ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่ งที่เน้ นความสําคัญ
(August 2021)

มูลนิธโิ รตารีมุ่งมันที
่ จ่ ะจัดการกระบวนการของทุนสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของ
โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นในถ้อยแถลงนโยบายแต่ละเรื่อง ท่านจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมทีม่ สี ทิ ธิและไม่
มีสทิ ธิขอรับทุน รวมทัง้ ตัวอย่างประเภทของโครงการทีส่ โมสรโรตารีและภาคดําเนินการจนสําเร็จลุล่วง คํา
ขอรับทุนสนับสนุนต้องสอดคล้องกับถ้อยแถลงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ การวางแผน
งานโครงการเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของสโมสรหรือภาคเจ้าภาพ

การสร้างเสริ มสันติ ภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
โรตารีสง่ เสริมการอบรม การศึกษา และการปฏิบตั ใิ นเรื่องการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
ผ่านความคิดริเริม่ ทีช่ ่วยแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง1 ในชุมชนและทัวโลก
่

ถ้อยแถลงในวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรือ่ งที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถส่งเสริมการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้งได้โดย
1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคคลและชุมชน ในการแปรเปลีย่ นความขัดแย้งและสร้างเสริมสันติภาพ
2. อบรมสมาชิกชุมชนเกีย่ วกับการให้ความรูเ้ รื่องสันติภาพ ความเป็ นผูน้ ําในเรื่องสันติภาพ และการป้ องกันและ
แก้ไขความขัดแย้ง
3. ให้บริการทีช่ ่วยในการผสมผสานพลเมืองกลุม่ เปราะบางให้เข้ากับสังคมได้
4. ปรับปรุงการเสวนา (Dialogue) และความสัมพันธ์ในชุมชนเพือ่ กําหนดวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพซึง่ เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริม
สันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง

ปัจจัยหลักของการมีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องการสร้าง
เสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
--------------------

(1) การแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง (Conflict Transformation) เกีย่ วข้องกับการบ่งชีแ้ ละการทํางานในสภาพทีซ่ ่อนอยู่
ความสัมพันธ์และโครงสร้างทางสังคมทีท่ าํ ให้เกิดความขัดแย้ง โดยผ่านกระบวนการนี้ จะเปลีย่ นไปนอกเหนือจากการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งหรือการจัดการ ในการเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมทีน่ ําไปสู่ขอ้ ขัดแย้ง การแปรเปลีย่ นความขัดแย้งเน้นความสําคัญในการ
แปรเปลีย่ นซึง่ จะช่วยทําให้ม ั ่นใจในสันติภาพทีย่ ั ่งยืน
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1. กิจกรรมกลุ่มเช่น การประชุมเชิงปฏิบตั ิ (Workshop) การการอบรมและโปรแกรมอื่นๆ ซึง่ สนับสนุ นการให้
ความรูแ้ ละการเป็ นผูน้ ําสันติภาพ, Positive Peace2, การผสมผสานของประชากรกลุ่มเปราะบางในชุมชน การ
เสวนาทีม่ วี ทิ ยากรกระบวนการ การสือ่ สาร และการป้ องกันและการแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง
2. การให้ความรูแ้ ก่เยาวชนเกีย่ วกับแนวทางทีส่ ร้างสรรค์ในการป้ องกัน จัดการและแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง
รวมทัง้ โปรแกรมหลังเลิกเรียนหรือโปรแกรมทีม่ ชี ุมชนเป็ นหลัก ซึง่ มีรูปแบบของการสร้างเสริมสันติภาพและ
กิจกรรมการปรับเปลีย่ นความขัดแย้ง
3. โปรแกรมการอบรมหรือการรณรงค์ทจ่ี ดั การเกีย่ วกับความแย้งหรือความเสีย่ งของความขัดแย้ง ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. บริการด้านกฎหมาย จิตวิทยาสังคมและการฟื้ นฟู ซึ่งจะช่วยในการผสมผสานประชากรกลุ่มเปราะบางให้เข้า
กับสังคมได้ เช่น เยาวชนทีม่ คี วามเสีย่ ง ผูอ้ พยพ ผูค้ า้ ยาเสพติด และอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
หรือความรุนแรง

มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมดังต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในการสร้างเสริม
สันติภาพและการป้ องกันความขัดแย้ง และไม่มสี ทิ ธิขอรั
์ บทุนสนับสนุ นระดับโลก
1. การประชุมเกี่ยวกับสันติภาพทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานหลักเป็ นโรแทเรียน
2. โปรแกรมทีม่ ุ่งเน้นในเรื่องของดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โปรแกรม
จะต้องมีหลักเกณฑ์ทเ่ี ข้มข้นของการสร้างเสริมสันติภาพและการแปรเปลีย่ นความขัดแย้งเพือ่ ทีจ่ ะขอรับ
ทุนสนับสนุ นระดับโลก
3. การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นผูร้ ่วมโปรแกรมของศูนย์สนั ติภาพโรตารีในโปรแกรม
การศึกษาทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกับโปรแกรมทีผ่ รู้ บั ทุนสันติภาพของโรตารีศกึ ษาอยู่

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผู้ฝึกอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกเพือ่ การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้งจะต้อง

-------------------------(2) โรตารีเป็ นพันธมิตรทางกลยุทธ์กบั สถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) ซึง่ จะช่วยในการ
จัดการสาเหตุพน้ื ฐานของความขัดแย้ง และสร้างสภาพทีจ่ ะส่งเสริมสันติภาพ
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1. มีความยังยื
่ น - ชุมชนสามารถดําเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกัน
ความขัดแย้งต่อไปได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้ - ผูอ้ ุปถัมภ์จะต้องกําหนดเป้ าหมายและบ่งชี้มาตรวัดผลเพือ่ ติดตามผลทีไ่ ด้รบั ของโครงการ
ดัชนีมาตรฐานสําหรับการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้งมีอยู่ท่ี Global Grant Monitoring and
Evaluation Plan Supplement

3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน - โครงการจะต้องตอบสนองความต้องการทีบ่ ่งชีโ้ ดยชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ คี วามสนใจในการทําอาชีพใน
เรื่องการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเรื่องเหล่านี้เมื่อประเมินใบสมัคร
ทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
1. ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพทีผ่ ่านมาของผูส้ มัครในเรื่องการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
รวมทัง้ ผลงานหรืองานวิจยั กับองค์กรทีม่ ใิ ช่ภาครัฐ หน่วยงานรัฐบาลหรือสมาคมระหว่างประเทศ
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับเรื่องการสร้างเสริมสันติภาพและการป้ องกันความขัดแย้ง
ก. โปรแกรมทีจ่ ะได้รบั พิจารณาเห็นชอบ เช่น การป้ องกันและการแก้ไขความขัดแย้ง การศึกษาเรื่องสันติภาพ
และความยุตธิ รรม การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคมทีส่ มั พันธ์กบั สันติภาพ การศึกษาเรื่องความปลอดภัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาในสาขาอื่นๆ ทีม่ ุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องสันติภาพและความขัดแย้ง เช่น
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ข. โปรแกรมทีใ่ ห้ความสําคัญโดยตรงในประเด็นและผลทีไ่ ด้รบั ของสันติภาพและความขัดแย้งจะได้รบั การ
พิจารณาเห็นชอบ
ค. โปรแกรมทีจ่ ะไม่พจิ ารณาเห็นชอบคือ โปรแกรมทีเ่ กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทัวไป
่ ซึง่ ไม่เน้นใน
เรื่องของการสร้างเสริมสันติภาพ การแปรเปลีย่ นความขัดแย้ง หรือการป้ องกันและการแก้ไขความขัดแย้ง
รวมทัง้ ปริญญาทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาสังคมทัวไปอื
่ ่นๆ
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับสันติภาพและการแปรเปลีย่ น, การป้ องกันและการคลีค่ ลายความขัดแย้ง
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การป้ องกันและการรักษาโรค
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมทีช่ ่วยลดสาเหตุและผลกระทบของโรค โครงการต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ระบบการดูแลสุขอนามัย3 โดยการปรับปรุงการเข้าถึงและขยายบริการด้านการแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์
หรืออบรมบุคคลการด้านสุขอนามัย

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถป้ องกันและรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพได้โดย
1. ปรับปรุงศักยภาพของผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัยในท้องถิน่
2. ส่งเสริมโปรแกรมการป้ องกันและรักษาโรคทีจ่ าํ กัดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และลดอุบตั กิ ารณ์
รวมทัง้ การแทรกซ้อนจากโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขอนามัย
4. จัดให้มกี ารรักษาทางคลินิคและฟื้ นฟูการทุพพลภาพทางร่างกาย
5. สนับสนุ นการศึกษาของผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและรักษาโรค

ปัจจัยหลักของการมีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องการป้ องกันและ
การรักษาโรค
การป้ องกันและควบคุมโรคติ ดต่อ
1. การตรวจโรคในโครงการต่างๆ เช่น งานแฟร์ดา้ นสุขภาพทีม่ กี ารให้คาํ ปรึกษาและการส่งต่อ (Referrals) หรือ
ช่วยให้เข้าเป็ นผูป้ ่ วยในเพือ่ การรักษาพยาบาล
2. การให้ความรูแ้ ก่สมาชิกในชุมชนและผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัยเกีย่ วกับกลยุทธ์ในการแทรกแซงทาง
การแพทย์เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโรค
3. การจัดหาอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้แก่ศูนย์บริการสุขภาพอนามัยสําหรับประชาชนในพืน้ ทีห่ ่างไกลซึง่
ขาดการเข้าถึงระบบสุขภาพเบือ้ งต้นในท้องถิน่
4. การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานบริการสุขอนามัย อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีในปั จจุบนั และเกณฑ์สงิ่ แวดล้อมในเรื่องของพลังงาน นํ้า และคุณภาพอากาศ ผูอ้ ุปถัมภ์ทุนสนับสนุ น
ต้องมีขอ้ พิสจู น์การเป็ นเจ้าของ และแผนการดําเนินงานและบํารุงรักษา รวมทัง้ แสดงเอกสารว่าบุคคลากรได้รบั
การอบรมการใช้อุปกรณ์และการบํารุงรักษา หรือแผนการอบรมทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าสอดคล้องกับข้อกําหนดเหล่านี้
----------------------3 ระบบสุขอนามัย หมายรวมถึงทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการให้บริการด้านสุขภาพ
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5. การจัดระบบการเฝ้ าระวังโรคควบคู่ไปกับการอบรม เพือ่ ติดตามและเฝ้ าดูการวินิจฉัยและการรักษาโรค
6. การรักษาโรคติดต่อโดยใช้แนวทางทีย่ งั ช่วยในการป้ องกันโรค ปรับปรุงการอบรมผูม้ วี ชิ าชีพด้านการแพทย์
หรือยกระดับการศึกษาด้านสาธารณสุข เพือ่ ส่งเสริมความเป็ นอยู่ทด่ี ใี นระยะยาวของชุมชน
7. การป้ องกันและควบคุมโรคภัยทีแ่ พร่เชือ้ โดยยุงและและสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะอื่นๆ โครงการทีม่ คี วามสําคัญสูงจะ
รวมถึงการบ่งชีอ้ นั ตรายต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ้ โรคทีเ่ กิดจากสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะ และกลยุทธ์ในการ
รักษาโรค
8. การจัดการกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ และการปนเปื้ อนของเชือ้ โรค เช่น
ขยะทางการแพทย์ในสถานบริการสุขอนามัย
การป้ องกันและการควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ
1. การให้บริการในการป้ องกันและการรักษาความเจ็บป่ วยและทุพพลภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางกายและ จิตใจ
2. การริเริม่ การให้ความรูแ้ ก่ชุมชนและโปรแกรมการคัดกรองและรักษาโรคในระยะแรก ซึง่ มุ่งลดการเกิดโรค
และการแพร่กระจายของโรคเรือ้ รัง
3. การจัดหาอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้แก่สถานบริการสุขอนามัยทีใ่ ห้บริการประชากรในพืน้ ทีห่ ่างไกลที่
ขาดการเข้าถึงระบบสุขภาพเบือ้ งต้นในท้องถิน่
4. การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานบริการสุขอนามัย อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีในปั จจุบนั และเกณฑ์สงิ่ แวดล้อมในเรื่องของพลังงาน นํ้า และคุณภาพอากาศ ผูอ้ ุปถัมภ์ทุนสนับสนุ น
ต้องมีขอ้ พิสจู น์การเป็ นเจ้าของ และแผนการดําเนินงานและบํารุงรักษา รวมทัง้ แสดงเอกสารว่าบุคคลากรได้รบั
การอบรมการใช้อุปกรณ์และการบํารุงรักษา หรือแผนการอบรมทีท่ าํ ให้มนใจว่
ั ่ าสอดคล้องกับข้อกําหนดเหล่านี้
5. การผ่าตัดเพือ่ ช่วยชีวติ หรือการผ่าตัดทีแ่ ก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นมาแต่กําเนิด หากรวมถึงการประเมินผลผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์ และทําให้มนใจในการดู
ั่
แลรักษาต่อเนื่อง
6. การรักษาโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ รวมทัง้ ความเจ็บป่ วยทางจิต โดยใช้แนวทางทีย่ งั สามารถช่วยในการป้ องกันโรค
การอบรมผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขภาพ หรือส่งเสริมการศึกษาด้านสาธารณสุข โดยมีผลลัพธ์ทว่ี ดั ได้เพือ่ ส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ทด่ี ขี องชุมชนในระยะยาว
7. การป้ องกันการบาดเจ็บทีเ่ กีย่ วกับการจราจรหรือยานพาหนะ หากโครงการนัน้ สามารถแสดงให้เห็นถึงการ
ลดการบาดเจ็บทีว่ ดั ผลได้
8. การจัดหายานพาหนะ บุคลากร และอุปกรณ์เพือ่ ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาลต้องเป็ นรถใหม่
และจัดซือ้ ในท้องถิน่ และต้องมีเอกสารการถือครองสิทธิ ์ การดําเนินการ การบํารุงรักษา การซ่อมแซมและ
ระบบความปลอดภัยโดยสถานบริการสุขอนามัยทีเ่ หมาะสม
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มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องการ
ป้ องกันและการรักษาโรค และไม่มสี ทิ ธิขอรั
์ บทุนสนับสนุนระดับโลก
1. โครงการทีป่ ระกอบด้วยการจัดซือ้ แต่เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ เสบียง เครื่องอุปโภคบริโภค หรืออุปกรณ์ทม่ี ใิ ช่
อุปกรณ์การแพทย์ (Non-medical Equipment) เช่น แผงโซลาร์เซลล์
2. การเดินทางของหน่วยแพทย์หรือทีมศัลยแพทย์ทม่ี ไิ ด้จดั ให้มโี ปรแกรมส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนใน
ท้องถิน่ หรือการสร้างศักยภาพทีม่ นี ยั สําคัญในประเทศทีต่ งั ้ โครงการ ยกเว้นการผ่าตัดเพือ่ ช่วยชีวติ หรือ
ปั ญหาทีเ่ ป็ นมาแต่กําเนิด (Congenital Problems)
3. โครงการเตาประหยัดพลังงาน (Eco-stove) หรือเตาตัง้ พืน้ ในอาคาร (Indoor Stove-top)
4. การฟื้ นฟูทเ่ี ป็ นทางเลือกหรือมิใช่ตามกฎเกณฑ์เพือ่ รักษาความทุพพลภาพทางกายและใจ นอกเสียจาก
ว่าจะรวมถึงแผนงานทางคลินิก (Clinical Protocols) ทีค่ วบคุมดูแลโดยผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัย
5. การรักษาความความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders) และ
ภาวะความผิดปกติทซ่ี บั ซ้อนของการพัฒนาทางสมอง (Spectral Disorders) อื่นๆ เช่น โรคออทิสติก
หากไม่มกี ารแทรกแซงทางคลินิกทีว่ ดั ผลได้ซง่ึ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ของผลกระทบ ในระยะยาวของ
ความผิดปกติ
6. โปรแกรมโภชนาการ นอกเสียจากมุ่งหมายในเรื่องทุพโภชนาการทางคลินิกหรือการแทรกแซงทาวคลินิก
ใน 1,000 วันแรก ในระหว่างการตัง้ ครรภ์จนถึงวันเกิดขวบปี ท่ี 2 ของบุตร
7. คําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีใหม่ทป่ี ราศจากเอกสารอ้างอิงการใช้ทป่ี ระสบความสําเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ และการปฏิบตั ิ การบํารุงรักษา การรับช่วงต่อทีเ่ หมาะสม รวมถึงระบบการซ่อมบํารุงที่
มีอยูแ่ ล้ว
8. โปรแกรมการศึกษาเกี่นวกับสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะทัวๆ
่ ไป

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมผูฝ้ ึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องการป้ องกันและการรักษาโรคได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผลเพือ่ ติดตามผล การวัดผลแบบ
มาตรฐานสําหรับการป้ องกันและรักษาโรคมีอยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan
Supplement
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน - โครงการจะต้องตอบสนองความต้องการทีบ่ ่งชีโ้ ดยชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีส่ นใจในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการ
ป้ องกันและรักษาโรค มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุน
สนับสนุ นระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในสาขาการป้ องกันและรักษาโรค
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2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการป้ องกันและการรักษาโรค เช่น การสาธารณสุข และการศึกษาขัน้
สูงด้านการพยาบาลและการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและการรักษาโรค

นํ้า สุขาภิ บาลและสุขอนามัย
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการจัดการและการปกป้ องทรัพยากรนํ้าจืด และจัดให้มกี ารเข้าถึงนํ้าดื่มที่
ปลอดภัย สุขาภิบาล และสุขอนามัยได้โดยทัวไปและเท่
่
าเทียม มูลนิธพิ ยายามทีจ่ ะส่งเสริมพลังให้แก่รฐั บาล
สถาบัน และชุมชนต่างๆ ในการจัดบริการเรื่องนํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย โดยการมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น
วัดผลได้ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของถ้อยแถลงเรื่องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถจัดให้มกี ารเข้าถึงเรื่องนํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัยของชุมชนอย่างยังยื
่ น
โดย
1. สนับสนุ นในการเข้าถึงนํ้าดื่มทีป่ ลอดภัยในราคาถูกได้โดยทัวไปและเท่
่
าเทียม
2. ปรับปรุงคุณภาพของนํ้าโดยการปกป้ องและรักษาทรัพยากรนํ้าใต้ดนิ และนํ้าผิวดิน ลดมลภาวะและสาร
ปนเปื้ อน และส่งเสริมการนํานํ้าใช้แล้วจากชุมชนกลับมาใช้อกี
3. สนับสนุ นในการเข้าถึงบริการสุขาภิบาลและการจัดการของเสียทีพ่ ฒ
ั นาแล้วได้โดยทัวไปและเท่
่
าเทียม
เพือ่ ให้บรรลุการเป็ นชุมชนทีป่ ลอดจากการถ่ายของเสียในทีโ่ ล่งแจ้ง
4. ปรับปรุงความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัยของชุมชนให้ดขี น้ึ เพือ่ ช่วยป้ องกันการแพร่กระจาย
ของเชือ้ โรค
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพของรัฐบาล สถาบันและชุมชน เพือ่ การพัฒนา จัดหาทุน จัดการ และ
บํารุงรักษาบริการด้านสุขาภิบาลและนํ้าอย่างยังยื
่ น
6. ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับนํ้า สุขาภิบาล
และสุขอนามัย
ปัจจัยหลักของการมีสิทธิ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องนํ้า สุขาภิบาล
และสุขอนามัย ดังนี้
1. ทําให้มนใจในการเข้
ั่
าถึงนํ้าดื่มทีป่ ลอดภัย รวมทัง้ โครงการทีใ่ ห้ความสําคัญในเรื่องนํ้าประปา การกักเก็บ การ
ทําให้สะอาด การบําบัด และการปกป้ องแหล่งนํ้า
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2. ทําให้สามารถเข้าถึงการสุขาภิบาลทีป่ รับปรุงแล้ว รวมถึงการเก็บ บําบัดและกําจัดอุจจาระ-ปั สสาวะ โดย
โครงสร้างพืน้ ฐานการสุขาภิบาลและการจัดการกากตะกอนอุจจาระ การบําบัด และการกําจัด
3. จัดให้ความรูด้ า้ นสุขอนามัยซึง่ ส่งเสริมพฤติกรรมทีด่ ตี ่อสุขภาพ เช่น การล้างมือ การกําจัดของเสียจากมนุษย์
อย่างปลอดภัย การกักเก็บนํ้าสะอาด และสุขอนามัยประจําเดือนทีเ่ หมาะสม โปรแกรมต้องบ่งชีอ้ งค์ประกอบที่
ปกป้ องหรือสนับสนุ นพฤติกรรมทีด่ ี และอธิบายถึงวิธจี ดั การกับอุปสรรค
4. จัดให้มรี ะบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ หมายถึงกระบวนการจัดเก็บ บําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
5. ใช้วธิ กี ารปฏิบตั ใิ นการจัดการลุ่มนํ้าเพือ่ ปกป้ องทรัพยากรนํ้า และเติมทรัพยากรนํ้าใต้ดนิ และนํ้าผิวดิน
6. จัดหานํ้าเพือ่ การเกษตร ปศุสตั ว์ และประมง
7. พัฒนาการปฏิบตั ใิ นการจัดการทีย่ งยื
ั ่ นเพือ่ สนับสนุนบริการด้านนํ้าและสุขาภิบาล รวมทัง้ ระบบการจัดการ
ของชุมชน การจัดหางบประมาณและการวางแผนงาน การบํารุงรักษาระบบ และการจัดส่ง
8. จัดระเบียบความคิดริเริม่ ในการสนับสนุนด้านกลยุทธ์เพือ่ ส่งเสริมเจ้าหน้าทีใ่ นระดับท้องถิน่ ระดับชาติและ
ระดับภูมภิ าค ให้ดาํ เนินนโยบายเพือ่ สนับสนุ นการเข้าถึงอย่างยังยื
่ นในเรื่องของนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพือ่ บริการทีเ่ กีย่ วข้อง การกําหนดมาตรฐานและแนวปฎิบตั ิ และพัฒนา
กระบวนการเพือ่ การรับรองว่าเป็ นชุมชนทีป่ ลอดจากการถ่ายในทีโ่ ล่งแจ้ง
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมดังต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องนํ้า
สุขาภิบาล และสุขอนามัย และไม่เข้าเกณฑ์การได้รบั ทุนสนับสนุนระดับโลก
1. การจัดโปรแกรมด้านสุขอนามัยทีใ่ ห้ความสําคัญในเรื่องการเพิม่ ความรูแ้ ละให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน มากกว่า
ทีจ่ ะเป็ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การประชุมทางวิชาการเพียงครัง้ เดียวไม่เข้าหลักเกณฑ์เช่นกัน
2. งานกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดหรือแม่น้ําเพียงครัง้ เดียว ซึง่ มิได้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการลุ่ม
นํ้า
3. โครงการซึง่ ก่อสร้างระบบนํ้าและสุขาภิบาลเท่านัน้

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผูฝ้ ึ กอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย ได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
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2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผล (ดรรชนีมาตรฐาน) เพือ่ ติดตาม
ผลทีไ่ ด้รบั ในเรื่องนํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย และการจัดการทรัพยากรนํ้า การวัดผลแบบมาตรฐานมี
อยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการต้องตอบสนองความต้องการทีช่ ุมชนเจ้าภาพบ่งชี้ รัฐบาล ชุมชน และ
เอกชนทํางานร่วมกันเพือ่ สร้าง เป็ นเจ้าของ และดําเนินการระบบนํ้าและสุขาภิบาลทีย่ งยื
ั่ น

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีส่ นใจในงานอาชีพทีเ่ กีย่ วกับนํ้า
สุขาภิบาล และสุขอนามัย มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ น
ทุนสนับสนุ นระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในสาขาทีเ่ กีย่ วกับนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย หรือ
การจัดการทรัพยากรนํ้า
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย หรือการจัดการทรัพยากรนํ้า
ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมนํ้าและสุขาภิบาล วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม การบริหารระบบและทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการ อุทกวิทยา และการสาธารณสุข
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับนํ้า และสุขาภิบาล

สุขอนามัยของแม่และเด็ก
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมทีช่ ่วยพัฒนาสุขอนามัยของแม่ให้ดขี น้ึ และลดการเสียชีวติ ของเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 5 ขวบ โครงการต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขอนามัย (ระบบสุขอนามัย หมายรวมถึง ทัง้
ภาครัฐและเอกชนมีสว่ รร่วมในการให้บริการสุขอนามัย) โดยการปรับปรุงการเข้าถึง และขยายบริการด้าน
การแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และอบรมบุคคลากรด้านสุขอนามัย

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็กให้ดขี น้ึ ได้โดย
1. ลดอัตราการเสียชีวติ ของทารกแรกเกิด
2. ลดอัตราการเสียชีวติ และอัตราการเกิดโรคของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี
3. ลดอัตราการเสียชีวติ และอัตราการเกิดโรคของแม่
4. ปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ทส่ี ําคัญๆ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขชุมชนทีไ่ ด้รบั การ
อบรมและผูใ้ ห้บริการด้านสุขอนามัย
5. ให้ทุนการศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก

ปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิ ์
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มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่อง
สุขอนามัยของแม่และเด็ก
1. การดูแลก่อนการคลอด การคลอด และหลังการคลอดของมารดา
2. การอบรมหรือความคิดริเริม่ ในการ “อบรมผูใ้ ห้การอบรม” ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขชุมชนในด้านแม่
และเด็ก และผูม้ วี ชิ าชีพด้านการแพทย์
3. โครงการทีจ่ ดั หาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานบริการสุขอนามัย อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องมีมาตรฐาน
เทคโนโลยีในปั จจุบนั และเป็ นไปตามเกณฑ์สงิ่ แวดล้อมในเรื่องของพลังงาน นํ้า และคุณภาพอากาศ ผู้
อุปถัมภ์ทุนสนับสนุ นต้องมีขอ้ พิสจู น์การเป็ นเจ้าของ แผนดําเนินการและบํารุงรักษา รวมทัง้ แสดง
เอกสารว่าบุคคลากรได้รบั การอบรมการใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ หรือแผนการอบรมทีท่ าํ ให้มนใจ
ั่
ว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดเหล่านี้ โครงการทีเ่ กี่ยวกับอุปกรณ์ตอ้ งมีกจิ กรรมการให้ความรูแ้ ก่สตรีใน
เรื่องการตัง้ ครรภ์อย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ การคลอดบุตรและการดูแลทารกแรกเกิด
4. การให้ความรูแ้ ละการเข้าถึงทีเ่ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการวางแผนครอบครัว และการแทรกแซงเกีย่ วกับเรื่อง
เพศในด้านอื่นๆ และอนามัยการเจริญพันธุ์ และบริการต่างๆ ทีจ่ ดั ให้ผ่านระบบสุขอนามัย
5. การให้ภูมคิ ุม้ กันโรคสําหรับสตรี เด็กหญิงในช่วงวัยรุ่น และเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบ
6. การประสานประโยชน์เพือ่ การต่อสูก้ บั โรคปอดบวม ท้องร่วง มาเลเรีย โรคหัด และสาเหตุหลักของโรค
ในสตรี และเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบ
7. การประสานประโยชน์เพือ่ ลดการแพร่เชือ้ และผลกระทบในโรคทีถ่ ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและ
สตรี
8. การป้ องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สเู่ ด็ก
9. โครงการทีส่ ง่ เสริมการเลีย้ งลูกด้วยนํ้านมแม่และการปฏิบตั อิ ่นื ๆ เพือ่ ป้ องกัน ลด และรักษาภาวะทุพ
โภชนาการ
10. การผ่าตัดช่วยชีวติ หรือการผ่าตัดเพือ่ แก้ไขปั ญหาทีม่ มี าแต่กําเนิด โดยมีเงือ่ นไขว่าต้องรวมถึงการ
ประเมินผลผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์และทําให้มนใจในการดู
ั่
แลอย่างต่อเนื่อง
11. โครงการทีก่ ล่าวถึงอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับการปนเปื้ อนของการติดเชือ้ และการแพร่เชือ้ โรค
เช่น การทิง้ ขยะทางการแพทย์ในสถานบริการสุขอนามัย
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเห็นว่ากิจกรรมในเรื่องต่อไปนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีม่ คี วามสําคัญในเรื่อง
สุขภาพของแม่และเด็ก และไม่เข้าเกณฑ์ทจ่ี ะขอรับทุนสนับสนุ นโลกได้
1. การเดินทางของทีมแพทย์และทีมผ่าตัดซึง่ มิได้สร้างศักยภาพอย่างมีนัยสําคัญในประเทศทีต่ งั ้ โครงการ
ยกเว้นสําหรับการผ่าตัดเพือ่ ช่วยชีวติ และการผ่าตัดเพือ่ แก้ไขปั ญหาทีม่ มี าแต่กําเนิด
2. โครงการจัดสวน การจัดหาอาหาร และโปรแกรมโภชนาการในโรงเรียน
3. โครงการทีเ่ กีย่ วกับเตาประหยัดพลังงานหรือเตาตัง้ โต๊ะในครัวเรือน
4. โครงการสนามเด็กเล่นและการออกกําลังกายทัวไปในวั
่
ยเด็กและความอยู่ดกี นิ ดี
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5. การบําบัดทีเ่ ป็ นทางเลือกหรือทีม่ ไิ ด้เป็ นแบบแผนเพือ่ การรักษาการทุพพลภาพทางร่างกายและจิตใจ
เว้นแต่รวมถึงหลักปฏิบตั ทิ างคลินิกทีค่ วบคุมดูแลโดยผูม้ วี ชิ าชีพทางการแพทย์ทม่ี ใี บอนุญาต
6. โครงการสุขภาพทางด้านการแพทย์และการเจริญพันธุส์ ําหรับวัยรุ่น เว้นแต่ดาํ เนินการภายในระบบ
สุขอนามัยภายใต้การควบคุมดูแลของผูม้ วี ชิ าชีพด้านการแพทย์ทม่ี ใี บอนุญาต
7. เฟอร์นิเจอร์ เสบียง และเครื่องอุปโภคบริโภค เว้นแต่จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพแม่และเด็ก
ขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นไปตามปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิได้
์ รบั ทุนสนับสนุนระดับโลก
8. โปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพทัวไปและความปลอดภั
่
ยของสาธารณชน

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผูฝ้ ึ กอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องสุขอนามัยของแม่และเด็กได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผล (ดรรชนีมาตรฐาน) เพือ่ ติดตาม
ผลทีไ่ ด้รบั การวัดผลแบบมาตรฐานมีอยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan
Supplement
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีส่ นใจทํางานในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
สุขภาพของแม่และเด็ก มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุน
สนับสนุ นระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านสุขอนามัยของแม่และเด็ก
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก ตัวอย่างเช่น ระบาดวิทยา โภชนาการ
สุขภาพโดยรวม การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ ระดับปริญญาขัน้ สูงด้านการพยาบาล
และการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรู้หนังสือ
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมเพือ่ การปรับปรุงการศึกษาสําหรับเด็กทุกคน และการรูห้ นังสือของเด็ก
และผูใ้ หญ่

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องที่เน้ นความสําคัญ
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มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถสร้างหลักประกันได้ว่าประชาชนทุกคนจะเข้าถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการรูห้ นังสือได้อย่างยังยื
่ น โดย
1. สนับสนุ นโปรแกรมทีเ่ สริมสร้างความเข้มแข็งศักยภาพของชุมชนในการจัดให้มกี ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
การรูห้ นังสือสําหรับทุกคน
2. เพิม่ พูนการรูห้ นังสือของผูใ้ หญ่
3. ทํางานเพือ่ ลดความเหลื่อมลํ้าด้านเพศในเรื่องการศึกษา
4. ให้ทุนการศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพซึง่ เกี่ยวกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ

ปัจจัยหลักของการมีสิทธิ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่อง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
1. ปรับปรุงผลการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
โรงเรียนในท้องถิน่
2. การให้ความรูแ้ ก่ผใู้ หญ่เพือ่ ให้มที กั ษะในการอ่าน เขียน และคิดคํานวณ
3. ให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพแก่ครู โดยผูฝ้ ึกอบรมทีม่ คี ุณสมบัตใิ นด้านการดําเนินหลักสูตร วิธกี ารสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หรือการประเมินนักเรียน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผลการเรียนขัน้ พืน้ ฐานโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนทีป่ รับปรุงแล้ว
ภายใต้การพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่และหลักสูตรขัน้ สูงสําหรับครู
5. ปรับปรุงการสนับสนุ นด้านวิชาการสําหรับโปรแกรมก่อนและหลังโรงเรียนโดยการอบรมติวเตอร์และครู
ทําการประเมินผลนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ทจ่ี ําเป็ น
6. ส่งเสริมศักยภาพของนักการศึกษาเพือ่ ช่วยนักเรียนทีม่ คี วามบกพร้องทางร่างกายหรือการพัฒนาให้
บรรลุผลการศึกษาทีเ่ ป็ นเลิศมากขึน้ โดยการให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพแก่ครูและพนักงาน รวมทัง้
จัดหาอุปกรณ์การเรียนขัน้ พืน้ ฐานและเครื่องอํานวยความสะดวกขัน้ สูงทีจ่ าํ เป็ น
มูลนิธิโรตารี พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมในเรื่ องต่อไปนี้อยูน่ อกเหนื อขอบเขตของเรื่ องที่มีความสําคัญในเรื่ อง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ และไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุ นระดับโลกได้
1. โครงการทีป่ ระกอบด้วยโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดซือ้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ และการอบรมการใช้แต่
เพียงอย่างเดียว
2. โครงการทีใ่ ห้เงินเดือน ค่าเล่าเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนโดยไม่มแี นวทางในการบํารุงรักษาในอนาคต
ให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานทีม่ ใิ ช่โรตารี
3. โครงการทีจ่ ดั ซือ้ วัสดุอุปกรณ์การเรียนนอกหลักสูตร เครื่องเล่น หรือสนามเด็กเล่น เท่านัน้
4. โครงการทีใ่ ห้ความสําคัญกับการจัดอาหารในโรงเรียน หรือจัดโครงสร้างพืน้ ฐานและอุปกรณ์ ให้แก่
โปรแกรมการจัดอาหารของโรงเรียน
5. โครงการทีช่ ุมชนไม่สามารถสานต่อได้ภายหลังเสร็จสิน้ การรับทุน
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6. โครงการทีใ่ ห้ประโยชน์แก่นกั เรียนเพียงกลุ่มเดียวเช่น โปรแกรมการกวดวิชาหรือโปรแกรมหลังเลิก
เรียนซึง่ ดําเนินการเฉพาะในช่วงทีท่ ุนสนับสนุนดําเนินการอยู่

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผูฝ้ ึ กอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรู้
หนังสือได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผลเพือ่ ติดตามผลทีไ่ ด้รบั การวัดผล
แบบมาตรฐานมีอยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีท่ ส่ี นใจในอาชีพทีเ่ กีย่ วกับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัคร
ทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นสนับสนุ นระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
2. โปรแกรมด้านวิชาการทีเ่ ป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ ตัวอย่างเช่น
การศึกษา การรูห้ นังสือ การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ และการบริหารโรงเรียน
3. แผนงานด้านอาชีพในอนาคตของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ

การพัฒนาเศรษฐกิ จและชุมชน (COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT)
โรตารีสนับสนุนการลงทุนในตัวบุคคลและชุมชนเพือ่ บรรเทาความยากจน สร้างการปรับปรุงเศรษฐกิจทีว่ ดั ผล
ได้และยังยื
่ นในพืน้ ทีย่ ากจนและด้อยโอกาส

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถบรรเทาความยากจนได้โดย
1. สร้างศักยภาพของผูน้ ําท้องถิน่ องค์กรและเครือข่ายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่
ยากจน
2. พัฒนาโอกาสเพือ่ การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และปรับปรุงการเข้าถึงวิถชี วี ติ ทีย่ งยื
ั่ น
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3. ให้พลังแก่ชุมชนทีเ่ ป็ นชุนชนกลุ่มน้อยโดยจัดให้มกี ารเข้าถึงโอกาสและบริการ ทางด้านเศรษฐกิจ
4. สร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) ธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Business) และผูท้ ร่ี เิ ริม่
นวัตกรรมด้านธุรกิจทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นในท้องถิน่
5. ตอบสนองความไม่เท่าเทียมทางเพศและชนชัน้ ซึง่ กีดกันผูค้ นจากการได้รบั งานทีม่ ปี ระสิทธิผล และเข้าถึง
การตลาดรวมทัง้ บริการทางการเงิน
6. เพิม่ การเข้าถึงมาตรการเกีย่ วกับพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพือ่ การสร้างชุมชน
ทีม่ คี วามยังยื
่ นและมีความยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจมากขึน้
7. ส่งเสริมพลังแก่ชุมชนในการพัฒนาทักษะการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผลกําไรทาง
เศรษฐกิจ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งเกีย่ วกับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของชุมชน และศักยภาพในการปรับตัว
(หมายถึง ทักษะทางด้านสังคมและเทคนิคของบุคคลและกลุ่มคนในการตอบสนองต่ออันตรายทีเ่ กี่ยวกับสภาพ
ภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
9. พัฒนาและสนับสนุ นบริการการเตรียมพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉินเบือ้ งต้นทีม่ ชี ุมชนเป็ นหลัก เพือ่ ปรับปรุง
ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
10. ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพซึง่ มีจติ สํานึกด้านอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ปัจจัยหลักของการมีสิทธิ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมดังต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
1. จัดให้ชุมชนทีย่ ากจนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทัง้ สินเชื่อรายย่อย การทําธุรกรรมการเงินผ่าน
แอปพลิเคชันของธนาคาร
่
(Mobile Banking) การออมเงิน และการประกันภัย
2. จัดการอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น การเป็ นเจ้าของกิจการ การเป็ นผูน้ ําชุมชน ทักษะ
ด้านอาชีพและการรูเ้ รื่องการเงิน
3. พัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการจ้างงานของสมาชิกในชุมชน โดยการอบรมการเป็ นผูน้ ํา และเครื่องมือ
ส่งเสริมพลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยความคิดริเริม่ เพือ่ สตรี ผูอ้ พยพ และคนหนุ่มสาว
4. สนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก สหกรณ์ หรือวิสาหกิจทางสังคม และกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้สาํ หรับผู้
ยากไร้ รวมถึงการจัดการธุรกิจในวงกว้างทีท่ าํ ให้เกิดการจ้างงาน
5. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมสําหรับการดํารงชีพและเกษตรกรรายย่อย รวมถึงการสร้างศักยภาพและการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดการเงินและเงินทุน
6. จัดระเบียบความคิดริเริม่ ทีช่ ุมชนเป็ นผูน้ ําหรือชุมชนเป็ นผูป้ ระสานงาน หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในวง
กว้าง
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7. สนับสนุ นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเท่าเทียมสําหรับสตรี ผูอ้ พยพและคนชายขอบ
(Marginalized Populations) อื่นๆ
8. จัดให้มกี ารเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสะอาด ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ซือ้ ได้ในท้องถิน่
และยังยื
่ น รวมทัง้ การอบรมอย่างมีนยั สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
9. อบรมชุมชนในการอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากร เพือ่ ช่วยให้สามารถรักษา ปกป้ อง และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น เพือ่ ประโยชน์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
10. ปรับปรุงศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม โดย
การสร้างศักยภาพและพัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั่ น
11. จัดให้มกี ารอบรมและจัดหาทรัพยากรพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนความคิดริเริม่ ในการจัดเตรียมการสําหรับภาวะ
ฉุกเฉินขัน้ พืน้ ฐาน และส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทัง้ การป้ องกันไฟ และการเตรียมการ
รับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1. โครงการทีเ่ ป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานของชุมชนหรือการมอบอุปกรณ์ โดยปราศจากผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
หรือไม่มแี ผนดําเนินการและบํารุงรักษา
2. โครงการจัดชุมชนให้สวยงาม เช่น สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่น
3. โครงการฟื้ นฟูศูนย์ชุมชน

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผูฝ้ ึ กอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในการพัฒนาเศรษฐกิจได้หลังจากที่
สโมสรโรตารีหรือภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผลเพือ่ ติดตามผลทีไ่ ด้รบั การวัดผล
แบบมาตรฐานมีอยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีส่ นใจอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาดังต่อไปนี้ เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนสนับสนุนระดับ
โลก
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1. ประสบการณ์การทํางานทีผ่ ่านมาของผูส้ มัครในสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผูส้ มัครต้องแสดงให้เห็นว่า
งานทีท่ าํ สร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ดี า้ นเศรษฐกิจของชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่าํ หรือด้อยโอกาสในระดับท้องถิน่
ภูมภิ าคและระดับชาติ ได้อย่างไร
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ก. ตัวอย่างมีอาทิ ปริญญาทางด้านสังคมวิทยาทีเ่ น้นเจาะจงในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
ปริญญาทางธุรกิจทีป่ รับเปลีย่ นให้เกีย่ วกับกับธุรกิจเพือ่ สังคม การเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย หรือ
สินเชื่อรายย่อย
ข. โปรแกรมทีจ่ ะพิจารณาเห็นชอบ คือโปรแกรมทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1. เน้นในเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับชาติ
2. เน้นการตอบสนองประเด็นเศรษฐกิจของชุมชนยากจน รายได้น้อยและด้อยโอกาส
3. สนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Business) เช่น แนวทางพิเศษเฉพาะของโปรแกรม
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ
4. ให้ปริญญาทางธุรกิจเพือ่ การสอนทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการหรือสนับสนุ นสตาร์ทอัพ (Startups)
ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับชาติ
5. รวมเอาคําว่า “การพัฒนาชุมชน” เข้าไว้ในชื่อของโปรแกรมหรือแนวทางพิเศษ
6. ปรับปรุงการแนะนําหรือให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับศักยภาพของบุคคลในการทํางานกับธุรกิจหรือ
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
7. เน้นกลยุทธ์ทต่ี อบสนองประเด็นสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่าํ หรือด้อยโอกาส เช่น
การจัดการทรัพยากร การศึกษาด้านการอนุรกั ษ์และสิง่ แวดล้อม การวางแผนงานเพือ่ ความยืดหยุ่นต่อการ
เปลีย่ นแปลง และความพร้อม
8. ใช้หลักการของการวางผังเมืองเพือ่ เป็ นแนวทางของกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. โปรแกรมทีจ่ ะไม่พจิ ารณาเห็นชอบ คือโครงการดังนี้
1. เน้นในเรื่องของทฤษฎี เศรษฐกิจในระดับมหภาค การเมืองหรือการเงินเท่านัน้
2. สนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจส่วนตัวทัวๆ
่ ไป เช่น ปริญญาโทการบริหารธุรกิจสําหรับผูม้ วี ชิ าชีพทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับวิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
ก. อาชีพทีจ่ ะพิจารณาเห็นชอบ คืออาชีพทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1. ปรับปรุงการกินดีอยู่ดใี นแง่ของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่ําและด้อยโอกาส
ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับชาติ
2. มีสภาพทีไ่ ม่หวังผลกําไร หรือเป็ นวิสาหกิจเพือ่ สังคม
3. สนับสนุ นความเป็ นอยู่ทด่ี ที างเศรษฐกิจและสังคม (เช่น สําหรับชุมชนทีย่ ากจน เยาวชน สตรี ชน
พืน้ เมือง ผูอ้ พยพและผูด้ อ้ ยโอกาสอื่นๆ
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4. ตอบสนองประเด็นสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่ําและด้อยโอกาส โดยใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากร การศึกษาด้านการอนุ รกั ษ์และสิง่ แวดล้อม การวางแผนงานเพือ่ ความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลง และความพร้อม
ข. อาชีพทีจ่ ะไม่พจิ ารณาเห็นชอบ คือ อาชีพทีม่ บี ทบาททัวไปในด้
่
านธุรกิจ วิศวกรรม หรือสังคม
สงเคราะห์ หรือการบริหารงานทัวไปในภาวะแวดล้
่
อมทีเ่ ป็ นส่วนตัวหรือบริษทั

สิ่ งแวดล้อม (ENVIRONMENT)
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ สริมความเข้มแข็งของการอนุ รกั ษ์และปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความ
ยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม และสนับสนุ นความกลมกลืนระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม

ถ้อยแถลงในวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ของการมีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์ในเรื่องที่
เน้ นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้สมาชิกโรตารีสามารถปกป้ อง รักษา และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้โดย
1. ปกป้ องและฟื้ นฟูทรัพยากรทีด่ นิ ชายฝั ง่ ทะเล ทะเล และนํ้าจืด
ก. ปกป้ องและฟื้ นฟูระบบนิเวศภาคพืน้ ดิน และปรับปรุงการยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลง โดยใช้
ความคิดริเริม่ ต่างๆ เช่น ส่งเสริมการปลูกป่ า การป้ องกันการทําลายป่ า การปลูกพืชผักพืน้ เมือง การฟื้ นฟูถนิ่ ที่
อยู่ การทําลายสายพันธุพ์ ชื และสัตว์บางชนิดทีร่ ุกราน
ข. อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปกป้ องและฟื้ นฟูทอ่ี ยู่อาศัย อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ น้ื เมือง
กําจัดสายพันธุพ์ ชื และสัตว์ทร่ี ุกราน อนุรกั ษ์และปกป้ องสายพันธุ์ทใ่ี กล้จะสูญพันธุ์ และป้ องกันการลักลอบ
นําเข้าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
ค. สนับสนุนกลยุทธ์และความคิดริเริม่ ทีม่ เี ป้ าหมายในการปรับปรุงการเติมนํ้าใต้ดนิ และชัน้ หินอุม้ นํ้า
การอนุรกั ษ์น้ํา คุณภาพนํ้า การสุขาภิบาล และการจัดการลุ่มนํ้า (โดยยึดถ้อยแถลงนโยบายและคําแนะนํา
สําหรับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญเกีย่ วกับนํ้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย)
ง. ปกป้ องและฟื้ นฟูระบบนิเวศชายฝั ง่ ทะเล และนํ้าจืด โดยใช้ความคิดริเริม่ ต่างๆ เช่น การฟื้ นฟูถนิ่ ที่
อยู่ การปกป้ องและขยายสายพันธุส์ ตั ว์และพืชในท้องถิน่ การกําจัดสายพันธุส์ ตั ว์และพืชทีร่ ุกราน การจัดการกับ
การประมงทีเ่ กินขีดจํากัด มลพิษ การกัดเซาะชายฝั ง่ และปรากฏการณ์ทะเลกรด
2. ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและรัฐบาลท้องถิน่ ในการสนับสนุ นการอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ก. พัฒนาความคิดริเริม่ ในการสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้งซึง่ เกีย่ วข้องกับการจัดการ
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยยึดถ้อยแถลงนโยบายและคําแนะนําสําหรับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญเกีย่ วกับ
การสร้างเสริมสันติภาพและป้ องกันความขัดแย้ง
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ข. บรรเทาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ป่า โดยการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติและเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ค. อบรมและให้ความรูแ้ ก่ชุมชนเกีย่ วกับ การอนุรกั ษ์และการจัดการทรัพยากรเพือ่ รักษา ปกป้ อง และ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
3. สนับสนุ นระบบนิเวศเกษตร (Agroecology) และการปฏิบตั ดิ า้ นการเกษตร การประมงและการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ําอย่างยังยื
่ น เพือ่ ปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศ
ก. สร้างความตระหนักและสนับสนุ นการเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น ระบบ
เกษตรกรรมฟื้ นฟู (Regenerative Agriculture) เกษตรอนุรกั ษ์ (Conservation Agriculture) การเลีย้ งสัตว์ในทุ่ง
หญ้าแบบมีการจัดการ (Managed Grazing) การบูรณาการการเกษตรและการเลีย้ งสัตว์ (Silvopasture) การ
ปลูกพืชหลายอย่างร่วมกัน
ข. สนับสนุ นการประมงทีย่ งยื
ั ่ นและการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (โดยยึดถ้อย
แถลงนโยบายและคําแนะนําสําหรับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)
ค. ส่งเสริมการใช้ความรูแ้ บบดัง้ เดิมและแบบชนพืน้ เมืองในการปฏิบตั กิ ารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ทีด่ นิ มหาสมุทร และทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ปรับปรุงความมันคงทางอาหาร
่
โดยแนวทางการเกษตร การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําและการประมงที่
ยังยื
่ น, การผลิตและการบริโภคอาหารในท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้ว, การลดขยะอาหาร, และการเข้าถึง
อาหารทีม่ คี ุณภาพดีอย่างเท่าเทียม
4. จัดการกับสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อน และสนับสนุนแนวทางแก้ไขปั ญหา
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก. จัดให้มกี ารเข้าถึงพลังงานทีน่ ํากลับมาใช้ได้ซง่ึ มีแหล่งพลังงานในท้องถิน่ เช่น พลังแสงอาทิตย์ การ
ดักจับก๊าซมีเทน และระบบไฟฟ้ าพลังนํ้าและพลังลมขนาดเล็ก ให้เป็ นส่วนหนึ่งของการแทรกแซงแบบองค์รวม
เพือ่ บรรเทาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อน
ข. จัดหาเทคโนโลยีการปรุงอาหารคลีน (อาหารคลีน คือ อาหารทีไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง
ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยทีส่ ุด) ให้เป็ นส่วนหนึ่งของแนวทางแบบองค์รวมเพือ่ ลดหรือละเลิกการเผาไหม้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลและชีวมวล ซึง่ มีผลทําให้เกิดการทําลายป่ า ทีด่ นิ เสือ่ มโทรมหรือมลพิษทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้
ค. สนับสนุนการเปลีย่ นถ่ายเป็ นวิธกี ารขนส่งทีใ่ ช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น โดยการวาง
ผังเมืองและผังภูมภิ าคแบบองค์รวม การศึกษาหรือการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศและชุมชนซึ่งได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อน
ก. สนับสนุนกลยุทธ์การปรับเปลีย่ นและการยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงสําหรับระบบนิเวศและชุมชนที่
ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับภูมอิ ากาศ โดยเน้นพลเมืองกลุ่มเปราะบาง
6. สนับสนุ นการศึกษาซึ่งส่งเสริมพฤติกรรมทีป่ กป้ องสิง่ แวดล้อม
ก. สนับสนุนโปรแกรมการศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรของรัฐบาล
ท้องถิน่ (โดยยึดถ้อยแถลงนโยบายและคําแนะนําสําหรับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญเกีย่ วกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการรูห้ นังสือ)
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ข. ส่งเสริมการศึกษาสิง่ แวดล้อมทีม่ ชี ุมชนเป็ นหลัก ความตระหนักในสิง่ แวดล้อมและความคิดริเริม่ ทีใ่ ห้
การสนับสนุ นและกลยุทธ์ในการอํานวยการให้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพือ่ สนับสนุน
การมีชวี ติ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมอย่างพอเพียง การปกป้ องสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
7. การสนับสนุ นการบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างยังยื
่ น และการจัดการผลิตผลพลอยได้อย่างเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ สร้างเศรษฐกิจทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ก. สนับสนุนความพยายามในการวางแผนงานของชุมชนเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโปรแกรมการทําปุ๋ ยหมัก การรีไซเคิล การอัพไซเคิล (นํามาสร้างใช้ใหม่) และการนํา
กลับมาใช้ใหม่ (สําหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย ต้องยึดถ้อยแถลงนโยบายและคําแนะนําในเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญเกีย่ วกับนํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย)
ข. ส่งเสริมการบริโภคอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดขยะอาหารในธุรกิจท้องถิน่ และครัวเรือน
8. จัดการกับประเด็นความยุตธิ รรมในเรื่องสิง่ แวดล้อมและความห่วงใยทางด้านสาธารณสุขสิง่ แวดล้อม
ก. จัดการกับผลกระทบทีไ่ ม่ดที างด้านสาธารณสุขสิง่ แวดล้อมในชุมชน โดยให้การศึกษา การขยาย
บริการในเชิงรุก และการสนับสนุน
ข. การละเลิกและลดการรับสัมผัสสารพิษในสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น โรงเรียน และชุมชน ในกลุ่มประชากร
เปราะบางและประชากรชายขอบ
ค. เพิม่ พูนการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในเรื่องอาหารออแกนิค อาหารเพือ่ สุขภาพ และอาหารทีม่ คี ุณค่า
ทางโภชนาการของประชากรกลุ่มเปราะบางและชายขอบ
โครงการทีม่ ไิ ด้พยายามบรรลุผลกระทบในทางบวกทีย่ งั ยืนและดผลได้เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมจะไม่เข้าเกณฑ์การ
ได้รบั ทุนสนับสนุนระดับโลกในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในการปกป้ องสิง่ แวดล้อม โครงการสนับสนุ นระดับโลกที่
ประสบความสําเร็จจะต้องมีแนวทางแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จในการแก้ไขประเด็นเฉพาะเรื่องทีม่ ผี ลเสียต่อ
สิง่ แวดล้อม
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมดังต่อไปนี้ว่าไม่อยู่ในขอบเขตเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญและไม่เข้าเกณฑ์การรับทุน
สนับสนุ นระดับโลก
1. โครงการปรับปรุงชุมชนให้สวยงาม
2. การประชุมทีใ่ ห้ความรูห้ รืออบรมเพียงครัง้ เดียว
3. การทําความสะอาดแม่น้ํา ชายหาดหรือถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยเพียงครัง้ เดียว
4. การปลูกต้นไม้ทไ่ี ม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และกรอบงานทางนิเวศวิทยาทีม่ ขี นาดใหญ่
5. ฌาปนสถานทีม่ กี ารจัดซื้ออุปกรณ์และโครงสร้างพืน้ ฐานเพียงอย่างเดียว หรือการจัดตัง้ โดยไม่มกี ารออกแบบ
โครงการแบบองค์รวมทีม่ ุ่งหมายให้บรรลุผลกระทบทีว่ ดั ได้ในทางบวก และเฉพาะเรื่อง
6. การบําบัดธรรมชาติ
7. โปรแกรมการกระจายอาหาร
8. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง
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9. โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดซือ้ อุปกรณ์ และการอบรมวิธกี ารใช้อุปกรณ์
เหล่านัน้ แต่เพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ รายการนี้มใิ ช่รายการทีส่ มบูรณ์ของกิจกรรมทีไ่ ม่เข้าเกณฑ์ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อกําหนด
ในการออกแบบโครงการได้จาก Environment Guidelines for Global Grants Funding

องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมผู้ฝึกอบรมด้านอาชีพที่ประสบ
ความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกในเรื่องสิง่ แวดล้อมจะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถทําให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารีหรือภาค
ดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งกําหนดเป้ าหมายและบ่งชีม้ าตรวัดผลเพือ่ ติดตามผลทีไ่ ด้รบั
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการต้องตอบสนองความต้องการของชุมชนเจ้าภาพ

องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุ นระดับโลกให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีส่ นใจในการดําเนินอาชีพที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาของทุนสนับสนุน
ระดับโลก
1. ประสบการณ์การทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
สุขอนามัยสิง่ แวดล้อม พิษวิทยาสิง่ แวดล้อม ป่ าไม้ การจัดการอนุรกั ษ์ หรือความยุตธิ รรมในเรื่องสิง่ แวดล้อม
3. แผนงานด้านอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กี่ยวกับสิง่ แวดล้อม
---------------------------------------

(ตุลาคม 2564)
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