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คำ�แนะน�สำ�หรับทุน Global Grants
(A Guide to Global Grants)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants ฉบับปี 2016 ใช้แทนคู่มือกำรจัดกำรทุนสนับสนุน (Grant Manage-
ment Manual) ส�ำหรับสมำชิกโรตำรีทุกคนที่สนใจสมัครขอรับทุน Global Grant หรือพัฒนำโครงกำร
บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืนมำกขึ้น สมำชิกและผู้น�ำสำมำรถใช้เอกสำรนี้เป็นทรัพยำกร
เพื่อกำรอบรมส�ำหรับสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุนของภำค (District Grant Management Seminar) 
รำยละเอียดข้อมูลมำจำกประมวลนโยบำยของมูลนิธิโรตำรี ข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับ District Grant 
และ Global Grant ของมูลนิธิโรตำรี และถ้อยแถลงนโยบำยเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ (Areas of Focus) 
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบำยเหล่ำนี้จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเอกสำรฉบับนี้ด้วย

มีคำ�ถามหรือ?
หำกมีค�ำถำมเกี่ยวกับบทบำทของท่ำน ขอให้ติดต่อกับผู้น�ำภำค เช่น ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำร ี
ภำค ท่ำนยังสำมำรถปรึกษำกับสมำชิกโรตำรีท่ีมีประสบกำรณ์ซึ่งท�ำงำนเก่ียวกับ Global Grant หรือท�ำ
หน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรีของสโมสร 

ศูนย์สนับสนุนของโรตำรี (Rotary Support Center) สำมำรถตอบค�ำถำมทั่วๆ ไปเกี่ยวกับทุนสนับสนุน 
และกำรมีคุณสมบัติ พนักงำนของเรำท่ีส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีและส�ำนักงำนระหว่ำงประเทศให้กำรสนับ 
สนุนในภำษำต่ำงๆ 8 ภำษำ เจ้ำหน้ำท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภำคยังสำมำรถตอบค�ำถำมเฉพำะเรื่องเก่ียวกับ 
ทุนสนับสนุนได้

หำกท่ำนมีค�ำถำมเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้หรือเอกสำรกำรอบรมอ่ืนๆ ของโรตำรี โปรดส่งค�ำถำมไปที่ learn@
rotary.org

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants เล่มนี้แปลจำก A Guide to Global Grants ฉบับภำษำ

อังกฤษ โดยได้รับมอบหมำยจำกโรตำรีสำกล

ถึงแม้ว่ำคณะกรรมกำรแปลเอกสำรโรตำรีสำกลของศูนย์โรตำรีในประเทศไทยได้แปลและทบทวน

อย่ำงละเอียดแล้ว โรตำรีสำกลและคณะกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถที่จะรับรองควำมสมบูรณ์ของคู่มือ 

เล่มนี้ได้ หำกมีข้อควำมใดที่ไม่ชัดเจนขอให้อ้ำงอิงไปยังคู่มือ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants 

ฉบับภำษำอังกฤษ

คณะกรรมกำรแปลเอกสำรโรตำรีสำกลของศูนย์โรตำรีในประเทศไทย
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บทน�
ในฐำนะสมำชิกสโมสรโรตำรี เรำให้ควำมช�ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ และกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อส่ง
เสริมสันติภำพ ต่อสู้กับโรคภัย จัดหำน�้ำสะอำด ช่วยชีวิตแม่และเด็ก สนับสนุนกำรศึกษำ และส่งเสริม
เศรษฐกิจในท้องถิ่น ทุน Global Grants ของโรตำรีสนับสนุนควำมพยำยำมเหล่ำนี้ในชุมชนต่ำงๆ ทั่ว
โลก ค�ำแนะน�ำเล่มนี้จะช่วยท่ำนในกำรวำงแผนโครงกำรที่มีควำมยั่งยืน บ่งชี้ผลลัพธ์ที่สำมำรถวัดผล
ได้ สมัครขอรับทุน Global Grant และจัดกำรทุนสนับสนุนของท่ำน กำรสร้ำงโครงกำรที่ยั่งยืนซึ่งมีผล 
ที่วัดได้และมั่นคงรวมทั้งกำรจัดกำรทุนสนับสนุนด้วยควำมรับผิดชอบเป็นข้อก�ำหนดของทุน Global  
Grants ของโรตำรี และยังเป็นกำรปฏิบัติที่ส�ำคัญยิ่งของงำนบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและระหว่ำง
ประเทศที่สโมสรให้กำรสนับสนุน

ถึงแม้ว่ำโรแทเรียนทุกคนจะสำมำรถท�ำให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นได้ แต่มิใช่ว่ำโครงกำรของ 
โรตำรีทุกโครงกำรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน Global Grant จำกมูลนิธิโรตำรี  โปรดอ่ำนคู่มือเล่มนี้และ
พิจำรณำว่ำโครงกำรของท่ำนมีสิทธิ์ขอรับทุนหรือไม่
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ข้อก�หนดของ Global Grant (Global Grant Requirement)
สมำชิกโรตำรีจะต้องมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นใน Global Grant ทุกทุน และทุกโครงกำรจะต้องสอด 
คล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับ District Grants และ Global Grants ของมูลนิธิโรตำรี (Terms and 
Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants)

โครงกำรของท่ำนจะต้อง 
c มีผลกระทบที่ยั่งยืนในระยะยำว
c มีกิจกรรมที่เหมำะสมอย่ำงชัดเจนในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรีหนึ่งเรื่อง
c ใช้เงินอย่ำงน้อย 30,000 เหรียญภำยในชุมชน
c ตอบสนองควำมต้องกำรที่ส�ำคัญซึ่งบ่งชี้โดยชุมชนเอง
c ท�ำให้ชุมชนมีศักยภำพที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

ท่ำนจะต้อง
c สมัครขอรับทุนผ่ำน rotary.org
c ท�ำให้ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ในโครงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน
c เป็นผู้ร่วมโครงกำรกับสโมสรในประเทศอื่น
c ท�ำให้สโมสรของท่ำนมีคุณสมบัติขอรับ Global Grant ทุกปี
c ท�ำหน้ำที่เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในโครงกำร Global Grant ที่ด�ำเนินกำรอยู่ไม่เกิน 10 โครงกำร

ในช่วงเวลำเดียวกัน
c พัฒนำแผนงำนโครงกำรที่รวมงบประมำณและแผนจัดกำรกำรเงิน
c วัดควำมก้ำวหน้ำไปสู่ผลที่คำดหวัง
c รำยงำนทุนสนับสนุนที่ยังคงด�ำเนินกำรอยู่ตำมข้อก�ำหนด

กิจกรรมที่มีสำิทธิ์ขอรับทุน (Eligible Activities)
Global Grants สนับสนุนกิจกรรมระหว่ำงประเทศภำยในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรี ดังนี้
= โครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีควำมยั่งยืน วัดผลได้ ซึ่งสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง
= กำรอบรมด้ำนอำชีพ      สร้ำงควำมช�ำนำญภำยในชุมชนผ่ำนโปรแกรมกำรให้ควำมรู้ที่ตั้งเป้ำหมำย

ไว้หรือโดยกำรสนับสนุนทีมผู้มีวิชำชีพซึ่งเดินทำงไปต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงศักยภำพของตนเองหรือ
ศักยภำพของชุมชนที่พวกเขำไปเยี่ยมเยือน เรียนรู้ให้มำกขึ้นเกี่ยวกับทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ

= ทุนกำรศึกษำ  ให้ทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำโทระหว่ำงประเทศแก่ผู้ที่มีวิชำชีพภำยในเรื่องที่
เน้นควำมส�ำคัญ อ่ำนภำคผนวกทุนกำรศึกษำจำก Global Grant เพื่อเรียนรู้รำยละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งสโมสรและภำค
สำมำรถใช้ Global Grants 
และเป็นผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ
หรือผู้อุปถัมภ์ระหว่ำง
ประเทศได้ แต่ในคู่มือเล่มนี้
จะอ้ำงอิงถึงผู้อุปถัมภ์ที่เป็น
สโมสร

มองหำไอคอนกำร
ฝึกอบรมด้ำนอำชีพ   
และทุนกำรศึกษำ   
ในเอกสำรฉบับนี้ เพื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ
ก�ำหนดของทุนสนับสนุน
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การมีคำุณสำมบัติของสำโมสำร (Club Qualification)
ที่โรตำรี เรำต้องกำรให้ทุนสนับสนุนทุกทุนแสดงให้เห็นว่ำเรำเป็นผู้น�ำที่มีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบซึ่ง
ท�ำให้เงินบริจำคทุกบำทมีค่ำ พันธะสัญญำของโรตำรีที่จะรับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรเงินท�ำให้เรำสำมำรถ
ที่จะหำผู้บริจำค เพื่อนผู้ร่วมโครงกำร และชุมชนที่พร้อมจะท�ำงำนไปกับเรำได้ง่ำยขึ้น 

กำรผ่ำนกระบวนกำรมีคุณสมบัติ หมำยถึง สโมสรตกลงยินยอมที่จะท�ำตำมข้อปฏิบัติในกำรจัดกำรทุนสนับ 
สนุนและกำรเงิน และสร้ำงชื่อเสียงของโรตำรีในฐำนะผู้น�ำโลกในด้ำนสุขภำพ กำรสร้ำงสันติภำพ และกำร
พัฒนำระหว่ำงประเทศ

กำรท�ำให้สโมสรของท่ำนมีคุณสมบัติขอรับ Global Grants ต้องด�ำเนินกำร 3 ขั้นตอน ดังนี้

1 เข้ำร่วมกำรสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุน สมำชิกโรตำรีที่มีส่วนร่วมในโครงกำรซึ่งรับเงินทุน
สนับสนุนควรจะเข้ำร่วมกำรสัมมนำทุนสนับสนุนในภำค หำกสมำชิกที่มีส่วนร่วมในโครงกำร
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรสัมมนำได้ สโมสรของท่ำนสำมำรถส่งนำยกรับเลือกหรือสมำชิกอื่นเข้ำ
ร่วมแทนได้ ต้องมีผู้แทนจำกสโมสรของท่ำนอย่ำงน้อยหนึ่งคนเข้ำร่วมกำรสัมมนำกำรจัดกำร
ทุนสนับสนุน

2 กรอกบันทึกควำมเข้ำใจของสโมสร (MOU)  MOU นี้คือข้อตกลงระหว่ำงสโมสรและภำคของ
ท่ำนซึ่งเป็นโครงร่ำงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของมูลนิธิในกำรจัดกำรทุนสนับสนุน นำยกและนำยกรับ
เลือกสโมสรจะพิจำรณำ MOU ลงนำม และส่งให้แก่ภำคของท่ำน

3 ยินยอมตำมข้อก�ำหนดกำรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ก�ำหนดโดยภำคของท่ำน นโยบำยของ 
โรตำรีก�ำหนดให้มีมำตรฐำนร่วมกันส�ำหรับสโมสรโรตำรีทุกสโมสร แต่ภำคของท่ำนอำจจะมี
ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมได้

ท�ำตำมขั้นตอนเหล่ำนี้ให้สมบูรณ์ทุกปีเพื่อให้มีคุณสมบัติ

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
หำกท่ำนคิดจะสมัครขอรับทุน Global Grant และสโมสรของท่ำนมีคุณสมบัติที่จะท�ำได้ ต้องมั่นใจ
ว่ำโครงกำรของท่ำนเป็นไปตำมข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์ของ Global Grant  กิจกรรม Global Grant 
จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนท่ีรับประโยชน์และมีสมำชิกโรตำรีเป็นผู้น�ำและจะต้องมีผลที่
วัดได้ และมีผลกระทบซึ่งจะด�ำเนินต่อไปหลังจำกที่ใช้เงินทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว

 ติดต่อกับประธำน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร มู ล นิ ธ ิ
โรตำรีภำคของสโมสรท่ี
เป็นผู้อุปถัมภ์คำดหวังของ
โครงกำรเพื่อดูว่ำสโมสรมี
คุณสมบัติหรือไม่

 หำกสโมสรของท่ำน
ไม่เป ็นไปตำมข้อก�ำหนด
เหล่ำนี้ สโมสรอำจจะมีสิทธิ์
ขอ District Grant หรือ
ตัวเลือกในกำรให้ทุนอื่นๆ 
โปรดติดต่อกับผู้น�ำภำคเพื่อ
ขอรับรำยละเอียดเพิ่มเติม



บทที่ 1
ท�ให้เกิดผลกระทบ
ที่มีคำวามยั่งยืน
(Make A Sustainable Impact)
ที่โรตำรีเรำต้องกำรให้โครงกำรของเรำมีผลกระทบที่ยั่งยืนยำวนำนหลังจำกที่ทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
กลับบ้ำนไปแล้ว ผู้รับทุนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและสโมสรของท่ำนได้ส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำยเกี่ยวกับ
โครงกำรให้มูลนิธิแล้ว
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คำวามยั่งยืน (Sustainability)
ควำมยั่งยืนมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละองค์กร ส�ำหรับโรตำรีแล้ว ควำมยั่งยืนหมำยถึงกำรแก้ไข 

ปัญหำในระยะยำวของชุมชนเพื่อให้สมำชิกของชุมชนสำมำรถสนับสนุนต่อไปได้ด้วยตนเองหลังจำกใช้เงิน

ทุนสนับสนุนหมดลงแล้ว

ท่ำนจะท�ำอย่ำงไรให้โครงกำรมีควำมยั่งยืน ต้องมั่นใจว่ำ

•	 เริ่มต้นกับชุมชน  ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพควรท�ำงำนร่วมกับสมำชิกของชุมชนที่ได้รับประโยชน์เพื่อบ่งชี้ควำม

ต้องกำรและพัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำซึ่งจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสอดคล้องกับค่ำนิยม

และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

•	 ส่งเสริมควำมเป็นเจ้ำของในท้องถิ่น  เมื่อสมำชิกในชุมชนยอมรับโครงกำรเป็นของตนแล้วจะเป็นเครื่อง 

หมำยที่แสดงถึงควำมส�ำเร็จของโครงกำรอย่ำงแท้จริง กำรให้อ�ำนำจแก่สมำชิกชุมชนในกำรประเมิน

ควำมต้องกำรและวำงแผนโครงกำรที่ตอบสนองพวกเขำ จะน�ำไปสู่โครงกำรที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

และมีผลลัพธ์ที่คำดหวังซึ่งยั่งยืนมำกที่สุด บ่งชี้สมำชิกคนส�ำคัญในชุมชนที่สำมำรถช่วยส�ำรวจกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนได้

•	 ให้กำรอบรม  ควำมส�ำเร็จของโครงกำรขึ้นอยู่กับประชำชน กำรให้กำรอบรม ให้ควำมรู้ และเข้ำถึง 

ชุมชน หมำยถึง ท่ำนท�ำให้ศักยภำพของผู้รับประโยชน์มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงกำร ยืนยันว่ำมีแผนงำนที่จะถ่ำยโอนควำมรู้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ใหม่ๆ ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น 

เพื่อจัดกำรอบรมนี้

•	 จัดซื้อในท้องถิ่น ซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีจำกแหล่งในท้องถิ่นหำกเป็นไปได้ ต้องมั่นใจว่ำมีอะไรใน 

ท้องถิ่นด้วย สร้ำงศักยภำพเพ่ือให้สมำชิกในชุมชนสำมำรถด�ำเนินกำรรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่ำ

นั้นได้ด้วยตนเอง ให้กำรตอบแทนผู้ขำยของโครงกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้พวกเขำจัดหำวัสดุเพิ่ม

เติมต่อไปเรื่อยๆ

•	 จัดหำเงินทุนในท้องถิ่น  กำรได้รับเงินทุนจำกรัฐบำลท้องถิ่น โรงพยำบำล บริษัทห้ำงร้ำน หรือองค์กร 

อื่นๆ ในท้องถิ่น จะผนวกรวมโครงกำรของท่ำนเข้ำกับชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมควำมส�ำเร็จของ

โครงกำรในระยะยำว

•	 วัดผลควำมส�ำเร็จ  เริ่มจำกกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเริ่มต้นโครงกำรเพื่อพิจำรณำว่ำท่ำนจะเริ่มต้นจำก

ที่ใด รวมเอำผลลัพธ์ที่คำดหวังซึ่งวัดผลได้เอำไว้ในแผนงำนโครงกำรและตัดสินใจว่ำจะเก็บข้อมูลตลอด

ระยะเวลำโครงกำรและภำยหลังอย่ำงไร รักษำควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนจะช่วยให้ท่ำนสำมำรถ

เก็บข้อมูลและจัดกำรกับประเด็นต่ำงๆ ที่ข้อมูลเผยให้เห็น

Global Grants ต้องมีกำรปฏิบัติต่ำงๆ เหล่ำนี้ ในกำรสมัครขอรับทุน จะต้องอธิบำยว่ำโครงกำรของท่ำน 

จะรวมเอำแต่ละข้อเข้ำไว้ด้วยกันได้อย่ำงไร 

ส�ำหรับตัวอย่ำงโครงกำรท่ีแสดงถึงวิธีกำรปฏิบัติท่ียั่งยืนเหล่ำนี้ในทำงปฏิบัติ ขอให้ลงทะเบียนหลักสูตร 

Rotary Grants: Building a Global Grant ที่ ศูนย์กำรเรียนรู้ของโรตำรี (Rotary’s Learning Center) 

ท่ำนยังสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภำคเพ่ือหำรือว่ำจะสำมำรถรวมเอำวิธีกำรปฏิบัติ

เหล่ำนี้เข้ำไว้ในโครงกำรได้อย่ำงไร

พิจำรณำอุปถัมภ ์
กลุ ่มบ� ำ เพ็ญประโยชน ์
ชุมชนโรตำรี (Rotary  
Community Corps - 
RCC) ซึ่งเป็นทีมอำสำสมัคร 
ในชุมชนที่ ให ้ค� ำแนะน�ำ
และช่วยเหลือในโครงกำร 
พวกเขำยังสำมำรถสร้ำง
ศั กยภำพภำย ในชุ มชน
และดูแลควำมต ่อ เนื่ อ ง
ของโครงกำรหลังจำกที่ทุน
สนับสนุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
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ท�ำให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืน (Make a Sustainable Impact)

เริ่มต้นกับชุมชน

จัดให้มีกำรอบรม

หำเงินทุนในท้องถิ่น

ส่งเสริมกำรเป็นเจ้ำของในท้องถิ่น

จัดซื้อในท้องถิ่น

วัดผลควำมส�ำเร็จ
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ท�ให้เกิดผลกระทบในเรื่องที่เน้นคำวามสำ�คำัญของเรา
(Make an Impact in our Areas of Focus)
โลกนี้ไม่มีวันที่จะไม่มีปัญหำ เพื่อจะเน้นควำมพยำยำมของสโมสรโรตำรี มูลนิธิโรตำรีได้บ่งชี้เรื่องต่ำงๆ ที่

โรตำรีสำมำรถท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน ต่อไปนี้คือวิธีกำรเริ่มต้น

ข้อแรกคือ กำรเลือกเรื่องท่ีเน้นควำมส�ำคัญอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่องที่ท่ำนต้องกำรท�ำงำนให้แก่ชุมชนที่รับ 

ประโยชน์ เรื่องที่เฉพำะเจำะจงลงไปเหล่ำนี้จะช่วยให้เรำสำมำรถปรับแนวทำงกำรท�ำงำนในท้องถ่ินและ 

ขยำยผลกระทบทั่วโลกได้มำกที่สุด

  ส่งเสริมสันติภำพ

  ต่อสู้กับโรคภัย

  จัดหำน�้ำสะอำด

  รักษำชีวิตแม่และเด็ก

  สนับสนุนกำรศึกษำ

  สร้ำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น

แล้วจึงพิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยในระดับสูงในเรื่องที่ท่ำนได้เลือก คิดพิจำรณำเกี่ยวกับผลกระทบที่ 

ต้องกำรจะท�ำให้เกิดขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับทุน Global Grant  ตัวอย่ำงเช่นเพื่อสนับ 

สนุนกำรศึกษำเรำจะต้องลดควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศในด้ำนกำรศึกษำในชุมชน หรือเพื่อที่จะช่วยชีวิต

แม่และเด็ก เรำจะต้องมั่นใจว่ำจะต้องมีสตรีคลอดบุตรได้ปลอดภัยจ�ำนวนมำกขึ้น

ข้อสุดท้ำย เลือกโครงกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำย อ่ำนถ้อยแถลงนโยบำยเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญเพื่อดูรำย

ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม Global Grant ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนและผลลัพธ์ที่จะตกอยู่ในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

แต่ละเรื่อง  ถ้อยแถลงนโยบำยในแต่ละเรื่อง รวมถึง

l เป้ำหมำยที่โรตำรีคำดหวังจะบรรลุในแต่ละเรื่อง

l กิจกรรมที่มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนและอยู่ภำยในขอบเขตของเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l องค์ประกอบที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินโครงกำรทุนสนับสนุนในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญให้ประสบควำมส�ำเร็จ

ใช้เอกสำรนี้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจว่ำจะใช้กิจกรรมใดเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับสูง ตัวอย่ำงเช่น  

กำรรักษำชีวิตแม่และเด็ก สโมสรของท่ำนอำจจะอบรมแพทย์และพยำบำลในโรงพยำบำลท้องถิ่นเพื่อให ้

แม่ ที่ก�ำลังจะคลอดบุตรสำมำรถคลอดได้อย่ำงปลอดภัยมำกขึ้น หรือเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรศึกษำ

สโมสร ของท่ำนและผู้น�ำในท้องถิ่นจะลดช่องว่ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศในชุมชนโดยกำรเป็นเจ้ำภำพ 

จัดกำร ประชุมส�ำหรับพ่อแม่เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำของเด็กผู้หญิงและจัดอุปกรณ์เครื่อง

อ�ำนวยควำมสะดวกใหม่ๆ รวมทั้งทรัพยำกรต่ำงๆ ส�ำหรับเด็กผู้หญิงในโรงเรียนในท้องถิ่น 
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เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเน้นควำมส�ำคัญโดยกำรลงทะเบียนหลักสูตรเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของ 

โรตำรีที่ศูนย์กำรเรียนรู้ของโรตำรี (Learning Center) ท่ำนยังสำมำรถอ่ำนค�ำแนะน�ำเก่ียวกับเรื่องที่เน้น

ควำมส�ำคัญของโรตำรีเพื่อหำข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีสิทธิ์ใช้ทุน Global Grant ในแต่ละเรื่อง

ที่เน้นควำมส�ำคัญได้

คำวามต้องการและคำวามเข้มแข็งของชุมชน
(Your Community’s Needs and Strengths)
ต้องท�ำให้มั่นใจว่ำโครงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและสร้ำงอยู่บนควำมเข้มแข็งที่จะ 

ท�ำให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับกำรสนับสนุนและสำมำรถด�ำเนินโครงกำรต่อไปได้โดยสมำชิกของชุมชนใน 

ท้องถิ่นเองหลังจำกท่ีโครงกำรจบสิ้นลงและควรท�ำให้มั่นใจว่ำโครงกำรจะได้ผลดีภำยในกรอบของ

วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น และสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของตั้งแต่แรกเริ่ม

เนื่องจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร โรตำรี 

จึงขอให้ผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินควำมต้องกำรของชุมชนเป็นขั้นต้น ซ่ึงจะเป็นกำรก�ำหนดว่ำ 

โครงกำรจะถูกด�ำเนินกำรจำกข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะท�ำให้มีเครดิตที่ดีและยังเป็นกฎเกณฑ์หนึ่ง 

ของโรตำรีที่เกี่ยวกับควำมยั่งยืนของโครงกำร กำรท่ีจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีในประเด็นนี้จะต้องให้

กลุ่มคนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมนั่นคือ บุรุษและสตรี ผู้สูงอำยุและเยำวชน ผู้น�ำและสมำชิกชุมชนที่เป็น

ส่วนน้อย ผู้รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้บริหำรโรงพยำบำลที่มีประสบกำรณ์ กำรรับฟังแง่มุมต่ำงๆ ที่

มีควำมหลำกหลำยเหล่ำนี้จะช่วยให้สโมสรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ตระหนักถึงควำมเข้มแข็ง และเข้ำใจ 

ว่ำจะสำมำรถใช้ควำมเข้มแข็งน้ีเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรส�ำคัญที่เก่ียวกับหนึ่งในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

ของโรตำรีได้อย่ำงไร

วิธีการเริ่มต้น (Here’s how you can get started)
ตัดสินใจว่ำท่ำนต้องกำรท�ำกำรประเมินอย่ำงไร เครื่องมือประเมินชุมชน (Community Assessment 

Tools) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรประเมินหลำยประเภท ท่ำนสำมำรถใช้เงินจำก District Grant เพื่อท�ำ 

กำรประเมินชุมชน สอบถำมผู้น�ำภำคว่ำมีเงินทุนนี้อยู่หรือไม่

หลังจำกนั้นก�ำหนดควำมต้องกำรที่ท่ำนจะสำมำรถสนองตอบตลอดระยะของกำรใช้ Global Grant โดย 

อยู่บนพื้นฐำนของผลกำรประเมิน ท่ำนอำจจะพิจำรณำถึงขอบเขตและงบประมำณ เมื่อบ่งชี้โครงกำร

ที่เป็นไปได้แล้วจะต้องมั่นใจว่ำ

•	 เป็นไปตำมแนวทำง Global Grant ของโรตำรี

•	 มีควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคนิค

•	 ท่ำนและสโมสรผู ้ร ่วมโครงกำรมีคุณสมบัติท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรผ่ำนควำมเชี่ยวชำญและ

ทรัพยำกรโดยรวม

•	 ประเด็นดังกล่ำวนี้ยังมิได้รับกำรตอบสนองโดยองค์กรอื่น
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เมื่อท�ำกำรประเมินเสร็จสมบูรณ์และเลือกเป้ำหมำยที่เหมำะสม รวมทั้งโครงกำรที่ต้องกำรจะบรรลุ 

เป้ำหมำย นั่นคือท่ำนได้วำงแผนกำรท�ำงำนที่จะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงชีวิตของสมำชิกในชุมชน

อย่ำงยั่งยืน

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
ควำมยั่งยืนของโครงกำรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำยประกำร โรตำรีได้เลือกเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ 
6 เรื่องที่จะท�ำงำนและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง เป็นลักษณะพิเศษของ
โครงกำรที่จะให้เงินผ่ำนทุน Global Grants โครงกำรที่มีควำมยั่งยืนซึ่งมีผลกระทบในระยะยำวจะ
ช่วยให้เรำท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมหมำยต่อชุมชนที่เรำบ�ำเพ็ญประโยชน์และอำศัยอยู่



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

ภำยในชุมชนของเรำและทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและลงมือปฏิบัติกำร เรำรู้สึกว่ำควำมร่วม

มืออันดียิ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำจำกวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงมำท�ำงำนร่วมกันในโครงกำรหน่ึงโครงกำร 

นี่คือเหตุผลว่ำท�ำไมเรำจึงต้องท�ำให้กำรมีผู้ร่วมโครงกำรระหว่ำงประเทศเป็นองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้

หนึ่งข้อส�ำหรับ Global Grants
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ข้อก�หนดในการมีผู้ร่วมโคำรงการ
(Partnership Requirements)
ในกำรสมัครขอรับทุน Global Grant  สโมสรโรตำรี 2 สโมสรหรือมำกกว่ำต้องท�ำงำนร่วมกันดังนี้

•	 ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ (host sponsor) เป็นผู้ร่วมโครงกำรในชุมชนนั้นหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งด�ำเนิน

โครงกำร

•	 ผู้อุปถัมภ์ต่ำงประเทศ (international sponsor) ท�ำงำนร่วมกับผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ แต่มีที่ตั้งอยู่นอก

ประเทศผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพ

ผู้อุปถัมภ์ทุกฝ่ำยต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและมีสิทธิ์ขอรับ Global Grant ติดต่อกับประธำนมูลนิธิโรตำรี

ภำคของสโมสรอุปถัมภ์ที่คำดหวังเพื่อตรวจสอบว่ำสโมสรนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่

บทบาทหน้าที่ของผู้อุปถัมภ์ (Sponsor Roles)
ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและระหว่ำงประเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมบทบำทผู้อุปถัมภ์ของแต่ละ

ฝ่ำยขึ้นอยู่กับสโมสรที่เกี่ยวข้อง ควำมเข้มแข็งของชุมชน และลักษณะของโครงกำร กำรสื่อสำรเป็นเรื่อง

ส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดสัมพันธภำพอันดี

ผูอุ้ปถมัภต์่างประเทศ
(international sponsor)

•	 ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ สนบัสนุนดา้นเทคนิค 
และใหค้�าแนะน�าต่างๆ 

•	 ท�างานในสว่นทีส่ามารถท�าไดจ้ากทีห่า่งไกล 
รวมทัง้ร่วมบ�าเพญ็ประโยชน์ในระหว่างไป
เยีย่มโครงการ

•	 จดัเตรยีมทมี VTT หรอืผูร้บัทนุการศกึษาใน
การเดนิทางและศกึษาในต่างประเทศ

ผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพ
(host sponsor)

•	 รเิริม่โครงการ
•	 ท�าการประเมนิชมุชน
•	 บรหิารโครงการและงบประมาณ
•	 ช่วยเหลือในท้องถิ่นและให้การสนับสนุน 

VTT  และผูร้บัทุนการศกึษา  ในชว่ง
ทีอ่ยูต่่างประเทศ

•	 รบัเงนิทนุโครงการ

ผูอุ้ปถมัภท์ัง้สองฝ่าย 
•	 ต้องมีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วม  Global Grant
•	 พฒันาแผนงานโครงการ
•	 แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการทีป่ระสานงานกนั
•	 เป็นเพือ่นรว่มโครงการกบัองคก์รทีใ่หค้วามรว่มมอื (องคก์รทีม่ใิชข่องรฐั กลุม่ชมุชนหรอืหน่วย

งานราชการ) หากจ�าเป็น

 ใช้ Rotary Ideas  
เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ผู ้ ร ่ ว ม 
โครงกำรทั่วโลกและหำ 
ทุ นอำสำส มัครหรื อสิ่ ง 
ของบริจำค เรียนรู้เพิ่มเติม 
โดยกำรลงทะเบียนหลัก 
สูตร Developing and  
Promoting ที่ Learning 
Center ของโรตำรี



ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน Global Grants 2: มีผู้ร่วมโครงกำรเพื่อท�ำให้เกิดผลกระทบมำกที่สุด 15

องคำ์กรที่ให้คำวามร่วมมือ (Cooperating Organizations)
กำรร่วมมือกับองค์กรอื่นสำมำรถส่งเสริมคุณภำพและประสิทธิภำพโครงกำร องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ

สำมำรถให้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค ค�ำแนะน�ำ กำรอบรม กำรให้ควำมรู้ หรือกำรสนับสนุนอื่นๆ หำก

ท่ำนท�ำงำนร่วมกับองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ ทั้งสโมสรและองค์กรจะต้องท�ำบันทึกควำมเข้ำใจขององค์กร

ที่ให้ควำมร่วมมือให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มต้นโครงกำร แม้ว่ำองค์กรและอำสำสมัครอื่นๆ อำจจะมีบทบำท

มำกเพียงใดก็ตำม ในที่สุดแล้วผู้อุปถัมภ์โครงกำรจะมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่คำดหวังของโครงกำร

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember) 
ผู้อุปถัมภ์โรตำรีทุกฝ่ำยมีควำมรับผิดชอบเท่ำเทียมกันต่อควำมส�ำเร็จต่อโครงกำรที่ใช้เงิน Global 
Grant กำรเป็นผู้ร่วมโครงกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ คือ กำรที่ผู้ร่วมโครงกำรแต่ละฝ่ำยท�ำงำนของ
ตน ในขณะเดียวกันต้องสื่อสำรและให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยอื่นๆ เพื่อกำรจัดกำรโครงกำรได้อย่ำงดี



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

ผิดชอบอย่ำงชัดเจน เก็บข้อมูลพื้นฐำนเพื่อท�ำกำรเปรียบเทียบและตัดสินใจว่ำจะวัดผลกระทบของ

โครงกำรอย่ำงไร จัดท�ำงบประมำณที่เป็นจริง
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พัฒนาแผนงานโคำรงการ (Develop a Project Plan)
กำรประสำนงำนเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำแผนงำนของโครงกำร สโมสรที่อุปถัมภ์ควรจะท�ำงำน 

ร่วมกันและเห็นชอบว่ำจะจัดกำรในแต่ละส่วนของโครงกำรอย่ำงไร และจะด�ำเนินงำนตำมแนวทำงของ 

Global Grant ของโรตำรีได้อย่ำงไร  อย่ำงน้อยที่สุด แผนงำนควรมีกำรบันทึกเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้เป็น

ข้อมูล

•	 ผลกระทบที่ต้องกำรท�ำให้เกิดกับชุมชน

•	 เป้ำหมำยที่วัดได้และผลที่คำดหวังของโครงกำร

•	 กำรปฏิบัติที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนของโครงกำร

•	 กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบเพื่อให้ครอบคลุมงำนทุกส่วน

•	 ติดตำมผลและเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับประโยชน์

•	 มีแนวทำงเลือกที่เป็นไปได้หำกกิจกรรมไม่ได้รับผลกระทบตำมที่ต้องกำร

ให้สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนงำน  พวกเขำสำมำรถสร้ำงแผนงำนโครงกำรร่วมกับ

ท่ำนหรือพิจำรณำทบทวนและให้ข้อมูลย้อนกลับได้  แผนงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุดจะท�ำให้โรแท- 

เรียนและสมำชิกในชุมชนปฏิบัติงำนร่วมกันได้ ควำมร่วมมือกันรวมทั้งกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้น

ของโรแทเรียนควรจะให้ทุกคนที่ได้ดูแผนโครงกำรของท่ำนมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน

ก�หนดไทม์ไลน์ (Create a timeline)
เนื่องจำกมีงำนและหน้ำที่รับผิดชอบมำกมำยที่จะต้องจดจ�ำ กำรจัดท�ำไทม์ไลน์หรือล�ำดับเหตุกำรณ์ที่จะ

เกิดขึ้นตำมล�ำดับเวลำจะช่วยให้ม่ันใจได้ว่ำทุกอย่ำงได้ถูกจัดท�ำตำมก�ำหนดเวลำและไม่มีกำรหลงลืมงำน 

ใด  พิจำรณำว่ำจะต้องใช้เวลำเท่ำใดในแต่ละขั้นตอนของกำรวำงแผน กำรด�ำเนินงำน และกำรติดตำม

โครงกำร รวมทั้งงำนกิจกรรมและงำนที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น

•	 กำรประเมินชุมชน

•	 กำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร

•	 กำรอบรม

•	 กำรประชุมที่ส�ำคัญร่วมกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์และองค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ

•	 กำรประชุมติดตำมงำน กำรสนทนำและกำรตกลงยินยอม

•	 กำรสื่อสำรตำมก�ำหนดเวลำกับผู้อุปถัมภ์ ผู้รับประโยชน์ องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อื่นๆ

•	 สิ่งส�ำคัญและเกณฑ์มำตรฐำนในกำรด�ำเนินโครงกำร

•	 กำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องตลอดโครงกำร

•	 กำรประเมินผลในช่วงกลำงและช่วงท้ำยของโครงกำร

 เพจ Develop 
Projects ที่ My Rotary 
มีทรัพยำกรที่จะช่วยท่ำน
ตลอดช่วงอำยุโครงกำร
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ท�งานเป็นทีม (Work as a team)
ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศต่ำงก็มีคณะกรรมกำรโครงกำรที่ประกอบด้วยสมำชิก 

โรตำรีอย่ำงน้อย 3 คน กำรมีคณะกรรมกำรโครงกำรท�ำให้มั่นใจได้ว่ำท่ำนมีทีมงำนที่จะสนับสนุนโครงกำร 

ทุกคนรู้รำยละเอียดของโครงกำร ตัดสินใจร่วมกันและท�ำให้มั่นใจว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปตำมงบ

ประมำณ

ผู้อุปถัมภ์แต่ละฝ่ำยแต่งตั้งผู้ติดต่อเบื้องต้นหนึ่งคนเพื่อรับผิดชอบในกำรติดต่อกับโรตำรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ทุนสนับสนุนทั้งหมด และวำงแผนกำรสื่อสำรที่จะท�ำให้สโมสรของท่ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำร ในที่สุดแล้ว 

สโมสรนั่นเองมิใช่โรแทเรียนแต่ละคนที่เป็นผู้รับผิดชอบผลของโครงกำร

วางแผนงานเพื่อคำวามต่อเนื่อง (Plan for continuity)
ในทุกๆ ปีโรตำรี ผู้น�ำสโมสรเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำร จะต้องบ่งชี้ผู้น�ำที่มีพันธสัญญำกับ

โครงกำรและคำดหวังว่ำจะมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลำของทุนสนับสนุน  ในบำงครั้ง กรรมกำรของโครงกำร

อำจจะไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้ จึงต้องก�ำหนดกระบวนกำรที่จะหำคนมำทดแทนได้เมื่อจ�ำเป็น หำกสโมสร

อุปถัมภ์มอบหมำยให้นำยกสโมสรเป็นผู้ติดต่อเบื้องต้น จะต้องขอให้นำยกเป็นกรรมกำรโครงกำรด้วย

ตัดสำินใจว่าใคำรจะท�อะไร (Decide who will do what)
ในตอนนี้ ท่ำนมีผู้น�ำโครงกำรแล้ว แบ่งงำนที่ส�ำคัญจำกแผนงำนโครงกำรในกลุ่มผู้น�ำและคนอื่นๆ มอบ

หมำยงำนให้สมำชิกทีมงำน องค์กรท่ีให้ควำมร่วมมือ สมำชิกในชุมชน และอื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น  หำกแผน

งำนของท่ำนรวมถึงกำรจัดกำรอำสำสมัครในท้องถิ่น ต้องให้ใครคนหนึ่งรับผิดชอบในกำรหำอำสำสมัคร 

ต้อนรับพวกเขำที่ที่ตั้งโครงกำร จัดหำอำหำรและอำหำรว่ำง รวมทั้งขอบคุณในกำรท�ำงำนของพวกเขำ  

หน้ำที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญอื่นๆ เช่น กำรเข้ำถึงชุมชน กำรรักษำภำพลักษณ์สำธำรณะที่ดี และกำรส่งเสริม

โครงกำรโดยกำรใช้ส่ือทำงสังคม จดบันทึกหน้ำท่ีรับผิดชอบเหล่ำนั้นและขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น

เจ้ำของงำนแต่ละชิ้น กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจะท�ำให้ท่ำนสำมำรถประหยัดเวลำใน 

ภำยหลังและมั่นใจว่ำงำนทุกอย่ำงท�ำเสร็จสิ้น และช่วยให้คณะกรรมกำรโครงกำรมุ่งควำมส�ำคัญไปที่ผล 

ลัพธ์โดยรวมของโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุน

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Avoid conflicts of interest)
สมำชิกโรตำรีเป็นผู้น�ำภำยในชุมชนของพวกเขำ อำจจะมีกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล หรือเจ้ำของบริษัท

ชิปปิ้ง ในขณะที่เป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งท่ีผู้น�ำของชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในโครงกำร จะต้องไม่มีใครที่ม ี

ผลประโยชน์ทับซ้อนทำงกำรเงินในโครงกำรท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรโครงกำร แม้แต่กำรมีท่ำทีว่ำจะเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถเป็นอุปสรรคต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำรได้ สอบถำมกรรมกำรว่ำพวกเขำ

มีผลประโยชน์ด้ำนกำรเงินในโครงกำรหรือไม่ และเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในใบ

สมัครของท่ำน
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ขอคำ�แนะน�จากผู้เชี่ยวชาญ (Get expert advice)
สมำชิกโรตำรีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพ เรำใช้ควำมรู้เพื่อจัดกำรกับควำมท้ำทำยในแนวทำงใหม่ๆ เรำ

ยังรู้ว่ำเมื่อใดที่เรำต้องกำรใช้ผู้เชี่ยวชำญ คณะกรรมกำรโครงกำรของผู้อุปถัมภ์สำมำรถหำค�ำแนะน�ำของผู้

เชี่ยวชำญได้จำกกลุ่มคนดังต่อไปนี้

l สมำชิกสโมสรที่มีคุณสมบัติ (เช่น ปรึกษำหำรือกับวิศวกรโยธำเกี่ยวกับโครงกำรน�้ำ)

l องค์กรท่ีให้ควำมร่วมมือท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและทรัพยำกรด้ำนเทคนิคท่ีจะช่วยให้ท่ำนพัฒนำและด�ำเนิน

โครงกำรได้ 

l กลุ่มโรแทเรียนปฏิบัติกำร (Rotarian Action Group - RAG) ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร

l ผู้จัดกำรเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรี ซึ่งช่วยจัดกำรแผนงำนโครงกำรที่มีสิทธิ์ขอรับทุนและให้ค�ำ

แนะน�ำเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคของมูลนิธิโรตำรี (Cadre of Technical Advisor) สำมำรถให้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน

เทคนิค และประเมินโครงกำรที่ใช้ทุนสนับสนุนที่มีขนำดใหญ่ให้แก่คณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรี

บ่งชี้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ (Identify Measureable Outcomes)
เมื่อท่ำนวัดผลของควำมส�ำเร็จ ท่ำนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำได้ท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงที่ดีขึ้น ชื่อเสียงของ

โรตำรีในฐำนะที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีควำมมุ่งมั่นและมีประสิทธิภำพขึ้นอยู ่

กับสโมสรของท่ำนและสโมสรอีกนับหมื่นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก เรำต้องกำรวัดผลสิ่งดีๆ ที่เรำ

กระท�ำในโลกนี ้ เรำจึงสร้ำงมันขึ้นในข้อก�ำหนดของ Global Grant กำรท�ำให้ผลกระทบมีคุณสมบัติยังท�ำ 

ให้สำมำรถส่งเสริมโครงกำรได้ง่ำยขึ้นเมื่อประสบควำมส�ำเร็จ

วิธีการเริ่มต้น (Here’s how can you get started)
พิจำรณำผลลัพธ์ที่คำดหวังของโครงกำรท่ีจะเกิดกับชุมชนและพิจำรณำว่ำจะวัดผลกำรเปลี่ยนแปลงใน

ทำงบวกได้อย่ำงไร ใช้เอกสำรภำคผนวกแผนกำรติดตำมและประเมินผล Global Grant (Global Grant 

Monitoring and Evaluation Plan Supplement) เพื่อค้นหำประเด็นข้อมูลที่วัดผลได้ และพัฒนำแผน

งำนกำรประเมินผลซึ่งจะต้องรวมอยู่ในใบสมัครทุนสนับสนุน

l บ่งชี้เฉพำะว่ำใครจะเป็นผู้รับประโยชน์จำกโครงกำรของท่ำน และได้รับประโยชน์อะไรบ้ำง

l ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรเปรียบเทียบและก�ำหนดเป้ำหมำยที่จะวัดควำมก้ำวหน้ำในระหว่ำงและ

หลังจำกโครงกำร

l บ่งชี้วิธีกำรวัดผล

l สร้ำงไทม์ไลน์ (เส้นก�ำหนดเวลำ)
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จัดงบประมำณ 5-10% ของเงินทุนโครงกำรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรประเมินผล เช่น กำรเดิน 

ทำงในประเทศ กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรต่ำงๆ และวัสดุอุปกรณ์ เน่ืองจำกกำรวัดผล

ควำมส�ำเร็จของเรำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง โรตำรีจึงคำดหวังที่ให้มีกำรก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยกำรประเมินเอำไว้ในงบ

ประมำณของ Global Grant ทุกๆ โครงกำร

สำร้างแผนการเงิน (Create a Financial Plan)
ก่อนที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่ำนต้องพัฒนำแผนจัดกำรกำรเงินก่อน แผนงำนจะช่วยในกำรจัดกำรเงิน

ทุนได้อย่ำงดี กำรควบคุมดูแล ส่งเสริมควำมโปร่งใสและลดข้อผิดพลำดรวมทั้งกำรใช้จ่ำยเงินผิดประเภท 

แผนกำรจัดกำรกำรเงินแสดงถึงวิธีที่ท่ำนจะด�ำเนินกำรดังนี้

l เบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนอย่ำงถูกต้องในระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำร

l จัดเก็บบันทึกกำรเงินอย่ำงถี่ถ้วน

l จัดกำรบัญชีธนำคำรที่ควบคุมดูแลโดยสโมสรหรือภำค

กำรจัดกำรเงินทุนผิดพลำดเป็นกำรฝ่ำฝืนโดยตรงต่อบททดสอบ 4 แนวทำงตลอดจนพันธะกิจและค่ำนิยม

ของโรตำรี สโมสรที่จัดกำรกำรเงินทุนสนับสนุนผิดพลำดบ่อนท�ำลำยควำมน่ำเช่ือถือของโรตำรีและมูลนิธิ  

หำกมีกำรใช้เงินผิดประเภท ผู้อุปถัมภ์จะต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินเต็มจ�ำนวนคืนแก่มูลนิธิโรตำรี และ

ยังเสี่ยงต่อกำรถูกแขวนจำกกำรท�ำกิจกรรมของมูลนิธิโรตำรีหรือถูกยุบเลิก

พัฒนางบประมาณ (Develop a Budget)
เมื่อพัฒนำงบประมำณ ต้องให้ควำมสนใจในเรื่องเป้ำหมำยของโครงกำรและทรัพยำกรกำรหำทุนของผู้ 

อุปถัมภ์ จัดท�ำงบประมำณเบื้องต้น ปรึกษำหำรือว่ำมีเงิน DDF และเงินสดจ�ำนวนเท่ำใด และปรับงบ

ประมำณให้เป็นไปตำมต้องกำร จะต้องส่งงบประมำณท่ีแจกแจงรำยละเอียดและประเภทไปพร้อมกับใบ

สมัคร

เมื่อคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสิ่งของและกำรบริกำรต่ำงๆ ต้องท�ำกำรประกวดรำคำหรือใบเสนอรำคำ

ค่ำใช้จ่ำยหลักแต่ละรำยกำรจำกอย่ำงน้อย 3 ร้ำน เพื่อให้มั่นใจว่ำท่ำนจะได้รับคุณภำพที่ดีที่สุดในรำคำดี

ที่สุด ในกระบวนกำรประกวดรำคำแข่งขัน ต้องบ่งช้ีสมำชิกโรตำรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประกวดรำคำ

ของผู้ขำยและมั่นใจว่ำสมำชิกโรตำรีนั้นมิได้เป็นกรรมกำรโครงกำรเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ

คัดเลือกผู้ขำยได้แล้ว ต้องท�ำเอกสำรชี้แจงเหตุผลท่ีเลือกและเก็บบันทึกกำรประกวดรำคำทั้งหมดเอำไว้ 

ท่ำนจะต้องรวบรวมรำยละเอียดเหล่ำนี้ใส่ลงในใบสมัครด้วย
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การหาทุน (Raise Funds)
Global Grant เป็นกำรรวบรวมเงินทุนที่มำจำกสโมสรผู้อุปถัมภ์และเงินสมทบจำกมูลนิธิโรตำรี เงินสมทบ

เหล่ำนี้ช่วยให้โรแทเรียนสำมำรถท�ำงำนได้มำกขึ้นจำกเงินบริจำคด้วยควำมเมตตำของโรแทเรียนทั่วโลก  

Global Grant ทุกทุนจะต้องรวมเงินสมทบอย่ำงน้อย 15,000 เหรียญ จำกกองทุนโลกของมูลนิธิโรตำรี 

และมีงบประมำณโครงกำรอย่ำงน้อย 30,000 เหรียญ จ�ำนวนเงินที่จะต้องบริจำคขึ้นอยู่กับงบประมำณ

ของโครงกำรและขึ้นอยู่กับว่ำใช้เงินสดหรือเงิน DDF  ผู้อุปถัมภ์สำมำรถให้เงินทุนแก่โครงกำรและกิจกรรม

ของ Global Grant โดยกำรใช้เงินจำกแหล่งดังต่อไปนี้

l DDF (District Designated Funds) – จะได้รับสมทบ 100% จำกกองทุนโลก

l กำรบริจำคเงินสดของสมำชิกโรตำรี (Rotary member cash contributions) – กำรบริจำคโดย

ทันทีแก่มูลนิธิโรตำรีจำกสมำชิกโรตำรีหรือทุนที่หำมำโดยสมำชิกโรตำรี จะได้รับกำรสมทบ 50% จำก

กองทุนโลก

l กำรบริจำคเงินสดโดยผู้ที่มิใช่สมำชิก (Nonmember cash contributions) - กำรบริจำคเงินเข้ำ

บัญชีโครงกำรหรือบริจำคให้มูลนิธิโรตำรีโดยองค์กรอื่นหรือภำคส่วนอื่น (ไม่รวมองค์กรที่ให้ควำมร่วม

มือหรือผู้รับประโยชน์จำกโครงกำร) จะได้รับกำรสมทบ 50% จำกกองทุนโลก

เงินสดที่บริจำคให้แก่มูลนิธิโรตำรีซึ่งจะน�ำไปใช้ส�ำหรับ Global Grant จะต้องมีกำรบริจำคเงินเพิ่ม
อีก 5% เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเงินทุนเหล่ำนี้ ในขณะที่ท่ำนวำงแผนงำน
โครงกำร ให้ใช้เครื่องค�ำนวณทุน Global Grant (Global Grant Calculator) เพื่อจัดกำรตัวเลข 
งบประมำณโดยอัตโนมัติ  เมื่อสมัครขอรับ Global Grant  เครื่องมือกำรสมัครทุนสนับสนุน (Grant  
Application Tool) จะท�ำกำรค�ำนวณให้เมื่อท่ำนใส่ข้อมูลต่ำงๆ โดยจะแสดงจ�ำนวนทั้งหมดที่
ต้องกำรเพื่อให้ทุนเต็มจ�ำนวนแก่โครงกำร

คะแนนส�ำหรับกำรยกย่อง Paul Harris Fellow จะได้รับเต็มจ�ำนวนเงินสดที่บริจำคให้แก่มูลนิธิ 
หำกมีใบก�ำกับภำษี จะแสดงจ�ำนวนเต็มของกำรบริจำคเงินสด แต่เงินที่บริจำคเพิ่ม 5% จะไม่ได้รับ
กำรสมทบจำกมูลนิธิ

เมื่อท่ำนใช้เงิน DDF ส�ำหรับโครงกำร Global Grant ไม่ต้องมีกำรบริจำคเงินเพิ่ม กำรบริจำคเงิน 
สดโดยตรงเข้ำบัญชีโครงกำรก็มิต้องบริจำคเพิ่มอีก 5% เช่นกัน  ดังนั้น ต้องแจ้งให้ผู้ประสำนงำน 
กำรจ่ำยเงินของมูลนิธิทรำบจ�ำนวนเงินสด (หำกมี) ที่ส่งโดยตรงให้แก่บัญชีโครงกำรด้วย อย่ำงไร
ก็ตำม ต้องจ�ำไว้ว่ำกำรบริจำคนั้นจะไม่ได้รับคะแนนกำรยกย่อง และมูลนิธิจะไม่ออกใบก�ำกับภำษี
ให้

กองทุนโลกจะให้ 
เงินแก่ทุนสนับสนุนและ 
โปรแกรมต่ำงๆ แก่ภำค 
ทุกภำค 50% ของกำร 
บริจำคเข้ำสู่ระบบ SHARE 
จะถูกส่งไปยังกองทุนโลก 
ผู้บริจำคยังสำมำรถส่งรำย
ได้ที่ใช้จ่ำยได้โดยตรงจำก
เงินบริจำคกองทุนถำวร
ทั้งหมดเข้ำสู ่กองทุนโลก
เพื่อใช้ส�ำหรับกิจกรรมท่ี
ส�ำคัญ
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มูลนิธิโรตำรีไม่เคยร้องขอเงินจำกชุมชนที่รับประโยชน์จำกโครงกำรที่ได้รับทุน Global Grant  เนื่องจำก 

สมำชิกโรตำรีได้บ่งชี้ว่ำชุมชนแห่งนี้มีควำมยำกไร้ เรำจะไม่เก็บเงินจำกผู้รับประโยชน์เพื่อเป็นกำรแลก

เปลี่ยนกำรรับทุนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกำรหำทุนโดยสมำชิกเพื่อสมทบกับทุนสนับสนุนของ

มูลนิธิโรตำรี

กำรเป็นเจ้ำของของชุมชนเป็นเรื่องส�ำคัญ เม่ือพัฒนำแผนงำนโครงกำรกับชุมชนต้องบ่งชี้ค่ำใช้จ่ำย

โครงกำรในระยะยำวด้วย สโมสรที่อุปถัมภ์สำมำรถแนะน�ำให้สมำชิกชุมชนบริจำคเข้ำบัญชีของชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมกำรสนับสนุนโครงกำรต่อไปและสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของของชุมชน แต่เงินที่รวบรวมได้นั้นไม่ 

ควรจะใช้จ่ำยเกี่ยวกับโครงกำร เงินจำกชุมชนควรใช้เพื่อกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพิ่มเติม (เช่น แต่ละครัว 

เรือนที่ได้รับน�้ำจำกบ่อส่งผ่ำนท่อควรจะเสียเงินเดือนละ 1 เหรียญ เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมหลังจำกที่

โครงกำรจบลง)

ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
ท�ำงำนร่วมกับเพื่อนผู้ร่วมโครงกำรเพื่อสร้ำงแผนงำนโครงกำรที่มีผลซึ่งวัดได้เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรด�ำเนินโครงกำร ต้องม่ันใจว่ำผู้ร่วมโครงกำรแต่ละฝ่ำยเข้ำใจและท�ำงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
จนเสร็จสมบูรณ์ แผนจัดกำรกำรเงินและงบประมำณที่ดีจะช่วยในกำรก�ำหนดว่ำต้องกำรเงินทุน
ส�ำหรับโครงกำรเท่ำใด และท�ำให้มั่นใจว่ำทุนสนับสนุนจะถูกใช้จ่ำยไปตำมแผนที่วำงเอำไว้



บทที่ 4
สำมัคำรขอรับทุน
Global Grant
(Apply for a Global Grant)
ในกำรสมัครขอรับทุน Global Grant ต้องลงชื่อเข้ำใช้งำน My Rotary  หำกท่ำนยังไม่มีบัญชี My  

Rotary ให้ท�ำตำมค�ำแนะน�ำเพื่อสร้ำงบัญชี
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เริ่มต้น (Get Started)
ปรึกษำหำรือเรื่องโครงกำรท่ีเสนอแนะและทำงเลือกกำรเงินกับคณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรีภำคก่อนที่จะ 

เริ่มต้นสมัครทุน Global Grant  ภำคของท่ำนอำจจะสำมำรถจัดเงิน DDF หรือกำรสนับสนุนหรือควำม

เชี่ยวชำญอย่ำงอ่ืนให้ ระบบออนไลน์ของโรตำรีจะแจ้งให้ผู้ว่ำกำรภำคและประธำนมูลนิธิโรตำรีภำคทรำบ

โดยอัตโนมัติว่ำท่ำนก�ำลังสมัครขอรับ Global Grant

การใช้เคำรื่องมือการสำมัคำรทุนสำนับสำนุน (Using the grant application tool)
เมื่อท่ำนและสโมสรพร้อมที่จะสมัครให้ไปที่เมนู grant application tool ที่ My Rotary ใช้ค�ำแนะน�ำใน 

กำรสมัคร (application guide) ทีละข้ันตอนเพื่อกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ดูค�ำแนะน�ำในกำรสมัครทุน

สนับสนุนทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ    โปรดอ่ำน Global Grant Vocational Training Team Member 

Online Application Process

มูลนิธิโรตำรีรับใบสมัครตลอดท้ังปี จงให้เวลำตัวท่ำนเองอย่ำงเต็มที่ในกำรกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและ

รับกำรอนุมัติจำกทุกภำคส่วนท่ีจ�ำเป็น หำกโครงกำรเก่ียวข้องกับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ต้องส่งใบ

สมัครอย่ำงน้อย 90 วันก่อนกำรเดินทำง

เมื่อเริ่มท�ำกำรสมัคร ในขั้นแรกท่ำนจะถูกขอให้ท�ำกำรตรวจสอบควำมรู้จนเสร็จสิ้นเพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำ

โครงกำรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ Global Grant ท่ำนจะถูกขอให้อธิบำยดังต่อไปนี้

l วัตถุประสงค์ของโครงกำร

l กิจกรรมต่ำงๆ

l แผนงำนและก�ำหนดกำรของโครงกำร

l ควำมต้องกำรของชุมชน

l เรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l องค์กรที่ให้ควำมร่วมมือและผู้ร่วมโครงกำร

l กำรเดินทำงของอำสำสมัคร

l กำรมีส่วนร่วมของโรแทเรียน

l งบประมำณโครงกำร

l กำรเงิน

ใบสมัครจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจนกว่ำจะเสร็จสมบูรณ ์  ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร

ครบถ้วนทั้งหมด

พิจำรณำ  grant  
application template  
เพื่อเตรียมตอบค�ำถำมก่อน 
ที่จะเริ่มต้นท�ำงำนสมัครทุน 
สนับสนุนอย่ำงแท้จริง

ไ ป ท่ี ค� ำ แ น ะ น� ำ  
Global Grant Lifecycle  
เพื่อดูภำพกระบวนกำรของ 
ทุนสนับสนุนทั้งหมด
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มีอะไรเกิดขึ้นต่อไป (What happens next?)
เมื่อใบสมัครที่ท่ำนกรอกเสร็จสมบูรณ์ถูกส่งออกไปแล้วจะได้รับกำรพิจำรณำโดยเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุน

ในภูมิภำคและพนักงำนอื่นๆ ที่จ�ำเป็น  ใบสมัครที่ขอรับกำรสมทบมำกกว่ำ 50,000 เหรียญ จะได้รับกำร 

พิจำรณำโดยที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคของมูลนิธิโรตำรี (Cadre of Technical Advisers) หำกต้องกำรรำย

ละเอียดเพิ่มเติมเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคจะติดต่อกับท่ำนเพื่อให้ค�ำอธิบำยที่เข้ำใจได้มำกขึ้น

เกี่ยวกับโครงกำรรวมทั้งแนะน�ำวิธีกำรที่จะส่งเสริมแผนงำนโครงกำรของท่ำน และยังเป็นผู้ติดต่อโรตำร ี

หลักซึ่งจะช่วยท่ำนตลอดอำยุของโครงกำรด้วย

การพิจารณาและอนุมัติ (Reviews and Approvals)
เจ้ำหน้ำที่สโมสรและภำคมีระดับของกำรเข้ำถึงใบสมัครทุนสมทบของท่ำนแตกต่ำงกัน บำงคนจะต้อง

อนุมัติโครงกำรในเครื่องมือกำรสมัครในบำงขั้นตอนเพื่อกำรพิจำรณำ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ำใครในระดับภำคและสโมสรของผู้อุปถัมภ์ที่สำมำรถเห็นและแก้ไขใบสมัคร

ของท่ำนได้ รวมทั้งบทบำทในกำรพิจำรณำ

ดูใบสมัคร แก้ไขใบสมัคร
ลงนำมอนุมัติ
ใบสมัคร

ผู้ติดต่อโครงกำรเบื้องต้น l l l

นำยกสโมสร l l  l*

เหรัญญิกสโมสร l

ประธำนมูลนิธิโรตำรีภำค l l l

ผู้ว่ำกำรภำค l l  l**

ประธำนคณะอนุกรรมกำรดูแลเงินทุน
มูลนิธิของภำค

l l

คณะอนุกรรมกำรทุนสนับสนุนของภำค l l

ประธำนคณะอนุกรรมกำรทุนกำรศึกษำ
ของภำค

l l

*ลงนำมข้อตกลงทำงกฎหมำยหลังจำกที่ใบสมัครได้รับอนุมัติจำกโรตำรี

**ในกรณีที่ใช้เงิน DDF ใช้ส�ำหรับทุนสนับสนุนนี้
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การไม่มีสำิทธิ์รับทุนสำนับสำนุน (Grant Ineligibility) 
หำกใบสมัครทุนสนับสนุนของท่ำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ก�ำหนดของ Global Grant เจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุน

ในภูมิภำคของท่ำนจะท�ำงำนร่วมกับท่ำนเพื่อเปลี่ยนแปลงตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ 

หำกท่ำนและสโมสรที่ร่วมโครงกำรไม่สำมำรถยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ โครงกำรของท่ำนจะไม่มี

สิทธิ์ได้รับทุน Global Grant 

ใบสมัครทุนสนับสนุนที่มักจะถูกปฏิเสธมำกที่สุดเนื่องมำจำกเหตุผลต่อไปนี้

l โครงกำรไม่เข้ำกับเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรี

l โครงกำรไม่มีควำมยั่งยืน

l โครงกำรเป็นประโยชน์แก่โปรแกรมขององค์กรอื่น

l สโมสรผู้ร่วมโครงกำรมีทุนสนับสนุนที่เปิดอยู่ถึง 10 โครงกำรซึ่งเป็นจ�ำนวนสูงสุดแล้ว

l สโมสรผู้ร่วมโครงกำรไม่ส่งรำยงำนทุนสนับสนุนอื่นตำมที่ก�ำหนด

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
เริ่มต้นกำรสมัครทุนสนับสนุนหลังจำกท่ีสโมสรของท่ำนและผู้ร่วมโครงกำรได้เห็นชอบขั้นตอน
สุดท้ำยในแผนงำนโครงกำรแล้ว และท่ำนได้ติดต่อกับภำคเกี่ยวกับควำมต้องกำรเงินทุนของสโมสร 
ตอบทุกค�ำถำมอย่ำงชัดเจนและกระชับ เจ้ำหน้ำท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภำคจะท�ำงำนร่วมกับท่ำน
เพื่อท�ำกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรในใบสมัครเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของ Global Grant



บทที่ 5
ด�เนินการ ติดตาม
และประเมินโคำรงการ
(Implement, Monitor and 
Evaluate Your Project)
โรตำรียกย่องควำมมุ่งมั่นที่เรำกระท�ำต่อชุมชน ดังเช่นควำมส�ำคัญของกำรวำงแผนโครงกำรมีควำม

ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำตำมแผนงำนและรับผิดชอบผลงำน
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การด�เนินโคำรงการ (Project Implementation)
เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท่ำนจะด�ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนโครงกำร เนื่องจำกว่ำผู้ร่วมโครงกำรทุกฝ่ำยและ 

มูลนิธิโรตำรีได้ตกลงยินยอมตำมแผนงำนน้ันแล้ว และท�ำงำนภำยใต้แผนงำนนั้น  หำกมีปัญหำที่ท้ำทำย 

เกิดขึ้นต้องสื่อสำรกับทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพื่อตอบสนองโดยทันทีด้วยกำรร่วมมือกัน กำรเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ในแผนงำนจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคของท่ำน

ขณะที่ด�ำเนินโครงกำร จะต้องทบทวนแผนโครงกำรกับคณะกรรมกำรโครงกำรและทีมงำนเสมอๆ วัด 

ควำมส�ำเร็จของโครงกำรและรับข้อมูลย้อนกลับจำกสมำชิกชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ  มอบหมำยงำน 

และตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอกับสโมสรที่ร่วมโครงกำร องค์กรที่ร่วมมือ และชุมชน เพื่อบ่งช้ีและแก้ไข

ประเด็นปัญหำก่อนท่ีจะเป็นอันตรำยต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร ท่ำนควรจะชี้แจงงำนในปัจจุบันอย่ำง

สม�่ำเสมอแก่สมำชิกสโมสร

ท่ำนควรจะมีรำยชื่อทำงอีเมลของบุคคลดังต่อไปนี้คือ ผู้อุปถัมภ์ทุนทั้งหมด องค์กรที่ร่วมมือ สมำชิกชุมชน

ที่เกี่ยวข้อง สมำชิกสโมสร และภำคส่วนอื่นๆ ที่ให้ควำมสนใจ แจ้งให้ทุกคนได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ควำม

ท้ำทำย และกำรแก้ไขปัญหำตลอดระยะเวลำของโครงกำร 

ผู้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศจะต้องด�ำเนินกำรอย่ำงน้อยที่สุดดังต่อไปนี้

l สื่อสำรกันและกัน และสื่อสำรกับชุมชนท่ีรับประโยชน์อย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับโครงกำรที่ได้รับทุนสนับ 

สนุน

l ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ทุนสนับสนุนในภูมิภำคทันทีที่มีค�ำถำม

l รับกำรอนุมัติล่วงหน้ำจำกกันและกัน และจำกโรตำรีเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับขอบเขตหรืองบ

ประมำณโครงกำร 

l รำยงำนต่อมูลนิธิทุก 12 เดือน

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
กำรติดตำมเป็นกระบวนกำรที่ท�ำต่อเนื่องในกำรเก็บข้อมูลเฉพำะ และใช้มำตรกำรรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน

ที่วำงโครงร่ำงไว้ในใบสมัครขอรับทุนเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร กำรประเมินผลเป็นกำร

ประเมินว่ำโครงกำรของท่ำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด กำรท�ำงำนร่วมกันจะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจวิธีกำร

ปรับปรุงโครงกำรโดยกำรตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อน และประเมินควำมส�ำเร็จในระยะสั้นและระยะยำว
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ท่ำนจะต้องติดตำมโครงกำรต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะท�ำให้โครงกำรอยู่ในลักษณะที่ควรจะเป็น

ไปโดยกำรเตือนทุกคนถึงผลกระทบท่ีต้องกำรและตรวจสอบว่ำกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีผลในทำงก้ำวหน้ำที่วัด

ได้ไปสู่เป้ำหมำย  เมื่อค้นพบปัญหำจะสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว เรียนรู้ปัญหำนั้น และปรับแนวทำง

ส�ำหรับช่วงที่เหลืออยู่ของโครงกำร ผสมผสำนสิ่งที่เรียนรู้กับโครงกำรในอนำคตเพื่อเพิ่มพูนควำมยั่งยืน 

และควำมส�ำเร็จและแบ่งปันประสบกำรณ์กับสมำชิกโรตำรีอื่นๆ 

ภำคผนวกกำรติดตำมและประเมินผลมีค�ำจ�ำกัดควำมค�ำศัพท์ของโรตำรีและตัวอย่ำงแผนกำรติดตำมที่

สำมำรถปรับใช้กับโครงกำรของท่ำน ภำคผนวกทุนกำรศึกษำจะมีค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในกำรติดตำมทุนกำร

ศึกษำที่ใช้ Global Grant 

คำวามโปร่งใสำของการเงิน (Financial Transparency)
แผนกำรจัดกำรกำรเงินท่ีพัฒนำขึ้นในระหว่ำงกำรวำงแผนงำนโครงกำรจะช่วยในกำรติดตำมเงินทุน

สนับสนุน ส่งเสริมควำมโปร่งใสแก่ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องและป้องกันกำรใช้เงินผิดประเภท ทั้งยังเป็นกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท�ำรำยงำน แผนกำรจัดกำรกำรเงินเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรเก็บรักษำบันทึก

ต่ำงๆ ด้วย

กำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรเงินและควำมก้ำวหน้ำโดยรวมจะช่วยท่ำนในกำรติดตำมดูแลงบ

ประมำณ ประเมินควำมส�ำเร็จหลังจำกที่โครงกำรสิ้นสุดลง และจัดเตรียมข้อมูลโครงกำรทั้งหมดให้พร้อม

เพื่อกำรรำยงำน ต้องมั่นใจว่ำทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำรเก็บรักษำใบเสร็จรับเงิน เอกสำรกำรเงิน 

และกำรสื่อสำรต่ำงๆ

 

เปิดบัญชีธนาคำาร (open a bank account)
มูลนิธิโรตำรีแนะน�ำให้สโมสรอุปถัมภ์ที่เป็นเจ้ำภำพเป็นผู้จัดกำรเงินของทุนสนับสนุน หำกไม่มีเหตุผลอื่น

ใดในกำรจัดกำรเงินทุนในต่ำงประเทศ

สโมสรอุปถัมภ์ควรจะเก็บรักษำบัญชีธนำคำรที่สโมสรเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อกำรรับและจ่ำยเงินทุน 

สนับสนุนของมูลนิธิเท่ำนั้น ทุกโครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรอยู่จะต้องมีบัญชีของตนเองและไม่เป็นบัญชีที่ก่อ 

ให้เกิดดอกเบี้ยเป็นรำยได้แก่สโมสร  ดังนั้น จึงควรจะฝำกเงินไว้ในบัญชีธนำคำรที่ไม่มีดอกเบ้ียหรือมี 

ดอกเบี้ยน้อยที่สุด บัญชีท่ีใช้เช็คในกำรสั่งจ่ำยจะท�ำให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรรับจ่ำยเงินหลำยครั้งตำม

ต้องกำรเมื่อมีกำรเบิกจ่ำยเงิน และยังมั่นใจได้ว่ำจะมีรำยงำนกำรเงินจำกธนำคำรด้วย ชื่อของบัญชีควรจะ

บ่งชี้ชื่อสโมสรโดยมีผู้มีอ�ำนำจลงนำมเป็นสมำชิกโรตำรีสองคนในกำรเบิกจ่ำยเงิน

ต้องมีแผนส�ำรองในกำรควบคุมกำรเปลี่ยนถ่ำยกำรควบคุมบัญชีธนำคำรของโครงกำรในกรณีที่ผู้มีอ�ำนำจ

ลงนำมไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ของตนได้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบัญชี จะต้องแจ้งให้เจ้ำ

หน้ำที่ทุนสนับสนุนของท่ำนทรำบด้วย
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ท�ตามกฎหมายท้องถิ่น (Follow local laws)
ในขณะท่ีมูลนิธิโรตำรีพยำยำมให้ด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำระหว่ำงประเทศ กฎหมำยในบำงประเทศและ

ในบำงภูมิภำคอำจจะมีควำมเข้มงวดมำกกว่ำข้อก�ำหนดของมูลนิธิ เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์เจ้ำ

ภำพและผู้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศที่จะต้องตระหนักถึงและท�ำงำนสอดคล้องกับกฎหมำยในท้องถิ่น  ใน

ทำงตรงข้ำม หำกกฎหมำยท้องถิ่นมีควำมเข้มงวดน้อยกว่ำสโมสรจะต้องยังคงท�ำตำมข้อก�ำหนดของมูลนิธิ

สถำนกำรณ์ซึ่งกฎหมำยท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมูลนิธิ (เช่น กำรตั้งชื่อบัญชีธนำคำร เป็นต้น) 

จะได้รับกำรจัดกำรเป็นกรณีๆ ไป ติดต่อกับผู้ประสำนงำนกำรจ่ำยเงิน (payment coordinator) เพื่อขอ

รำยละเอียดเพิ่มเติม

การโอนและจ่ายเงินทุน (Transfer and disbursement of funds)
หลังจำกที่ใบสมัคร Global Grant ได้รับอนุมัติ สโมสรจะต้องท�ำตำมข้อก�ำหนดในกำรจ่ำยเงินให้สมบูรณ์

ตำมที่มีระบุไว้ในประกำศแจ้งกำรอนุมัติ ดังนี้

l ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนำคำรของโครงกำร 

l ชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมซึ่งเป็นสมำชิกโรตำรี 2 คน

l ลงนำมในข้อตกลงทำงกฎหมำยของ Global Grant

l ส่งกำรบริจำคเงินสดให้มูลนิธิโรตำรีหรือฝำกเงินเข้ำบัญชีโครงกำรโดยตรง

ประกำศแจ้งกำรอนุมัติจะให้ข้อมูลส�ำคัญเก่ียวกับกำรเตรียมกำรเดินทำงและประกันกำรเดินทำงท่ีนอก

เหนือไปจำกเงื่อนไขและข้อตกลงของทุนซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่สุด

ในบำงครั้ง มูลนิธิจ่ำยเงินทุนสนับสนุนก้อนใหญ่เป็นงวด ขึ้นอยู่กับแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยของ

โครงกำร เงินทุนจะต้องได้รับกำรจัดกำรและจ่ำยโดยสโมสรโดยไม่ส่งต่อให้กับผู้ร่วมโครงกำรที่มิใช่โรตำรี 

หรือให้ผู้โครงกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่มิใช่โรตำรีเพื่อกำรใช้จ่ำย หำกองค์กรผู้ร่วมโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

สโมสรจะต้องเบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีโครงกำรคืนให้หลังได้รับใบเสร็จรับเงินมำแล้ว 

หำกมีเงินทุนสนับสนุนที่ไม่ได้ใช้เหลืออยู่เกินกว่ำ 500 เหรียญสหรัฐ จะต้องคืนเงินน้ันให้แก่มูลนิธิโรตำรี

และจะถูกเครดิตเข้ำกองทุนโลก ยกเว้นในบำงประเทศที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้

ข ้อตกลงทุนสนับ 
สนุนจะถูกท�ำขึ้นระหว่ำง
มูลนิธิและสโมสรเท่ำนั้น 
และจะต ้องเป ็นไปตำม
กฎหมำยของรัฐอิลินอยล์ 
(เพรำะมูลนิธิโรตำรีเป็น
หน่วยงำนในรัฐอิลินอยล์) 
และของสหรัฐอเมริกำ 
ผู ้อุปถัมภ์ทุนควรจะต้อง
ด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ท้องถิ่นของตนด้วย
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เก็บบันทึกการเงิน (keep financial records)
ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้จ่ำยเพื่อใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และในเวลำอันควร เก็บบันทึกรำย

ละเอียดในสิ่งที่กระท�ำ  ส�ำหรับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่แล้ว กำรท�ำระบบบัญชีเดี่ยว (Single–entry finan-

cial journal) หรือบัญชีแยกประเภท (Ledger) ก็เพียงพอส�ำหรับวิธีกำรระบบบัญชีแล้ว

ช�ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับโครงกำรโดยใช้เช็คหรือวิธีกำรอื่นที่สำมำรถติดตำมได้ เก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ของค่ำใช้จ่ำยท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำ 75 เหรียญท้ังหมด หำกมีผู้ที่ใช้จ่ำยโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเก็บ

กระดำษบันทึกที่แสดงกำรจ่ำยว่ำได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมทั้งสองคน เก็บรักษำใบเสร็จรับเงินที่มี 

รำยละเอียด และบันทึกกำรโอนเงินในบัญชีแยกประเภท ส�ำหรับธุรกรรมกำรเงินแต่ละครั้งจะต้องมีกำร

บันทึกวันที่ จ�ำนวนเงิน และเหตุผลของธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทด้วย ธุรกรรมกำรเงินอำจจะรวมถึง 

รำยได้ เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับและส่วนที่รับคืน

ไม่ควรจะท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดเลยแต่หำกไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ควรเก็บใบเสร็จรับเงินที่ยืนยันกำรช�ำระ 

เงินสด ใบเสร็จรับเงินที่เป็นชื่อของสโมสรและลงนำมโดยผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร ธุรกรรมกำรเงินที่เป็นเงิน 

สดจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้อุปถัมภ์ท้ังสองฝ่ำย ท่ำนสำมำรถใช้ใบส�ำคัญจ่ำยที่มีลำยเซ็นเพื่อเป็นเอกสำร

บันทึกรำยกำร

ข้ำงล่ำงนี้เป็นตัวอย่ำงของวิธีกำรที่ผู้อุปถัมภ์โรตำรีสำมำรถติดตำมกำรไหลเวียนของเงินทุนโครงกำรซ่ึง

แบ่งตำมประเภทของงบประมำณผ่ำนบัญชีธนำคำรและเงินสดย่อย ธุรกรรมทุกรำยกำรจะต้องได้รับกำร

บันทึกเอำไว้

บัญชีการเงิน (Financial Journal)
วันที่ ธุรกรรม/ผู้รับเงิน

ธนำคำร 
USD

ธนำคำร KES เงินสด KES
ค่ำธรรมเนียม
สัญญำ

วัสดุ
อุปกรณ์

หมำยเหตุ

1 ก.พ. กำรบริจำคของเจ้ำภำพ 1,000 เงินบริจำคของเจ้ำภำพเข้ำธนำคำรโดยตรง

1 มี.ค. จำกมูลนิธิ (+DDF) 30,000 ทุนสนับสนุนของมูลนิธิจ่ำยเข้ำธนำคำร

8 มี.ค. กำรแลกเปลี่ยนเงิน (5,000) 425,000
เปลี่ยนเงิน USD เป็นบัญชี KES ทำง 
อิเลคทรอนิคส์

9 มี.ค. บริษัท ABC Contractors (150,000) 150,000 จ่ำยโดยเช็ค KES

1 เม.ย. เงินสดย่อย (25,000) 25,000 โอนเงินเป็นเพ็ตตี้แคช

2 เม.ย. บริษัท xyz Supplies (3,500) 1,500 2,000
จ่ำยค่ำธรรมเนียมสัญญำและวัสดุต่ำงๆ 
จำกเงินสดย่อย

15 ก.ค. ส่วนรับคืน 5,000 รับเงินคืนจำกบริษัท ABC Contractors

รวมทั้งสิ้น 26,000 255,000 21,500 146,500 2,000
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เก็บรักษาเอกสำาร (Retain documents)
เก็บรักษำบันทึกรำยละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกควำมเข้ำใจของสโมสร กฎหมำยท้องถิ่น และกำร

ด�ำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐำน ท�ำส�ำเนำเอกสำรทุกรำยกำรเพ่ือให้กิจกรรมโครงกำรด�ำเนินไปโดยไม่มีกำรหยุด

ชะงักในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติ หำกกฎหมำยท้องถิ่นก�ำหนดให้ท่ำนต้องส่งข้อมูลฉบับจริงให้แก่

มูลนิธิ ท่ำนยังจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บรักษำส�ำเนำของเอกสำรเหล่ำนั้นเอำไว้ด้วย

เก็บรักษาเอกสำารเหล่านี้ไว้เป็นบันทึกของท่าน
c จดหมำยโต้ตอบที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุนทั้งหมดรวมทั้งอีเมล
c เอกสำรที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ซึ่งรวมถึง

- กำรประเมินชุมชน
- บันทึกควำมเข้ำใจขององค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ

c เอกสำรของผู้ขำยซึ่งรวมถึง
- ใบเสนอรำคำ
- สัญญำต่ำงๆ

c เอกสำรที่เกี่ยวกับทุนสนับสนุน
- ข้อตกลงกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ   และทุนกำรศึกษำ 
- ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
- รำยงำนกำรเงินของธนำคำรและเอกสำรกำรเงินอื่นๆ
- รำยกำรวัสดุอุปกรณ์
- รูปภำพ

เก็บรักษำเอกสำรทั้งหมดตำมท่ีก�ำหนดโดยบันทึกควำมเข้ำใจของสโมสร (MOU) ในสถำนที่ซึ่งเป็นที่รู้กัน

และบุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนสำมำรถเข้ำถึงได้ เก็บรักษำเอกสำรตัวจริงของทุนสนับสนุน รำยงำนกำรเงิน

และใบเสร็จรับเงินเอำไว้อย่ำงน้อยห้ำปีหลังจำกปิดโครงกำรหรือนำนกว่ำนั้นหำกกฎหมำยท้องถ่ินบัญญัติ

ไว้ ผู้รับทุนกำรศึกษำและสมำชิกทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่ำใช้จ่ำยที่มีจ�ำนวน 75 

เหรียญหรือมำกกว่ำที่จ่ำยจำกงบประมำณของทุนสนับสนุน

ติดตามรายการสำิ่งของ (Track inventory)
จัดท�ำระบบรำยกำรสิ่งของเพื่อติดตำมอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ซื้อหำ ผลิต หรือแจกจ่ำยผ่ำนทุน

สนับสนุน บ่งชี้ว่ำใครหรือหน่วยงำนใดที่เป็นเจ้ำของสิ่งของ สโมสรโรตำรีไม่สำมำรถเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน

ที่ใช้ทุนสนับสนุนได้ ทรัพย์สินที่จัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนจะต้องตกเป็นของผู้รับประโยชน์จำกทุนตำม

กฎหมำย กำรเก็บบันทึกว่ำเก็บทรัพย์สินของโครงกำรทุนสนับสนุนไว้ในที่ใดจะเป็นกำรช่วยทั้งผู้อุปถัมภ์

และชุมชน แม้กระทั่งหลังจำกกำรด�ำเนินโครงกำรแล้ว 
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ตัวอย่ำงเช่น เนื่องจำกบ่อน�้ำลึกจะเปลี่ยนแปลงไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนธรณีวิทยำ ซึ่งอำจจะมีโอกำส

ในกำรปนเปื้อนของน�้ำใต้ดิน อำจจะจ�ำเป็นส�ำหรับรัฐบำลท่ีจะต้องตรวจสอบบ่อน�้ำเหล่ำนี้เป็นระยะเพื่อ

ทดสอบคุณภำพน�้ำ

เพื่อควำมยั่งยืน กำรจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆ ในท้องถิ่น ควรจัดกำรจัดซ้ืออุปกรณ์และส่ิงของอื่นๆ 

ในท้องถิ่นหำกเป็นไปได้ โดยกำรหำรือกับชุมชนที่รับประโยชน์เพื่อให้สำมำรถใช้ ด�ำเนินงำน เก็บรักษำ 

และซ่อมแซมได้หลังจำกที่โครงกำรสิ้นสุดลง

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

(Cadre of Technical Advisers) ยังท�ำหน้ำที่ประเมินโครงกำรทุน Global Grant ให้แก่คณะกรรมกำร

มูลนิธิด้วย ที่ปรึกษำอำจจะท�ำกำรประเมินด้วยวิธีดังต่อไปนี้

l กำรพิจำรณำด้ำนเทคนิค (Technical review) คือกำรประเมินควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคนิคของ

โครงกำรตำมใบสมัครและจะท�ำเฉพำะในระหว่ำงช่วงเวลำของกำรพิจำรณำใบสมัคร ซึ่งไม่รวมกำรเยี่ยม

ที่ตั้งโครงกำรหรือกำรสื่อสำรกับผู้อุปถัมภ์โครงกำร

l กำรเยี่ยมที่ตั้งโครงกำร (Site Visits) เป็นกำรประเมินในที่ตั้งโครงกำรเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ในด้ำน 

เทคนิคของโครงกำรท่ีเสนอโดยผู้ไปเยือนที่ตั้งโครงกำรล่วงหน้ำ กำรประเมินโครงกำรที่ด�ำเนินอยู่โดย

กำรติดตำมในระหว่ำงช่วงกลำง หรือผลกระทบของโครงกำรที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยผู้ติดตำมภำยหลัง

โครงกำรเสร็จสิ้นลง

l กำรตรวจสอบ (Audits) คือกำรประเมินกำรจัดกำรกำรเงินและกำรดูแลเงินทุน ซึ่งที่ปรึกษำ (cadre) 

จะพบปะกับผู้อุปถัมภ์โครงกำรและชุมชนท่ีได้รับประโยชน์ในท่ีตั้งโครงกำร มูลนิธิโรตำรีจะด�ำเนินกำร

ตรวจสอบโดยกำรสุ่มตรวจในแต่ละปีเพื่อให้มั่นใจว่ำทุนสนับสนุนถูกใช้ไปตำมที่ได้รับอนุมัติ

กระบวนกำรพิจำรณำตำมขนำดของทุนสนับสนุน

กำรพิจำรณำด้ำน
เทคนิค

กำรเยี่ยมที่ตั้ง 
ในช่วงกลำง

กำรเยี่ยมที่ตั้งล่วง
หน้ำ

อนุมัติโดยกรรมกำร
มูลนิธิ

$15,000-
$50,000


(ขึ้นอยู่กับควำมยำก

ง่ำยด้ำนเทคนิค)

$50,001-
$100,000

 

$100,001-
$200,000
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ทุนสนับสนุนที่ใช้เฉพำะส�ำหรับทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพ  หรือทุนกำรศึกษำ  จะได้รับกำรยกเว้นจำก

ข้อก�ำหนดเหล่ำนี้ ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำรของ cadre นั้นให้อ่ำนเพิ่มเติม

จำก Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
ด�ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรกำรเงินและโครงกำรของท่ำน และส่ือสำรกับผู้ร่วมโครงกำรและ

ชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว รักษำควำมโปร่งใสเมื่อ 

มีกำรรับจ่ำยเงินโดยกำรติดตำมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และรำยกำรส่ิงของรวมทั้งเก็บรักษำเอกสำรต่ำงๆ 

นอกจำกนี้ ต้องรำยงำนกิจกรรมและบันทึกข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ



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

สำมำรถวัดผลและเผยแพร่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เรำกระท�ำในโลกนี้ ควำมน่ำเชื่อถือของเรำในฐำนะ 

ที่เป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ข้ึนอยู่กับกำรดูแลเงินทุนเป็นอย่ำงดีและกำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ กำรรำยงำนทุนสนับสนุน ควำมรับผิดชอบของท่ำนและผู้ร่วมโครงกำรที่มีต่อโรตำรีและ

ต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรอีกด้วย
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ข้อก�หนดในการรายงาน (Reporting Requirements)
ทั้งผู ้อุปถัมภ์เจ้ำภำพและผู ้อุปถัมภ์ระหว่ำงประเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรำยงำนกำรใช้เงินทุน

สนับสนุนจะต้องส่งรำยงำนทำงออนไลน์ผ่ำนเคร่ืองมือกำรสมัครขอรับทุน global grant (global grant 

application tool) รำยงำนจะมีค�ำถำมต่ำงๆ เก่ียวกับควำมก้ำวหน้ำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของท่ำน  

วิธีกำรที่โรแทเรียนมีส่วนร่วมในโครงกำร ค่ำใช้จ่ำย และกำรจัดกำรกำรเงิน และอื่นๆ

ก�หนดเวลาของการรายงาน (Reporting timeline) 
ท่ำนจะต้องส่งรำยงำนโครงกำรภำยใน 12 เดือนหลังจำกที่ได้รับเงินทุนครั้งแรกและทุกๆ 12 เดือนหลังจำก

นั้น ในขณะที่โครงกำรยังด�ำเนินกำรอยู่ รำยงำนฉบับสุดท้ำยจะต้องส่งภำยใน 2 เดือนหลังสิ้นสุดโครงกำร 

อ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรส่งรำยงำนและสิ่งที่ต้องส่งไปด้วยได้จำกแนวทำงกำรรำยงำนทุน global 

grants (guide on reporting on global grants)

ท่ำนจะเห็นวันครบก�ำหนดส�ำหรับรำยงำนทุนสนับสนุนในระบบออนไลน์ 2 เดือนก่อนที่รำยงำนจะครบ

ก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์หลักจะได้รับอีเมลเตือน หำกไม่ส่งรำยงำนตำมก�ำหนด โรตำรีจะติดต่อกับผู้อุปถัมภ์เพื่อ

เตือนให้ส่งรำยงำนตำมข้อก�ำหนด มิเช่นนั้นสโมสรจะเสี่ยงต่อกำรถูกยุบเลิก

ผู้น�ำโซน ภำค และสโมสรจะได้รับส�ำเนำจดหมำยแจ้งเตือนหำกมีปัญหำใดๆ และท�ำให้พวกเขำสำมำรถ

ท�ำงำนร่วมกันเพื่อจัดกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด ผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนที่ไม่ส่งรำยงำนตำม

ก�ำหนดจะไม่ได้รับทุนก้อนใหม่จนกว่ำจะส่งรำยงำนที่ค้ำงอยู่ให้เรียบร้อย

ส�ำหรับทุนที่สนับสนุนผู้รับทุนกำรศึกษำและทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพนั้น ผู้อุปถัมภ์จะรับผิดชอบกำรใช้ทุน 

ของผู้รับทุนและสมำชิกทีม รวมท้ังกำรรำยงำนไปยังมูลนิธิ ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนหรือสมำชิกทีมทรำบถึง 

ควำมรับผิดชอบของท่ำน และติดต่อกับพวกเขำอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำทุนสนับสนุนถูกใช้จ่ำยไป 

ตำมที่ได้รับอนุมัติ ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีภำคผนวกทุนกำรศึกษำจำกทุน global grant (Global  

grant scholarships supplement)

ต้องมั่นใจว่ำผู ้รับ
ทุนกำรศึกษำและสมำชิก
ทีมฝึกอบรมด้ำนอำชีพลง 
ทะเบียนหลักสูตรปฐม- 
นิเทศก่อนกำรเดินทำงท่ี 
Learning Center
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รายงานสำุดท้าย (Your Final Report)
รำยงำนฉบับสุดท้ำยจะเป็นกำรขอข้อมูลในทุกแง่มุมของโครงกำรรวมทั้งผลที่ได้รับ

ข้อก�หนดในการรายงานโคำรงการเพื่อ
เพื่อนมนุษย์ (Humanitarian Proj- 
ect Requirements)
l วัตถุประสงค์ของโครงกำร

l เป้ำหมำยของโครงกำร

l กำรประเมินเป้ำหมำยและวิธีกำรตอบสนอง
ต่อเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ

l ผลของแผนกำรติดตำมและประเมินโครงกำร
และใครเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลกำรวัดผล

l ค�ำอธิบำยว่ำผู้อุปถัมภ์มีส่วนร่วมในทุนสนับ- 
สนุนอย่ำงไร

l จ�ำนวนผู้รับประโยชน์จำกโครงกำรและได้รับ
ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง

l รำยกำรใช้จ่ำยเงินรวมทั้งชื่อผู้ขำย

l บทบำทขององค์กรที่ให้ควำมร่วมมือ (หำกมี)

l รำยงำนกำรเงินจำกธนำคำรท่ีบ่งชี้ว่ำบัญชีถูก 
ปิดลงแล้ว (หำกเป็นบัญชีเฉพำะของโครงกำร) 
หรือบ่งชี้ว่ำเงินทุนและดอกเบี้ยถูกใช้จ่ำยไป
หมดแล้ว

รายงานเพิ่มเติมโดยผู้รับทุนการศึกษา 
 (Additional Reporting Sub-

mitted by Scholar)
l รำยช่ือวิชำที่เรียน กำรวิจัย และกิจกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ท�ำส�ำเร็จ

l รำยละเอียดเก่ียวกับผลกระทบของกำรศึกษำ
ที่มีต่อเป้ำหมำยด้ำนวิชำชีพในอนำคต

l รำยละเอียดเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ของท่ำนกับ
โรแทเรียนและชุมชนในท้องถิ่น

รายงานเพิ่มเติมโดยหัวหน้าทีมฝึกอบรม 
ด้านอาชีพ  (Additional Report- 
ing Submitted by Vocational 
Training Team Leader)
l วิธีกำร ก�ำหนดกำร ผู้รับประโยชน์ และผลของ 

กำรอบรม

l ถ้อยแถลงว่ำกำรอบรมด้ำนอำชีพบรรลุควำม
คำดหวังของท่ำนและผู้รับประโยชน์หรือไม่

l รำยละเอียดเกี่ยวกับบทบำทโดยเฉพำะของ
ท่ำนเกี่ยวกับทีมฝ ึกอบรมด้ำนอำชีพและ
กิจกรรมที่ท�ำในระหว่ำงกำรอบรม

 ข้อควรจ�ำ (Points to Remember)
โรตำรีร้องขอรำยงำนทุนสนับสนุนเพื่อให้ม่ันใจว่ำมีกำรดูแลเงินที่ดีและเพื่อที่เรำจะสำมำรถแสดง

ให้ผู้อื่นเห็นว่ำเรำเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ึนได้อย่ำงไรอีกด้วย  ส่งรำยงำนของท่ำนทุกๆ 12 เดือน 

เมื่อทุนสนับสนุนยังเปิดอยู่และส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำยภำยใน 2 เดือนหลังจำกโครงกำรเสร็จ

สมบูรณ์ ส่งข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ ผลส�ำเร็จ และผลที่คำดหวังด้วย ส่ง

รำยงำนทั้งหมดผ่ำนเครื่องมือกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุน (Grant Application Tool)



บทที่ 7
รับการสำนับสำนุน
เป็นพิเศษ
(Get Extra Support)
ควำมเข้มแข็งท่ีแท้จริงของโรตำรีมำจำกควำมสัมพันธ์ของเรำและควำมรู้ที่แบ่งปันกัน เมื่อเรำต้องกำร 

กำรสนับสนุนหรือควำมคิดเห็นเป็นพิเศษ เรำสำมำรถพึ่งพำผู้น�ำภำคและโซน ผู้ช�ำนำญกำรของโรตำร ี

และอื่นๆ เพื่อค้นหำทำงแก้ไข
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หำกท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรสมัครขอรับทุนสนับสนุน โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ลองใช้

ทรัพยำกรเหล่ำนี้

คณะกรรมกำรมูลนิธิโรตำรีภำค (District Rotary Foundation Committee) – กรรมกำรมูลนิธิโรตำรี

ภำคสำมำรถให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำตลอดระยะเวลำของทุนสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบ

ผู้ประสำนงำนมูลนิธิโรตำรีในภูมิภำค (Regional Rotary Foundation Coordinator) – ผู้ประสำน 

งำนมูลนิธิโรตำรีในภูมิภำคของท่ำนจะมองเห็นว่ำสโมสรและภำคอื่นๆ ด�ำเนินโครงกำรอย่ำงไร และ 

สำมำรถให้ข้อคิดเห็นใหม่ๆ และค�ำแนะน�ำสู่แนวทำงที่จะประสบควำมส�ำเร็จได้

พนักงำนทุนสนับสนุนในภูมิภำค (Regional grants officers) – พนักงำนทุนสนับสนุนในภูมิภำคที่

ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีจะพิจำรณำใบสมัครขอรับทุนและดูแลจัดกำรทุนสนับสนุน

ผู้จัดกำรเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญ (Area of focus managers) – พนักงำนที่ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรีที่ 

สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้ทุนสนับสนุนและกำรออกแบบโครงกำร

ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคของมูลนิธิโรตำรี (Cadre of Technical Advisers) – สมำชิกโรตำรีเหล่ำน้ีอุทิศ

เวลำและควำมช�ำนำญด้ำนวิชำชีพในเรื่องท่ีเน้นควำมส�ำคัญ 6 เรื่อง และประเมินควำมเป็นไปได้ทำงด้ำน

เทคนิคของโครงกำร รวมทั้งพิจำรณำทบทวนกำรเงินของโครงกำรและกำรจัดกำรทุนสนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนของโรตำรี (Rotary Support Center) – พนักงำนที่ส�ำนักงำนใหญ่โรตำรี ซ่ึงพร้อมจะ 

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

(+1-866-976-8279) ภำยในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ หำกท่ำนอำศัยอยู่นอกทวีปอเมริกำเหนือขอให้

ติดต่อกับส�ำนักงำนระหว่ำงประเทศที่ให้บริกำรพื้นที่ของท่ำน

Discussion group เกี่ยวกับทุนสนับสนุนของโรตำรี (Rotary Grants Discussion group) – แบ่งปัน

ควำมคิดเห็น สอบถำม และขอค�ำแนะน�ำจำกสมำชิกโรตำรีอื่นๆ

Rotary Ideas – ค้นหำผู้ร่วมโครงกำรทุนสนับสนุนที่มีศักยภำพหรือโพสต์ควำมต้องกำรโครงกำรของท่ำน

Rotary Showcase – แบ่งปันควำมส�ำเร็จของท่ำนหรือมองหำควำมคิดเห็นที่อำจจะใช้กับโครงกำรของ

ท่ำนได้
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