจำรณำถึงขอบเขตและงบ

ประมำณ เมื่อบ่งชี้โครงกำรที่เป็นไปได้แล้ว จะต้องมั่นใจดังนี้

• อยู่ในขอบเขตตำมแนวทำงทุนสนับสนุนระดับโลกของโรตำรี

• มีควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคนิค

• ท่ำนและสโมสรผู้ร่วมโครงกำรมีคุณสมบัติที่จะตอบสนองควำมต้องกำรน้ีผ่ำนควำมเชี่ยวชำญและ

ทรัพยำกรโดยรวม

• ประเด็นดังกล่ำวนี้ยังมิได้รับกำรตอบสนองโดยองค์กรอื่น

เมื่อท�ำกำรประเมินเสร็จสมบูรณ์และเลือกเป้ำหมำยที่เหมำะสม รวมทั้งโครงกำรที่ต้องกำรจะบรรลุ 

เป้ำหมำย นั่นคือท่ำนได้วำงรำกฐำนที่จะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำชีวิตของสมำชิกในชุมชนอย่ำงยั่งยืน

กรอกแบบฟอร์มผลการประเมินชุมชนส�าหรับทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant Community 

Assessment Results Form) และแนบไปกับกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก
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ชุมชนทั่วโลกต่ำงมีปัญหำที่ท้ำทำยมำกมำย เพื่อจะเน้นควำมพยำยำมของโรตำรี มูลนิธิโรตำรีได้บ่งชี้เรื่อง 

ต่ำง ๆ ที่โรตำรีสำมำรถท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงยั่งยืน เรื่องส�ำคัญที่บ่งชี้เหล่ำนี้ช่วยให้เรำ

จัดกำรท�ำงำนในชุมชนให้เป็นแนวทำงเดียวกัน และท�ำให้เกิดผลกระทบทั่วโลกสูงสุด  กำรใช้ผลที่ได้รับ 

จำกกำรประเมินชุมชน โดยเลือกอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่องที่เน้นความส�าคัญที่ท่ำนต้องกำรท�ำเพื่อชุมชนที่ได้รับ

ประโยชน์

• กำรสร้ำงเสริมสันติภำพและป้องกันควำมขัดแย้ง

• กำรป้องกันและกำรรักษำโรค

• น�้ำ สุขำภิบำล และสุขอนำมัย

• สุขภำพแม่และเด็ก

• กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรรู้หนังสือ

• กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

• สิ่งแวดล้อม

ท่ำนควรพิจำรณำเกี่ยวกับผลกระทบที่ต้องกำรจะท�ำให้เกิดขึ้นในชุมชน และก�ำหนดเป้ำหมำยหลักในเรื่อง

ที่เน้นควำมส�ำคัญที่ท่ำนเลือก  ตัวอย่ำงเช่น เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรรู้หนังสือ เรำอำจ

จ�ำเป็นต้องลดควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงเพศในด้ำนกำรศึกษำในชุมชน หรือ เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภำพแม่และ

เด็ก ท่ำนต้องมั่นใจว่ำจะต้องมีสตรีจ�ำนวนมำกขึ้นที่คลอดบุตรได้ปลอดภัย  กำรก�ำหนดเป้ำหมำยนี้จะช่วย

ในกำรเลือกกิจกรรมทุนสนับสนุนระดับโลกที่จะมีผลกระทบสูงสุด

การสำร้างสำันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง 
(Peacebuilding and conflict prevention)

การป้องกันและการรักษาโรคำ 
(Disease prevention  
and treatment)

น�้า สำุขาภิบาล และสำุขอนามัย
(Water, sanitation  
and hygiene)

สำุขอนามัยของแม่และเด็ก 
(Maternal and child 
health)

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสำือ 
(Basic education and literacy)

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(Community economic 

development)

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

เรื่องที่เน้น
คำวามสำ�คำัญ
ของโรตารี

ท�ให้เกิดผลกระทบในเรื่องที่เน้นคำวามสำ�คำัญของเรา
(Making an impact in our Areas of Focus)
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พัฒนำโครงกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำย ควรอ่ำนถ้อยแถลงนโยบำยเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ (Areas of Focus  

Policy Statements) เพื่อดูรำยละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมทุนสนับสนุนระดับโลกท่ีมีสิทธิ์ได้รับทุนและ

ผลลัพธ์ที่จะตกอยู่ในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญแต่ละเรื่อง  ถ้อยแถลงนโยบำยในแต่ละเรื่อง รวมถึง

l เป้ำหมำยที่โรตำรีคำดหวังจะบรรลุในแต่ละเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l กิจกรรมที่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน

l สิ่งที่ท่ำนต้องกำรในกำรด�ำเนินโครงกำรทุนสนับสนุนให้ประสบควำมส�ำเร็จ

ใช้เอกสำรนี้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจว่ำทุนสนับสนุนระดับโลกเป็นแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมส�ำหรับ

โครงกำรของท่ำนหรือไม่ และจะใช้กิจกรรมใดเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยหลัก  ตัวอย่ำงเช่น ในกำรปรับปรุง

สุขภำพแม่และเด็ก สโมสรของท่ำนอำจจะอบรมแพทย์และพยำบำลในโรงพยำบำลท้องถิ่นเพื่อให้แม่ที ่

ก�ำลังจะคลอดบุตรสำมำรถคลอดได้อย่ำงปลอดภัยมำกข้ึน หรือ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้น

ฐำนและกำรรู้หนังสือ สโมสรของท่ำนและผู้น�ำในท้องถิ่นอำจจะลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงเพศใน

ชุมชนโดยกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมส�ำหรับพ่อแม่เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำของเด็กผู้หญิง 

และจัดหำอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกใหม่ ๆ  รวมทั้งทรัพยำกรต่ำง ๆ  ส�ำหรับเด็กผู้หญิงในโรงเรียนท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเน้นควำมส�ำคัญแต่ละเรื่องโดยลงทะเบียนหลักสูตร Rotary’s Areas of  

Focus ที่ศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center) ท่ำนยังสำมำรถหำค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโครงกำรในเรื่องที ่

เน้นควำมส�ำคัญได้จำกเพจ Global Grants ที่ My Rotary

 ข้อคำวรจ� (Points to remember)
โครงกำรที่มีควำมยั่งยืนซ่ึงมีผลกระทบในระยะยำวจะช่วยให้เรำท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงที่มี
ควำมหมำยต่อชุมชนท่ีเรำบ�ำเพ็ญประโยชน์และอำศัยอยู่ กำรประเมินชุมชนให้เสร็จสมบูรณ์จะ 
เพิ่มพูนกำรสนับสนุนโครงกำรของชุมชน ซ่ึงในทำงกลับกันก็เพิ่มควำมยั่งยืนและผลกระทบของ
โครงกำรด้วย กำรให้ทุนแก่โครงกำรในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญผ่ำนทุนสนับสนุนระดับโลก คือกำรที่
โรตำรีมุ่งเน้นควำมพยำยำมเพื่อท�ำให้โลกของเรำนี้เกิดกำรพัฒนำไปอย่ำงเห็นได้ชัดเจน



บทที่ 2
มีผู้ร่วมโคำรงการ
เพื่อท�ให้เกิดผลกระทบมากที่สำุด
(Partner to Maximize Your Impact)
กำรร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของโรตำรีที่เปรียบเสมือนกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ เรำน�ำพำผู้น�ำให้มำอยู่ร่วมกัน

ภำยในชุมชนของเรำและทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและลงมือปฏิบัติกำร เรำรู้สึกว่ำควำมร่วม

มืออันดียิ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำจำกวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงมำท�ำงำนร่วมกันในโครงกำรหน่ึงโครงกำร 

นี่คือเหตุผลว่ำท�ำไมเรำจึงต้องท�ำให้พันธมิตรระหว่ำงประเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งข้อที่ก�ำหนดไว้

ส�ำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก
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ข้อก�หนดของพันธมิตร (Partnership requirements)
ในกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก 2 สโมสรหรือ 2 ภำคหรือมำกกว่ำต้องท�ำงำนร่วมกันดังนี้

l ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ (host sponsor) เป็นผู้ร่วมโครงกำรในชุมชนนั้นหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งด�ำเนิน

โครงกำรหรือเป็นเจ้ำภำพนักเรียนทุน

l ผู้อุปถัมภ์ต่างประเทศ (international sponsor) ท�ำงำนร่วมกับผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ แต่มีที่ตั้งอยู่นอก

ประเทศผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ

ผู้อุปถัมภ์ทุกฝ่ำยต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก ติดต่อกับประธำน 

มูลนิธิโรตำรีภำคของสโมสรอุปถัมภ์ที่คำดหวังเพื่อตรวจสอบว่ำสโมสรนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่

บทบาทหน้าที่ของผู้อุปถัมภ์ (Sponsor roles)
ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและต่ำงประเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบต่ำงกัน  อย่ำงไรก็ตำม บทบำทผู้อุปถัมภ์ของแต่ละ 

ฝ่ำยขึ้นอยู่กับสโมสรที่เกี่ยวข้อง ควำมเข้มแข็งของชุมชน และลักษณะของโครงกำร กำรสื่อสำรเป็นเรื่อง

ส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดสัมพันธภำพอันดี

ผู้อุปถัมภ์ต่างประเทศ
(international sponsor)

•	 ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน สนับสนุน 
ด้ำนเทคนิค และให้ค�ำแนะน�ำต่ำง ๆ 

•	 ท�ำงำนในส่วนที่สำมำรถท�ำได้จำกที่ห่ำงไกล 
รวมทั้งร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ในระหว่ำงไป
เยี่ยมที่ตั้งโครงกำร

•	 จัดเตรียมทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ หรือผู้รับ 
ทุนกำรศึกษำในกำรเดินทำงและศึกษำใน 
ต่ำงประเทศ

ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ
(host sponsor)

•	 ริเริ่มโครงกำร
•	 ท�ำกำรประเมินชุมชน
•	 บริหำรกำรด�ำเนินโครงกำรและงบประมำณ
•	 ให้ควำมช่วยเหลือในท้องถิ่นและสนับสนุนทีม

ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  และผู้รับทุนกำรศึกษำ 
 ในช่วงที่อยู่ต่ำงประเทศ

•	 รับเงินทุนโครงกำร

ผู้อุปถัมภ์ทั้งสองฝ่าย 
•	 ต้องมีคุณสมบัติสำมำรถเข้ำร่วมทุนสนับสนุนระดับโลก
•	 พัฒนำแผนงำนโครงกำร
•	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรที่ประสำนงำนกัน
•	 เป็นเพื่อนร่วมโครงกำรกับองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ (องค์กรที่มิใช่ของรัฐ กลุ่มชุมชนหรือหน่วยงำน

รำชกำร) หำกจ�ำเป็น
•	 ส่งรำยงำนโครงกำรที่ Grant Center

 เริ่มต้นในเดือน
กรกฎำคม 2565 สโมสร
โรทำแรคท์สำมำรถสมัคร
ขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก 
เพื่อสนับสนุนควำมพยำยำม
ในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน 
ชุมชนของพวกเขำหรือใน
ต่ำงประเทศ  กำรที่จะมีสิทธิ
ขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก  
สโมสรโรทำแรคท์ต้องเคย
เป็นผู้ร่วมโครงกำรกับสโมสร
โรตำรีหรือภำคในโครงกำรที่
ได้รับทุนสนับสนุนระดับโลก
เมื่อไม่นำนมำนี้  และต้องมี
คุณสมบัติในกำรเข้ำมีส่วน
ร่วมทุนสนับสนุนระดับโลก  
และส�ำหรับทุนสนับสนุน
ระดับโลกแล้ว หำกผู้อุปถัมภ์
ฝ่ำยหนึ่งเป็นสโมสร 
โรทำแรคท์ อีกฝ่ำยหนึ่งจะ
ต้องเป็นสโมสรโรตำรี

 สโมสรที่เริ่มต้นขึ้น
ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้
อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนระดับ
โลกมักจะล้มเหลว และ
โครงกำรก็มักจะบรรล ุ
เป้ำหมำยได้น้อยกว่ำ
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องคำ์กรที่ให้คำวามร่วมมือ (Cooperating organizations)
กำรร่วมมือกับองค์กรอื่นสำมำรถส่งเสริมคุณภำพและประสิทธิภำพโครงกำร องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ

สำมำรถให้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค ค�ำแนะน�ำ กำรอบรม กำรให้ควำมรู้ หรือกำรสนับสนุนอื่น ๆ  หำก

ท่ำนท�ำงำนร่วมกับองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ ทั้งสโมสรและองค์กรจะต้องท�ำบันทึกความเข้าใจขององค์กร

ที่ให้ความร่วมมือให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มต้นโครงกำร แม้ว่ำองค์กรและอำสำสมัครอื่น ๆ อำจจะมีบทบำท

มำกเพียงใดก็ตำม  ในที่สุดแล้ว ผู้อุปถัมภ์โครงกำรจะมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรเงินของทุน

สนับสนุนและเพื่อให้มั่นใจว่ำโครงกำรบรรลุผลตำมที่ตั้งใจไว้

 ข้อคำวรจ� (Points to remember) 
ผู้อุปถัมภ์โรตำรีทุกฝ่ำยมีควำมรับผิดชอบเท่ำเทียมกันต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำรที่ใช้เงินทุน
สนับสนุนระดับโลก พันธมิตรที่ประสบควำมส�ำเร็จ คือกำรที่แต่ละฝ่ำยให้ควำมสนใจกับงำนของตน   
ในขณะเดียวกัน ต้องสื่อสำรและให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยอื่น ๆ เพื่อให้จัดกำรโครงกำรได้อย่ำงดี



บทที่ 3
วางแผนโคำรงการ
ที่ใช้เงินทุนสำนับสำนุนระดับโลก
(Plan Your Global Grant-Funded Project)
กำรวำงแผนโครงกำรอย่ำงถี่ถ้วนเป็นตัวก�ำหนดควำมส�ำเร็จของโครงกำร ต้องมอบหมำยหน้ำที่รับ

ผิดชอบอย่ำงชัดเจน เก็บข้อมูลพื้นฐำนเพื่อท�ำกำรเปรียบเทียบและตัดสินใจว่ำจะวัดผลกระทบของ

โครงกำรอย่ำงไร จัดท�ำงบประมำณที่เป็นไปได้จริง
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 เพจ Develop 
Projects ที่ My Rotary 
มีทรัพยำกรที่จะช่วยท่ำน
ตลอดช่วงอำยุโครงกำร

พัฒนาแผนงานโคำรงการ (Develop a Project Plan)
กำรร่วมมือกันเป็นเร่ืองส�ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำแผนงำนของโครงกำร สโมสรอุปถัมภ์ควรจะท�ำงำนร่วม

กันและเห็นชอบว่ำจะจัดกำรในแต่ละส่วนของโครงกำรอย่ำงไร และจะด�ำเนินงำนตำมแนวทำงของทุน 

สนับสนุนระดับโลกของโรตำรีได้อย่ำงไร  อย่ำงน้อยท่ีสุด แผนงำนควรมีกำรบันทึกเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้

เป็นข้อมูล

l ผลกระทบที่ต้องกำรท�ำให้เกิดกับชุมชน

l เป้ำหมำยที่วัดได้และผลที่คำดหวังของโครงกำร

l กำรปฏิบัติที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนของโครงกำร

l กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมงำนทุกส่วน

l ติดตำมผลและเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับประโยชน์

l มีทำงเลือกที่เป็นไปได้ หำกกิจกรรมไม่ได้รับผลกระทบตำมที่ต้องกำร

ต้องให้สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนงำนโดยให้มีส่วนในกำรประเมินชุมชน แล้วพวก

เขำจะสำมำรถสร้ำงแผนงำนโครงกำรร่วมกับท่ำน หรือพิจำรณำทบทวนและให้ข้อมูลย้อนกลับได้  แผน 

งำนที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุดจะท�ำให้สมำชิกโรตำรีและสมำชิกในชุมชนปฏิบัติงำนร่วมกันได้ กำรร่วม

มือกันรวมทั้งกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นของสมำชิกโรตำรี ควรจะเป็นที่ประจักษ์ส�ำหรับทุกคนที่รับรู้

แผนงำนโครงกำร

ก�หนดไทม์ไลน์
เนื่องจำกมีงำนและหน้ำที่รับผิดชอบมำกมำยที่จะต้องจดจ�ำ กำรจัดท�ำไทม์ไลน์หรือล�ำดับเหตุกำรณ์ที่จะ 

เกิดข้ึนตำมล�ำดับเวลำจะช่วยให้ม่ันใจได้ว่ำ ทุกอย่ำงได้ถูกจัดท�ำตำมก�ำหนดเวลำและไม่มีกำรหลงลืมงำน 

ใด  พิจำรณำว่ำจะต้องใช้เวลำเท่ำใดในแต่ละขั้นตอนของกำรวำงแผน กำรด�ำเนินงำน และกำรติดตำม

โครงกำร รวมทั้งงำนกิจกรรมและภำระหน้ำที่อื่น ๆ เช่น

l กำรประเมินชุมชน

l กำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร

l กำรอบรม

l กำรประชุมที่ส�ำคัญร่วมกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์ และองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ

l กำรประชุมติดตำมงำน กำรสนทนำ และกำรตกลงยินยอม

l กำรสื่อสำรตำมก�ำหนดเวลำกับผู้อุปถัมภ์ ผู้รับประโยชน์ องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียอื่น ๆ

l เหตุกำรณ์ส�ำคัญและเกณฑ์มำตรฐำนในกำรด�ำเนินโครงกำร

l กำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องตลอดโครงกำร

l กำรประเมินผลในช่วงกลำง และช่วงท้ำยของโครงกำร
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ท�งานเป็นทีม
ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศต่ำงก็มีคณะกรรมกำรโครงกำรที่ประกอบด้วยสมำชิก 

โรตำรีอย่ำงน้อย 3 คน กำรมีคณะกรรมกำรโครงกำรท�ำให้มั่นใจได้ว่ำท่ำนมีทีมงำนที่จะสนับสนุนโครงกำร 

ทุกคนรู้รำยละเอียดของโครงกำร ตัดสินใจร่วมกันและท�ำให้มั่นใจว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปตำมงบ

ประมำณ

ผู้อุปถัมภ์แต่ละฝ่ำยแต่งตั้งผู้ติดต่อเบื้องต้นหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบในกำรติดต่อกับโรตำรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ทุนสนับสนุนทั้งหมด ต้องวำงแผนกำรสื่อสำรที่จะท�ำให้สโมสรของท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้วย  ในที่สุด

แล้ว สโมสรนั่นเองที่เป็นผู้รับผิดชอบผลของโครงกำร มิใช่บุคคล

วางแผนงานเพื่อคำวามต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ปีโรตำรี ผู้น�ำสโมสรและภำคเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำร จะต้องบ่งชี้ผู ้น�ำที่ม ี

พันธสัญญำกับโครงกำรและคำดหวังว่ำจะมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลำของทุนสนับสนุน  ในบำงครั้ง  

กรรมกำรของโครงกำรอำจจะไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้ จึงต้องก�ำหนดกระบวนกำรที่จะหำคนมำทดแทนได้

เมื่อจ�ำเป็น

ตัดสำินใจว่าใคำรจะท�อะไร
เมื่อท่ำนมีผู้น�ำโครงกำรแล้ว ต้องแบ่งงำนท่ีส�ำคัญจำกแผนงำนโครงกำรในกลุ่มผู้น�ำและคนอื่น ๆ  มอบ 

หมำยงำนให้สมำชิกทีมงำน องค์กรท่ีให้ควำมร่วมมือ สมำชิกในชุมชน และอื่น ๆ ตัวอย่ำงเช่น  หำกแผน

งำนของท่ำนรวมถึงกำรจัดกำรอำสำสมัครในท้องถิ่น ต้องให้ใครคนหน่ึงรับผิดชอบในกำรหำอำสำสมัคร  

ต้อนรับพวกเขำที่ที่ต้ังโครงกำร จัดหำอำหำรและอำหำรว่ำง รวมทั้งขอบคุณในกำรท�ำงำนของพวกเขำ   

หน้ำที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญอื่น ๆ เช่น กำรเข้ำถึงชุมชน กำรรักษำภำพลักษณ์สำธำรณะที่ดี และกำรส่งเสริม

โครงกำรโดยกำรใช้สื่อทำงสังคม จดบันทึกหน้ำท่ีรับผิดชอบเหล่ำนั้นและขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น 

เจ้ำของงำนแต่ละชิ้น  กำรมอบหมำยหน้ำท่ีรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจะท�ำให้ท่ำนสำมำรถประหยัดเวลำ

ในภำยหลัง และมั่นใจได้ว่ำงำนทุกอย่ำงจะถูกด�ำเนินกำร และช่วยให้คณะกรรมกำรโครงกำรมุ่งควำม

ส�ำคัญไปที่ผลลัพธ์โดยรวมของโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุน

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
สมำชิกโรตำรีเป็นผู้น�ำภำยในชุมชนของพวกเขำ อำจจะเป็นกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล หรือเจ้ำของ

บริษัทในท้องถิ่นหรือหัวหน้ำขององค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ ในขณะที่เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งที่ผู้น�ำของชุมชนจะ 

ต้องมีส่วนร่วมในโครงกำร จะต้องไม่มีใครที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทำงกำรเงินในโครงกำรท�ำหน้ำที่เป็น 

กรรมกำรโครงกำร แม้แต่กำรมีท่ำทีว่ำจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ก็สำมำรถเป็นอุปสรรคต่อควำม

ส�ำเร็จของโครงกำรได้ สอบถำมกรรมกำรว่ำพวกเขำมีผลประโยชน์อะไรในโครงกำรหรือไม่ และเปิดเผย 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในใบสมัครของท่ำน
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ขอคำ�แนะน�จากผู้เชี่ยวชาญ
สมำชิกโรตำรีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพ เรำใช้ควำมรู้เพื่อจัดกำรกับควำมท้ำทำยในแนวทำงใหม่ ๆ เรำ

ยังรู้ว่ำเมื่อใดที่เรำต้องกำรใช้ผู้เช่ียวชำญ คณะกรรมกำรโครงกำรของผู้อุปถัมภ์สำมำรถหำค�ำแนะน�ำของ 

ผู้เชี่ยวชำญได้จำกกลุ่มคนดังต่อไปนี้

สมำชิกสโมสรที่มีคุณสมบัติ (เช่น ปรึกษำหำรือกับวิศวกรโยธำเกี่ยวกับโครงกำรน�้ำ)

l องค์กรท่ีให้ควำมร่วมมือท่ีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคและทรัพยำกรท่ีจะช่วยให้ท่ำนพัฒนำและด�ำเนิน

โครงกำรได้ 

l ประธานบริการระหว่างประเทศของภาค สำมำรถเชื่อมโยงท่ำนกับสมำชิกที่มีควำมเช่ียวชำญในเรื่องที่

เน้นควำมส�ำคัญของโครงกำร

l กลุ่มปฏิบัติการโรตารี (Rotary Action Group - RAG) ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร

l เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาค (Regional grants officers) สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในกำรออกแบบ

โครงกำรและประเมินควำมคิดเห็นของกำรมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน

l ผู้จัดการเรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารี (Area of Focus managers) ซ่ึงช่วยจัดกำรแผนงำน

โครงกำรที่มีสิทธิ์ขอรับทุนและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisers) สำมำรถให้ควำม

ช�ำนำญด้ำนวิชำชีพและควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญแก่สมำชิกที่ก�ำลังวำงแผน

และด�ำเนินโครงกำร

ท่ำนสำมำรถหำดูทรัพยำกรเพิ่มเติมได้จำกบทที่ 7 ขอรับกำรสนับสนุนทุนเป็นพิเศษ

บ่งชี้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ (Identify Measureable Outcomes)
เมื่อวัดผลของควำมส�ำเร็จ ท่ำนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีขึ้น ช่ือเสียงของ 

โรตำรีในฐำนะที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีควำมมุ่งมั่นและมีประสิทธิภำพขึ้นอยู ่

กับสโมสรของท่ำนและสโมสรเป็นพัน ๆ สโมสรท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก เรำต้องกำรวัดผลส่ิงดี ๆ  

ที่เรำกระท�ำในโลกน้ี เรำจึงสร้ำงมันข้ึนในข้อก�ำหนดของทุนสนับสนุนระดับโลก กำรท�ำให้ผลกระทบมี

คุณสมบัติยังท�ำให้ง่ำยขึ้นต่อกำรเผยแพร่สิ่งที่ส�ำเร็จ

วิธีการเริ่มต้น
พิจำรณำผลลัพธ์ที่คำดหวังของโครงกำรที่จะเกิดกับชุมชนและพิจำรณำว่ำจะวัดผลกำรเปลี่ยนแปลงในทำง

บวกได้อย่ำงไร ใช้เอกสำรภาคผนวกแผนการติดตามและประเมินผลทุนสนับสนุนระดับโลก (Global 

Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement) เพื่อค้นหำประเด็นข้อมูลที่วัดผลได้ และ

พัฒนำแผนงำนกำรประเมินผลซึ่งจะต้องรวมอยู่ในใบสมัครทุนสนับสนุน

l บ่งชี้เฉพำะว่ำใครจะเป็นผู้รับประโยชน์จำกโครงกำรของท่ำน และได้รับประโยชน์อะไรบ้ำง

l ใช้กำรประเมินชุมชนเพ่ือก�ำหนดข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรเปรียบเทียบ และก�ำหนดเป้ำหมำยที่จะวัดควำม

ก้ำวหน้ำในระหว่ำงโครงกำรและหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ

l บ่งชี้วิธีกำรวัดผล

l สร้ำงไทม์ไลน์ (เส้นก�ำหนดเวลำ)

ท่ำนสำมำรถจัดงบประมำณได้มำกถึง 10% ของเงินทุนโครงกำรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรประเมิน 

เช่น กำรเดินทำงในท้องถิ่น กำรบริกำรของบุคคลหรือองค์กรต่ำง ๆ และวัสดุอุปกรณ์
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สำร้างแผนการเงิน (Create a Financial Plan)
ก่อนที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่ำนต้องพัฒนำแผนจัดกำรกำรเงินก่อน แผนงำนจะช่วยในกำรจัดกำรเงิน 

ทุนได้อย่ำงดี ช่วยในกำรควบคุมดูแล ส่งเสริมควำมโปร่งใส และลดข้อผิดพลำดรวมทั้งกำรใช้จ่ำยเงินผิด

ประเภท 

แผนกำรจัดกำรกำรเงินแสดงถึงวิธีที่ท่ำนจะด�ำเนินกำรดังนี้

l จ่ำยเงินให้ผู้ขำยโดยตรง

l จัดเก็บบันทึกกำรเงินอย่ำงถี่ถ้วน

l จัดกำรบัญชีธนำคำรที่ควบคุมดูแลโดยสโมสรหรือภำค

l ตัดสินใจว่ำเงินทุนสนับสนุนจะถูกส่งไปที่ใด

l ท�ำให้มั่นใจในควำมโปร่งใสในกำรจัดกำรกำรเงิน

กำรจัดกำรเงินทุนผิดพลำดเป็นกำรฝ่ำฝืนโดยตรงต่อบททดสอบ 4 แนวทำงตลอดจนพันธกิจและคุณค่ำ

ของโรตำรี สโมสรท่ีจัดกำรกำรเงินทุนสนับสนุนผิดพลำด บ่อนท�ำลำยควำมน่ำเชื่อถือของโรตำรีและมูลนิธิ   

หำกมีกำรใช้เงินผิดประเภท ผู้อุปถัมภ์จะต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินเต็มจ�ำนวนคืนแก่มูลนิธิโรตำร ี

และยังเส่ียงต่อกำรถูกระงับ (Suspension) จำกกำรท�ำกิจกรรมของมูลนิธิโรตำรี หรือกำรถูกยุบเลิก  

(Termination)

จัดท�งบประมาณ
เมื่อจัดท�ำงบประมำณ ต้องให้ควำมสนใจในเรื่องเป้ำหมำยของโครงกำรและทรัพยำกรกำรหำทุนของ 

ผู้อุปถัมภ์ จัดท�ำงบประมำณเบื้องต้น ปรึกษำหำรือว่ำมีเงิน DDF และเงินสดจ�ำนวนเท่ำใด และปรับงบ

ประมำณให้เป็นไปตำมต้องกำร จะต้องส่งงบประมำณท่ีแจกแจงประเภทในรำยละเอียดไปพร้อมกับใบ 

สมัคร

เพื่อควำมยั่งยืน จัดซ้ืออุปกรณ์และสินค้ำอื่น ๆ ในท้องถ่ิน  หำกเป็นไปได้ และปรึกษำหำรือกับชุมชนท่ีได ้

รับประโยชน์ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำร บ�ำรุงรักษำ และซ่อมแซมได้ภำยหลังจำกที่โครงกำรเสร็จสมบูรณ์

แล้ว

เมื่อคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสิ่งของและกำรบริกำรต่ำง ๆ ต้องรวบรวมกำรประกวดรำคำหรือใบเสนอ

รำคำค่ำใช้จ่ำยหลักแต่ละรำยกำรจำกอย่ำงน้อย 3 ร้ำน เพื่อให้ม่ันใจว่ำท่ำนจะได้รับคุณภำพที่ดีที่สุดใน 

รำคำดีที่สุด ในกระบวนกำรประกวดรำคำแข่งขัน ต้องบ่งชี้สมำชิกโรตำรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประกวด

รำคำของผู้ขำยและมั่นใจว่ำสมำชิกโรตำรีนั้นมิได้เป็นกรรมกำรโครงกำร เพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เมื่อคัดเลือกผู้ขำยได้แล้ว ต้องท�ำเอกสำรชี้แจงเหตุผลที่เลือกและเก็บบันทึกกำรประกวดรำคำทั้งหมด

เอำไว้ ท่ำนจะต้องรวบรวมรำยละเอียดเหล่ำนี้ใส่ลงในใบสมัครด้วย

กำรปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในกำรจัดกำรกำรเงินได้แก่
• เก็บรักษำเงินทุนสนับ 
สนุนไว้ในบัญชีโครงกำร

• จ่ำยให้ผู้ขำยโดยตรง 
หรือเบิกจ่ำยคืนให้ผู้อื่น
หลังได้รับใบเสร็จรับเงิน
เท่ำนั้น

• จัดท�ำบัญชีแยกประเภท
ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร
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การหาทุน (Raise Funds)
ทุนสนับสนุนระดับโลกเป็นกำรรวบรวมเงินทุนที่มำจำกสโมสรและภำคอุปถัมภ์และเงินสมทบจำกมูลนิธิ

โรตำรี เงินสมทบเหล่ำนี้ช่วยให้โรแทเรียนสำมำรถท�ำงำนได้มำกขึ้นจำกเงินบริจำคด้วยควำมเมตตำของ 

โรแทเรียนทั่วโลก  โครงกำรทุนสนับสนุนระดับโลกมีงบประมำณขั้นต�่ำ 30,000 เหรียญ ผู้อุปถัมภ์สำมำรถ 

ใช้เงิน DDF เงินสด และเงินบริจำคโดยตรงเพื่อโครงกำรและรำยได้จำกกองทุนถำวรเพื่อให้ทุนแก่ทุน 

สนับสนุนระดับโลก  มูลนิธิจะจัดสรรเงินจำกกองทุนโลกเพื่อสมทบกับกำรบริจำคเงิน DDF ให้ 80%  

กองทุนโลกจะสมทบให้สูงสุด 400,000 เหรียญและไม่มีขั้นต�่ำของเงินสมทบอย่ำงน้อย 15% ของกำร 

บริจำคท้ังหมดต้องมำจำกนอกประเทศท่ีต้ังโครงกำร ผู้อุปถัมภ์สำมำรถให้ทุนแก่โครงกำรทุนสนับสนุน

ระดับโลก และกิจกรรมของทุนสนับสนุนระดับโลกโดยใช้เงินจำกแหล่งดังต่อไปนี้

l DDF (District Designated Funds) – จะได้รับสมทบ 80% จำกกองทุนโลก

l การบริจาคเงินสดของสมาชิกโรตารี – กำรบริจำคโดยทันทีแก่มูลนิธิโรตำรีจำกสมำชิกโรตำรีหรือทุนที่

หำมำโดยสมำชิกโรตำรี กำรบริจำคเงินสดจะไม่ได้รับกำรสมทบจำกกองทุนโลกอีกต่อไป

l การบริจาคเงินสดโดยผู้ที่มิใช่สมาชิก – กำรบริจำคเงินเข้ำบัญชีโครงกำรหรือบริจำคให้มูลนิธิโรตำร ี

โดยองค์กรอื่นหรือภำคส่วนอื่น (ไม่รวมองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือหรือผู้รับประโยชน์จำกโครงกำร) กำร

บริจำคเหล่ำนี้จะไม่ได้รับกำรสมทบจำกกองทุนโลก

l เงินบริจาคเพื่อโครงการ (Directed Gifts) – ผู้บริจำคต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตำมที่ก�ำหนดไว ้

ในนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Policy) ของมูลนิธ ิเงินบริจำคเพื่อโครงกำร

จะใช้เป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจำก 15,000 เหรียญ และไม่ได้รับกำรสมทบจำกมูลนิธิ

l รายได้จากกองทุนถาวร – รำยได้จำกกองทุนถำวรที่มอบให้ภำคที่ได้รับกำรเจำะจงโดยผู้บริจำค และ 

ไม่ได้รับกำรสมทบจำกกองทุนโลก

ท่ำนจะต้องรอจนกว่ำใบสมัครจะได้รับกำรอนุมัติ จึงจะส่งกำรบริจำคเงินสดให้แก่มูลนิธิได้
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การบริจาคและการยกย่องเป็นพอล แฮริส เฟลโลว์
เงินสดที่บริจำคให้แก่มูลนิธิโรตำรีซึ่งจะน�ำไปใช้ส�ำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก จะต้องบริจำคเงิน 
เพิ่มอีก 5% เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกับกระบวนกำรจัดกำรเงินทุนเหล่ำนี้ ใช้เครื่องค�ำนวณทุน
สนับสนุนระดับโลก (Global Grant Calculator) เพื่อจัดตัวเลขงบประมำณโดยอัตโนมัติ  เมื่อ 
สมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก  Grant Center จะท�ำกำรค�ำนวณให้เมื่อท่ำนใส่ข้อมูลต่ำง ๆ  
โดยจะแสดงจ�ำนวนทั้งหมดที่ต้องกำรเพื่อให้ทุนเต็มจ�ำนวนแก่โครงกำร

คะแนนส�ำหรับกำรยกย่องพอล แฮริส เฟลโลว์ จะได้รับเต็มจ�ำนวนเงินสดที่บริจำคให้แก่มูลนิธิ  
ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในเรื่องภำษี (หำกมี) จะแสดงจ�ำนวนเต็มของกำรบริจำคเงินสด

เมื่อท่ำนใช้เงิน DDF เป็นส่วนหนึ่งของงบประมำณหรือกำรบริจำคเงินสดโดยตรงเข้ำบัญชีโครงกำร 
ไม่ต้องบริจำคเพิ่มอีก 5%  ต้องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนกำรจ่ำยเงินของมูลนิธิทรำบจ�ำนวนเงินสด 
(หำกมี) ที่ส่งโดยตรงให้แก่บัญชีโครงกำรด้วย กำรบริจำคนั้นจะไม่ได้รับคะแนนกำรยกย่องพอล  
แฮริส เฟลโลว์ และมูลนิธิจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในเรื่องภำษี (หำกมี)

มูลนิธิโรตำรีไม่เคยร้องขอเงินจำกชุมชนที่รับประโยชน์จำกโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับโลก  

เนื่องจำกสมำชิกโรตำรีได้บ่งชี้ว่ำชุมชนแห่งนี้มีควำมยำกไร้ เรำจะไม่เก็บเงินจำกผู้รับประโยชน์เพื่อเป็นกำร

แลกเปลี่ยนกับกำรรับทุนสนับสนุน

กำรเป็นเจ้ำของของชุมชนเป็นเรื่องส�ำคัญ เม่ือพัฒนำแผนงำนโครงกำรกับชุมชน ต้องบ่งชี้ค่ำใช้จ่ำย

โครงกำรในระยะยำวด้วย สโมสรอุปถัมภ์สำมำรถแนะน�ำให้สมำชิกชุมชนบริจำคเข้ำบัญชีของชุมชนเพื่อ

กระตุ้นกำรสนับสนุนโครงกำรต่อไปและสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของของชุมชน แต่เงินที่รวบรวมได้นั้น ไม ่

ควรจะใช้จ่ำยเกี่ยวกับโครงกำร  เงินจำกชุมชนควรใช้เพื่อกำรบริกำรเพิ่มเติม (เช่น แต่ละครัวเรือนที่ได้รับ

น�้ำจำกบ่อส่งผ่ำนท่อควรจะเสียเงินเดือนละ 1 เหรียญ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมหลังจำกกำรปิดโครงกำร)

ข้อคำวรจ� (Points to Remember)
ท�ำงำนร่วมกับเพื่อนผู้ร่วมโครงกำรเพื่อสร้ำงแผนงำนโครงกำรที่มีผลซึ่งวัดได้เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรด�ำเนินโครงกำร ต้องมั่นใจว่ำผู้ร่วมโครงกำรแต่ละฝ่ำยเข้ำใจและท�ำงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
จนเสร็จสมบูรณ์ แผนจัดกำรกำรเงินและงบประมำณที่ดีจะช่วยในกำรก�ำหนดว่ำต้องกำรเงินทุน
ส�ำหรับโครงกำรเท่ำใด และท�ำให้มั่นใจว่ำทุนสนับสนุนจะถูกใช้จ่ำยไปตำมแผนที่วำงเอำไว้



บทที่ 4
สำมัคำรขอรับทุน
สำนับสำนุนระดับโลก
(Apply for a Global Grant)
ในกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก ต้องลงชื่อเข้ำใช้งำน My Rotary  หำกท่ำนยังไม่มีบัญช ีMy  

Rotary ให้ท�ำตำมค�ำแนะน�ำเพื่อสร้ำงบัญชี
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พิจำรณำ grant 
application template  
เพื่อเตรียมตอบค�ำถำมก่อน 
ที่จะเริ่มต้นท�ำงำนสมัครทุน 
สนับสนุนอย่ำงแท้จริง

ค�ำแนะน�ำในกำร
สมัครทุนสนับสนุนระดับโลก
• ตอบค�ำถำมให้เฉพำะเจะจง
• อธิบำยถึงผลกระทบที่มุ่ง
หมำย

• ใช้ภำษำที่ชัดเจน
• แสดงให้เห็นว่ำโครงกำร
ของท่ำนสอดคล้องกับ 
พันธกิจของมูลนิธิอย่ำงไร

เริ่มต้น (Get Started)
ปรึกษำหำรือเรื่องโครงกำรท่ีเสนอแนะและทำงเลือกกำรเงินกับคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรีภำคก่อนที่จะ

เริ่มสมัครทุนสนับสนุนระดับโลก  ภำคของท่ำนอำจจะสำมำรถจัดเงิน DDF หรือกำรสนับสนุนหรือควำม

เชี่ยวชำญอย่ำงอ่ืนให้ ระบบออนไลน์ของโรตำรีจะแจ้งให้ผู้ว่ำกำรภำคและประธำนมูลนิธิโรตำรีภำคทรำบ

โดยอัตโนมัติว่ำท่ำนก�ำลังสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก

การใช ้ Grant Center
เมื่อท่ำนและสโมสรพร้อมที่จะสมัคร ให้ไปที่ Grant Center  ที่ My Rotary คู่มือการใช้ Grant Center 

มีค�ำแนะน�ำทีละขั้นตอนเพื่อกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

มูลนิธิโรตำรีรับใบสมัครตลอดท้ังปี จงให้เวลำตัวท่ำนเองอย่ำงเต็มที่ในกำรกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและ

รับกำรอนุมัติจำกสโมสรและภำค  หำกโครงกำรเกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ต้องส่งใบสมัคร

อย่ำงน้อย 90 วันก่อนกำรเดินทำง  ใบสมัครของผู้ขอรับทุนกำรศึกษำที่จะเริ่มกำรศึกษำในเดือนสิงหำคม 

กันยำยน หรือตุลำคม จะต้องส่งภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน

ในกำรสมัคร ท่ำนจะถูกขอให้อธิบำยดังต่อไปน้ี

l วัตถุประสงค์ของโครงกำร

l กิจกรรมต่ำง ๆ

l แผนงำนและก�ำหนดกำรของโครงกำร

l ควำมต้องกำรของชุมชน

l เรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือและผู้ร่วมโครงกำร (หำกมี)

l กำรเดินทำงของอำสำสมัคร (หำกมี)

l กำรมีส่วนร่วมของโรแทเรียน

l งบประมำณโครงกำร

l กำรเงิน

l ควำมยั่งยืน

l แผนงำนกำรติดตำมและประเมินผล

ใบสมัครจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจนกว่ำจะเสร็จสมบูรณ์  ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร

ครบถ้วนทั้งหมด ต้องท�ำให้มั่นใจว่ำแผนงำนโครงกำรมีควำมชัดเจนโดยกำรขอให้ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมใน

โครงกำร อ่ำนใบสมัครก่อนที่จะส่งไป ขั้นตอนพิเศษนี้จะช่วยให้ท่ำนประหยัดเวลำและแรงงำนได้ในที่สุด
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ดูภำพกระบวนกำร
ของทุนสนับสนุนทั้งหมด
ได้ที่ ค�ำแนะน�ำวัฏจักรของ
ทุนสนับสนุนระดับโลก 
(Global Grant  
Lifecycle)

การพิจารณาและอนุมัติ
เจ้ำหน้ำที่ของสโมสรและภำคมีระดับของกำรเข้ำถึงใบสมัครทุนสนับสนุนของท่ำนแตกต่ำงกัน บำงคนจะ

ต้องอนุมัติโครงกำรทุนสนับสนุนระดับโลกที่ Grant Center ในบำงขั้นตอนของกำรพิจำรณำ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ำใครบ้ำงในระดับสโมสรและภำคของผู้อุปถัมภ์ที่สำมำรถเห็น และแก้ไขใบ

สมัครของท่ำนได้ และใครที่จะต้องลงนำมอนุมัติ

ดูใบสมัคร แก้ไขใบสมัคร
ลงนามอนุมัติ
ใบสมัคร

ผู้ติดต่อโครงกำรเบื้องต้น l l l

นำยกสโมสร l l l

เหรัญญิกสโมสร l

ประธำนมูลนิธิโรตำรีภำค l l l

ผู้ว่ำกำรภำค l l  l*

ประธำนคณะอนุกรรมกำรดูแลเงินทุนมูลนิธิของภำค l l

คณะอนุกรรมกำรทุนสนับสนุนของภำค l l

ประธำนคณะอนุกรรมกำรทุนกำรศึกษำ      ของภำค l l

*ในกรณีที่ใช้เงิน DDF ใช้ส�ำหรับทุนสนับสนุนนี้

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
เมื่อใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ถูกส่งออกไปแล้ว จะได้รับกำรพิจำรณำโดยเจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนใน 

ภูมิภาคและพนักงำนอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น ใบสมัครทุนสนับสนุนระดับโลกส่วนใหญ่จะได้รับกำรพิจำรณำภำยใน 

2–4 สัปดำห์  ใบสมัครที่ขอรับกำรสมทบมำกกว่ำ 50,000 เหรียญ อำจจะได้รับกำรพิจำรณำโดยผูเ้ชีย่วชำญ

เฉพำะดำ้นของมูลนิธิโรตำรี (Cadre of Technical Advisers) หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม เจ้ำ 

หน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคจะติดต่อกับท่ำนเพื่อขอค�ำอธิบำยที่เข้ำใจได้มำกขึ้นเกี่ยวกับโครงกำร รวมทั้ง 

อำจจะแนะน�ำวิธีกำรท่ีจะส่งเสริมแผนงำนโครงกำรของท่ำน และยังเป็นผู้ติดต่อหลักของโรตำรีซึ่งจะช่วย 

ท่ำนตลอดอำยุของโครงกำรด้วย
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การไม่มีสำิทธิ์รับทุนสำนับสำนุน (Grant Ineligibility) 
หำกใบสมัครทุนสนับสนุนของท่ำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ก�ำหนดของทุนสนับสนุนระดับโลก เจ้ำหน้ำที่ทุน 

สนับสนุนในภูมิภำคของท่ำนจะอธิบำยเหตุผลและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อ

ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ หำกท่ำนและสโมสรที่ร่วมโครงกำรไม่สำมำรถยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้

ได้ โครงกำรของท่ำนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนระดับโลก 

ใบสมัครทุนสนับสนุนที่มักจะถูกปฏิเสธมำกที่สุดเนื่องมำจำกเหตุผลต่อไปนี้

l โครงกำรไม่เข้ำกับเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรีเรื่องใดเลย

l โครงกำรมีควำมเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวและไม่มีควำมยั่งยืน

l โครงกำรเป็นประโยชน์แก่โปรแกรมขององค์กรอื่น

l ไม่ท�ำกำรประเมินชุมชน

 ข้อคำวรจ� (Points to Remember)
ต้องเริ่มต้นกำรสมัครทุนสนับสนุนหลังจำกท่ีสโมสรของท่ำนและผู้ร่วมโครงกำรได้เห็นชอบขั้นตอน
สุดท้ำยในแผนงำนโครงกำรแล้ว และท่ำนได้ติดต่อกับภำคเกี่ยวกับควำมต้องกำรเงินทุนของสโมสร 
ตอบทุกค�ำถำมอย่ำงชัดเจนและกระชับ  หำกจ�ำเป็น เจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคจะท�ำงำน
ร่วมกับท่ำนเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในกำรเปลี่ยนแปลงใบสมัครให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของทุนสนับสนุน
ระดับโลก



บทที่ 5
ด�เนินการ ติดตาม
และประเมินผลโคำรงการ
(Implement, Monitor and  
Evaluate Your Project)
โรตำรียกย่องควำมมุ่งมั่นที่เรำกระท�ำต่อชุมชน ดังเช่นควำมส�ำคัญของกำรวำงแผนโครงกำร เป็นเรื่อง 

ส�ำคัญยิ่งที่จะต้องท�ำตำมแผนงำน และรับผิดชอบผลงำน
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ท�ำให้มั่นใจว่ำผู้รับ
ทุนกำรศึกษำ  และ
สมำชิกทีมผู้ฝึกอบรม
ด้ำนอำชีพ  ได้เรียนรู้
หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ
ก่อนกำรเดินทำงทีศู่นย์
การเรียนรู้

การด�เนินโคำรงการ (Project Implementation)
เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท่ำนจะด�ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนโครงกำร เนื่องจำกว่ำผู้ร่วมโครงกำรทุกฝ่ำยและ

มูลนิธิโรตำรีได้ตกลงยินยอมตำมแผนงำนนั้นแล้วและท�ำงำนภำยใต้แผนงำนนั้น  หำกมีปัญหำที่ท้ำทำยเกิด

ขึ้น ต้องสื่อสำรกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองโดยทันทีด้วยกำรร่วมมือกัน กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

ในแผนงำนหรืองบประมำณจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคของท่ำน

ขณะที่ด�ำเนินโครงกำร จะต้องทบทวนแผนงำนโครงกำรกับคณะกรรมกำรโครงกำรและทีมงำนอยู่เสมอ 

วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำรและรับข้อมูลย้อนกลับจำกสมำชิกชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ  มอบหมำย 

งำนและตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอกับสโมสรที่ร่วมโครงกำร องค์กรที่ร่วมมือและชุมชน เพื่อบ่งช้ีและ 

แก้ไขประเด็นปัญหำก่อนที่จะเป็นอันตรำยต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร ท่ำนควรจะชี้แจงงำนในปัจจุบันแก่

สมำชิกสโมสรอย่ำงสม�่ำเสมอ

ท่ำนควรจะมีอีเมลของบุคคลดังต่อไปนี้คือ ผู้อุปถัมภ์ทุนทั้งหมด องค์กรที่ร่วมมือ สมำชิกชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

สมำชิกสโมสร และภำคส่วนอื่น ๆ ที่ให้ควำมสนใจ แจ้งให้ทุกคนได้ทรำบอยู่เสมอถึงควำมก้ำวหน้ำ ควำม

ท้ำทำย และกำรแก้ไขปัญหำตลอดระยะเวลำของโครงกำร 

ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศจะต้องด�ำเนินกำรอย่ำงน้อยที่สุดดังต่อไปนี้

l สื่อสำรกันและกัน และสื่อสำรกับชุมชนท่ีได้รับประโยชน์อย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับโครงกำรที่ได้รับทุน

สนับสนุน

l ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคทันทีที่มีค�ำถำม

l รับกำรอนุมัติล่วงหน้ำจำกกันและกันและจำกโรตำรี เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับขอบเขตหรือ 

งบประมำณโครงกำร 

l รำยงำนต่อมูลนิธิทุก 12 เดือน (ส�ำหรับเงินสนับสนุนที่จ่ำยให้กับสโมสรและภำคในอินเดีย ผู้อุปถัมภ์จะ

ต้องรำยงำนภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม เกี่ยวกับกิจกรรมกำรบริจำคทั้งหมดที่ด�ำเนินกำรจนถึงวันที่ 31 

มีนำคมของปีนั้น)

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
กำรติดตำมเป็นกระบวนกำรท่ีท�ำต่อเน่ืองในกำรเก็บข้อมูลเฉพำะ และใช้มำตรกำรรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน

ที่วำงโครงร่ำงไว้ในใบสมัครขอรับทุน เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร กำรประเมินผลเป็นกำร

ประเมินว่ำโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจวิธีกำรปรับปรุงโครงกำรได้โดย

กำรตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อน และประเมินควำมส�ำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
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ท่ำนจะต้องติดตำมโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะท�ำให้โครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนโดยกำร

เตือนทุกคนถึงผลกระทบที่ต้องกำร และตรวจสอบว่ำกิจกรรมที่ก�ำลังด�ำเนินกำรท�ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ

ที่วัดผลไปสู่เป้ำหมำยได้ เมื่อค้นพบปัญหำ จะสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เรียนรู้ปัญหำนั้น และปรับวิธี

กำรท�ำให้ถึงจุดหมำยส�ำหรับช่วงที่เหลืออยู่ของโครงกำร ผสมผสำนสิ่งที่เรียนรู้เข้ำกับโครงกำรในอนำคต

เพื่อเพิ่มพูนควำมยั่งยืน และควำมส�ำเร็จ และแบ่งปันประสบกำรณ์กับสมำชิกโรตำรีอื่น ๆ

ภาคผนวกการติดตามและประเมินผลมีค�ำจ�ำกัดควำมค�ำศัพท์ของโรตำรี และตัวอย่ำงแผนงำนกำร 

ติดตำมที่สำมำรถปรับใช้กับโครงกำรของท่ำน 

คำวามโปร่งใสำของการเงิน (Financial Transparency)
แผนกำรจัดกำรกำรเงินที่พัฒนำขึ้นในระหว่ำงกำรวำงแผนงำนโครงกำรจะช่วยในกำรท�ำให้ทุนสนับสนุน

เป็นไปตำมแผนงำน ส่งเสริมควำมโปร่งใสแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องและป้องกันกำรใช้เงินผิดประเภท ทั้งยัง 

เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท�ำรำยงำน แผนกำรจัดกำรกำรเงินเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรเก็บ 

รักษำบันทึกต่ำง ๆ ด้วย

กำรติดตำมเรื่องเงินและควำมก้ำวหน้ำโดยรวมจะช่วยท่ำนในกำรติดตำมดูแลงบประมำณ ประเมินควำม 

ส�ำเร็จหลังจำกที่โครงกำรสิ้นสุดลง และจัดเตรียมข้อมูลโครงกำรทั้งหมดให้พร้อมเพื่อกำรรำยงำน ต้อง

มั่นใจว่ำทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำรเก็บรักษำใบเสร็จรับเงิน เอกสำรกำรเงิน และกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 

ในสถำนที่ที่ปลอดภัย ซึ่งสมำชิกโรตำรีสำมำรถเข้ำถึงได้

 

เปิดบัญชีธนาคำาร
มูลนิธิโรตำรีแนะน�ำให้สโมสรอุปถัมภ์ที่เป็นเจ้ำภำพเป็นผู้จัดกำรกำรเงินของทุนสนับสนุน หำกไม่มีเหตุผล

อื่นใดที่จะต้องจัดกำรเงินทุนในต่ำงประเทศ

สโมสรอุปถัมภ์ควรจะเก็บรักษำบัญชีธนำคำรที่สโมสรเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อกำรรับและจ่ำยเงินทุน

สนับสนุนของมูลนิธิเท่ำน้ัน ทุกโครงกำรท่ีเปิดด�ำเนินกำรอยู่จะต้องมีบัญชีของโครงกำรโดยเฉพำะและ

ไม่เป็นบัญชีที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเป็นรำยได้แก่สโมสร  ดังนั้น จึงควรจะฝำกเงินไว้ในบัญชีธนำคำรที่ไม่มี

ดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยน้อยที่สุด กำรจ่ำยเงินทุกรำยกำรของทุนสนับสนุน จะต้องจ่ำยโดยตรงจำกบัญชีนี้ 

บัญชีที่ใช้เช็คในกำรสั่งจ่ำยจะท�ำให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรรับจ่ำยเงินหลำยครั้งตำมต้องกำรเม่ือมีกำรเบิก

จ่ำยเงิน และยังมั่นใจได้ว่ำจะมีรำยงำนกำรเงินจำกธนำคำรด้วย ชื่อของบัญชีควรจะบ่งชี้ชื่อสโมสรโดยมีผู้มี

อ�ำนำจลงนำมในกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นสมำชิกโรตำรีสองคน ต้องท�ำให้มั่นใจว่ำผู้มีอ�ำนำจลงนำมในบัญชีไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ต้องมีแผนส�ำรองในกำรควบคุมกำรเปลี่ยนถ่ำยกำรควบคุมบัญชีธนำคำรของโครงกำร ในกรณีที่ผู้มีอ�ำนำจ

ลงนำมไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ของตนได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบัญชี จะต้องแจ้งให้เจ้ำ

หน้ำที่ทุนสนับสนุนของท่ำนทรำบด้วย
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ข้อตกลงทุนสนับ 
สนุนจะถูกท�ำขึ้นระหว่ำง
มูลนิธิและสโมสรเท่ำนั้น 
และจะต ้องเป ็นไปตำม
กฎหมำยของรัฐอิลินอยล์ 
(เพรำะมูลนิธิโรตำรีเป็น
หน่วยงำนในรัฐอิลินอยล์) 
และของสหรัฐอเมริกำ 
ผู ้อุปถัมภ์ทุนควรจะต้อง
ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ท้องถิ่นของตนด้วย

ท�ตามกฎหมายท้องถิ่น
ในขณะท่ีมูลนิธิโรตำรีพยำยำมให้ด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำระหว่ำงประเทศ กฎหมำยในบำงประเทศและ

ในบำงภูมิภำคอำจจะมีควำมเข้มงวดมำกกว่ำข้อก�ำหนดของมูลนิธิ เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์เจ้ำ

ภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศท่ีจะต้องตระหนักถึงและท�ำงำนสอดคล้องกับกฎหมำยในท้องถิ่น  ใน

ทำงตรงข้ำม หำกกฎหมำยท้องถิ่นมีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำ สโมสรจะต้องยังคงท�ำตำมข้อก�ำหนดของมูลนิธิ

ในสถำนกำรณ์ซึ่งกฎหมำยท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมูลนิธิ (เช่น กำรต้ังชื่อบัญชีธนำคำร  

เป็นต้น)  จะได้รับกำรจัดกำรเป็นกรณี  ๆ  ไป  ติดต่อกับผู ้ประสานงานการจ่ายเงิน  (Payment  

Coordinator) เพื่อขอรำยละเอียดเพิ่มเติม

การโอนและจ่ายเงินทุน
หลังจำกที่ใบสมัครทุนสนับสนุนระดับโลกได้รับอนุมัติ สโมสรจะต้องท�ำตำมข้อก�ำหนดในกำรจ่ำยเงินให้

สมบูรณ์ตำมที่มีระบุไว้ในจดหมำยแจ้งกำรอนุมัติ ดังนี้

l ส่งกำรบริจำคเงินสดให้มูลนิธิโรตำรีหรือฝำกเงินเข้ำบัญชีโครงกำรโดยตรง 

l กรอกรำยละเอียดเงินส�ำรองจ่ำยที่อยู่ในจดหมำยอนุมัติให้สมบูรณ์

จดหมำยแจ้งกำรอนุมัติจะให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรเดินทำงและกำรจัดหำประกันกำรเดิน

ทำงเพิ่มเติมจำกเงื่อนไขและข้อตกลงของทุนซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่สุด

ในบำงครั้ง มูลนิธิจ่ำยเงินทุนสนับสนุนก้อนใหญ่เป็นงวด ขึ้นอยู่กับแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยของ

โครงกำร เงินทุนจะต้องได้รับกำรจัดกำรและจ่ำยโดยสโมสร โดยไม่ส่งต่อให้กับผู้ร่วมโครงกำรหรือหน่วย

งำนอื่นที่มิใช่โรตำรีเพื่อกำรจ่ำย หำกองค์กรผู้ร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ สโมสรจะต้องเบิกจ่ำยเงินจำก

บัญชีโครงกำรคืนให้ หลังจำกได้รับใบเสร็จรับเงินมำแล้ว 

หำกมีเงินทุนสนับสนุนท่ีไม่ได้ใช้เหลืออยู่และจะต้องคืนเงินนั้น ให้ดูรำยละเอียดกำรจัดกำรเงินทุนนั้น

จำกเงื่อนไขและข้อตกลงของทุน

เก็บบันทึกการเงิน
ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเพื่อใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเวลำอันควร และเก็บบันทึก 

รำยละเอียดเมื่อมีกำรใช้จ่ำย ส�ำหรับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่แล้ว กำรท�ำระบบบัญชีเดี่ยว (Single–entry  

financial journal) หรือบัญชีแยกประเภท (Ledger) ก็เพียงพอส�ำหรับวิธีกำรท�ำบัญชีแล้ว ท่ำนสำมำรถ

ใช้งบประมำณทุนสนับสนุนระดับโลกได้มำกถึง 10% เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรโครงกำร รวมถึงกำร

เก็บรักษำบันทึกทำงกำรเงิน
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ช�ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับโครงกำรโดยใช้เช็คหรือวิธีกำรอื่นที่สำมำรถติดตำมได้ เก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ของค่ำใช้จ่ำยที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 75 เหรียญทั้งหมด หำกมีผู้ที่ใช้จ่ำยโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเก็บ

บันทึกที่เป็นกระดำษที่แสดงกำรจ่ำยว่ำได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมทั้งสองคน เก็บรักษำใบเสร็จรับ

เงินที่มีรำยละเอียด และบันทึกกำรโอนเงินในบัญชีแยกประเภท ส�ำหรับธุรกรรมกำรเงินแต่ละครั้ง จะต้อง

มีกำรบันทึกวันที่ จ�ำนวนเงิน และเหตุผลของธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทด้วย ธุรกรรมกำรเงินอำจจะรวม

ถึงรำยได้ เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับและส่วนที่รับคืน

ไม่ควรจะท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดเลย แต่หำกไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ควรเก็บใบเสร็จรับเงินที่ยืนยันกำร 

ช�ำระเงินสด ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นช่ือของสโมสรและลงนำมโดยผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร ธุรกรรมกำรเงินที ่

เป็นเงินสดจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้อุปถัมภ์ท้ังสองฝ่ำย ท่ำนสำมำรถใช้ใบส�ำคัญจ่ำยที่มีลำยเซ็นเพื่อเป็น

เอกสำรบันทึกรำยกำร

การเก็บรักษาเอกสำาร
เก็บรักษำเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นรำยละเอียดเพื่อให้เป็นไปตำม MOU ของสโมสร กฎหมำยท้องถิ่น 

และหลักปฏิบัติมำตรฐำนทำงธุรกิจ ท�ำส�ำเนำเอกสำรทั้งหมดเพื่อให้กิจกรรมโครงกำรด�ำเนินไปอย่ำงต่อ 

เนื่องหำกมีไฟไหม้หรือภัยพิบัติอื่น ๆ หำกกฎหมำยท้องถิ่นก�ำหนดให้ส่งข้อมูลต้นฉบับให้แก่มูลนิธิ ก็ยัง

จ�ำเป็นต้องเก็บส�ำเนำเอกสำรเหล่ำน้ีไว้ ต้องจัดเก็บส�ำเนำเอกสำรที่เป็นกระดำษทั้งหมดไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ซึ่งสมำชิกโรตำรีสำมำรถเข้ำถึงได้

เก็บรักษาเอกสำารเหล่านี้ไว้เป็นข้อมูลของท่าน
c จดหมำยโต้ตอบที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุนทั้งหมดรวมทั้งอีเมล
c เอกสำรที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ซึ่งรวมถึง

- กำรประเมินชุมชน
- บันทึกควำมเข้ำใจขององค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ
- ข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ กับสถำบันหรือกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ หรือเพื่อนผู้ร่วมด�ำเนินโครงกำร 

เช่น เทศบำลท้องถิ่นหรือหน่วยงำนของรัฐ
c เอกสำรของผู้ขำยซึ่งรวมถึง

- ใบเสนอรำคำ
- สัญญำต่ำง ๆ

c เอกสำรที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุน เช่น
- ข้อตกลงกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ   และทุนกำรศึกษำ 
- ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
- รำยงำนกำรเงินของธนำคำรและเอกสำรกำรเงินอื่น ๆ
- รำยกำรวัสดุอุปกรณ์
- รูปภำพ
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เก็บรักษำเอกสำรทั้งหมดที่ก�ำหนดตำมบันทึกควำมเข้ำใจของสโมสร (MOU) เอำไว้ในสถำนที่ซ่ึงเป็นที่รู ้

กันและบุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนสำมำรถเข้ำถึงได้ เก็บรักษำเอกสำรตัวจริงของทุนสนับสนุน รำยงำนกำรเงิน

และใบเสร็จรับเงินเอำไว้อย่ำงน้อยห้ำปีหลังจำกปิดโครงกำร หรือนำนกว่ำนั้นหำกกฎหมำยท้องถิ่นบัญญัติ

ไว้ ผู้รับทุนกำรศึกษำ  และสมำชิกทีมผู้ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  จะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่ำใช้จ่ำยที่มี

จ�ำนวน 75 เหรียญหรือมำกกว่ำที่จ่ำยจำกงบประมำณของทุนสนับสนุน

ติดตามรายการวัสำดุอุปกรณ์
จัดท�ำระบบรำยกำรเพื่อติดตำมอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ซื้อ ผลิต หรือแจกจ่ำยผ่ำนทุนสนับสนุน  

บ่งชี้ว่ำใครหรือหน่วยงำนใดท่ีเป็นเจ้ำของสิ่งของในรำยกำร สโมสรโรตำรีและภำคไม่สำมำรถเป็นเจ้ำของ 

ทรัพย์สินที่ใช้ทุนสนับสนุนได้ ทรัพย์สินท่ีจัดซ้ือโดยเงินทุนสนับสนุนจะต้องตกเป็นของผู้รับประโยชน์จำก 

ทุนตำมกฎหมำย กำรเก็บบันทึกว่ำเก็บทรัพย์สินของโครงกำรทุนสนับสนุนไว้ในที่ใดจะเป็นกำรช่วยทั้ง 

ผู้อุปถัมภ์และชุมชน แม้กระทั่งหลังจำกกำรด�ำเนินโครงกำรแล้ว  ตัวอย่ำงเช่น เนื่องจำกบ่อน�้ำลึกจะ 

เปลี่ยนแปลงไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนธรณีวิทยำ ซึ่งอำจจะมีโอกำสในกำรปนเปื้อนของน�้ำใต้ดิน  

รัฐบำลอำจจะจ�ำเป็นต้องหำที่ตั้งของบ่อน�้ำเหล่ำนี้เป็นระยะเพื่อทดสอบคุณภำพน�้ำ

ทบทวน เยี่ยมเยือน และตรวจสำอบ
(Reviews, Visit and Audits)
นอกเหนือไปจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคแก่สมำชิกโรตำรีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ 

มูลนิธิ (Cadre of Technical Advisers) ยังท�ำหน้ำที่ประเมินโครงกำรทุนสนับสนุนระดับโลกให้แก ่

คณะกรรมกำรมูลนิธิด้วย ผู้เชี่ยวชำญฯ อำจจะท�ำกำรประเมินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

l การพิจารณาด้านเทคนิค — คือกำรประเมินควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคนิคของโครงกำรตำมใบสมัคร

และจะท�ำเฉพำะในระหว่ำงกำรพิจำรณำใบสมัคร

l การเย่ียมที่ตั้งโครงการ — ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของมูลนิธิโรตำรี (Cadre) เยี่ยมชมโครงกำรทุน 

สนับสนุนระดับโลกท่ีได้รับเงินมำกกว่ำ 50,000 เหรียญจำกมูลนิธิโรตำรีเพื่อประเมินกำรวำงแผน

โครงกำร กำรด�ำเนินกำร และผลกระทบ  พวกเขำอำจเยี่ยมชมโครงกำรทุนสนับสนุนทุกขนำดเพื่อกำร

ตรวจสอบทำงกำรเงิน กำรเยี่ยมชมของผู้เชี่ยวชำญฯ มักใช้เวลำสำมถึงสี่วัน แต่สำมำรถเกิดขึ้นได้ตำม

จริงเมื่อจ�ำเป็น มูลนิธิจ่ำยค่ำเดินทำงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรเยี่ยมของผู้เช่ียวชำญฯ ในระหว่ำงกำร

เยี่ยมชมสถำนที่ ผู้เช่ียวชำญฯ อำจรวบรวมข้อมูลโดยกำรสังเกตพื้นท่ีโครงกำรและพบปะกับผู้อุปถัมภ์

โครงกำร สมำชิกในชุมชน องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนิน

กำรของโครงกำร
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กระบวนการพิจารณาตามขนาดของทุนสนับสนุน*

จ�านวนที่ขอ
จากกองทุน
โลก

การพิจารณาด้าน
เทคนิค

การเยี่ยมที่ตั้ง 
ในช่วงกลาง

การเยี่ยมที่ตั้งล่วง
หน้า

อนุมัติโดยกรรมการ
มูลนิธิ

สูงถึง 
$50,000

 
(ขึ้นอยู่กับควำมยำก

ง่ำยด้ำนเทคนิค)

$50,001-
$100,000

 

$100,001-
$200,000




กำรตรวจสอบ
โครงกำร

 

*กระบวนกำรตรวจสอบอำจแตกต่ำงกันไปหำกโครงกำรของท่ำนใช้กำรบริจำคโดยตรงหรือรำยได้จำกกองทุนถำวร

ทุนสนับสนุนที่ใช้เฉพำะส�ำหรับทีมผู้ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  หรือทุนกำรศึกษำ  จะได้รับกำรยกเว้น

จำกข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำรของผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ

ด้ำนของมูลนิธินั้นให้อ่ำนเพิ่มเติมจำก Terms and Conditions for Rotary Foundation District 

Grants and Global Grants

 ข้อคำวรจ� (Points to Remember)
ด�ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรกำรเงินและโครงกำรของท่ำน และสื่อสำรกับผู้ร่วมโครงกำรและชุมชน 

อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว รักษำควำมโปร่งใสเมื่อ 

มีกำรรับจ่ำยเงินโดยกำรติดตำมค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และรำยกำรวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเก็บรักษำเอกสำร

ต่ำง ๆ นอกจำกนี้ ต้องรำยงำนกิจกรรมและบันทึกข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ



บทที่ 6
รายงานคำวามก้าวหน้า
และผลที่ได้รับ
(Report Your Progress and Outcome)
โรตำรีต้องกำรทรำบว่ำโครงกำรของท่ำนด�ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรำ

สำมำรถวัดผลและเผยแพร่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เรำกระท�ำในโลกน้ี ควำมน่ำเช่ือถือของเรำในฐำนะ 

ที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ขึ้นอยู่กับกำรดูแลเงินทุนเป็นอย่ำงดี และกำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงม ี

ประสิทธิภำพ กำรรำยงำนทุนสนับสนุนด�ำรงไว้ซ่ึงควำมส�ำนึกในควำมรับผิดชอบของท่ำนและผู้ร่วม

โครงกำรที่มีต่อโรตำรีและต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรอีกด้วย
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ข้อก�หนดในการรายงาน (Reporting Requirements)
ทั้งผู ้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู ้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรำยงำนกำรใช้เงินทุน

สนับสนุน โดยจะต้องส่งรำยงำนทำงออนไลน์ผ่ำน Grant Center รำยงำนจะมีค�ำถำมต่ำง ๆ เกี่ยว 

กับควำมก้ำวหน้ำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของท่ำน วิธีกำรที่สมำชิกโรตำรีมีส่วนร่วมในโครงกำร ค่ำใช้

จ่ำยและกำรจัดกำรกำรเงิน และอื่น ๆ 

ก�หนดเวลาของการรายงาน 
ท่ำนจะต้องส่งรำยงำนโครงกำรภำยใน 12 เดือนหลังจำกที่ได้รับเงินทุนครั้งแรก และทุก ๆ 12 เดือนหลัง 

จำกนั้น  จะต้องส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำยภำยใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดโครงกำร

ท่ำนจะมองเห็นวันครบก�ำหนดส�ำหรับรำยงำนทุนสนับสนุนในระบบออนไลน์ สองเดือนก่อนที่รำยงำน 

จะครบก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์หลักจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน หำกไม่ส่งรำยงำนตำมก�ำหนด โรตำรีจะติดต่อกับผู้

อุปถัมภ์เพื่อเตือนให้ส่งรำยงำนตำมข้อก�ำหนด มิเช่นนั้นสโมสรจะเสี่ยงต่อกำรถูกยุบเลิก

ผู้น�ำโซน ภำค และสโมสรจะได้รับส�ำเนำจดหมำยแจ้งเตือนหำกมีปัญหำใด ๆ และท�ำให้พวกเขำสำมำรถ

ท�ำงำนร่วมกันเพื่อจัดท�ำรำยงำนให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนที่ไม่ส่งรำยงำนตำม 

ก�ำหนดจะไม่ได้รับทุนก้อนใหม่ จนกว่ำจะส่งรำยงำนที่ค้ำงอยู่ให้เรียบร้อย

ส�ำหรับทุนที่สนับสนุนผู้รับทุนกำรศึกษำ  และทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  นั้น ผู้อุปถัมภ์จะรับผิดชอบกำร

ใช้ทุนของผู้รับทุนและสมำชิกทีมรวมทั้งกำรรำยงำนไปยังมูลนิธิ ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนหรือสมำชิกทีมทรำบ 

ถึงควำมรับผิดชอบของท่ำน และติดต่อกับพวกเขำอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือท�ำให้ม่ันใจว่ำทุนสนับสนุนถูกใช้

จ่ำยไปตำมที่ได้รับอนุมัติ ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีภาคผนวกทุนการศึกษาจากทุนสนับสนุนระดับโลก  

(Global Grant Scholarships Supplement)

 ข้อคำวรจ� (Points to Remember)
โรตำรีขอรำยงำนทุนสนับสนุนเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรดูแลกำรเงินเป็นอย่ำงดี และยังท�ำให้

เรำสำมำรถแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่ำ เรำเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นได้อย่ำงไร ส่งรำยงำนทุก 12 เดือน

ในขณะที่โครงกำรยังด�ำเนินกำรอยู่ และส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำยภำยใน 2 เดือนหลังจำกโครงกำร

สิ้นสุดลง ซึ่งต้องมีข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ ควำมส�ำเร็จ และผลที่ได้รับ  

ส่งรำยงำนผ่ำน Grant Center ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรรำยงำนได้จำกหลักสูตร Grant 

Management Seminar ที่ศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center)



บทที่ 7
รับการสำนับสำนุนเป็นพิเศษ
(Get Extra Support)
ควำมเข้มแข็งที่แท้จริงของโรตำรีมำจำกควำมสัมพันธ์ของเรำและควำมรู้ที่แบ่งปันกัน เม่ือเรำต้องกำร 

กำรสนับสนุนหรือควำมคิดเห็นเป็นพิเศษ เรำสำมำรถพึ่งพำผู้น�ำภำคและโซน ผู้ช�ำนำญกำรของโรตำรี 

และอื่น ๆ เพื่อหำหนทำงแก้ไข
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หำกท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ลองใช้

ทรัพยำกรเหล่ำนี้

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค (District Rotary Foundation Committee) – กรรมกำรมูลนิธิโรตำร ี

ภำคและอนุกรรมกำรทุนสนับสนุนสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำตลอดระยะเวลำของทุนสนับสนุน

ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีภูมิภาค (Regional Rotary Foundation Coordinator) – ผู้ประสำนงำน

มูลนิธิโรตำรีภูมิภำคจะทรำบว่ำสโมสรและภำคอื่น ๆ ด�ำเนินโครงกำรอย่ำงไร และสำมำรถให้ข้อคิดเห็น

ใหม่ ๆ และค�ำแนะน�ำสู่แนวทำงที่จะประสบควำมส�ำเร็จได้

เจ้าหน้าที่ทุนสนับสนุนในภูมิภาค (Regional grants officers) – เจ้ำหน้ำท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภำคที่

ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีจะพิจำรณำใบสมัครขอรับทุนและดูแลจัดกำรทุนสนับสนุน พวกเขำยังประเมินควำม

คิดเห็นต่อทุนสนับสนุนเพื่อดูกำรมีสิทธิที่จะได้รับทุน ก่อนที่ผู้อุปถัมภ์จะเริ่มกระบวนกำรสมัครขอรับทุน

ผู้จัดการเรื่องที่เน้นความส�าคัญ (Area of focus managers) – พนักงำนที่ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีที่

สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้ทุนสนับสนุนและกำรออกแบบโครงกำร

ประธานบริการระหว่างประเทศของภาค (District International Service Chairs) – สำมำรถช่วย 

ในกำรปรับปรุงโครงกำรทุนสนับสนุนระดับโลกของท่ำนให้ดีขึ้นได้ โดยกำรเชื่อมโยงท่ำนกับผู้เชี่ยวชำญใน

ท้องถิ่นหรือภูมิภำคที่จะช่วยให้ค�ำแนะน�ำในขณะที่ท่ำนวำงแผนงำนโครงกำร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisers) – สมำชิกโรตำรีเหล่ำนี้อุทิศ

เวลำและควำมช�ำนำญด้ำนวิชำชีพในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ และประเมินควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคนิค

ของโครงกำร รวมทั้งพิจำรณำทบทวนกำรเงินของโครงกำรและกำรจัดกำรทุนสนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนของโรตารี (Rotary Support Center) – พนักงำนที่ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีซึ่งพร้อมจะ 

ตอบค�ำถำมของท่ำน ส่งอีเมลไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org หรือโทร. ฟรี +1-866-9- 

ROTARY (+1-866-976-8279) ภำยในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ หำกท่ำนอำศัยอยู่นอกทวีปอเมริกำ 

เหนือ ขอให้ติดต่อกับส�านักงานระหว่างประเทศที่ให้บริกำรพื้นที่ของท่ำน

กลุ่มสนทนาเกี่ยวกับทุนสนับสนุนของโรตารี (Rotary Grants discussion group) – แบ่งปันควำมคิด

เห็น สอบถำม และขอค�ำแนะน�ำจำกสมำชิกโรตำรีอื่น ๆ

Rotary Showcase – แบ่งปันควำมส�ำเร็จของท่ำนหรือมองหำควำมคิดเห็นที่อำจจะใช้กับโครงกำรของ

ท่ำนได้
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