
การสัมมนา  
การจัดการทุนสนับสนุนโรตารี 
Grant Management Seminar 

District 3330 



วัตถุประสงคของการเรียนรู 
Learning Objective 

1. เขาใจเกี่ยวกับทุนสนับสนนุโรตารีในเบื้องตน 

2. เขาใจวิธีการสมัครขอรบัทุนและการจดัการทุน 

3. เรียนรูเกี่ยวกับการมีคุณสมบัติและการดูแลเงนิทุนสนับสนนุ 

1. To understand the basics about grants 
2. To understand about applying for and 
     managing Rotary grants 
3. To learn about club qualification and   
     stewardship expectations  



กําหนดการสมัมนา 
Seminar Agenda 

ชวงเชา  การบรรยายพเิศษ 

    ภาพรวมทุนสนับสนุน 

    การทําใหเกิดผลกระทบท่ีมีความย่ังยืน 

    ผูรวมโครงการเพื่อใหเกิดผลกระทบมากสุด 

Morning Keynote Address 
    Grant Overview 
    Make a Sustainable Impact 
    Partner to Maximize Your Impact   



กําหนดการสมัมนา 
Seminar Agenda 
ชวงบาย  วางแผนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน 

    การประเมินชุมชนและสมัครขอรับทุนสนับสนุน 

    ดําเนินการ ติดตาม และประเมินโครงการ 

    การรายงานความกาวหนา และผลที่ไดรับ 

    นโยบายการใหทุนของภาค รายงาน DDF สโมสร 

Afternoon:Plan Your Global Grant Funded Project 
    Community Assessment, Apply for a GG  
    Implement, Monitor & Evaluate Project 
    Report Your Progress & Outcome 

    Grant Policy & Available DDF for Clubs 



กําหนดการสมัมนา 
Seminar Agenda 

ทานจะตองเขาอบรมครบท้ัง 2 ชวง เพื่อ
ผานกระบวนการการมีคุณสมบัติในการรับ
ทุนสนับสนุนโรตารี 
 
You need to attend both programs 
to complete the grant qualification 
process. 



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Grants Team 2018-19 

 

อผภ.อรชร สายสีทอง  

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค  
   

PDG.ORACHORN SAISRITHONG 
District Rotary Foundation Committee Chair 
(DRFC) 
 

 



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Grants Team 2018-19 

อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ  

ผูประสานงานมูลนิธิโรตาร ีโซน 6B 

ที่ปรึกษามูลนิธิโรตารีภาค 3330 
 

PDG. Wichai Maneewacharakiet 

Regional Rotary Foundation Coordinator, 
Zone 6B (RRFC) 
Advisor to District Rotary Foundation 

 

   



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Grants Team 2018-19 

ผวนด. เฉลิมฉัตร จันทรอินทร  

ที่ปรึกษามูลนิธิโรตารีภาค 
 

DGND. Chalermchat Chun-in 
Advisor to District Rotary Foundation  

 



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Foundation Team 2018-19 

อผภ.วรวุธ พงษวิทยภานุ  
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชี 
มูลนิธิโรตารีภาค 
   

PDG Voravut Pongvitayapanu 
District Rotary Foundation 
Audit Sub-committee Chair    

    

 



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Foundation Team 2018-19 

อน. สรรเพชญ ศลิษฎอรรถกร 
ประธานคณะอนุกรรมการดูแลกองทุนภาค 
 

PP. Sunpetch Slisatakorn 
District Grant Stewardship  
Sub-committee Chair 
 



ทีมงานทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 2561-62 
District Rotary Foundation Team 2018-19 

อน. ฐกฤต บุตรรุงโรจน 

ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 
 
PP. Takrit Budrungroge 
District Rotary Foundation  
Grant Sub-committee Chair 

 



การจัดการ 

ทุนสนับสนุนโรตาร ี

สําคัญอยางไร 

Importance of Rotary 

Grant Management 



Session1 

ภาพรวมทุนสนับสนุน 

Grant Overview 



การใหทุนของ          
มูลนิธิโรตารี 
 
FOUNDATION 
FUNDING  



ขอกําหนดของ 
District and Global Grant (Requirement) 

สมาชิกโรตารีตองมสีวนรวมอยางเขมแข็งในโครงการ District 

and Global Grant และทุกโครงการตองเปนไปตามขอกาํหนด

และเงื่อนไขของ District and Global Grant ของมลูนธิิโรตาร ี

Rotary members must be actively involved 
in all district and global grants, and all 
projects must comply with the Terms and 
Conditions for Rotary Foundation District 
Grants and Global Grants. 



ขอกําหนดในการที่มีคุณสมบัติของสโมสร  
CLUB QUALIFICATION 

• เขารวมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 

  ท่ี หัวหิน 27 เมษายน 2561 

• สงบันทึกความเขาใจ (MOU) ของสโมสรท่ีลงนามแลวใหภาค 

  ภายใน 30 มิถุนายน 2561 

• เขารวมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ท่ี นครปฐม 4 สิงหาคม 2561  
• Attend a Grant Management Seminar, Hua Hin 27 Apr 2018  

• Submit the Club Memorandum of Understanding (MOU) to 

district within 30 June 2018 

• Attend District Rotary Foundation seminar, Nakornpathom 

                     4 August 2018 



ขอแตกตางระหวาง 
District and Global Grant 

District Grant Global Grant 

สนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิโรตารี สนับสนุนเร่ืองท่ีเนนความสําคัญ (Area of Focus) 

ไมมีกําหนดเงินทุนข้ันต่าํ งบประมาณข้ันต่ํา 30,000 เหรียญ 

มีผลกระทบในระยะสั้น มีผลกระทบในระยะยาวและย่ังยืน 

สามารถใชเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาใน

ทุกระดับการศึกษา ท้ังในและตางประเทศ 

สามารถใชเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทสาํหรับการศึกษาในตางประเทศ 

โรแทเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน โรแทเรียนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

เปนไปตามขอกาํหนดและเง่ือนไขของทุน

สนับสนุน 

เปนไปตามขอกาํหนดและเง่ือนไขของทุน

สนับสนุน 

วัดผลได 



ขอแตกตางระหวาง 
District and Global Grant 

District Grant Global Grant 

สนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิโรตารี สนับสนุนเร่ืองท่ีเนนความสําคัญ (Area of Focus) 

ไมมีกําหนดเงินทุนข้ันต่าํ งบประมาณข้ันต่ํา 30,000 เหรียญ 

มีผลกระทบในระยะสั้น มีผลกระทบในระยะยาวและย่ังยืน 

สามารถใชเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาใน

ทุกระดับการศึกษา ท้ังในและตางประเทศ 

สามารถใชเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทสาํหรับการศึกษาในตางประเทศ 

โรแทเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน โรแทเรียนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

เปนไปตามขอกาํหนดและเง่ือนไขของทุน

สนับสนุน 

เปนไปตามขอกาํหนดและเง่ือนไขของทุน

สนับสนุน 

วัดผลได 



ข้ันตอนการสมัคร 

ทุนสนับสนุนระดับภาค 

District Grant 

District Grant  



การสมัครขอรับทุน District Grant 
Applying for a District Grant 

• สง แบบฟอรมขอใชทุนจัดสรรของภาค (DDF) เพ่ือ

โครงการ District Grant ใหภาคกอน 31 ก.ค. 2561 

 

• Submit District Designated Fund (DDF) Request 

     Form for District Grant to District before July 31, 2018 





การสมัครขอรับทุน District Grant 
Applying for a District Grant 
 

• ภาคจัดทํา “แผนการใชเงิน” ตามท่ีทุกสโมสรขอมา และสง

ใบสมัคร District Grant ออนไลนใหมูลนิธิโรตารี TRF 

ภายใน 10 ส.ค. 2561 

 

• District creates “Spending Plan” based on all requests 

from clubs & submits District Grant Application online 

to TRF within August 10, 2018  



การสมัครขอรับทุน District Grant 
Applying for a District Grant 
• หลังจากภาคไดรับแจงการอนุมัติโครงการ District Grant 

ของภาค จากมูลนิธิโรตารีสากลแลว ภาคจะอีเมลถึงทุก

สโมสรท่ีขอรับทุน เพ่ือใหสงใบสมัครโครงการ District 

Grant ใหภาคภายใน 31 ตุลาคม 2561 

• After approval of the District’s District Grant 

Application from TRF, district will send emails to all 

clubs concerned to submit completed District Grant 

Application to district before August 31, 2018 



• ภาคจะแจกจายทุนใหแกสโมสร ไมเกิน 2 สัปดาห 

หลังจากใบสมัครไดรับการอนุมัติจากภาค 

• District distribute the funds to clubs not later than  

     2 weeks after the application approval from district  

• สโมสรตองสงรายงานปดโครงการใหภาคไมเกิน 30 

เมษายน 2562 

• Clubs submit final project reports to district not later 

than April 30, 2019 

การสมัครขอรับทุน District Grant 
Applying for a District Grant 



• ภาคตองสงรายงานปดโครงการ District Grant  ของภาค

ใหมูลนิธิโรตารีสากล ไมเกิน 15 พฤษภาคม 2562 
 

• District submits final reports of District Grant to TRF 

not later than May 15, 2019 

การสมัครขอรับทุน District Grant 
Applying for a District Grant 







ทุนสนับสนุนระดับโลก 

Global Grant  



กิจกรรมที่มีสิทธิไดรับทุน- ELIGIBLE ACTIVITIES 

Global Grant สนับสนุนกิจกรรมระหวางประเทศในเรื่องท่ีเนน

ความสําคัญของโรตาร:ี 

Global grants support international activities within Rotary’s 

areas of focus: 

• โครงการเพ่ือเพ่ือนมนุษย ใหผลท่ียั่งยืน วัดผลได ซ่ึง 

     ตอบสนองความตองการอยางแทจรงิ 

• Humanitarian projects provide sustainable, measurable 

outcomes that address real community   needs 

 



• การฝกอบรมอาชีพ สรางทักษะความชํานาญในชุมชนผาน

โปรแกรมการศึกษาแกกลุมเปาหมาย หรือโดยสนับสนุนทีมผูมี

วิชาชีพซ่ึงเดินทางไปตางประเทศเพื่อสรางศักยภาพของตนหรือ

ของชุมชนท่ีไปเยือน 

กิจกรรมที่มีสิทธิไดรับทุน-ELIGIBLE ACTIVITIES 

• Vocational training builds skills within a community 

through targeted educational programs or by supporting 

teams of professionals who travel abroad to build their own 

capacity or the capacity of the community they visit.  



• ทุนการศึกษา ใหทุนในระดับปริญญาโทสําหรับผูท่ีตองการหา

งานทําในเรื่องท่ีเนนความสําคัญ อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ภาคผนวกทุนการศึกษา Global Grant 

กิจกรรมที่มีสิทธิไดรับทุน-ELIGIBLE ACTIVITIES 

• Scholarships fund international graduate-level study by 

people seeking a career within an area of focus. Read 

the Global Grant Scholarships Supplement for more 

information 



Global Grant 

โครงการของทานจะตอง (Your project must): 
มีผลกระทบในระยะยาวและยั่งยืน 

Have a long-term, sustainable impact 

มีกิจกรรมซ่ึงเปนเรื่องที่เนนความสําคัญของโรตารีอยางชดัเจน 

Include activities that clearly fit into one of  Rotary’s 

areas of focus 
ใชเงินอยางนอย 30,000 เหรียญในชุมชน  

Invest at least $30,000 within a community 



Global Grant 

โครงการของทานจะตอง (Your project must): 

 ตอบสนองความตองการสําคัญท่ีบงชี้โดยชุมชนเอง 

 Address an important need identified by the 

community itself 
 ทําใหชุมชนมีศักยภาพท่ีเขมแขง็เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของตนเองได 

 Strengthen the community’s capacity to meet its 

own needs 



Global Grant 

ทานจะตอง (You Must): 

 สมัครขอรบัทุนผาน Rotary.org 

 Apply for a grant through Rotary.org 

 ตองใหชุมชนท่ีไดรับประโยชนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน 

 Actively involve the benefiting community in the 

project 



Global Grant 

ทานจะตอง (You Must): 

 เปนเพื่อนผูรวมโครงการกับสโมสรในประเทศอื่น 

 Partner with a club in another country 

 ทําใหสโมสรมีคุณสมบัติขอรับทุน Global Grant ทุกๆ ป 

 Qualify your club for global grants every year 



Global Grant 

ทานจะตอง (You Must): 

 เปนผูอุปถัมภหลักไดไมเกิน 10 โครงการท่ียังดําเนินการอยู 

 Act as primary sponsor of no more than 10 active 

global grants at a time 
 พัฒนาแผนงานโครงการท่ีมีการจัดการงบประมาณและ

การเงิน 

 Develop a project plan that includes a budget and 

a financial management plan 



Global Grant 

ทานจะตอง (You Must): 

 วัดความกาวหนาไปสูผลลัพธ 

 Measure progress toward the outcome 

 รายงานโครงการท่ียังดําเนินการอยูตามกําหนดเวลา 

 Stay up-to-date in reporting for all active grants 



Session2 

ทําใหเกิดผลกระทบที่ย่ังยืน 
Make a Sustainable Impact 



39 

ทําใหเกิดผลกระทบในเรื่องที่เนนความสําคัญ   
MAKING AN IMPACT IN OUR AREAS OF FOCUS 
IN OUR AREAS OF FOCUS 

สงเสริมสันติภาพ - Promoting peace 

ตอสูกับโรคภัย - Fighting disease 

จัดหาน้ําสะอาด - Providing clean water 

ชวยชีวิตแมและเด็ก - Saving mothers and children 

สนับสนุนการศึกษา - Supporting education 

พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น - Growing local economies 



• Start with the community 

• Encourage local 

ownership 

• Provide training 

• Buy local 

• Find local funding 

• Measure your success 

MAKE A 

SUSTAINABLE IMPACT 



Session 3 

มีเพ่ือนรวมโครงการ 
เพ่ือทําใหเกิดผลกระทบสูงสุด 
PARTNER TO MAXIMIZE YOUR IMPACT 



ขอกําหนดของการเปนเพื่อนรวมโครงการ 
PARTNERSHIP REQUIREMENTS 

• ผูอุปถัมภเจาภาพ เปนผูรวมโครงการอยูในหรือ 

ใกลชุมชนท่ีดําเนินโครงการ 

• The host sponsor is the partner in or near the 

community that’s implementing the project. 



• ผูอุปถัมภตางประเทศทํางานกับผูอุปถัมภเจาภาพ แต

อยูนอกประเทศเจาภาพ 

• The international sponsor works with the host 

sponsor, but it’s located outside of the host 

sponsor’s country. 

ขอกําหนดของการเปนเพื่อนรวมโครงการ 
PARTNERSHIP REQUIREMENTS 



บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

Host sponsor 
• Initiates the project 

• Conducts a community assessment 

• Manages project implementation and 

budget 

• Provides local assistance and 

support 

to vocational training teams and 

scholars during their time abroad 

• Receives project funds 

ผูอุปถัมภเจาภาพ 

•ริเริ่มโครงการ 

•ทําการประเมินชุมชน 

•บริหารโครงการและงบประมาณ 

•ชวยเหลือในทองถ่ินและใหการ

สนับสนุนทีมฝกอบรมอาชีพ      

และผูรับทุนการศึกษา ในชวงที่อยู

ตางประเทศ 

•รับเงินทุนโครงการ 



บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

International sponsor 
• Provides financial assistance, 

technical 

support, and other guidance 

• Performs project tasks that can be 

done 

remotely, as well as participating in 

service during site visits 

• Prepares any vocational training 

teams or scholars for travel and study 

abroad 

ผูอุปถัมภตางประเทศ 

•ชวยเหลือการเงิน สนับสนุนดาน
เทคนิคและใหคําแนะนํา 

•ทํางานโครงการในสวนที่ทําไดจาก
ระยะไกล  รวมทัง้บําเพ็ญประโยชน
ในระหวางไปเยีย่มโครงการ 

• เตรียมการใหทีมฝกอบรมอาชีพ     
หรือผูรับทุนการศึกษาในการเดินทาง
และศึกษาในตางประเทศ 



บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

Both sponsors 

• Must be qualified to participate in a 

global grant 

• Develop a project plan 

• Have project committees that 

collaborate with each other 

• Partner with a cooperating 

organization (a nongovernmental 

organization, community 

group, or government entity) if 

needed 

ผูอุปถัมภทั้งสองฝาย 

•ตองมีคณุสมบัติสามารถเขารวม Global 

Grant 

•พัฒนาแผนงานโครงการ 

• ต้ังคณะกรรมการโครงการเพ่ือการ

ประสานงาน 

• เปนเพ่ือนรวมโครงการกับองคกรที่ให

ความรวมมือ (องคกรทีม่ิใชของรัฐ กลุม

ชุมชน หรือหนวยงานราชการ) หาก   

                      ตองการ 



องคกรที่ใหความรวมมือ 
COOPERATING ORGANIZATIONS 

• สงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ 

• Enhance the quality and effectiveness of your 

project 

• จัดหาความเชี่ยวชาญดานเทคนิค การสนับสนุน  

การอบรม การใหความรู หรือการชวยเหลืออื่นๆ 

• Provide technical expertise, advocacy, training, 

education, or other support 



องคกรที่ใหความรวมมือ 
COOPERATING ORGANIZATIONS 

• ถาทํางานรวมกับองคกรท่ีใหความรวมมือ ท้ังสโมสร

และองคกรฯ ตองจัดทําบันทึกความเขาใจให

เรียบรอยกอนเร่ิมโครงการ 

• If you work with a cooperating organization, 

both clubs and the organization must complete 

a cooperating organization memorandum of 

understanding before beginning your project 



Session 4 

วางแผนงานโครงการท่ีรับทุน Global Grant 
PLAN YOUR GLOBAL GRANT FUNDED PROJECT 



พัฒนาแผนโครงการ 

DEVELOP A PROJECT PLAN    
• ผลกระทบท่ีตองการทําใหเกิดแกชุมชน 

• เปาหมายและผลของโครงการท่ีวัดผลได 

• การปฏิบัติท่ีจําเปนในแตละขั้นตอนของโครงการ 

• The impact you wish to have on the community 

• Measurable goals and outcomes of the project 

• Actions needed to implement each step of the project 



• การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหทํางานครบถวนทุกส่ิง 

• ควบคุมดูแลและเก็บขอมูลในชุมชนท่ีรับประโยชน 

• ทางเลือกท่ีเปนไปไดหากกิจกรรมไมไดรบัผลกระทบตามท่ี

ตองการ 

พัฒนาแผนโครงการ 

DEVELOP A PROJECT PLAN    

• Assignment of responsibilities so that all work is covered 

• Ongoing monitoring and data collection in the benefiting community 

• Possible alternative approaches if activities do not yield the desired  

                   impact 



จัดทํากําหนดเวลา 
Create a timeline 

• การประเมินชุมชน 

• การประชุมคณะกรรมการโครงการ 

• การฝกอบรม 

•   Community assessment 

•   Project committee meetings 

•   Training 



• การประชุมท่ีสําคัญรวมกับชุมชนท่ีรับประโยชนและ

องคกรท่ีใหความรวมมือ 

• การประชุมติดตามงาน การสนทนา และการทํา

สัญญาตกลง 

จัดทํากําหนดเวลา 
Create a timeline 

•   Major meetings with the benefiting community and 

     cooperating organizations 

•   Follow-up on meetings, conversations, and   agreements 



• การส่ือสารตามกําหนดกับผูอุปถัมภ ผูรับประโยชน 

องคกรท่ีใหความรวมมือ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

• ระยะเวลาการดําเนินการโครงการและเกณฑมาตรฐาน 

จัดทํากําหนดเวลา 
Create a timeline 

• Scheduled communications to sponsors, 

beneficiaries, cooperating organizations, and any 

other stakeholders 

• Project implementation milestones and benchmarks 



• การควบคุมดูแลอยางตอเนื่องตลอดท้ังโครงการ 

• การประเมินในชวงกลางและเมื่อส้ินสุดโครงการ 

จัดทํากําหนดเวลา 
Create a timeline 

• Ongoing monitoring throughout the project 

• Evaluation in the middle and at the end of the project 



การวางแผนงาน - Planning 

• ทํางานเปนทีม – Work as a team 

• วางแผนเพ่ือความตอเนื่อง - Plan for continuity 

• ตัดสินใจวาใครจะทําอะไร - Decide who will do what 

• หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน - Avoid conflicts of 

interest 

• ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ - Get expert advice 



บงช้ีผลลัพธที่วัดผลได 
IDENTIFY MEASURABLE OUTCOMES 

• ใชภาคผนวกการวางแผนติดตามและประเมินผล

โครงการ Global Grant เพ่ือหาขอมูลท่ีวัดผลไดและ

พัฒนาแผนการประเมินผล 

•    Use the Global Grant Monitoring and      

      Evaluation Plan Supplement to find measurable      

      data points and develop your evaluation plan, 



บงช้ีผลลัพธที่วัดผลได 
IDENTIFY MEASURABLE OUTCOMES 

• ตั้งงบประมาณ 5-10% ของเงินทุนโครงการเพ่ือเปน

คาใชจายในการประเมินผล เชน คาเดินทางในทองถิ่น 

คาบริการของบุคคลหรือองคกรและวัสดุอุปกรณ 

• Budget 5 to 10 percent of project funds to cover 

evaluation expenses, such as local travel, services 

rendered by individuals or agencies, and supplies 



สรางแผนการเงิน 
CREATE A FINANCIAL PLAN 

• เบิกจายเงินทุนสนับสนุนอยางถูกตองในระหวาง

ดําเนินโครงการ 

• จัดทําบันทึกการเงินอยางละเอียด 

• Disburse grant funds properly during project 

implementation 

• Keep thorough financial records 

 



สรางแผนการเงิน 
CREATE A FINANCIAL PLAN 

• บริหารจัดการบัญชีธนาคารท่ีควบคุมโดยสโมสร

หรือภาค 

• Manage a club- or district-controlled bank 

account 



การหาทุน 
Develop a budget 

• DDF – จะไดสมทบ 100% จากกองทุนโลก 

• District Designated Funds — matched 100 

percent by the World Fund 



การหาทุน 
Develop a budget 

• การบริจาคเงินสดของสมาชิกโรตารี – การ

บริจาคเงินสดใหแกมูลนิธิโรตารีหรือการหาทุนโดย

สมาชิกโรตารีจะไดสมทบ 50% จากกองทุนโลก 

• Rotary member cash contributions — outright 

gifts to The Rotary Foundation from Rotary 

members or funds raised by Rotary members are 

matched at 50 percent by the World Fund 



• การบริจาคเงินสดจากผูท่ีมิไดเปนสมาชิก – การบริจาคเงิน

เขาบัญชีโครงการหรือบริจาคใหมลูนิธิโรตารีจากองคกรหรือภาค

สวนอื่น (ไมนับรวมองคกรท่ีใหความรวมมือหรือผูรบัประโยชน

จากโครงการ) จะไดรบัเงินสมทบ 50% จากกองทุนโลก 

การหาทุน 
Develop a budget 

• Nonmember cash contributions — donations to the 

project account or to The Rotary Foundation from other 

organizations or parties (not including cooperating 

organizations or beneficiaries of the project) are eligible to 

be matched 50 percent by the World Fund 
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การสมัครขอรับทนุ Global Grant 
Apply for a Global Grant 

การประเมินชุมชน 
Community Assessment 



การประเมินชุมชน 
 

Community Assessment 



การสมัครขอรับทนุ Global Grant 
 

Apply for a Global Grant 



พิจารณา 

ใบสมัคร 

แกไข 

ใบสมัคร 

ลงนามรับรอง 

ใบสมัคร 

ผูติดตอโครงการเบ้ืองตน    

นายกสโมสร   * 

เหรัญญิกสโมสร  

ประธานมูลนิธโรตารีภาค    

ผูวาการภาค   ** 

ประธานคณะอนุกรรมการดูแลกองทุนภาค   

คณะอนุกรรมการ District Grant   

ประธานคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา       ของภาค   





การไมมสีิทธิไดรับทุนสนับสนุน 
GRANT INELIGIBILITY 

• โครงการไมจัดเขาอยูในเรื่องท่ีเนนความสําคัญของโรตาร ี
• โครงการไมมีความยั่งยืน 
• โครงการเปนประโยชนแกโปรแกรมขององคกรอ่ืน 
• The project doesn’t fit any of Rotary’s areas of focus 

• The project isn’t sustainable 

• The project benefits another organization’s programs 

 



การไมมสีิทธิไดรับทุนสนับสนุน 
GRANT INELIGIBILITY 

• สโมสรท่ีรวมโครงการมีโครงการทุนสนบัสนุนท่ีกําลังทํา
อยู 10 โครงการ ซึ่งถือเปนจํานวนสูงสุดแลว 

• สโมสรท่ีรวมโครงการไมทํารายงานทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ 

ใหเปนปจจุบัน 
• A club partner has reached 10 open grants, the 

maximum number 

•  A club partner is not current on its reporting on 

other grant 



วาระท่ี 6 

ดําเนินการ  
ควบคุมดูแล  
และประเมินโครงการ 
IMPLEMENT, MONITOR, 

AND EVALUATE YOUR PROJECT 



การดําเนินโครงการ 
PROJECT IMPLEMENTATION 

• ส่ือสารระหวางกันและกันกับชุมชนท่ีรับประโยชนอยาง

สม่ําเสมอเก่ียวกับโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุน 

• ติดตอกับเจาหนาท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภาคทันทีท่ีมีปญหา 

• Communicate with each other and the benefiting 

community regularly about the grant-funded project 

• Contact their regional grants officer as soon as 

questions arise 
 



การดําเนินโครงการ 
PROJECT IMPLEMENTATION 

• ขอรับการอนุมัติลวงหนาจากแตละฝายและโรตารีเมื่อม ี

การเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับขอบเขตหรืองบประมาณ 

ของโครงการ 

• รายงานตอมูลนิธิทุกๆ 12 เดือน 

• Get preapproval from each other and Rotary for 

any changes to the project’s scope or budget 

• Report to the Foundation every twelve months 

 



การควบคุมดูแลและประเมินผล 
MONITORING AND EVALUATION 

• การควบคุมดูแลเปนกระบวนการตอเน่ืองในการ 

เก็บขอมลูเฉพาะเรื่องและใชมาตรการรวมท้ังเปาหมาย 

ท่ีไดวางโครงรางไวแลวในใบสมัครทุนสนับสนุน 

เพื่อเปนการติดตามความกาวหนาของโครงการ 

• Monitoring is the continual process of collecting 

specific data, and it uses the measures and 

benchmarks you outlined in your grant application 

to track the progress of your project. 



การควบคุมดูแลและประเมินผล 
MONITORING AND EVALUATION 

• การประเมินผลคือ การประเมินวาโครงการบรรลุ

วัตถุประสงคไดดีเพียงใด 

• Evaluation is an assessment of how well your 

project is achieving its objectives 

 



การควบคุมดูแลและประเมินผล 
MONITORING AND EVALUATION 

• ภาคผนวกการติดตามและประเมินผลจะมีคําอธิบาย

เก่ียวกับคําศัพทตางๆ ของโรตารี และตัวอยาง

แผนการเฝาติดตาม 

• The monitoring and evaluation supplement includes 

definitions of Rotary’s terminology and a sample 

monitoring plan 



การควบคุมดูแลและประเมินผล 
MONITORING AND EVALUATION 

• ภาคผนวกทุนการศึกษาจะมีคําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การเฝาติดตามทุนการศึกษาท่ีใชทุน Global Grant 

• The scholarships supplement includes additional 

recommendations for monitoring global grant 

scholarships 

 



ความโปรงใสดานการเงนิ 
FINANCIAL TRANSPARENCY 

• เปดบัญชีธนาคาร 

• ทําตามกฎหมายทองถิ่น 

• โอนและเบิกจายเงินทุน 

• เก็บบันทึกการเงิน 

• เก็บรักษาเอกสาร 

• ติดตามบัญชีรายการส่ิงของ 

• Open a bank account 

• Follow local laws 

• Transfer and 

disbursement of funds 

• Keep financial records 

• Retain documents 

• Track inventory 



หลังจากท่ีใบสมัครทุน Global Grant ไดรับอนุมัติ 
After your global grant application is approved 

• ใหรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของโครงการ 

• ใหชื่อสมาชิกโรตารีสองคนท่ีเปนผูมีอํานาจลงนาม 
 

• Provide the project bank account’s information 

• Name two Rotary members as signatories 



หลังจากท่ีใบสมัครทุน Global Grant ไดรับอนุมัติ 
After your global grant application is approved 

• ลงนามขอตกลงทางกฎหมายเก่ียวกับทุน Global 
Grant 

• สงการบริจาคเงินสดใหแกมูลนิธิโรตารีหรือฝากเขาบัญชี

โครงการโดยตรง 
• Sign the global grant legal agreement 

• Submit cash contributions to The Rotary Foundation 

or deposit them directly into the project account 



ทบทวน เย่ียมเยียน และตรวจสอบ 
REVIEWS, VISITS, AND AUDITS 

• การพจิารณาดานเทคนิคในระหวางชวงเวลาท่ีมีการ

พิจารณาใบสมัคร 

• Technical review during the application review 

period 



ทบทวน เย่ียมเยียน และตรวจสอบ 
REVIEWS, VISITS, AND AUDITS 

• ไปเยีย่มที่ตัง้โครงการ การประเมินความเปนไปไดดาน

เทคนิค ณ ท่ีตั้งโครงการของโครงการท่ีไดรับการเสนอโดย

ผูมาเยือนทําการตรวจสอบท่ีตั้งลวงหนา (เยี่ยมในระหวาง

การทําโครงการ) 

• Site visits On-site evaluation of the technical 

feasibility of a proposed project by an advance 

site visitor. (Interim site visit) 



ทบทวน เย่ียมเยียน และตรวจสอบ 
REVIEWS, VISITS, AND AUDITS 

• การตรวจสอบ ประเมิน การจัดการดานการเงิน และดูแล

ทุนสนับสนุนซึ่ง Cadre จะพบปะและประชุม ณ ท่ีตั้ง

โครงการรวมกับผูอุปถัมภและชุมชนท่ีรับประโยชน 

• Audits — An evaluation of the financial 

management and oversight of grant funds, in 

which a cadre member meets on-site with the 

project sponsors and the benefiting community 

 



กระบวนการพิจารณาตามขนาดของทุนสนับสนุน 

การพิจารณาดาน
เทคนิค 

การเย่ียมในระหวาง
โครงการ 

การไปเย่ียมที่ตั้ง
โครงการลวงหนา 

การอนุมัติโดย

คณะกรรมการ
มูลนิธิ 

$15,000-

50,0000 

 
(ข้ึนอยูกับความ

ยากดานเทคนิค) 

$50,001-

100,0000 
  

$100,001-

200,000 
    





วาระท่ี 7 

รายงานความกาวหนา และผลที่ไดรับ 
REPORT YOUR PROGRESS AND OUTCOME 
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รายงานทุน Global Grant 
GLOBAL GRANT REPORTS 

กําหนดการรายงาน - Timeline for Reporting 

• รายงานความกาวหนาภายใน 12 เดือน หลังจาก

ไดรับเงินคร้ังแรก 

• ทุกๆ 12 เดือนตลอดชวงระยะเวลาของทุนสนับสนุน 

• Progress reports within 12 months of first 

payment 

• Every 12 months through the term of the grant 
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รายงานทุน Global Grant 
GLOBAL GRANT REPORTS 

กําหนดการรายงาน - Timeline for Reporting 

• รายงานสุดทายภายใน 2 เดือนเมื่อเสร็จส้ินโครงการ

อยางสมบูรณ 

• Final report within two months of completion 



นโยบายการใหทุนของภาค 3330 
Grant Policy of District 3330  













THANK YOU  
&  

GOOD LUCK 
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