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การทํา Global Grant Project 
 

District 3330 Grant Management Seminar 
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Global Grant 

โครงการจะตอง: 

มีผลกระทบในระยะยาวและยั่งยืน 

Have a long-term, sustainable impact 

รวมกิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายของหนึ่งในเรื่องที่

เนนความสําคัญ 7 เรื่อง 

Include activities that align with the goals of one of 

Rotary’s 7 areas of focus 
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7 Areas of Focus, effective 1 July 2021 
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• Start with the community 

• Encourage local 

ownership 

• Provide training 

• Buy local 

• Find local funding 

• Measure your success 

MAKE A 

SUSTAINABLE IMPACT 
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Global Grant 

Partner with a club in another country 

 เปนพันธมิตรกับสโมสรในประเทศอื่น 

มีงบประมาณข้ันต่ํา $ 30,000 (กองทุนโลกไม

ตองสมทบข้ันต่ํา $ 15,000)  

Have a minimum budget of $30,000 (No a 

minimum World Fund match of $15,000) 
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Global Grant 

International partner matches min 15% 

DDF matching - 80% 

Cash contribution matching – Zero 

Every project is Club sponsored project 
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สโมสรควรดําเนินการอยางไร 
(How should the club proceed?) 
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สโมสรตอง 

• ทําใหสโมสรหรือภาคมีคุณสมบัติสําหรับ Global 

Grants ทุกป  

• Qualify your club or district for global grants every 

year 

• Actively involve the benefiting community in the 

project 

• เก่ียวของกับชุมชนท่ีรับประโยชนในโครงการอยาง

จริงจัง 
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สโมสรตอง 

• Act as primary sponsor of no more than 10 

active global grants at a time 

• ทําหนาที่เปนสปอนเซอรหลกัของ  Global 

Grants ไมเกิน 10 โครงการในเวลาเดียวกนั 
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สโมสรตอง 

• พัฒนาแผนโครงการทีมี่งบประมาณและ

แผนการจัดการทางการเงิน 

• Develop a project plan that includes a 

budget and a financial management plan 

• สมัครขอรับทุนผาน My Rotary 

• Apply for a grant through My Rotary 
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ขอกําหนดในการท่ีมีคุณสมบัติของสโมสร - CLUB 
QUALIFICATION 

• เขารวมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน 

• สงบันทึกความเขาใจ (MOU) ของสโมสรที่ลงนามแลว 

• เขารวมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค  

• Attend a Grant management Seminar 

• Complete the club memorandum of understanding 

• Attend District Rotary Foundation seminar 
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การทํา Global Grant  
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เลือกสถานที่ที่จะทํา / 

เลือกเร่ืองที่จะทํา 
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Global Grants Community 
Assessment 
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ออกแบบโครงการ – ความตองการของชุมชน แสดงความเปนเจาของ 

- สาเหตุของการเสนอโครงการ  

- วัตถุประสงคของโครงการ 

- กลุมเปาหมาย 

- กรอบเวลาของโครงการ 

- กิจกรรมที่จะทํา 

- งบประมาณ 

- ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 

- แหลงเงินทุนของผูรับโครงการ 

- ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

- การติตตามผลของโครงการ 
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ขอกําหนดของการเปนเพ่ือนรวมโครงการ 
PARTNERSHIP REQUIREMENTS 

• ผูอุปถัมภเจาภาพเปนผูรวมโครงการอยูในหรือ 

ใกลชุมชนที่ดําเนินโครงการ 

• The host partner is the partner in or near the 

community that’s implementing the project. 
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ขอกําหนดของการเปนเพ่ือนรวมโครงการ 
PARTNERSHIP REQUIREMENTS 

• ผูอุปถัมภตางประเทศทํางานกับผูอุปถัมภเจาภาพ แต

อยูนอกประเทศเจาภาพ 

• The international partner works with the host 

partner, but it’s located outside of the host partner’s 

country. 
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บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

Host partner 
• 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 ในชวงที่

อยูตางประเทศ 

•รับเงินทุนโครงการ 
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บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

International partner 
• 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  รวมทั้งบําเพ็ญประโยชน

ในระหวางไปเยี่ยมโครงการ 

• เตรียมการใหทีมฝกอบรมอาชีพ     

หรือผูรับทุนการศึกษาในการเดินทาง

และศึกษาในตางประเทศ 
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บทบาทของผูอุปถัมภ - SPONSOR ROLES 

Both partners 

• 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 

•ตองมีคุณสมบัติสามารถเขารวม Global 

Grant 

• พัฒนาแผนงานโครงการ 

•ตั้งคณะกรรมการโครงการเพ่ือการ

ประสานงาน 

• เปนเพ่ือนรวมโครงการกับองคกรที่ให

ความรวมมือ (องคกรที่มิใชของรัฐ กลุม

ชุมชน หรือหนวยงานราชการ) หาก   

                      ตองการ 
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องคกรท่ีใหความรวมมือ 
COOPERATING ORGANIZATIONS 

• สงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ 

• enhance the quality and effectiveness of your 

project 

• จัดหาความเชี่ยวชาญดานเทคนิค การสนับสนุน  

การอบรม การใหความรู หรือการชวยเหลืออ่ืนๆ 

• Provide technical expertise, advocacy, training, 

education, or other support 
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องคกรท่ีใหความรวมมือ 
COOPERATING ORGANIZATIONS 

• ถาทํางานรวมกับองคกรท่ีใหความรวมมือ ท้ัง

สโมสรและองคกรฯ ตองจัดทําบันทึกความ

เขาใจใหเรียบรอยกอนเริ่มโครงการ 

• If you work with a cooperating organization, 

both clubs and the organization must complete 

a cooperating organization memorandum of 

understanding before beginning your project 



TITLE  |  23   

หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน - Avoid conflicts of interest 

• มันเปนส่ิงสําคัญท่ีมีผูนําชุมชนเขามาเก่ียวของใน

โครงการของทาน ตองไมมีใครท่ีจะไดรับผลประโยชน

ทางการเงินหรือเปนการสวนตัวทําหนาท่ีใน

คณะกรรมการโครงการของทาน 

• it’s important to have community leaders involved in 

your project, no one who would gain financially or 

personally may serve on your project committee. 
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สรางแผนการเงิน 
CREATE A FINANCIAL PLAN 

• เบิกจายเงินทุนสนับสนุนอยางถูกตองใน

ระหวางดําเนินโครงการ 

• จัดทําบันทึกการเงินอยางละเอียด 

• Disburse grant funds properly during 

project implementation 

• Keep thorough financial records 
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สรางแผนการเงิน 
CREATE A FINANCIAL PLAN 

• บริหารจัดการบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย

สโมสรหรือภาค 

• Manage a club- or district-controlled bank 

account 
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การสมัครขอรับทุน 
Global Grant 
Apply for a Global Grant 
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การใช Grant Center 
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พิจารณา 

ใบสมัคร 

แกไข 

ใบสมัคร 

ลงนามรับรอง 

ใบสมัคร 

ผูติดตอโครงการเบ้ืองตน    

นายกสโมสร   * 

เหรัญญิกสโมสร  

ประธานมูลนิธิโรตารีภาค    

ผูวาการภาค   ** 

ประธานคณะอนุกรรมการดูแลกองทุนภาค   

คณะอนุกรรมการ District Grant   

ประธานคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา       ของภาค   
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การไมมีสิทธิไดรับทุนสนับสนุน 
GRANT INELIGIBILITY 

• โครงการไมเหมาะสมกับเรื่องเนนความสําคัญของโรตารี 

• โครงการมีความเส่ียงสูงตอความลมเหลวหรือไมย่ังยืน   

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

• The project has a high risk of failure or isn’t 

sustainable 
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การไมมีสิทธิไดรับทุนสนับสนุน 
GRANT INELIGIBILITY 

• โครงการเปนประโยชนตอโปรแกรมขององคกร

อื่น 

• ไมไดทําการประเมินชุมชน 

• The project benefits another organization’s 

programs 

• A community assessment was not conducted 
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หลังจากที่ยืน่ใบสมัครทนุ Global Grant   
After your global grant application is submitted 

• ใหรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีธนาคารของโครงการ 

• ใหช่ือสมาชิกโรตารีสองคนท่ีเปนผูมีอํานาจลงนาม 

• Provide the project bank account’s information 

• Name two Rotary members as signatories 



TITLE  |  33   

ความโปรงใสดานการเงิน 
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 
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The lifecycle of a Rotary grant 

Draft Authorization Submitted Approved Completion 

Rotary 
members plan 

a project or 
scholarship and 

build their 
grant 

application 
online  

Club and 
district leaders 

review the 
application and 

authorize 
funding 

The grant’s 
planners 

submit the 
application to 

The Rotary 
Foundation  

If the grant is 
approved, the 

Foundation 
issues payment 

Members carry 
out the project, 

reporting to 
the Foundation 
annually until 
the work or 
studies are 

finished and 
the grant is 

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

กําหนดการรายงาน - Timeline for reporting 

• รายงานความกาวหนาภายใน 12 เดือน หลังจาก

ไดรับเงินครั้งแรก 

• ทุกๆ 12 เดือนตลอดชวงระยะเวลาของทุน

สนับสนุน 

• 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 เดือนเม่ือเสร็จส้ิน

โครงการอยางสมบูรณ 

• Final report within two months of 

completion 
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การสนับสนุนพิเศษ 

GET EXTRA SUPPORT 
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• District Rotary Foundation committee 
• Regional Rotary Foundation coordinators 
• Regional grants officers 
• Area of focus managers 
• District International service chairs 
• Cadre of Technical advisers 
• Rotary Support Center 
• Rotary Grants discussion group 
• Rotary Ideas 
• Rotary Showcase 
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