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โครงการทุนสนับสนุน
ระดับภาค: 

 
 ขนาดเล็ก 

 
 ระยะสั้น (ภายในปโรตารี – 

ภาค3330) 
 

 แกไขปญหาเฉพาะหนาของ
ชุมชนในทองถิ่นหรือ
ตางประเทศ 
 

 ใชเงิน DDF 

District Grant 



นโยบายการทํา District Grant, 2021-2022 

• DDF for District Grant   $112,651 
• D. 3330 spend   $25,000 
• DDF for district    $ 87,651 
• นโยบาย คือ ใช 100% 
• ภาคจะตดิตอสโมสรที่มี DDF แลวไมทํา 

Global Grant ใหทํา District Grant 
project 



การทําโครงการ District Grant 

1. คุณสมบัติ 

เขาอบรมท่ีภาคจัด 2 เรื่อง 
 
 Grant Management 
 Rotary Foundation  
 (วันท่ี 4 กันยายน) 

ลงนาม MOU ระหวาง ภาค3330 
และสโมสร โดยนายก และประธาน
มูลนิธิสโมสร ป 2021-2022 
ภายใน 31 กรกฎาคม  



การใช DDF ทําโครงการ District Grant 
2.   

มี DDF ?  

3. สํารวจชุมชน ใหทราบปญหาและ
ความตองการ เพื่อกําหนดรายละเอียด
โครงการ: 
 ดูสถานที่จริง สังเกต/พูดคุยกับชุมชน 
 สโมสรประชุม/สรุป - ออกแบบโครงการ: 

 
จุดเนนของโรตารี (7 เรื่อง) 
วัตถุประสงค, กลุมเปาหมาย 
กรอบเวลา 
 กิจกรรมที่จะทํา (จัดหาเครื่องมือ, อบรม, การ

จําหนายผลผลิต) 
ทรัพยากรที่จะใชสําหรับโครงการ (ภายใน/

ภายนอก: งบประมาณ, ผูเชี่ยวชาญ) 
ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ติดตามผลโครงการ 

  

Ref.: Ep.07 การทําโครงการบําเพญ็ประโยชน โดย อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ 



การใช DDF 
ทําโครงการ 

District 
Grant 

4.  
ขอใช DDF  
(ฟอรม 2)  
ยื่นภายใน 
31 กรกฎาคม  
 

 

ชือ่สโมสร 
Club Name 
 

  

 
ชื่อโครงการ 
Project Name 

  

จํานวน DDF ที่ขอ 
Amount of 
requested DDF  

(USD) 

โครงการโดยยอ 

Project in Brief 

  

(ไมเกิน 10 บรรทัด / Not more 
than 10 Lines) 

ชือ่ผูย้ืน่โครงการ 
Name of Applicant 

  

ตาํแหน่ง 
Title 

  

ลงนาม 
Signature 

  

วนัที ่
Date 

  

                    (Form: 2) 
แบบฟอรม์การขอทนุ DDF เพือ่โครงการ District Grant – ภาค 3330 
Form - Request DDF for District Grant Project – District 3330 



ใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
5. สโมสรจัดเตรียมเอกสารตางๆ และสงภาคหลงัจากTRF อนุมัติ

คําขอใชเงิน DDF: 
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(ฟอรม 3) 
แบบฟอรมขอมูลการส่ังจายเงิน (ฟอรม 4) 
ใบตรวจสอบเอกสารโครงการ (ฟอรม 5) 

ใบสมคัรขอรบัทุนสนับสนุนระดบัภาค 

หมายเลขClick here to enter text. 

 

รายละเอียดของโครงการ 

 
สโมสรโรตาร ี  
 

ชื่อโครงการ   
 

สถานทีต่ ัง้โครงการ  
 

เขต    
 

จงัหวดั     
 

ประเทศ    

_____________________________________________________________________________ 

รายละเอียดโครงการ (อธิบายถึงโครงการ ปัญหา และความตองการ) การสาํรวจความตองการ

รวมทัง้ท่ีตัง้โครงการและผูรบัประโยชนจากโครงการ และโครงการจะใหประโยชนแกชุมชนนัน้

อยางไร 

 

 

อธิบายวาชุมชนท่ีไดประโยชนจะรกัษาโครงการอยางไรภายหลงัโครงการเสรจ็สมบรูณแลว  

 

 

อธิบายกิจกรรมพิเศษในการสงเสริมโครงการ โรแทเรียนจะทาํอะไรบางในระหวางการทาํ

โครงการ การสนับสนุนเก่ียวกบัการเงินอยางเดียวจะไมไดรบัการพิจารณา  

 

_____________________________________________________________________________ 

 (Form: 3) 

ฟอรม 3 หนา 1: 
 

⁎ หมายเลขโครงการ: ภาคจะแจงใหทราบ 
⁎ ชื่อสโมสร 
⁎ ช่ือโครงการและสถานท่ี 

 
⁎ รายละเอียดโครงการ/ปญหา/ความ

ตองการ และประโยชนแกชุมชน 
⁎ ชุมชนฯจะรักษาโครงการหลังโครงการ

เสร็จสมบูรณอยางไร 
 

⁎ กิจกรรมพิเศษในการสงเสริมโครงการ 
⁎ โรแทเรียนจะทําอะไรบาง? 

หนา 1 



ใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 

สโมสร / ภาค ผูดาํเนินการ 

สโมสร       ID ของสโมสร (ถารู)  
 

ภาคโรตาร ี      ประเทศ  

____________________________________________________________________________ 

ผูประสานงาน ลําดบั 1:  

ชื่อ      ID สมาชกิ      

สโมสร      

ตําแหนงในโรตารี      

ทีอ่ยู      

เมอืง      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย      ประเทศ      

E-mail       

โทรศพัท      มอืถอื      โทรสาร      

ผูประสานงาน ลําดบัที ่2:  

ฟอรม 3 หนา 2: 
 
* ขอมูลผู

ประสานงาน
ของสโมสร 
3 ทาน 



ใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
งบประมาณของโครงการ 
 

ายละเอยีดการใชงบประมาณ ชื่อผูขายสนิคา จาํนวนเงนิ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 ยอดรวม       

 ยอดรวม คดิเป็นเงนิบาท       

 

การเงินของโครงการ 
 

ทุนสนบัสนุนระดบัภาค DDF (USD) อตัราแลกเปลีย่น (บาท= 1 USD) จาํนวนเงนิ (บาท) 

              

              

              

              

              

การใหทุนจากหุนสวน

ภายนอก DDF (USD) อตัราแลกเปลีย่น (บาท = 1 USD จาํนวนเงนิ (บาท) 

              

              

              

              

              

ยอดรวมการเงนิของ

ครงการ       

 

 

      

 

 

      

 

ฟอรม 3 หนา 3: 
 
⁎ รายการงบประมาณโครงการ 
⁎ การเงินของโครงการ 

 
⁎ ระบุขอมูลใหครบถวน 

 
⁎ แนบใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณและ

บริการดวย 
 

⁎ ยอดรวมของ งบประมาณโครงการ 
เทากับ การเงินของโครงการ ( 1 = 2 ) 
 

⁎ อัตราแลกเปลี่ยนจะใชอัตราของเดือนที่
ภาคไดรับเงินจากมูลนิธิโรตารี 

2 

1 

หนา 3 



ใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
การวางแผนของโครงการ 

คาํอธบิาย:กอนทีจ่ะเสนอใบสมคัรขอทุนใหกบัภาค หุนสวนของโครงการสามารถใหขอมลูตาง ๆ คาํถามดานลางเป็นแนวทางทีจ่ะชี้

ถงึการวางแผนของโครงการ ขอควรระวงั สโมสรโรตาร ี/ ภาค หรอืโรแทเรยีนตองไมเป็นเจาของสิง่ทีจ่ดัซือ้โดยกองทุน 

บงชีใ้ครจะเป็นเจาของเครือ่งมอืและบาํรุงรกัษา ดาํเนินการ และดแูลสิง่ทีจ่ดัซือ้โดยกองทุน (สโมสรโรตารหีรอืโรแท

เรยีนตองไมเป็นเจาของสิง่ทีจ่ดัซือ้โดยกองทุน) 
      

จะจดัใหมกีารฝึกอบรมวธิกีารใชและการบาํรุงรกัษาเครื่องมอืทีใ่ชเทคนิคหรอืไม? ถาม ีใครเป็นผูฝึกอบรม? 

      

มคีวามจาํเป็นทีต่องใชซอฟแวรในการทาํงานหรอืไม? ถาม ีมกีารใหซอฟแวรหรอืไม ?  
      

ถาอุปกรณดงักลาวจาํเป็นตองซือ้จากตางประเทศ มกีารจดัการเคลยีสนิคาทีนํ่าเขาอยางไรบาง 
      

 

ฟอรม 3 หนา 4: 
 
⁎ ระบุผูจะเปนเจาของ บํารุงรักษา 

ดูแลเครื่องมือที่ไดจัดซือ้ใน
โครงการ 
 

⁎ ถาเครื่องมือน้ันตองใช
เทคโนโลยี ใครจะเปนผูอบรม
วิธีใชและการบํารุงรักษา 
 

⁎ ตองใชซอฟแวรในการทํางาน
หรือไม ถามีใครใหซอฟแวร 
 

⁎ จะจัดการเคลียรสินคาอยางไร 
ถาเครื่องมือดังกลาวตองนําเขา
จากตางประเทศ 

หนา 4 



ใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
องคกรท่ีใหความรวมมือ 

คาํอธบิาย:องคกรทีใ่หความรวมมอื เป็นองคกรทีม่สีวนรวมโดยตรงในการสงเสรมิใหโครงการประสบความสาํเรจ็ ในเรื่องการให

ความชวยเหลอืผูชาํนาญดานเทคนิค และผูประสานงานของโครงการ กลุมผูรบัประโยชนจะเป็นผูรบัเครื่องมอื หรอืการบรกิาร มใิช

องคกรทีใ่หความรวมมอื.  

ถาโครงการมสีวนรวมขององคกรทีใ่หความรวมมอื (ทีไ่มใชสโมสรโรตารหีรอืผูรบัประโยชนจากโครงการ) กรุณาให

รายละเอยีดดานลางดวย :  

ชื่อขององคกร      

ทีอ่ยู      

เมอืง / จงัหวดั       รหสัไปรษณีย      ประเทศ      

โทรศพัท       โทรสาร      

E-mail       Web address       

เอกสารเพิม่เตมิทีอ่งคกรใหความรวมมอืจดัให::  

• บนัทกึความเขาใจระหวางองคกรใหความรวมมอื กบัสโมสรโรตาร ี

การอนุมติัโครงการ 
 

เจาของโครงการ 

นายกสโมสร ของสโมสรเจาภาพ 

ชือ่       

ตําแหนง       

ชือ่สโมสร       

ภาค#        

ลายเซน็ต       

วนัที ่       

 

ผูประสานงานคนแรก 

ชือ่       

ลายเซน็ต       

วนัที ่       

ผูประสานงานคนที ่2 

ชือ่       

ลายเซน็ต       

วนัที ่       

ผูประสานงานคนที ่3 

ชือ่       

ลายเซน็ต       

วนัที ่       

 

การอนุมัติโครงการ: 
⁎ ชื่อและลายมือชื่อนายกสโมสร และผู

ประสานงานโครงการท้ัง 3 ทาน 

การทาํรายงาน 
 

ผูจดัทาํรายงานหลงัจากโครงการเสรจ็สมบรูณ 

ชื่อ       ลายเซน็ต      

สโมสรโรตาร ี      ภาค      

 

หนา 5 

หนา 6 

แนบใบเสนอราคา และ รูปถายสถานท่ีโครงการ 

หนา 5 



เอกสารแนบใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
    

แบบฟอรม์ขอ้มูลการส ั�งจ่ายเงินสําหรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค                 
PAYEE INFORMATION FORM 

ส่งแบบฟอรม์ที�กรอกเสรจ็สมบูรณแ์ลว้ใหภ้าคแนบกบัใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนระดบัภาค เพื�อเป็นขอ้มูลในการชาํระเงินทุนสนบัสนุน
ใหส้โมสร 
Attach this completed form with District Grant Application (Form 3) to District for the release of funds to club. 
 

กรุณารบัทราบดงัต่อไปนี�  Please note the following: 
• จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์นี�ใหส้มบูรณ ์มฉิะนั�น การชาํระเงินจะล่าชา้ 

This form must be filled out completely otherwise payment will be significantly delayed. 
• บญัชธีนาคารของโครงการจะตอ้งเป็นบญัชทีี�มกีารควบคุมโดยสโมสรโรตารแีละมผูีล้งนามเป็นโรแทเรยีนรว่มกนัอย่างน้อย 2 ท่าน  

The project bank account must be a Rotary club controlled account and authorized by Rotarians at least 2 persons.  
• การชาํระเงินจะไม่ส ั�งจ่ายใหก้บับุคคล หรอืองคก์รที�ใหค้วามรว่มมอื หรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์ 

Payments will not be made payable to an individual, cooperating organization, or beneficiary.  
• โปรดระบุชื�อที�แน่นอนในบญัชี ซึ�งจะตอ้งไม่เกนิ  35 ตวัอกัษร  

Please provide the exact name on the account, which must be 35 characters or less. 
• รูปแบบของการชาํระเงินจะขึ �นอยู่กบัพื �นที�ทางภูมศิาสตร  ์ขอแนะนําใหร้ะบุขอ้มูลทั�งหมดที�จําเป็น เพื�ออาํนวยความสะดวกในการ

ส่งเงินผ่านการโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์
The form of payment will be based upon the geographic area.  We recommend that all necessary information must be 
provided to facilitate transferring funds via electronic 

• โปรดทราบว่า หากการชาํระเงินโดยผ่านทางเชค็ ก็จะถูกส่งโดยตรงไปยงัผูต้ดิต่อหลกัของโครงการ 
Please note that if payment is made via check, it will be sent directly to the project’s Primary Contact. 

• การชาํระเงินที�ส่งผดิพลาด เนื�องจากขอ้มูลของผูร้บัเงินไม่สมบูรณห์รอืไม่ถูกตอ้ง ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของสโมสร 
Payments that are misdirected due to incomplete or incorrect payee information will be the club's responsibility.  
 

SECTION A:  บญัชธีนาคารสําหรบัโครงการ Project Bank Account  

Bank Account Name: ชื�อบญัชธีนาคาร 
 
 

Bank Account Number: เลขที�บญัช ี(ออมทรพัย)์  

Bank Name: ชื�อธนาคาร  

Bank Address / ที�อยู่ธนาคาร 
 

 
 
 

Bank Telephone/Fax Number เบอรโ์ทรศพัท ์และแฟกซข์อง
ธนาคาร 

 

 
SECTION B: การลงนามในบญัชโีครงการ Project Account Signatories 
 

ระบุชื�อโรแทเรยีน 2 ท่าน ซึ�งเป็นผูล้งนามในบญัชสํีาหรบัโครงการ ซึ�งจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัและเบกิจ่ายเงินทุนสนบัสนุน       
(ควรเป็นสมาชกิของสโมสรหลกัที�ทําโครงการ) 

Provide the names of two Rotarians who will be the signatories on the project account and responsible for receipt and 
disbursement of grant funds (They should be members of the primary club): 

 ผูล้งนามท่านแรก  Primary Signatory  ผูล้งนามท่านที�สอง Secondary Signatory  

ชื�อ Name:   

รหสัสมาชกิโรตาร ีRotary ID:   

ตําแหน่ง Title:   

ที�อยู่ Address   

โทรศพัท ์Tel:   

มอืถอื Mobile Tel:   

แฟกซ ์Fax:   

อเีมล ์Email:   
 
หมายเหตุ  กรุณาแนบสําเนา สมุดธนาคารซึ�งระบุชื�อบญัชธีนาคาร เลขที�บญัช ีและชื�อธนาคาร มาพรอ้มกบัแบบฟอรม์นี� 
Note: please attach Bank book copy that show Bank Account name and number and bank name with this payee form 

ฟอรม 4: 
 

⁎ ขอมูล 
> รายละเอียด บ/ช เงินฝากธนาคารท่ีจะใช

กับโครงการ 
> รายละเอียดธนาคาร 
> รายชื่อและขอมูลโรแทเรียนผูมีอํานาจ 2 

ทาน 
 

⁎ บ/ช ธนาคารของโครงการตองเปนบัญชี
ท่ีมีการควบคุมโดยสโมสรโรตารี 
 

⁎ ผูลงนามเปนโรแทเรียนอยางนอย 2 ทาน 
(ในการเปดบัญชี ตองเปน นาย ก และ 
นาย ข และ .... ไมใช และ/หรือ)  

⁎ แนบสําเนา สมุดธนาคารซ่ึงระบุชื่อบัญชี
ธนาคาร เลขท่ีบัญชี และชื่อธนาคาร มา
พรอมกับแบบฟอรมนี้ 



เอกสารแนบใบสมัครขอรับทุน ทําโครงการ District Grant 
ฟอรม 5: 

 
วัตถุประสงค: ใหสโมสรไดตรวจสอบวา
เอกสารที่สงมาถูกตองครบถวน เพ่ือความ
สะดวกตอการอนุมัติจายเงิน: 

 
 กรอกใบสมัครครบทุกขอ 

 
 ลายเซ็นนายกสโมสร, ผูประสานงาน, 

ผูทํารายงานเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 
 

 มีใบเสนอราคาของอุปกรณเครื่องมือ 
 

 รูปถายของบริเวณสถานที่ที่จะทํา
โครงการ 
 

 กรอกแบบฟอรมการสั่งจายเงิน เรียบรอย 
 

 มีหนาปกของสมุดธนาคารที่ระบุชื่อตรงกับ
แบบฟอรมการสั่งจายเงิน 



รายงานโครงการ District Grant 

ฟอรม 6 หนา 1: 
 
⁎ แบบของรายงาน  
รายงานความกาวหนา (Progress 

Report) 
รายงานสรุปผลโครงการ (Final) 

 
⁎ ตอบคําถามเก่ียวกับ 
 ผลกระทบของชุมชน 
  การมีสวนรวมของโรแทเรียน 
 

⁎ ใหระบุจํานวนคน ถาคําถามวา “ก่ีคน” 



รายงานโครงการ District Grant 
ฟอรม 6 หนา 2: 
 
 ขอ 11 ระบุรายรับแยกเปนรายการๆ 

เชน DDF, สมทบจากสโมสร หรือ 
บุคคลอ่ืน, ดอกเบ้ียรับ (ถามี) และ
ยอดรวมทั้งสิ้น  

 ขอ 12 รายจาย แยกเปนรายการๆ 
และยอดรวมทั้งสิ้น 

 ยอดรวมรายรับ = ยอดรวมรายจาย 
(1 = 2) 

 
⁎ แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน สาํเนา

สมุดบัญชี และ รูปถายโครงการมา
พรอมกับรายงาน  
 

⁎ เก็บรักษาเอกสารประกอบโครงการ
ไว 3 ป 

1 

2 



Timeline การทําโครงการ District Grant 
ภายใน 31 
กรกฎาคม 

15 สิงหาคม 

15 กันยายน 

31 
พฤษภาคม 

2565 

 สง MOU ระหวางภาคและสโมสร ท่ีลงนามแลว 
 ยื่น ใบขอใชทุน DDF 

2 

1 

ภาคยื่นขอใชทุนกับ TRF 

ระหวางนี้ใหสโมสรเตรียมใบสมัครแบบฟอรม 3, 4 & 5 
พรอมเอกสารประกอบใหครบเพื่อเตรียมยื่นขอรับเงิน 

3 

คาดวานาจะไดรับเงินจาก TRF 

สโมสรทําโครงการหลังจากไดรับเงิน และยื่น
ปดโครงการทันที โดยใชแบบฟอรมรายงาน 
(ฟอรม 6) พรอมเอกสารประกอบไมเกิน 



เอกสารประกอบพรอมแบบฟอรม 5 ในการขอ
District Grant 

• ใหดูแบบฟอรม 5 ซ่ึง

เปน Check List 
ทําใหครบทุกขอ เพ่ือ

สะดวกตอการอนุมัติ

จายเงิน 

 



เอกสารประกอบพรอมแบบฟอรมรายงาน ในการ
ปดโครงการ District Grant 

• ใชแบบฟอรมรายงานพรอมเอกสารประกอบ 

• ลายเซ็นทุกชอง เซ็นใหครบ  

• ใบเสร็จรับเงิน สําเนาสมุดบัญชี ใหตรงกัน 

• รูปภาพประกอบ 



การทําโครงการ District Grant 

แบบฟอรมในการทําโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค 
(District Grant) 
 
MOU ระหวางภาค 3330 และสโมสร 
ฟอรม 2: การขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant – ภาค 3330 
ฟอรม 3: แบบฟอรมใบสมัครการขอทุนสนับสนุนระดับภาค 
ฟอรม 4: แบบฟอรมขอมูลการส่ังจายเงินสําหรับทุนสนับสนุนระดับภาค 
ฟอรม 5: ใบตรวจสอบเอกสารสําหรับโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค 
ฟอรม 6: แบบฟอรมรายงานของทุนสนับสนุนระดับภาค 
 
แบบฟอรมท้ังหมด: 
ดาวนโหลดไดจาก www.rotary3330.org/download 



การทําโครงการ District Grant 
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