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ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่งท่ีเน้นความสาํคญั 

(August 2021) 
 

มลูนิธโิรตารมุ่ีงมัน่ทีจ่ะจดัการกระบวนการของทุนสนับสนุนอย่างมปีระสทิธภิาพและทาํใหม้ัน่ใจในคุณภาพของ

โครงการทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนในถอ้ยแถลงนโยบายแต่ละเรื่อง  ท่านจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักจิกรรมทีม่สีทิธแิละไม่

มสีทิธขิอรบัทุน รวมทัง้ตวัอย่างประเภทของโครงการทีส่โมสรโรตารแีละภาคดาํเนินการจนสาํเรจ็ลุล่วง  คาํ

ขอรบัทุนสนบัสนุนตอ้งสอดคลอ้งกบัถอ้ยแถลงนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั การวางแผน

งานโครงการเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของสโมสรหรอืภาคเจา้ภาพ  

 

การสรา้งเสริมสนัติภาพและป้องกนัความขดัแย้ง 

โรตารสีง่เสรมิการอบรม การศกึษา และการปฏบิตัใินเรื่องการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้  

ผ่านความคดิรเิริม่ทีช่่วยแปรเปลีย่นความขดัแยง้1 ในชุมชนและทัว่โลก 

 

ถ้อยแถลงในวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของเรือ่งท่ีเน้นความสาํคญั 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถสง่เสรมิการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ไดโ้ดย 

1. สง่เสรมิศกัยภาพของบุคคลและชุมชน ในการแปรเปลีย่นความขดัแยง้และสรา้งเสรมิสนัตภิาพ  

2. อบรมสมาชกิชุมชนเกีย่วกบัการใหค้วามรูเ้รื่องสนัตภิาพ ความเป็นผูนํ้าในเรื่องสนัตภิาพ และการป้องกนัและ 

แกไ้ขความขดัแยง้  

3. ใหบ้รกิารทีช่่วยในการผสมผสานพลเมอืงกลุม่เปราะบางใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้ 

4. ปรบัปรุงการเสวนา (Dialogue) และความสมัพนัธใ์นชุมชนเพือ่กําหนดวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

5. ใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีซึง่เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิ

สนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

 

ปัจจยัหลกัของการมีคณุสมบติัเข้าเกณฑ ์

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่องการสรา้ง

เสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

 

-------------------- 
(1) การแปรเปลีย่นความขดัแยง้ (Conflict Transformation) เกีย่วขอ้งกบัการบ่งชีแ้ละการทาํงานในสภาพทีซ่่อนอยู่ 

ความสมัพนัธแ์ละโครงสรา้งทางสงัคมทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ โดยผ่านกระบวนการน้ี จะเปลีย่นไปนอกเหนือจากการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้หรอืการจดัการ ในการเปลีย่นสิง่แวดลอ้มทีนํ่าไปสู่ขอ้ขดัแยง้ การแปรเปลีย่นความขดัแยง้เน้นความสาํคญัในการ

แปรเปลีย่นซึง่จะช่วยทาํใหม้ัน่ใจในสนัตภิาพทีย่ ัง่ยนื  
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1. กจิกรรมกลุ่มเช่น การประชุมเชงิปฏบิตั ิ(Workshop) การการอบรมและโปรแกรมอื่นๆ ซึง่สนับสนุนการให้

ความรูแ้ละการเป็นผูนํ้าสนัตภิาพ, Positive Peace2, การผสมผสานของประชากรกลุ่มเปราะบางในชุมชน การ

เสวนาทีม่วีทิยากรกระบวนการ การสือ่สาร และการป้องกนัและการแปรเปลีย่นความขดัแยง้  

2. การใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนเกีย่วกบัแนวทางทีส่รา้งสรรคใ์นการป้องกนั จดัการและแปรเปลีย่นความขดัแยง้ 

รวมทัง้โปรแกรมหลงัเลกิเรยีนหรอืโปรแกรมทีม่ชุีมชนเป็นหลกั ซึง่มรีูปแบบของการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและ

กจิกรรมการปรบัเปลีย่นความขดัแยง้  

3. โปรแกรมการอบรมหรอืการรณรงคท์ีจ่ดัการเกีย่วกบัความแยง้หรอืความเสีย่งของความขดัแยง้ ซึง่เกีย่วขอ้ง

กบัการใชแ้ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ 

4. บรกิารดา้นกฎหมาย จติวทิยาสงัคมและการฟ้ืนฟู ซึ่งจะช่วยในการผสมผสานประชากรกลุ่มเปราะบางใหเ้ขา้

กบัสงัคมได ้ เช่น เยาวชนทีม่คีวามเสีย่ง ผูอ้พยพ ผูค้า้ยาเสพตดิ และอื่นๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้

หรอืความรุนแรง 

 

 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมดงัต่อไปน้ีว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตเรื่องทีเ่น้นความสําคญัในการสรา้งเสรมิ

สนัตภิาพและการป้องกนัความขดัแยง้ และไม่มสีทิธิข์อรบัทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

1. การประชุมเกี่ยวกบัสนัตภิาพทีผู่เ้ขา้ร่วมงานหลกัเป็นโรแทเรยีน 

2. โปรแกรมทีมุ่่งเน้นในเรื่องของดนตร ีกฬีา หรอืกจิกรรมนอกหลกัสตูรเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้  โปรแกรม

จะตอ้งมหีลกัเกณฑท์ีเ่ขม้ขน้ของการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและการแปรเปลีย่นความขดัแยง้เพือ่ทีจ่ะขอรบั

ทุนสนับสนุนระดบัโลก 

3. การสมคัรเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัซึง่เป็นผูร่้วมโปรแกรมของศูนยส์นัตภิาพโรตารใีนโปรแกรม

การศกึษาทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัโปรแกรมทีผู่ร้บัทุนสนัตภิาพของโรตารศีกึษาอยู ่

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผู้ฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกเพือ่การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้จะตอ้ง  

 

 

-------------------------- 

 
(2) โรตารเีป็นพนัธมติรทางกลยทุธก์บัสถาบนัเศรษฐกจิและสนัตภิาพ (Institute for Economics and Peace)  ซึง่จะชว่ยในการ

จดัการสาเหตุพืน้ฐานของความขดัแยง้ และสรา้งสภาพทีจ่ะส่งเสรมิสนัตภิาพ 
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1. มคีวามยัง่ยนื - ชุมชนสามารถดาํเนินการใหเ้กดิความกา้วหน้าในเรื่องการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนั

ความขดัแยง้ต่อไปไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาคดําเนินงานเสรจ็สิน้ลง  

2. สามารถวดัผลได ้- ผูอุ้ปถมัภ์จะตอ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชี้มาตรวดัผลเพือ่ตดิตามผลทีไ่ดร้บัของโครงการ 

ดชันีมาตรฐานสาํหรบัการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้มอียู่ที ่Global Grant Monitoring and 

Evaluation Plan Supplement 

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน - โครงการจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการทีบ่่งชีโ้ดยชุมชนเจา้ภาพ 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาสาํหรบัผูม้วีชิาชพีทีม่คีวามสนใจในการทําอาชพีใน

เรื่องการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ มูลนิธโิรตารพีจิารณาเรื่องเหล่าน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัร

ทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนสนับสนุนระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ดา้นวชิาชพีทีผ่่านมาของผูส้มคัรในเรื่องการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

รวมทัง้ผลงานหรอืงานวจิยักบัองคก์รทีม่ใิช่ภาครฐั หน่วยงานรฐับาลหรอืสมาคมระหว่างประเทศ 

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัเรื่องการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและการป้องกนัความขดัแยง้ 

ก. โปรแกรมทีจ่ะไดร้บัพจิารณาเหน็ชอบ เช่น การป้องกนัและการแกไ้ขความขดัแยง้ การศกึษาเรื่องสนัตภิาพ

และความยุตธิรรม การเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สงัคมทีส่มัพนัธก์บัสนัตภิาพ การศกึษาเรื่องความปลอดภยั 

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ และปรญิญาในสาขาอื่นๆ ทีมุ่่งเน้นเฉพาะในเรื่องสนัตภิาพและความขดัแยง้ เช่น 

กฎหมายสทิธมินุษยชน 

ข. โปรแกรมทีใ่หค้วามสําคญัโดยตรงในประเดน็และผลทีไ่ดร้บัของสนัตภิาพและความขดัแยง้จะไดร้บัการ

พจิารณาเหน็ชอบ 

ค. โปรแกรมทีจ่ะไม่พจิารณาเหน็ชอบคอื โปรแกรมทีเ่กี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทัว่ไป ซึง่ไม่เน้นใน

เรื่องของการสรา้งเสรมิสนัตภิาพ การแปรเปลีย่นความขดัแยง้ หรอืการป้องกนัและการแกไ้ขความขดัแยง้ 

รวมทัง้ปรญิญาทีเ่กีย่วกบัการพฒันาสงัคมทัว่ไปอื่นๆ 

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัสนัตภิาพและการแปรเปลีย่น, การป้องกนัและการคลีค่ลายความขดัแยง้ 
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การป้องกนัและการรกัษาโรค 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมทีช่่วยลดสาเหตุและผลกระทบของโรค  โครงการต่างๆ เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ต่อ

ระบบการดแูลสุขอนามยั3  โดยการปรบัปรุงการเขา้ถงึและขยายบรกิารดา้นการแพทย ์จดัหาอุปกรณ์การแพทย ์

หรอือบรมบุคคลการดา้นสุขอนามยั 

 

ถ้อยแถลงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องท่ีเน้นความสาํคญั 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถป้องกนัและรกัษาโรค และสง่เสรมิสุขภาพไดโ้ดย 

1. ปรบัปรุงศกัยภาพของผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยัในทอ้งถิน่ 

2. สง่เสรมิโปรแกรมการป้องกนัและรกัษาโรคทีจ่าํกดัการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ และลดอุบตักิารณ์

รวมทัง้การแทรกซอ้นจากโรคทีไ่ม่ตดิต่อ 

3. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหร้ะบบสุขอนามยั 

4. จดัใหม้กีารรกัษาทางคลนิิคและฟ้ืนฟูการทุพพลภาพทางร่างกาย 

5. สนบัสนุนการศกึษาของผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและรกัษาโรค 

 

ปัจจยัหลกัของการมีคณุสมบติัเข้าเกณฑ ์

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสําคญัในเรื่องการป้องกนัและ

การรกัษาโรค 

 

การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

1. การตรวจโรคในโครงการต่างๆ เช่น งานแฟรด์า้นสุขภาพทีม่กีารใหค้าํปรกึษาและการสง่ต่อ (Referrals) หรอื

ช่วยใหเ้ขา้เป็นผูป่้วยในเพือ่การรกัษาพยาบาล  

2. การใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิในชุมชนและผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยัเกีย่วกบักลยุทธใ์นการแทรกแซงทาง

การแพทยเ์พือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 

3. การจดัหาอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหแ้ก่ศูนยบ์รกิารสุขภาพอนามยัสําหรบัประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลซึง่

ขาดการเขา้ถงึระบบสุขภาพเบือ้งตน้ในทอ้งถิน่ 

4. การจดัหาอุปกรณ์การแพทยใ์หแ้กส่ถานบรกิารสุขอนามยั อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัและเกณฑส์ิง่แวดลอ้มในเรื่องของพลงังาน น้ํา และคุณภาพอากาศ ผูอุ้ปถมัภทุ์นสนบัสนุน

ตอ้งมขีอ้พสิจูน์การเป็นเจา้ของ และแผนการดําเนินงานและบํารุงรกัษา รวมทัง้แสดงเอกสารว่าบุคคลากรไดร้บั

การอบรมการใชอุ้ปกรณ์และการบํารุงรกัษา หรอืแผนการอบรมทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดเหล่าน้ี 

----------------------- 

3 ระบบสุขอนามยั หมายรวมถงึทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ 
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5. การจดัระบบการเฝ้าระวงัโรคควบคู่ไปกบัการอบรม เพือ่ตดิตามและเฝ้าดกูารวนิิจฉยัและการรกัษาโรค 

6. การรกัษาโรคตดิต่อโดยใชแ้นวทางทีย่งัช่วยในการป้องกนัโรค ปรบัปรุงการอบรมผูม้วีชิาชพีดา้นการแพทย์

หรอืยกระดบัการศกึษาดา้นสาธารณสุข เพือ่สง่เสรมิความเป็นอยู่ทีด่ใีนระยะยาวของชุมชน 

7. การป้องกนัและควบคุมโรคภยัทีแ่พร่เชือ้โดยยุงและและสตัวท์ีเ่ป็นพาหะอื่นๆ  โครงการทีม่คีวามสําคญัสงูจะ

รวมถงึการบ่งชีอ้นัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่เชือ้โรคทีเ่กดิจากสตัวท์ีเ่ป็นพาหะ และกลยุทธใ์นการ

รกัษาโรค 

8. การจดัการกบัสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตดิเชือ้และการปนเป้ือนของเชือ้โรค เช่น  

ขยะทางการแพทยใ์นสถานบรกิารสุขอนามยั 

การป้องกนัและการควบคมุโรคท่ีไม่ติดต่อ 

1. การใหบ้รกิารในการป้องกนัและการรกัษาความเจบ็ป่วยและทุพพลภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางกายและ จติใจ 

2. การรเิริม่การใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนและโปรแกรมการคดักรองและรกัษาโรคในระยะแรก ซึง่มุ่งลดการเกดิโรค

และการแพร่กระจายของโรคเรือ้รงั 

3. การจดัหาอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหแ้ก่สถานบรกิารสุขอนามยัทีใ่หบ้รกิารประชากรในพืน้ทีห่่างไกลที่

ขาดการเขา้ถงึระบบสุขภาพเบือ้งตน้ในทอ้งถิน่ 

4. การจดัหาอุปกรณ์การแพทยใ์หแ้กส่ถานบรกิารสุขอนามยั อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัและเกณฑส์ิง่แวดลอ้มในเรื่องของพลงังาน น้ํา และคุณภาพอากาศ ผูอุ้ปถมัภทุ์นสนบัสนุน

ตอ้งมขีอ้พสิจูน์การเป็นเจา้ของ และแผนการดําเนินงานและบํารุงรกัษา รวมทัง้แสดงเอกสารว่าบุคคลากรไดร้บั

การอบรมการใชอุ้ปกรณ์และการบํารุงรกัษา หรอืแผนการอบรมทีท่าํใหม้ัน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดเหล่าน้ี 

5. การผ่าตดัเพือ่ช่วยชวีติหรอืการผ่าตดัทีแ่กไ้ขปัญหาทีเ่ป็นมาแต่กําเนิด หากรวมถงึการประเมนิผลผูไ้ดร้บั

ประโยชน์ และทาํใหม้ัน่ใจในการดแูลรกัษาต่อเน่ือง 

6. การรกัษาโรคทีไ่ม่ตดิต่อ รวมทัง้ความเจบ็ป่วยทางจติ โดยใชแ้นวทางทีย่งัสามารถช่วยในการป้องกนัโรค 

การอบรมผูม้วีชิาชพีดา้นสุขภาพ หรอืสง่เสรมิการศกึษาดา้นสาธารณสุข โดยมผีลลพัธท์ีว่ดัไดเ้พือ่สง่เสรมิความ

เป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชนในระยะยาว 

7. การป้องกนัการบาดเจบ็ทีเ่กีย่วกบัการจราจรหรอืยานพาหนะ หากโครงการนัน้สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการ

ลดการบาดเจบ็ทีว่ดัผลได ้

8. การจดัหายานพาหนะ บุคลากร และอุปกรณ์เพือ่ใหบ้รกิารทางการแพทยฉุ์กเฉิน รถพยาบาลตอ้งเป็นรถใหม่

และจดัซือ้ในทอ้งถิน่ และตอ้งมเีอกสารการถอืครองสทิธิ ์การดําเนินการ  การบํารุงรกัษา การซ่อมแซมและ

ระบบความปลอดภยัโดยสถานบรกิารสุขอนามยัทีเ่หมาะสม 
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มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมตา่งๆ ต่อไปน้ีว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่องการ

ป้องกนัและการรกัษาโรค และไม่มสีทิธิข์อรบัทุนสนับสนุนระดบัโลก 

1. โครงการทีป่ระกอบดว้ยการจดัซือ้แต่เฉพาะเฟอรนิ์เจอร ์เสบยีง เครื่องอุปโภคบรโิภค หรอือุปกรณ์ทีม่ใิช่

อุปกรณ์การแพทย ์(Non-medical Equipment) เช่น แผงโซลารเ์ซลล ์ 

2. การเดนิทางของหน่วยแพทยห์รอืทมีศลัยแพทยท์ีม่ไิดจ้ดัใหม้โีปรแกรมสง่เสรมิการศกึษาแก่ประชาชนใน

ทอ้งถิน่ หรอืการสรา้งศกัยภาพทีม่นียัสําคญัในประเทศทีต่ ัง้โครงการ  ยกเวน้การผ่าตดัเพือ่ช่วยชวีติหรอื

ปัญหาทีเ่ป็นมาแต่กําเนิด (Congenital Problems) 

3. โครงการเตาประหยดัพลงังาน (Eco-stove) หรอืเตาตัง้พืน้ในอาคาร (Indoor Stove-top) 

4. การฟ้ืนฟูทีเ่ป็นทางเลอืกหรอืมใิช่ตามกฎเกณฑเ์พือ่รกัษาความทุพพลภาพทางกายและใจ นอกเสยีจาก

ว่าจะรวมถงึแผนงานทางคลนิิก (Clinical Protocols) ทีค่วบคุมดแูลโดยผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยั 

5. การรกัษาความความบกพร่องของพฒันาการแบบรอบดา้น (Pervasive Developmental Disorders) และ

ภาวะความผดิปกตทิีซ่บัซอ้นของการพฒันาทางสมอง (Spectral Disorders) อื่นๆ เช่น โรคออทสิตกิ 

หากไม่มกีารแทรกแซงทางคลนิิกทีว่ดัผลไดซ้ึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการ ของผลกระทบ ในระยะยาวของ

ความผดิปกต ิ

6. โปรแกรมโภชนาการ นอกเสยีจากมุ่งหมายในเรื่องทุพโภชนาการทางคลนิิกหรอืการแทรกแซงทาวคลนิิก

ใน 1,000 วนัแรก ในระหว่างการตัง้ครรภ์จนถงึวนัเกดิขวบปีที ่2 ของบุตร 

7. คาํแนะนําเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ทีป่ราศจากเอกสารอา้งองิการใชท้ีป่ระสบความสาํเรจ็มาแลว้ก่อนหน้าน้ี

ในพืน้ทีโ่ครงการ และการปฏบิตั ิการบํารุงรกัษา การรบัช่วงต่อทีเ่หมาะสม รวมถงึระบบการซ่อมบํารุงที่

มอียูแ่ลว้ 

8. โปรแกรมการศกึษาเกี่นวกบัสุขภาพและความปลอดภยัสาธารณะทัว่ๆ ไป 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีผูฝึ้กอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนสนับสนุนระดบัโลกจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องการป้องกนัและการรกัษาโรคได้

หลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาคดําเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผลเพือ่ตดิตามผล การวดัผลแบบ

มาตรฐานสาํหรบัการป้องกนัและรกัษาโรคมอียู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan 

Supplement  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน - โครงการจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการทีบ่่งชีโ้ดยชุมชนเจา้ภาพ 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีส่นใจในงานอาชพีทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกนัและรกัษาโรค  มลูนิธโิรตารพีจิารณาเรื่องตา่งๆ ดงัต่อไปน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุน

สนบัสนุนระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้าน้ีของผูส้มคัรในสาขาการป้องกนัและรกัษาโรค 
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2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการป้องกนัและการรกัษาโรค เช่น การสาธารณสุข และการศกึษาขัน้

สงูดา้นการพยาบาลและการแพทย ์

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและการรกัษาโรค 

 

น้ํา สขุาภิบาลและสขุอนามยั 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิการจดัการและการปกป้องทรพัยากรน้ําจดื และจดัใหม้กีารเขา้ถงึน้ําดื่มที่

ปลอดภยั สุขาภบิาล และสุขอนามยัไดโ้ดยทัว่ไปและเท่าเทยีม มลูนิธพิยายามทีจ่ะสง่เสรมิพลงัใหแ้ก่รฐับาล  

สถาบนั และชุมชนต่างๆ ในการจดับรกิารเรื่องน้ํา สุขาภบิาลและสขุอนามยั โดยการมสีว่นร่วมอย่างยัง่ยนื 

วดัผลได ้และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของถ้อยแถลงเรื่องท่ีเน้นความสาํคญั 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถจดัใหม้กีารเขา้ถงึเรื่องน้ํา สุขาภบิาลและสุขอนามยัของชุมชนอย่างยัง่ยนื 

โดย 

1. สนบัสนุนในการเขา้ถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยัในราคาถูกไดโ้ดยทัว่ไปและเท่าเทยีม 

2. ปรบัปรุงคุณภาพของน้ําโดยการปกป้องและรกัษาทรพัยากรน้ําใตด้นิและน้ําผวิดนิ ลดมลภาวะและสาร

ปนเป้ือน และสง่เสรมิการนําน้ําใชแ้ลว้จากชุมชนกลบัมาใชอ้กี 

3. สนบัสนุนในการเขา้ถงึบรกิารสุขาภบิาลและการจดัการของเสยีทีพ่ฒันาแลว้ไดโ้ดยทัว่ไปและเท่าเทยีม 

เพือ่ใหบ้รรลุการเป็นชุมชนทีป่ลอดจากการถ่ายของเสยีในทีโ่ล่งแจง้  

4. ปรบัปรุงความรู ้พฤตกิรรมและการปฏบิตัดิา้นสุขอนามยัของชุมชนใหด้ขีึน้ เพือ่ช่วยป้องกนัการแพร่กระจาย

ของเชือ้โรค  

5. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในศกัยภาพของรฐับาล สถาบนัและชุมชน เพือ่การพฒันา จดัหาทุน จดัการ และ

บํารุงรกัษาบรกิารดา้นสุขาภบิาลและน้ําอย่างยัง่ยนื  

6. ใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพี ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัน้ํา สุขาภบิาล

และสุขอนามยั 

ปัจจยัหลกัของการมีสิทธ์ิ  

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสําคญัในเรื่องน้ํา สุขาภบิาล

และสขุอนามยั  ดงัน้ี 

1. ทาํใหม้ัน่ใจในการเขา้ถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยั รวมทัง้โครงการทีใ่หค้วามสาํคญัในเรื่องน้ําประปา การกกัเกบ็ การ

ทาํใหส้ะอาด การบําบดั และการปกป้องแหล่งน้ํา 
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2. ทาํใหส้ามารถเขา้ถงึการสุขาภบิาลทีป่รบัปรุงแลว้ รวมถงึการเกบ็ บําบดัและกําจดัอุจจาระ-ปัสสาวะ โดย

โครงสรา้งพืน้ฐานการสุขาภบิาลและการจดัการกากตะกอนอุจจาระ การบําบดั และการกําจดั 

3. จดัใหค้วามรูด้า้นสุขอนามยัซึง่สง่เสรมิพฤตกิรรมทีด่ตี่อสุขภาพ เช่น การลา้งมอื การกําจดัของเสยีจากมนุษย์

อย่างปลอดภยั การกกัเกบ็น้ําสะอาด และสุขอนามยัประจําเดอืนทีเ่หมาะสม โปรแกรมตอ้งบ่งชีอ้งคป์ระกอบที่

ปกป้องหรอืสนับสนุนพฤตกิรรมทีด่ ีและอธบิายถงึวธิจีดัการกบัอุปสรรค 

4. จดัใหม้รีะบบการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่หมายถงึกระบวนการจดัเกบ็ บําบดัและกําจดัขยะมลูฝอย  

5. ใชว้ธิกีารปฏบิตัใินการจดัการลุ่มน้ําเพือ่ปกป้องทรพัยากรน้ํา และเตมิทรพัยากรน้ําใตด้นิและน้ําผวิดนิ  

6. จดัหาน้ําเพือ่การเกษตร ปศุสตัว ์และประมง  

7. พฒันาการปฏบิตัใินการจดัการทีย่ ัง่ยนืเพือ่สนบัสนุนบรกิารดา้นน้ําและสุขาภบิาล รวมทัง้ระบบการจดัการ

ของชุมชน การจดัหางบประมาณและการวางแผนงาน การบํารุงรกัษาระบบ และการจดัสง่ 

8. จดัระเบยีบความคดิรเิริม่ในการสนบัสนุนดา้นกลยุทธเ์พือ่สง่เสรมิเจา้หน้าทีใ่นระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาตแิละ

ระดบัภูมภิาค ใหด้าํเนินนโยบายเพือ่สนับสนุนการเขา้ถงึอย่างยัง่ยนืในเรื่องของน้ํา สุขาภบิาล และสขุอนามยั 

รวมถงึการจดัสรรงบประมาณเพือ่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง การกําหนดมาตรฐานและแนวปฎบิตั ิและพฒันา

กระบวนการเพือ่การรบัรองว่าเป็นชุมชนทีป่ลอดจากการถ่ายในทีโ่ล่งแจง้ 

 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมดงัต่อไปน้ีว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่องน้ํา 

สุขาภบิาล และสุขอนามยั และไม่เขา้เกณฑก์ารไดร้บัทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

1. การจดัโปรแกรมดา้นสุขอนามยัทีใ่หค้วามสําคญัในเรื่องการเพิม่ความรูแ้ละใหข้อ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐาน มากกว่า

ทีจ่ะเป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  การประชุมทางวชิาการเพยีงครัง้เดยีวไม่เขา้หลกัเกณฑเ์ช่นกนั  

2. งานกจิกรรมทาํความสะอาดชายหาดหรอืแม่น้ําเพยีงครัง้เดยีว ซึง่มไิดเ้ป็นสว่นหน่ึงของโครงการจดัการลุ่ม

น้ํา  

3. โครงการซึง่ก่อสรา้งระบบน้ําและสุขาภบิาลเท่านัน้ 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผูฝึ้กอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องน้ํา สุขาภบิาล และสุขอนามยั ได้

หลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาคดําเนินงานเสรจ็สิน้ลง 
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2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผล (ดรรชนีมาตรฐาน) เพือ่ตดิตาม

ผลทีไ่ดร้บัในเรื่องน้ํา สุขาภบิาลและสุขอนามยั  และการจดัการทรพัยากรน้ํา การวดัผลแบบมาตรฐานมี

อยู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการตอ้งตอบสนองความต้องการทีชุ่มชนเจา้ภาพบ่งชี ้ รฐับาล ชุมชน และ

เอกชนทาํงานร่วมกนัเพือ่สรา้ง เป็นเจา้ของ และดําเนินการระบบน้ําและสุขาภบิาลทีย่ ัง่ยนื 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีส่นใจในงานอาชพีทีเ่กีย่วกบัน้ํา 

สุขาภบิาล และสุขอนามยั  มลูนิธโิรตารพีจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็น

ทุนสนับสนุนระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้าน้ีของผูส้มคัรในสาขาทีเ่กีย่วกบัน้ํา สุขาภบิาล และสุขอนามยั  หรอื

การจดัการทรพัยากรน้ํา 

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัเรื่องน้ํา สุขาภบิาล และสุขอนามยั หรอืการจดัการทรพัยากรน้ํา 

ตวัอย่างเช่น วศิวกรรมน้ําและสุขาภบิาล วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม การบรหิารระบบและทรพัยากรน้ําแบบ

บูรณาการ อุทกวทิยา และการสาธารณสุข 

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัน้ํา และสุขาภบิาล   

 

 

สขุอนามยัของแม่และเดก็ 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมทีช่่วยพฒันาสุขอนามยัของแม่ใหด้ขีึน้ และลดการเสยีชวีติของเดก็อายุ

ตํ่ากว่า 5 ขวบ โครงการตอ้งเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหร้ะบบสุขอนามยั (ระบบสุขอนามยั หมายรวมถงึ ทัง้

ภาครฐัและเอกชนมสีว่รร่วมในการใหบ้รกิารสุขอนามยั) โดยการปรบัปรุงการเขา้ถงึ และขยายบรกิารดา้น

การแพทย ์จดัหาอุปกรณ์การแพทย ์และอบรมบุคคลากรดา้นสุขอนามยั 

 

ถ้อยแถลงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องท่ีเน้นความสาํคญั 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถพฒันาสุขภาพของแม่และเดก็ใหด้ขีึน้ไดโ้ดย 

1. ลดอตัราการเสยีชวีติของทารกแรกเกดิ 

2. ลดอตัราการเสยีชวีติและอตัราการเกดิโรคของเดก็อายุตํ่ากว่า 5 ปี 

3. ลดอตัราการเสยีชวีติและอตัราการเกดิโรคของแม่ 

4. ปรบัปรุงโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยท์ีส่ําคญัๆ เจา้หน้าทีส่าธารณสุขชุมชนทีไ่ดร้บัการ

อบรมและผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขอนามยั 

5. ใหทุ้นการศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีในเรื่องทีเ่กีย่วกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ 

 

ปัจจยัหลกัของการมสีทิธิ ์
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มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ในเรื่องต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่อง

สุขอนามยัของแม่และเดก็ 

1. การดแูลก่อนการคลอด การคลอด และหลงัการคลอดของมารดา 

2. การอบรมหรอืความคดิรเิริม่ในการ “อบรมผูใ้หก้ารอบรม” ใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่าธารณสุขชุมชนในดา้นแม่

และเดก็ และผูม้วีชิาชพีดา้นการแพทย ์

3. โครงการทีจ่ดัหาอุปกรณ์การแพทยใ์หแ้กส่ถานบรกิารสุขอนามยั อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งมมีาตรฐาน

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัและเป็นไปตามเกณฑส์ิง่แวดลอ้มในเรื่องของพลงังาน น้ํา และคุณภาพอากาศ ผู้

อุปถมัภทุ์นสนับสนุนตอ้งมขีอ้พสิจูน์การเป็นเจา้ของ แผนดาํเนินการและบํารุงรกัษา รวมทัง้แสดง

เอกสารว่าบุคคลากรไดร้บัการอบรมการใชแ้ละการบํารุงรกัษาอุปกรณ์ หรอืแผนการอบรมทีท่าํใหม้ัน่ใจ

ว่าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดเหล่าน้ี โครงการทีเ่กี่ยวกบัอุปกรณ์ตอ้งมกีจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่สตรใีน

เรื่องการตัง้ครรภอ์ย่างมสีุขภาพสมบูรณ์ การคลอดบุตรและการดแูลทารกแรกเกดิ  

4. การใหค้วามรูแ้ละการเขา้ถงึทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัการวางแผนครอบครวั และการแทรกแซงเกีย่วกบัเรื่อง

เพศในดา้นอื่นๆ และอนามยัการเจรญิพนัธุ ์และบรกิารต่างๆ ทีจ่ดัใหผ้่านระบบสุขอนามยั 

5. การใหภู้มคิุม้กนัโรคสาํหรบัสตร ีเดก็หญงิในช่วงวยัรุ่น และเดก็อายุตํ่ากวา่  5 ขวบ 

6. การประสานประโยชน์เพือ่การต่อสูก้บัโรคปอดบวม ทอ้งร่วง มาเลเรยี โรคหดั และสาเหตุหลกัของโรค

ในสตร ีและเดก็อายุตํ่ากว่า 5 ขวบ 

7. การประสานประโยชน์เพือ่ลดการแพร่เชือ้และผลกระทบในโรคทีถ่่ายทอดทางเพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่นและ

สตร ี 

8. การป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สูเ่ดก็ 

9. โครงการทีส่ง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยน้ํานมแม่และการปฏบิตัอิื่นๆ เพือ่ป้องกนั ลด และรกัษาภาวะทุพ

โภชนาการ 

10. การผ่าตดัช่วยชวีติหรอืการผ่าตดัเพือ่แกไ้ขปัญหาทีม่มีาแต่กําเนิด โดยมเีงือ่นไขว่าตอ้งรวมถงึการ

ประเมนิผลผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์และทําใหม้ัน่ใจในการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

11. โครงการทีก่ล่าวถงึอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัการปนเป้ือนของการตดิเชือ้และการแพร่เชือ้โรค 

เช่น การทิง้ขยะทางการแพทยใ์นสถานบรกิารสุขอนามยั 

 

มลูนิธโิรตารพีจิารณาเหน็ว่ากจิกรรมในเรื่องต่อไปน้ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีม่คีวามสําคญัในเรื่อง

สุขภาพของแม่และเดก็ และไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะขอรบัทุนสนบัสนุนโลกได ้

1. การเดนิทางของทมีแพทยแ์ละทมีผ่าตดัซึง่มไิดส้รา้งศกัยภาพอย่างมนีัยสาํคญัในประเทศทีต่ ัง้โครงการ   

ยกเวน้สาํหรบัการผ่าตดัเพือ่ช่วยชวีติและการผ่าตดัเพือ่แกไ้ขปัญหาทีม่มีาแต่กําเนิด  

2. โครงการจดัสวน การจดัหาอาหาร และโปรแกรมโภชนาการในโรงเรยีน  

3. โครงการทีเ่กีย่วกบัเตาประหยดัพลงังานหรอืเตาตัง้โต๊ะในครวัเรอืน 

4. โครงการสนามเดก็เล่นและการออกกําลงักายทัว่ไปในวยัเดก็และความอยู่ดกีนิด ี
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5. การบําบดัทีเ่ป็นทางเลอืกหรอืทีม่ไิดเ้ป็นแบบแผนเพือ่การรกัษาการทุพพลภาพทางร่างกายและจติใจ  

เวน้แตร่วมถงึหลกัปฏบิตัทิางคลนิิกทีค่วบคุมดแูลโดยผูม้วีชิาชพีทางการแพทยท์ีม่ใีบอนุญาต 

6. โครงการสุขภาพทางดา้นการแพทยแ์ละการเจรญิพนัธุส์ําหรบัวยัรุ่น เวน้แตด่าํเนินการภายในระบบ

สุขอนามยัภายใตก้ารควบคุมดแูลของผูม้วีชิาชพีดา้นการแพทยท์ีม่ใีบอนุญาต 

7. เฟอรนิ์เจอร ์เสบยีง และเครื่องอุปโภคบรโิภค  เวน้แต่จะเป็นสว่นหน่ึงของโครงการสุขภาพแม่และเดก็

ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นไปตามปัจจยัหลกัของการมสีทิธิไ์ดร้บัทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

8. โปรแกรมทีเ่กีย่วกบัการใหค้วามรูด้า้นสุขภาพทัว่ไปและความปลอดภยัของสาธารณชน 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผูฝึ้กอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องสุขอนามยัของแม่และเดก็ได้

หลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาคดําเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผล (ดรรชนีมาตรฐาน) เพือ่ตดิตาม

ผลทีไ่ดร้บั การวดัผลแบบมาตรฐานมอียู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan 

Supplement  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการตอ้งตอบสนองความต้องการของชุมชนเจา้ภาพ 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีส่นใจทาํงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบั

สุขภาพของแม่และเดก็ มลูนิธโิรตารพีจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุน

สนบัสนุนระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้าน้ีของผูส้มคัรในดา้นสุขอนามยัของแม่และเดก็ 

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ ตวัอย่างเช่น ระบาดวทิยา โภชนาการ 

สุขภาพโดยรวม การสาธารณสุข และการสง่เสรมิสุขภาพ รวมทัง้ระดบัปรญิญาขัน้สูงดา้นการพยาบาล

และการแพทย ์

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ 

  

การศึกษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนังสือ 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมเพือ่การปรบัปรุงการศกึษาสาํหรบัเดก็ทุกคน และการรูห้นงัสอืของเดก็ 

และผูใ้หญ่ 

 

ถ้อยแถลงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องท่ีเน้นความสาํคญั 
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มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถสรา้งหลกัประกนัไดว้่าประชาชนทุกคนจะเขา้ถงึการศกึษาขัน้ พืน้ฐาน

และการรูห้นงัสอืไดอ้ย่างยัง่ยนื โดย 

1. สนบัสนุนโปรแกรมทีเ่สรมิสรา้งความเขม้แขง็ศกัยภาพของชุมชนในการจดัใหม้กีารศกึษาขัน้พืน้ฐานและ

การรูห้นงัสอืสาํหรบัทุกคน 

2. เพิม่พนูการรูห้นงัสอืของผูใ้หญ่ 

3. ทาํงานเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าดา้นเพศในเรื่องการศกึษา 

4. ใหทุ้นการศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีซึง่เกี่ยวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

 

ปัจจยัหลกัของการมีสิทธ์ิ 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ในเรื่องต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่อง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

 

1. ปรบัปรุงผลการศกึษาในระดบัปฐมวยั ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา โดยการร่วมมอืกบัเจา้หน้าที่

โรงเรยีนในทอ้งถิน่ 

2. การใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้หญเ่พือ่ใหม้ทีกัษะในการอ่าน เขยีน และคดิคาํนวณ 

3. ใหโ้อกาสในการพฒันาวชิาชพีแกค่ร ูโดยผูฝึ้กอบรมทีม่คีุณสมบตัใินดา้นการดําเนินหลกัสตูร วธิกีารสอน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืการประเมนินกัเรยีน  

4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของผลการเรยีนขัน้พืน้ฐานโดยการจดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรยีนทีป่รบัปรุงแลว้

ภายใตก้ารพฒันาวชิาชพีแบบใหม่และหลกัสตูรขัน้สงูสาํหรบัครู 

5. ปรบัปรุงการสนบัสนุนดา้นวชิาการสาํหรบัโปรแกรมก่อนและหลงัโรงเรยีนโดยการอบรมตวิเตอรแ์ละคร ู

ทาํการประเมนิผลนกัเรยีน และจดัหาอุปกรณ์ทีจ่ําเป็น 

6. สง่เสรมิศกัยภาพของนกัการศกึษาเพือ่ช่วยนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ้งทางร่างกายหรอืการพฒันาให้

บรรลุผลการศกึษาทีเ่ป็นเลศิมากขึน้ โดยการใหโ้อกาสในการพฒันาวชิาชพีแก่ครแูละพนกังาน รวมทัง้

จดัหาอุปกรณ์การเรยีนขัน้พืน้ฐานและเครื่องอํานวยความสะดวกขัน้สงูทีจ่าํเป็น 

 

มูลนิธิโรตารีพิจารณาเห็นวา่กิจกรรมในเร่ืองต่อไปน้ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของเร่ืองท่ีมีความสาํคญัในเร่ือง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื และไม่สามารถขอรบัทุนสนบัสนุนระดบัโลกได ้

1. โครงการทีป่ระกอบดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัซือ้ยานพาหนะและอุปกรณ์ และการอบรมการใชแ้ต่

เพยีงอย่างเดยีว 

2. โครงการทีใ่หเ้งนิเดอืน ค่าเล่าเรยีนหรอือุปกรณ์การเรยีนโดยไม่มแีนวทางในการบํารุงรกัษาในอนาคต

ใหแ้ก่ชุมชนหรอืหน่วยงานทีม่ใิช่โรตาร ี

3. โครงการทีจ่ดัซือ้วสัดุอุปกรณ์การเรยีนนอกหลกัสตูร เครื่องเล่น หรอืสนามเดก็เล่น เท่านัน้ 

4. โครงการทีใ่หค้วามสาํคญักบัการจดัอาหารในโรงเรยีน หรอืจดัโครงสรา้งพืน้ฐานและอุปกรณ์ ใหแ้ก่

โปรแกรมการจดัอาหารของโรงเรยีน 

5. โครงการทีชุ่มชนไม่สามารถสานต่อไดภ้ายหลงัเสรจ็สิน้การรบัทุน 
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6.  โครงการทีใ่หป้ระโยชน์แก่นกัเรยีนเพยีงกลุ่มเดยีวเช่น โปรแกรมการกวดวชิาหรอืโปรแกรมหลงัเลกิ

เรยีนซึง่ดําเนินการเฉพาะในช่วงทีทุ่นสนบัสนุนดําเนินการอยู่ 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผูฝึ้กอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้

หนงัสอืไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผลเพือ่ตดิตามผลทีไ่ดร้บั การวดัผล

แบบมาตรฐานมอียู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการตอ้งตอบสนองความต้องการของชุมชนเจา้ภาพ 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีท่ีส่นใจในอาชพีทีเ่กีย่วกบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื มลูนิธโิรตารพีจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัร

ทุนการศกึษาทีเ่ป็นสนับสนุนระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้าน้ีของผูส้มคัรในดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

2. โปรแกรมดา้นวชิาการทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื ตวัอย่างเช่น 

การศกึษา การรูห้นงัสอื การพฒันาหลกัสตูร การศกึษาพเิศษ และการบรหิารโรงเรยีน 

3. แผนงานดา้นอาชพีในอนาคตของผูส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

 

 

 

การพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน (COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT) 

 
โรตารสีนบัสนุนการลงทุนในตวับุคคลและชุมชนเพือ่บรรเทาความยากจน สรา้งการปรบัปรุงเศรษฐกจิทีว่ดัผล

ไดแ้ละยัง่ยนืในพืน้ทีย่ากจนและดอ้ยโอกาส 

 

ถ้อยแถลงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องท่ีเน้นความสาํคญั 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหโ้รแทเรยีนสามารถบรรเทาความยากจนไดโ้ดย  

1. สรา้งศกัยภาพของผูนํ้าทอ้งถิน่ องคก์รและเครอืขา่ยต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิในชุมชนที่

ยากจน  

2. พฒันาโอกาสเพือ่การทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ และปรบัปรุงการเขา้ถงึวถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื  
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3. ใหพ้ลงัแก่ชุมชนทีเ่ป็นชุนชนกลุ่มน้อยโดยจดัใหม้กีารเขา้ถงึโอกาสและบรกิาร ทางดา้นเศรษฐกจิ  

4. สรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) ธุรกจิเพือ่สงัคม (Social Business) และผูท้ีร่เิริม่

นวตักรรมดา้นธุรกจิทีไ่ดร้บัการสนับสนุนในทอ้งถิน่  

5. ตอบสนองความไม่เท่าเทยีมทางเพศและชนชัน้ซึง่กดีกนัผูค้นจากการไดร้บังานทีม่ปีระสทิธผิล และเขา้ถงึ

การตลาดรวมทัง้บรกิารทางการเงนิ  

6. เพิม่การเขา้ถงึมาตรการเกีย่วกบัพลงังานหมุนเวยีนและประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน เพือ่การสรา้งชุมชน

ทีม่คีวามยัง่ยนืและมคีวามยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิมากขึน้  

7. สง่เสรมิพลงัแก่ชุมชนในการพฒันาทกัษะการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ผลกําไรทาง

เศรษฐกจิ  

8. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เกีย่วกบัความยดืหยุ่นทางเศรษฐกจิของชุมชน และศกัยภาพในการปรบัตวั 

(หมายถงึ ทกัษะทางดา้นสงัคมและเทคนิคของบุคคลและกลุ่มคนในการตอบสนองต่ออนัตรายทีเ่กี่ยวกบัสภาพ

ภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 

9. พฒันาและสนบัสนุนบรกิารการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัเหตุฉุกเฉินเบือ้งตน้ทีม่ชุีมชนเป็นหลกั เพือ่ปรบัปรุง

ความยดืหยุ่นทางเศรษฐกจิ 

10. ใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีซึง่มจีติสาํนึกดา้นอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา

เศรษฐกจิ 

 

ปัจจยัหลกัของการมีสิทธ์ิ 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมดงัต่อไปน้ีว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชน 

1. จดัใหชุ้มชนทีย่ากจนไดเ้ขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ รวมทัง้สนิเชื่อรายย่อย การทําธุรกรรมการเงนิผ่าน

แอปพลเิคชัน่ของธนาคาร (Mobile Banking) การออมเงนิ และการประกนัภยั  

2. จดัการอบรมทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน เช่น การเป็นเจา้ของกจิการ การเป็นผูนํ้าชุมชน ทกัษะ

ดา้นอาชพีและการรูเ้รื่องการเงนิ 

3. พฒันาเศรษฐกจิและศกัยภาพในการจา้งงานของสมาชกิในชุมชน โดยการอบรมการเป็นผูนํ้า และเครื่องมอื

สง่เสรมิพลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยความคดิรเิริม่เพือ่สตร ีผูอ้พยพ และคนหนุ่มสาว 

4. สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิขนาดเลก็ สหกรณ์ หรอืวสิาหกจิทางสงัคม และกจิกรรมทีส่รา้งรายไดส้าํหรบัผู้

ยากไร ้รวมถงึการจดัการธุรกจิในวงกวา้งทีท่าํใหเ้กดิการจา้งงาน 

5. สง่เสรมิการพฒันาเกษตรกรรมสาํหรบัการดํารงชพีและเกษตรกรรายย่อย รวมถงึการสรา้งศกัยภาพและการ

อํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึตลาดการเงนิและเงนิทุน 

6. จดัระเบยีบความคดิรเิริม่ทีชุ่มชนเป็นผูนํ้าหรอืชุมชนเป็นผูป้ระสานงาน หรอืกจิกรรมการพฒันาชุมชนในวง

กวา้ง  
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7. สนบัสนุนโอกาสทางดา้นเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพและเท่าเทยีมสําหรบัสตร ีผูอ้พยพและคนชายขอบ 

(Marginalized Populations) อื่นๆ  

8. จดัใหม้กีารเขา้ถงึพลงังานหมุนเวยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและสะอาด ดว้ยเทคโนโลยนีวตักรรม ซือ้ไดใ้นทอ้งถิน่

และยัง่ยนื รวมทัง้การอบรมอย่างมนียัสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัผลลพัธท์างเศรษฐกจิ 

9. อบรมชุมชนในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากร เพือ่ช่วยใหส้ามารถรกัษา ปกป้อง และใช้

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื เพือ่ประโยชน์และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

10. ปรบัปรุงศกัยภาพของชุมชนในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้ม โดย

การสรา้งศกัยภาพและพฒันากจิกรรมดา้นเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื  

11. จดัใหม้กีารอบรมและจดัหาทรพัยากรพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนความคดิรเิริม่ในการจดัเตรยีมการสําหรบัภาวะ

ฉุกเฉินขัน้พืน้ฐาน และสง่เสรมิความยดืหยุ่นทางเศรษฐกจิของชุมชน รวมทัง้การป้องกนัไฟ และการเตรยีมการ

รบัมอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 

 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปน้ีว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้น

ความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 

1. โครงการทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชนหรอืการมอบอุปกรณ์ โดยปราศจากผลลพัธท์างเศรษฐกจิ 

หรอืไม่มแีผนดําเนินการและบํารุงรกัษา 

2. โครงการจดัชุมชนใหส้วยงาม เช่น สวนสาธารณะหรอืสนามเดก็เล่น 

3. โครงการฟ้ืนฟูศูนยชุ์มชน 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผูฝึ้กอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในการพฒันาเศรษฐกจิไดห้ลงัจากที่

สโมสรโรตารหีรอืภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผลเพือ่ตดิตามผลทีไ่ดร้บั การวดัผล

แบบมาตรฐานมอียู่ใน Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการตอ้งตอบสนองความต้องการของชุมชนเจา้ภาพ 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีส่นใจอาชพีทีเ่กีย่วกบัการพฒันา

เศรษฐกจิชุมชน มลูนิธโิรตารพีจิารณาดงัต่อไปน้ี เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนสนับสนุนระดบั

โลก 
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1. ประสบการณ์การทํางานทีผ่่านมาของผูส้มคัรในสาขาการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน ผูส้มคัรตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่า

งานทีท่าํสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ดีา้นเศรษฐกจิของชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่า หรอืดอ้ยโอกาสในระดบัทอ้งถิน่ 

ภูมภิาคและระดบัชาต ิไดอ้ย่างไร 

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน  

ก. ตวัอย่างมอีาท ิปรญิญาทางดา้นสงัคมวทิยาทีเ่น้นเจาะจงในเรื่องการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และ

ปรญิญาทางธุรกจิทีป่รบัเปลีย่นใหเ้กีย่วกบักบัธุรกจิเพือ่สงัคม การเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย หรอื

สนิเชื่อรายย่อย 

ข. โปรแกรมทีจ่ะพจิารณาเหน็ชอบ คอืโปรแกรมทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1. เน้นในเรื่องกลยุทธก์ารพฒันาเศรษฐกจิในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัชาต ิ

2. เน้นการตอบสนองประเดน็เศรษฐกจิของชุมชนยากจน รายไดน้้อยและดอ้ยโอกาส 

3. สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิเพือ่สงัคม (Social Business) เช่น แนวทางพเิศษเฉพาะของโปรแกรม

ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิ 

4. ใหป้รญิญาทางธุรกจิเพือ่การสอนทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการหรอืสนบัสนุนสตารท์อพั (Startups) 

ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัชาต ิ

5. รวมเอาคาํว่า “การพฒันาชุมชน” เขา้ไวใ้นชื่อของโปรแกรมหรอืแนวทางพเิศษ 

6. ปรบัปรุงการแนะนําหรอืใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัศกัยภาพของบุคคลในการทํางานกบัธุรกจิหรอื

ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 

7. เน้นกลยุทธท์ีต่อบสนองประเดน็สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่าหรอืดอ้ยโอกาส เช่น

การจดัการทรพัยากร การศกึษาดา้นการอนุรกัษ์และสิง่แวดลอ้ม การวางแผนงานเพือ่ความยดืหยุ่นต่อการ

เปลีย่นแปลง และความพรอ้ม 

8. ใชห้ลกัการของการวางผงัเมอืงเพือ่เป็นแนวทางของกลยุทธใ์นการพฒันาเศรษฐกจิ 

 

ค. โปรแกรมทีจ่ะไม่พจิารณาเหน็ชอบ คอืโครงการดงัน้ี 

1. เน้นในเรื่องของทฤษฎ ีเศรษฐกจิในระดบัมหภาค การเมอืงหรอืการเงนิเท่านัน้ 

2. สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิส่วนตวัทัว่ๆ ไป เช่น ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิสําหรบัผูม้วีชิาชพีทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) 

 

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

ก. อาชพีทีจ่ะพจิารณาเหน็ชอบ คอือาชพีทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1. ปรบัปรุงการกนิดอียู่ดใีนแง่ของเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่าและดอ้ยโอกาส

ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัชาต ิ

2. มสีภาพทีไ่ม่หวงัผลกําไร หรอืเป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคม 

3. สนบัสนุนความเป็นอยู่ทีด่ทีางเศรษฐกจิและสงัคม (เช่น สาํหรบัชุมชนทีย่ากจน เยาวชน สตร ีชน

พืน้เมอืง ผูอ้พยพและผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ 



17 

 

4. ตอบสนองประเดน็สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่าและดอ้ยโอกาส โดยใชก้ลยุทธ์

ต่างๆ เช่น การจดัการทรพัยากร การศกึษาดา้นการอนุรกัษ์และสิง่แวดลอ้ม การวางแผนงานเพือ่ความ

ยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง และความพรอ้ม 

 

ข. อาชพีทีจ่ะไม่พจิารณาเหน็ชอบ คอื อาชพีทีม่บีทบาททัว่ไปในดา้นธุรกจิ วศิวกรรม หรอืสงัคม

สงเคราะห ์หรอืการบรหิารงานทัว่ไปในภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นสว่นตวัหรอืบรษิทั 

  

 

ส่ิงแวดล้อม (ENVIRONMENT) 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมทีเ่สรมิความเขม้แขง็ของการอนุรกัษ์และปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิสง่เสรมิความ

ยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนความกลมกลนืระหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

ถ้อยแถลงในวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดัของการมีคณุสมบติัเข้าเกณฑใ์นเรื่องท่ี

เน้นความสาํคญั 

 

มลูนิธโิรตารช่ีวยใหส้มาชกิโรตารสีามารถปกป้อง รกัษา และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไดโ้ดย  

1. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรพัยากรทีด่นิ ชายฝัง่ทะเล ทะเล และน้ําจดื 

ก. ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศภาคพืน้ดนิ และปรบัปรุงการยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง โดยใช้

ความคดิรเิริม่ต่างๆ เช่น สง่เสรมิการปลูกป่า การป้องกนัการทาํลายป่า การปลูกพชืผกัพืน้เมอืง การฟ้ืนฟูถิน่ที่

อยู่ การทําลายสายพนัธุพ์ชืและสตัวบ์างชนิดทีรุ่กราน 

ข. อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยการปกป้องและฟ้ืนฟูทีอ่ยู่อาศยั อนุรกัษ์พนัธุพ์ ืน้เมอืง 

กําจดัสายพนัธุพ์ชืและสตัวท์ีรุ่กราน อนุรกัษแ์ละปกป้องสายพนัธุ์ทีใ่กลจ้ะสญูพนัธุ ์และป้องกนัการลกัลอบ

นําเขา้และการคา้สตัวป่์าผดิกฎหมาย 

ค. สนบัสนุนกลยุทธแ์ละความคดิรเิริม่ทีม่เีป้าหมายในการปรบัปรุงการเตมิน้ําใตด้นิและชัน้หนิอุม้น้ํา 

การอนุรกัษ์น้ํา คุณภาพน้ํา การสุขาภบิาล และการจดัการลุ่มน้ํา (โดยยดึถอ้ยแถลงนโยบายและคําแนะนํา

สาํหรบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญัเกีย่วกบัน้ํา สุขาภบิาลและสุขอนามยั) 

ง. ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเล และน้ําจดื โดยใชค้วามคดิรเิริม่ต่างๆ เช่น การฟ้ืนฟูถิน่ที่

อยู่ การปกป้องและขยายสายพนัธุส์ตัวแ์ละพชืในทอ้งถิน่ การกําจดัสายพนัธุส์ตัวแ์ละพชืทีรุ่กราน การจดัการกบั 

การประมงทีเ่กนิขดีจาํกดั มลพษิ การกดัเซาะชายฝัง่ และปรากฏการณ์ทะเลกรด 

2. สง่เสรมิศกัยภาพของชุมชนและรฐับาลทอ้งถิน่ในการสนบัสนุนการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

ก. พฒันาความคดิรเิริม่ในการสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการ

และการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ(โดยยดึถอ้ยแถลงนโยบายและคําแนะนําสําหรบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญัเกีย่วกบั

การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 
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ข. บรรเทาความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสตัวป่์า โดยการแกไ้ขปัญหาอย่างสนัตแิละเป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ค. อบรมและใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนเกีย่วกบั การอนุรกัษ์และการจดัการทรพัยากรเพือ่รกัษา ปกป้อง และ

ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

3. สนบัสนุนระบบนิเวศเกษตร (Agroecology) และการปฏบิตัดิา้นการเกษตร การประมงและการเพาะเลีย้ง

สตัวน้ํ์าอย่างยัง่ยนื เพือ่ปรบัปรุงสภาพของระบบนิเวศ  

ก. สรา้งความตระหนกัและสนบัสนุนการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรมต่างๆ เช่น ระบบ

เกษตรกรรมฟ้ืนฟู (Regenerative Agriculture) เกษตรอนุรกัษ ์(Conservation Agriculture) การเลีย้งสตัวใ์นทุ่ง

หญา้แบบมกีารจดัการ (Managed Grazing) การบูรณาการการเกษตรและการเลีย้งสตัว ์(Silvopasture) การ

ปลูกพชืหลายอย่างร่วมกนั 

ข. สนบัสนุนการประมงทีย่ ัง่ยนืและการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (โดยยดึถอ้ย

แถลงนโยบายและคําแนะนําสาํหรบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญัเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน) 

ค. สง่เสรมิการใชค้วามรูแ้บบดัง้เดมิและแบบชนพืน้เมอืงในการปฏบิตักิารจดัการทรพัยากรการเกษตร 

ทีด่นิ มหาสมุทร และทรพัยากรธรรมชาต ิ

ง. ปรบัปรุงความมัน่คงทางอาหาร โดยแนวทางการเกษตร การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าและการประมงที่

ยัง่ยนื, การผลติและการบรโิภคอาหารในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้, การลดขยะอาหาร, และการเขา้ถงึ

อาหารทีม่คีุณภาพดอีย่างเท่าเทยีม 

4. จดัการกบัสาเหตุของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภาวะโลกรอ้น และสนับสนุนแนวทางแกไ้ขปัญหา

เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ก. จดัใหม้กีารเขา้ถงึพลงังานทีนํ่ากลบัมาใชไ้ดซ้ึง่มแีหล่งพลงังานในทอ้งถิน่ เช่น พลงัแสงอาทติย ์การ

ดกัจบัก๊าซมเีทน และระบบไฟฟ้าพลงัน้ําและพลงัลมขนาดเลก็ ใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการแทรกแซงแบบองคร์วม

เพือ่บรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภาวะโลกรอ้น 

ข. จดัหาเทคโนโลยกีารปรุงอาหารคลนี (อาหารคลนี คอื อาหารทไีม่ผ่านการปรุงแต่งดว้ยสารเคมตี่าง 

ๆ หรอืผ่านการแปรรูปน้อยทีสุ่ด) ใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของแนวทางแบบองคร์วมเพือ่ลดหรอืละเลกิการเผาไหม้

เชือ้เพลงิฟอสซลิและชวีมวล ซึง่มผีลทาํใหเ้กดิการทาํลายป่า ทีด่นิเสือ่มโทรมหรอืมลพษิทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้ 

ค. สนบัสนุนการเปลีย่นถ่ายเป็นวธิกีารขนสง่ทีใ่ชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยการวาง

ผงัเมอืงและผงัภูมภิาคแบบองคร์วม การศกึษาหรอืการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

5. เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของความยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศและชุมชนซึ่งไดร้บัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและภาวะโลกรอ้น 

ก. สนบัสนุนกลยุทธก์ารปรบัเปลีย่นและการยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงสําหรบัระบบนิเวศและชุมชนที่

ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภูมอิากาศ โดยเน้นพลเมอืงกลุ่มเปราะบาง 

6. สนบัสนุนการศกึษาซึ่งสง่เสรมิพฤตกิรรมทีป่กป้องสิง่แวดลอ้ม 

ก. สนบัสนุนโปรแกรมการศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรของรฐับาล

ทอ้งถิน่ (โดยยดึถอ้ยแถลงนโยบายและคาํแนะนําสําหรบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญัเกีย่วกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และการรูห้นงัสอื) 



19 

 

ข. สง่เสรมิการศกึษาสิง่แวดลอ้มทีม่ชุีมชนเป็นหลกั ความตระหนกัในสิง่แวดลอ้มและความคดิรเิริม่ทีใ่ห้

การสนับสนุนและกลยุทธใ์นการอํานวยการใหม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพือ่สนบัสนุน 

การมชีวีติอยู่กบัสิง่แวดลอ้มอย่างพอเพยีง การปกป้องสิง่แวดลอ้มและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

7. การสนบัสนุนการบรโิภคผลติภณัฑอ์ย่างยัง่ยนื และการจดัการผลติผลพลอยไดอ้ย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

เพือ่สรา้งเศรษฐกจิทีใ่ชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ก. สนบัสนุนความพยายามในการวางแผนงานของชุมชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของหลกั

เศรษฐกจิหมุนเวยีนผ่านโปรแกรมการทําปุ๋ยหมกั การรไีซเคลิ การอพัไซเคลิ (นํามาสรา้งใชใ้หม่) และการนํา

กลบัมาใชใ้หม่ (สาํหรบัโครงการจดัการขยะมลูฝอย ตอ้งยดึถอ้ยแถลงนโยบายและคําแนะนําในเรื่องทีเ่น้น

ความสาํคญัเกีย่วกบัน้ํา สุขาภบิาล และสุขอนามยั) 

ข. สง่เสรมิการบรโิภคอาหารอย่างมปีระสทิธภิาพโดยลดขยะอาหารในธุรกจิทอ้งถิน่และครวัเรอืน 

8. จดัการกบัประเดน็ความยุตธิรรมในเรื่องสิง่แวดลอ้มและความห่วงใยทางดา้นสาธารณสุขสิง่แวดลอ้ม 

ก. จดัการกบัผลกระทบทีไ่ม่ดทีางดา้นสาธารณสุขสิง่แวดลอ้มในชุมชน โดยใหก้ารศกึษา การขยาย

บรกิารในเชงิรุก และการสนับสนุน 

ข. การละเลกิและลดการรบัสมัผสัสารพษิในสิง่แวดลอ้มทีบ่า้น โรงเรยีน และชุมชน ในกลุ่มประชากร

เปราะบางและประชากรชายขอบ 

ค. เพิม่พนูการเขา้ถงึอย่างเท่าเทยีมในเรื่องอาหารออแกนิค อาหารเพือ่สุขภาพ และอาหารทีม่คีุณค่า

ทางโภชนาการของประชากรกลุ่มเปราะบางและชายขอบ 

 

โครงการทีม่ไิดพ้ยายามบรรลุผลกระทบในทางบวกทีย่งัยนืและดผลไดเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มจะไม่เขา้เกณฑก์าร

ไดร้บัทุนสนบัสนุนระดบัโลกในเรื่องทีเ่น้นความสําคญัในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม โครงการสนบัสนุนระดบัโลกที่

ประสบความสําเรจ็จะตอ้งมแีนวทางแบบองคร์วมและเบด็เสรจ็ในการแกไ้ขประเดน็เฉพาะเรื่องทีม่ผีลเสยีต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

 

มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมดงัต่อไปน้ีว่าไม่อยู่ในขอบเขตเรื่องทีเ่น้นความสําคญัและไม่เขา้เกณฑก์ารรบัทุน

สนบัสนุนระดบัโลก 

1. โครงการปรบัปรุงชุมชนใหส้วยงาม  

2. การประชุมทีใ่หค้วามรูห้รอือบรมเพยีงครัง้เดยีว  

3. การทาํความสะอาดแม่น้ํา ชายหาดหรอืถิน่ทีอ่ยู่อาศยัเพยีงครัง้เดยีว  

4. การปลูกตน้ไมท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของกลยุทธแ์ละกรอบงานทางนิเวศวทิยาทีม่ขีนาดใหญ่  

5. ฌาปนสถานทีม่กีารจดัซื้ออุปกรณ์และโครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงอย่างเดยีว หรอืการจดัตัง้โดยไม่มกีารออกแบบ

โครงการแบบองคร์วมทีมุ่่งหมายใหบ้รรลุผลกระทบทีว่ดัไดใ้นทางบวก และเฉพาะเรื่อง 

6. การบําบดัธรรมชาต ิ 

7. โปรแกรมการกระจายอาหาร  

8. กจิกรรมนนัทนาการกลางแจง้  
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9. โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัซือ้อุปกรณ์ และการอบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์

เหล่านัน้แต่เพยีงอย่างเดยีว 

 

หมายเหตุ รายการน้ีมใิช่รายการทีส่มบูรณ์ของกจิกรรมทีไ่ม่เขา้เกณฑ ์ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้กําหนด

ในการออกแบบโครงการไดจ้าก Environment Guidelines for Global Grants Funding 

 

องคป์ระกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละทีมผู้ฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกในเรื่องสิง่แวดลอ้มจะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถทาํใหเ้กดิความกา้วหน้าต่อไปไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตารหีรอืภาค

ดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภต์อ้งกําหนดเป้าหมายและบ่งชีม้าตรวดัผลเพือ่ตดิตามผลทีไ่ดร้บั  

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – โครงการตอ้งตอบสนองความต้องการของชุมชนเจา้ภาพ 

 

 

องคป์ระกอบของทุนการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็ 

ทุนสนับสนุนระดบัโลกใหทุ้นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีส่นใจในการดาํเนินอาชพีที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม มลูนิธโิรตารพีจิารณาดงัต่อไปน้ีเมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาของทุนสนบัสนุน

ระดบัโลก  

1. ประสบการณ์การทํางานก่อนหน้าน้ีของผูส้มคัรในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม  

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

สุขอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาสิง่แวดลอ้ม ป่าไม ้การจดัการอนุรกัษ์ หรอืความยุตธิรรมในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 

3. แผนงานดา้นอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

--------------------------------------- 
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