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ในฐานะเหรญัญกิสโมสร ท่านจะตอ้งจดัการเรื่องการเงนิของสโมสรและตอ้งดแูลปกป้องการเงนิเป็นอย่างดี
โดยการตดิตามเงนิเขา้และออก และดาํเนินการตามงบประมาณของสโมสร หน้าทีร่บัผดิชอบอื่นๆ ของ
เหรญัญกิสโมสรมอีาท ิ 
 

ก่อนรบัตาํแหน่ง 

ทบทวนวธิกีารปฏบิตัทิัง้หมดกบัเหรญัญกิทีก่ําลงัจะพน้ตาํแหน่ง  

ตรวจสอบประวตักิารเงนิของสโมสรเพือ่กําหนดรายรบัและรายจ่ายทีน่่าจะเป็นไปได ้

รบัเงนิ บนัทกึรายงานการบญัช ีและวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งจากเหรญัญกิทีก่ําลงัจะพน้ตําแหน่ง 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค (DC) 

เรยีนรูว้่ามกีารจดัสรรเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการสโมสรต่างๆ อย่างไร 

ในระหวา่งปีงบประมาณ 

เกบ็บนัทกึการเงนิและประวตัขิองสโมสรตามกฎหมายการเกบ็รกัษาเอกสารของทอ้งถิน่ 

ทาํงานกบัเลขานุการสโมสรเกีย่วกบัการออกใบแจง้หน้ีค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมแก่สมาชกิสโมสรทุกคน  

เกบ็คา่บํารุงและใชจ่้ายเงนิตามขอ้บงัคบัทางการเงนิของสโมสร 

ควบคุมกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทัง้การจ่ายใบแจง้หน้ีและค่าใชจ่้ายอื่นๆ  

จ่ายเงนิทุนสนับสนุนและทุนการศกึษา 

ทาํงานกบัมลูนิธโิรตารเีพือ่ส่งเงนิบรจิาคในนามของสมาชกิสโมสรและควบคุมดแูลทุนสนบัสนุน 

มอบรายงานประจําเดอืนใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสร 

จดัสง่ภาษขีองสโมสรตามกําหนดประมวลกฎหมายทอ้งถิน่และแห่งชาต ิ

ช่วงปลายวาระ 

ทาํงานกบัคณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกเพือ่วางแผนงบประมาณของปีต่อไป คณะกรรมการบรหิารชุด

ปัจจุบนัตอ้งอนุมตังิบประมาณใหม่  

จดัทําและนําเสนอรายงานประจําปีอย่างละเอยีดเมือ่สิน้ปี 

สง่มอบบนัทกึทัง้หมดใหแ้ก่เหรญัญกิรบัเลอืก  
 

หากท่านมคีาํถามเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องเหรญัญกิสโมสร โปรดสง่อเีมลถงึ Rotary Support Center ที ่

rotarysupportcenter@rotary.org หรอืโทร. ฟร ี+1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) ภายในสหรฐัและ

แคนาดา    โรแทเรยีนนอกทวปีอเมรกิาเหนือควรตดิต่อกบัสาํนกังานระหว่างประเทศในพืน้ที ่ 

รายละเอียดงานของ 

เหรญัญิกสโมสร 

mailto:rotarysupportcenter@rotary.org
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ตอ้งมัน่ใจว่านายกหรอืเลขานุการสโมสรเพิม่ชื่อท่านเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรที ่My Rotary ภายในวนัที ่1 

กุมภาพนัธข์องปีต่อไป เพือ่ใหท่้านมสีทิธิเ์ขา้ถงึเครือ่งมอืออนไลน์และขอ้มลูของสโมสร  

ท่านสามารถใชป้ระโยชน์จากเครื่องมอืออนไลน์ของโรตารเีพือ่  

 สรา้งและแบ่งปันประวตัขิองท่านเพือ่ใหง้า่ยต่อการเป็นเครอืขา่ยกบัมติรโรแทเรยีนอื่นๆ 

 เขา้ร่วมหรอืเริม่กลุ่มสนทนา (Discussion Group) เพือ่แบ่งปันการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและรบัฟังความ

คดิเหน็ใหม่ๆ  

 ด ูDashboard ลงิคแ์ละเอกสารสาํคญั 

 ดแูนวโน้มและขอ้มลูประวตัขิองสโมสรที ่Rotary Club Central  

เครื่องมอืออนไลน์ของโรตารช่ีวยใหส้ามารถทํางานสโมสรไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และ

ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าโรตารมีบีนัทกึขอ้มลูของสโมสรทีถู่กตอ้ง ท่านตอ้งลงชื่อเขา้ใช ้My Rotary เพือ่ให้

สามารถคน้หาเครื่องมอืเหล่านัน้ ไปทีแ่ทป็ Manage > Club Administration  

ท่านสามารถใช ้My Rotary ในการ 

 ปรบัขอ้มลูสว่นตวัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ทบทวนและปรบัแกไ้ขเป้าหมายของสโมสรและความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central 

 จดัทํารายงานต่างๆ ของสโมสร 

 ปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ด ูDaily Club Balance Report ของสโมสร 

 ดใูบแจง้หน้ีสโมสร (Club Invoice) ฉบบัล่าสุดและรายชื่อสมาชกิ 

 ตรวจสอบรายงานการบรจิาคและการยกย่องรวมทัง้การบรจิาคของสโมสรใหแ้ก่ระบบเงนิปันสว่น 

(SHARE) และโปลโิอพลสั 

 คน้หาทําเนียบฉบบัทางการ (Official Directory) 

ในฐานะผูนํ้าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานดา้นการบรหิารที ่My Rotary ใหแ้ก่สมาชกิในทมีงานอกีคน

หน่ึง  การยนิยอมเป็นการชัว่คราวทีเ่รยีกกนัว่าการมอบหมายงานน้ี มไิดมุ่้งจะใหเ้ป็นการปลดเปลือ้ง

ภาระหน้าที ่หากเพยีงเป็นการมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูนํ้าสโมสรอกีคนหน่ึงทีม่บีญัช ี

My Rotary  ผูร้บัมอบงานไม่สามารถดขูอ้มลูสว่นตวัของท่าน เช่น ประวตัสิว่นตวั ประวตักิารบรจิาคหรอื

กจิกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรกต็าม บุคคลผูน้ี้มสีทิธิเ์ขา้ถงึเครื่องมอืต่างๆ และขอ้มลูที่

ท่านสามารถเขา้ถงึได ้ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่How to Delegate Your Online Access  

การใชเ้ครือ่งมือออนไลน ์
ของโรตาร ี

https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
http://www.rotary.org/myrotary
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13011
https://my.rotary.org/en/document/how-delegate-your-online-access
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สโมสรของท่านมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการและตดิตามเงนิทีร่บัเขา้และจ่ายออกไป และดาํเนินงานตาม

งบประมาณทีต่ ัง้ไวใ้นปีทีผ่า่นมา รวมทัง้การสง่เสรมิและทาํใหม้ัน่ใจในการปฏบิตัทิางการเงนิทีโ่ปร่งใส และ

หากเป็นไปได ้ควรแต่งตัง้คณะกรรมการการเงนิเพือ่ดแูลและช่วยในการวางแผนทีท่ําใหเ้กดิความต่อเน่ือง  

เลขานุการและเหรญัญกิทาํงานร่วมกบันายกเพือ่ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิารตรวจสอบการเงนิของสโมสร

และการชาํระใบแจง้หน้ีตรงตามกําหนดเวลา ท่านจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลายเรื่องร่วมกนั ดงัน้ี  

 เกบ็และบนัทกึเงนิค่าบํารุง 

 ตรวจสอบใบแจง้หน้ีสโมสรและชาํระเงนิตรงตามเวลา 

 จดัการกบัค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีย่งัไม่ไดช้ําระ 

 สง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารใีนนามของสโมสร 

ตดัสนิใจร่วมกนัว่าจะมแีนวทางการทํางานอย่างไรเพือ่ช่วยใหส้โมสรดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค่าบาํรงุและค่าธรรมเนียม 

โรแทเรยีนตอ้งชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมใหแ้ก่สโมสร ภาค และโรตารสีากล 

ค่าบาํรงุสโมสร 

สโมสรตอ้งกําหนดจํานวนเงนิค่าบํารุงสโมสรและค่าธรรมเนียมสมาชกิแรกเขา้ (หากเรยีกเกบ็) เงนิค่าบํารุง

เหล่าน้ีใชจ่้ายเกีย่วกบัการประชุม อาหาร ของขวญัวทิยากร และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  

หากสมาชกิไม่ชาํระค่าบํารุงภายใน 30 วนัหลงัจากวนัครบกําหนด เลขานุการสโมสรตอ้งสง่จดหมายเตอืน

โดยระบุจํานวนเงนิทีเ่ป็นหน้ีและวนัครบกําหนดทีต่อ้งชาํระ หากยงัไม่ชาํระภายใน 10 วนัทีแ่จง้เตอืน 

คณะกรรมการบรหิารอาจจะเลอืกทาํการเพกิถอนสมาชกิภาพ  

คณะกรรมการบรหิารอาจจะพจิารณาคนืสมาชกิภาพใหเ้มื่อสมาชกินัน้สง่คาํขอเป็นทางการและชําระหน้ีคง

คา้งทัง้หมดแก่สโมสร 

ค่าบาํรงุภาค 

ภาคของท่านอาจจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพือ่เป็นเงนิทุนสาํหรบักจิกรรมทีภ่าคอุปถมัภ ์หากมกีารเรยีก

เกบ็ ตอ้งดกูระบวนการในการเกบ็ค่าธรรมเนียมของภาค การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

จากสโมสรในทีป่ระชุมการอบรมภาคประจําปี การประชุมใหญ่ประจําปีของภาค หรอืการสมัมนาอบรมนายก

รบัเลอืก 

 

ค่าบาํรุง ใบแจง้หน้ีสโมสร  

และรายงานการเงิน 
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ใบแจ้งหน้ีสโมสร (ค่าบาํรงุโรตารีสากล) 

โรตารสีากลแจง้หน้ีสโมสรปีละ 2 ครัง้ สาํหรบัค่าบํารุงรายหวัและค่าสมาชกิเขา้กลางปี และคา่ธรรมเนียม

ต่างๆ ของโรตารสีากล ท่านจะไดร้บัใบแจง้หน้ีในตน้เดอืนกรกฎาคมและตน้เดอืนมกราคม  ทัง้น้ี สามารถ

ชาํระเงนิหรอืดใูบแจง้หน้ีสโมสรไดท้ี ่My Rotary ไปทีแ่ทป็ Manage > Club Administration เพือ่ดใูบแจง้

หน้ีสโมสร ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่Club Invoice FAQ 

 ค่าบาํรงุโรตารีสากลรายหวั  

คนละ 34.00 เหรยีญต่อครึง่ปีในปีโรตาร ี2019-20  คนละ 34.50 เหรยีญต่อครึง่ปีในปี 2020-21  

คนละ 35.00 เหรยีญต่อครึง่ปีในปี 2021-22  และคนละ 35.50 เหรยีญต่อครึง่ปีในปี 2022-23   

ค่าบํารุงโรตารสีากลคาํนวณจากจาํนวนสมาชกิทีร่ายงานแก่โรตารภีายในวนัที ่1 กรกฎาคม และ  

1 มกราคมของทุกปี  เน่ืองจากตอ้งชาํระเงนิเตม็จํานวนและไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้จงึเป็นเรื่อง

สาํคญัทีเ่ลขานุการและเหรญัญกิตอ้งทาํงานร่วมกบันายกเพือ่จดัทํารายชื่อสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่

เสมอ 

 ค่าธรรมเนียมโรตารีสากล  

โรตารยีงัคงเรยีกเกบ็ค่าบอกรบัเป็นสมาชกินิตยสารซึง่เป็นขอ้บงัคบั ค่าธรรมเนียมสภานิตบิญัญตัิ

ของโรตาร ีและค่าใชจ่้ายอื่นๆ เช่น ค่าประกนัภยัความรบัผดิ  โรแทเรยีน 2 คนซึ่งอยู่บา้นเดยีวกนั

อาจจะเลอืกบอกรบันิตยสาร The Rotarian หรอืนิตยสารฉบบัภูมภิาคร่วมกนัได ้ค่าธรรมเนียมของ

นิตยสารภูมภิาคบางฉบบัถูกเรยีกเกบ็โดยตรงจากบรรณาธกิาร 

สโมสรในบางประเทศอาจจะตอ้งมขีอ้พจิารณาเพิม่เตมิในเรื่องค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม โปรดตดิต่อกบั

ผูแ้ทนการเงนิหากมขีอ้สงสยัใดๆ ตวัอย่างเช่น 

 

 

 สโมสรทีใ่หบ้รกิารโดยโรตารสีากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดม์โีครงสรา้งค่าบํารุงของตนเอง 

 สโมสรในประเทศออสเตรเลยีอยู่ภายใตร้ะบบภาษสีนิคา้และบรกิารสาํหรบัค่าบํารุงโรตารสีากล ภาค 

และสโมสรรวมทัง้การบอกรบัเป็นสมาชกินิตยสารภูมภิาค 

 สโมสรในอนิเดยีอยู่ภายใตร้ะบบภาษกีารบรกิารในเรื่องค่าบํารุงโรตารสีากล ภาค และสโมสร รวมทัง้

ค่าลงทะเบยีนการประชุมใหญ่โรตารรีวมทัง้ค่าประชุม Presidential Summit ยกเวน้ค่าบอกรบั

สมาชกินิตยสารโรตาร ี

 ในบางประเทศ การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของสโมสร (เช่น เพิม่ค่าบํารุง) จะตอ้งมกีารจดทะเบยีนกบั

รฐับาลดว้ย 
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การส้ินสดุสมาชิกภาพและการขอคืนสมาชิกภาพของสโมสร 

หากสโมสรไม่ชาํระใบแจง้หน้ี โรตารสีากลจะยุบเลกิสมาชกิภาพและสโมสรจะไม่ไดร้บับรกิารใดๆ จากโรตารี

หรอืภาคอกีต่อไป โรตารยีงัอาจจะระงบัการใหบ้รกิาร (Suspension) หรอืยุบเลกิ (Termination) สโมสรได้

หากมสีมาชกิสโมสรทีใ่ชเ้งนิทุนจากมลูนิธโิรตารใีนทางทีผ่ดิ นโยบายการสิน้สุดสมาชกิภาพและการขอคนื

สมาชกิภาพระบุไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการเงิน  
เหรญัญกิมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรายงานดงัต่อไปน้ี 

 รายงานการเงนิแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรทุกเดอืน 

 นําเสนอรายรบัและรายจ่ายประจาํเดอืนของสโมสร  

 แจง้ผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวมของแต่ละเดอืน 

 ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัตามทีจ่าํเป็นในการประชุมสโมสร ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

บรหิารสโมสรและการประชุมสโมสรจะตอ้งมบีนัทกึงบการเงนิและรายจ่ายทีต่รงกบักจิกรรมทีใ่ชเ้งนิ

จรงิ  ตอ้งเกบ็บนัทกึไวทุ้กครัง้เผื่อกรณีทีส่โมสรจะตอ้งอธบิายการใชเ้งนิในช่วงเวลาทีเ่จาะจง 

 นําเสนอรายงานครึง่ปีในการประชุมประจาํปีทีจ่ดัขึน้กอ่นวนัที ่31 ธนัวาคมเพือ่การเลอืกตัง้

เจา้หน้าที ่ซึง่ตอ้งมรีายรบั-รายจ่ายของปีปัจจุบนัและรายงานการเงนิของปีทีผ่่านมารวมอยู่ดว้ย 

 จดัทํารายงานประจําปีทีม่รีายละเอยีดครบถว้นเมื่อสิน้ปีโรตาร ี 

 จา้งนกับญัชทีีม่คีุณสมบตัทิีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิใหต้รวจสอบกจิกรรมการเงนิของสโมสรทุกปี หาก

สโมสรของท่านมสีโมสร Satellite  ตอ้งสง่รายงานการเงนิทีต่รวจสอบหรอืพจิารณาทบทวนแลว้

ใหแ้ก่นายกและคณะกรรมการบรหิารสโมสรดว้ย  

ใบแจ้งหน้ีสโมสรจะถกู

จดัทาํในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

และ 1 มกราคม 

• จะมกีารสง่ใบแจง้เตอืนให้

สโมสรทีเ่ป็นหน้ี $250 

หรอืมากกว่า หรอืเกนิ

กว่า 60 วนัหลงัวนัครบ

กําหนด 

• สโมสรทีม่หีน้ีคา้งจ่าย 

$250 หรอืมากกว่า จะถูก

ยุบเลกิหลงัจากวนัครบ

กําหนดจ่ายแลว้ 120 วนั 

ข้อกาํหนดในการขอคืน

สมาชิกภาพ 

สโมสรมเีวลา 150 วนั       

(5 เดอืน) ในการสมคัรขอคนื

สมาชกิภาพ 

ในการขอคนืสมาชกิภาพ 

• ตอ้งชาํระเงนิคงคา้ง

ทัง้หมดในอดตีตัง้แต่

เริม่ตน้ทีถู่กยุบเลกิ 

• ตอ้งชาํระค่าขอคนืสมาชกิ

ภาพ $30 ต่อสมาชกิหน่ึง

คน 

การสูญเสียใบชารเ์ตอร ์

• หากสโมสรไม่ทาํตาม

ความรบัผดิชอบดา้น

การเงนิทัง้หมดภายใน 

150 วนั (5 เดอืน) ทีถู่ก

ยุบเลกิ สโมสรจะสญูเสยี

ใบชารเ์ตอรเ์ดมิ 

• สโมสรไม่มสีทิธิข์อคนื

สมาชกิภาพไดอ้กี 
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 เหรญัญกิอาจจะรบัหน้าทีก่รอกแบบฟอรม์ภาษใีหส้โมสรดว้ย ตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษขีอง

ประเทศ หากสโมสรแยกกองทุนเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่มลูนิธ ิหรอืหากเป็นรูปแบบของบรษิทัอาจจะ

มขีอ้กําหนดตามกฎหมายเป็นพเิศษ ควรปรกึษาขอ้สงสยัเกีย่วกบัภาษเีฉพาะดา้นกบัผูเ้ชีย่วชาญใน

สโมสรหรอืในชุมชน 

เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถเขา้ถงึรายงานการบรจิาคเงนิและการยกย่องไดท้ี ่My Rotary  เมือ่เริม่ตน้ปี 

เลขานุการควรมอบรายงานการเงนิของสโมสรในปีทีผ่่านมาใหแ้กเ่หรญัญกิเพือ่จะใหท้ราบว่ามหีน้ีคงคา้งที่

ตอ้งชาํระหรอืมคี่าธรรมเนียมทีต่อ้งเกบ็หรอืไม่  เลขานุการควรทํางานกบัเหรญัญกิเพือ่เตรยีมรายงาน

การเงนิฉบบัสมบูรณ์เพือ่นําเสนอในการประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ 

ตอ้งมัน่ใจว่า สถานภาพการเงนิของสโมสรทีบ่นัทกึไวใ้นรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิารสโมสร

แสดงใหเ้หน็ถงึงบประมาณของสโมสรอย่างถูกตอ้ง 

 

การจดัทาํงบประมาณสาํหรบัปีต่อไป  
คณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกจะตอ้งจดัทาํงบประมาณใหม่สาํหรบัปีโรตารทีีร่บัตําแหน่ง  เน่ืองจาก

คณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกไม่สามารถตดัสนิใจไดจ้นกว่าจะรบัตําแหน่งอย่างเป็นทางการ 

งบประมาณของปีถดัไปจงึต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารชุดปัจจุบนั  

เพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ืองและลดความจาํเป็นในการเปลีย่นแปลงทีเ่ขม้งวดเมือ่มกีารวางแผนงานงบประมาณ 

เหรญัญกิรบัเลอืกและคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกควรดาํเนินการดงัน้ี 

 พจิารณาประวตักิารเงนิของสโมสรเพือ่ทีจ่ะกําหนดรายรบัและรายจ่ายทีน่่าจะเป็น    

 ร่วมมอืกบัเหรญัญกิปัจจุบนัและคณะกรรมการบรหิารชุดปัจจุบนัเพือ่หารอืว่าควรจะใสอ่ะไรไวใ้น

งบประมาณปีหน้าบา้ง 

 ปรบัเรื่องลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามใหเ้ป็นปัจจุบนัทัง้สําหรบัสมุดเชค็และการถอนเงนิจากธนาคาร

เมื่อมกีารเปลีย่นตําแหน่งและบทบาทของเจา้หน้าที ่ตอ้งมผีูม้อีํานาจลงนามในการถอนเงนิ 2 คน 

 แบ่งรายรบัและรายจ่ายออกเป็นสว่นสาํหรบัการดําเนินงานของสโมสรและสว่นกองทุนเพือ่การกศุล  

 ตัง้กองทุนสาํรอง หากสโมสรยงัไม่มกีองทุนน้ี 
 

ท่านสามารถหาเอกสารปฏบิตังิานเรือ่งงบประมาณ (Budget Worksheet) ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขได้

จากหลกัสตูร Club Treasurer Basics ที ่Learning Center  

 

 

https://my.rotary.org/secure/application/261
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มลูนิธโิรตารเีป็นเครื่องมอืเพือ่ทาํการกุศลของโรตารแีละไดร้บัการสนบัสนุนจากการบรจิาคเงนิโดยสมคัรใจ

ของสมาชกิและมติรสหายของโรตารเีท่านัน้  เจา้หน้าทีส่โมสรดําเนินการและเกบ็รกัษาบนัทกึการบรจิาค

ใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ีซึง่มไิดท้ําผ่าน My Rotary  

 ตอ้งแจง้ชื่อเหรญัญกิที ่My Rotary   

 เหรญัญกิมกัจะเป็นผูส้ง่เงนิบรจิาคและช่วยสโมสรในการสมคัรขอรบัทุนและดแูลตดิตามเรื่องทุน

สนบัสนุน จงทํางานกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองท่านเพือ่จดัการทุนสนบัสนุนของโรตาร ีดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิทีแ่ทป็ Global Grant ที ่My Rotary  
 
 

การบริจาคเงิน  
สมาชกิและสโมสรสามารถบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธเิมื่อใดกไ็ดโ้ดยบตัรเครดติที ่My Rotary และที ่Rotary.org 

เจา้หน้าทีส่โมสรอาจจะสง่เงนิบรจิาคในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสรคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคน  

 หลงัจากการลงชื่อเขา้ใชท้ี ่My Rotary แลว้ ไปที ่Manage > Club & District Administration > 

Club Giving ซึง่จะมตีวัเลอืกในการบรจิาคในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสร 

 การบรจิาคของแตล่ะบุคคลอาจสง่ทางไปรษณีย ์อเีมล หรอืแฟกซ ์โดยใชแ้บบฟอรม์การบรจิาคเงนิ

ใหม้ลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Contribution Form)  

 เมื่อมกีารสง่เงนิบรจิาคหลายๆ รายพรอ้มกนั ควรกรอกแบบฟอรม์การบรจิาคหลายราย (Multiple 

Donor Form)  

 หากสง่การบรจิาคอื่นนอกเหนือจากทีเ่ป็นเงนิแลว้ เช่น หุน้ หลกัทรพัย ์กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ทรพัยส์นิและมรดก  ตอ้งตดิต่อกบัพนกังานทีส่าํนกังานใหญ่โรตารหีรอืสาํนกังานระหว่างประเทศ

ของท่านเพือ่ขอความช่วยเหลอื ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากนโยบายการรบับรจิาค (Gift Acceptance 

Policy) 

 มอบใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัค่าบํารุงและการบรจิาคเงนิใหส้มาชกิ 

หากมคีําถามเกีย่วกบักฎหมายทอ้งถิน่หรอืวธิปีฏบิตัติ่างๆ ตดิต่อไปยงัสาํนกังานระหว่างประเทศทีใ่กล้

ทีสุ่ดหรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิทีม่อียู่ในประเทศบงัคลาเทศ ชลิ ีโคลอมเบยี เนปาล ปากสีถาน เปร ูศรลีงักา 

ยเูครน เวเนซูเอล่า และประเทศไทย ท่านสามารถตดิต่อกบัผูแ้ทนฝ่ายการเงนิ (Financial Representa-

tives) ทีส่ามารถตอบคาํถามดา้นการบรหิารและสง่คาํถามไปยงัพนกังานของโรตารสีากลและมลูนิธติาม

ความเหมาะสม 
 

การบริจาคใหมู้ลนิธิโรตารี 

และมูลนิธิของสโมสร 
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มูลนิธิของสโมสร 
หากสโมสรของท่านมหีรอืวางแผนจะก่อตัง้มลูนิธ ิตอ้งทําตามกฎหมายทอ้งถิน่  ในบางประเทศมลูนิธจิะตอ้ง

จดทะเบยีนกบัรฐับาลและทําตามกฎระเบยีบเฉพาะเรื่อง เช่น เมื่อสโมสรรบัเงนิบรจิาคเขา้มลูนิธขิองตนเอง 

จะตอ้งออกใบเสรจ็รบัรองเรื่องภาษจีากมลูนิธ ิ หารอืกบัเจา้หน้าทีภ่าษใีนทอ้งถิน่เกี่ยวกบัขอ้กําหนดในการ

รายงาน 
 
หากท่านสง่เชค็ของมลูนิธขิองสโมสรไปใหม้ลูนิธโิรตาร ีเชค็นัน้จะถูกดําเนินการเสมอืนเป็นการบรจิาคจาก

มลูนิธขิองท่านและสมาชกิจะไม่ไดร้บัการยกย่อง หากมกีารสง่ชื่อพรอ้มการบรจิาค ผูบ้รจิาคแต่ละรายจะ

ไดร้บัคะแนนการยกย่องตามความเหมาะสม  มลูนิธโิรตารจีะไม่ออกใบเสรจ็รบัรองเรื่องภาษสีาํหรบัการ

บรจิาคเช่นน้ี เน่ืองจากเป็นความรบัผดิชอบของมลูนิธขิองสโมสร 
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ท่านสามารถช่วยปกป้องทรพัยส์นิของสโมสรและป้องกนัตวัท่านเองรวมทัง้สโมสรจากความรบัผดิชอบโดย

การคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเสีย่งเกี่ยวกบักจิกรรมสโมสรทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้การตระหนกัถงึความเสีย่ง

และการจดัการกบัความเสีย่งจะช่วยปกป้องสมาชกิ ผูร่้วมโปรแกรม และทรพัยส์นิของสโมสรได ้ 

ควรประชุมกบัเหรญัญกิทีก่ําลงัจะหมดวาระเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัแผนจดัการความเสีย่งของสโมสร ตรวจสอบ

ดวู่าขอ้แนะนําดา้นล่างน้ีมใีชอ้ยู่แลว้หรอืจะตอ้งกําหนดขึน้ในระหว่างทีท่่านอยู่ในตําแหน่ง 

ไม่ว่าท่านจะจดัประชุม งานหาทุน หรอืทาํงานร่วมกบัคนหนุ่มสาว ความรบัผดิชอบในการจดัการความเสีย่ง

เป็นสว่นหน่ึงในหน้าทีข่องท่าน  ในบรบิทน้ี “การจดัการความเสีย่ง” หมายถงึกระบวนการในเชงิรุกทีมุ่่ง

หมายจะบ่งชีส้าเหตุแห่งการสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้และพจิารณาว่าจะป้องกนัหรอืลดผลกระทบทาง

การเงนิไดอ้ย่างไร ในการจดัการความเสีย่ง ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

 ทบทวนกจิกรรมจากมุมมองทีว่่า “มอีะไรทีอ่าจจะผดิพลาดได”้ 

 ปรบัแกก้จิกรรมเพือ่ลดความเสีย่ง 

 ใชส้ญัญาและขอ้ตกลงเพือ่กําหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน 

(หารอืกบัทีป่รกึษากฎหมายในทอ้งถิน่เพือ่ร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ) 

 ดาํเนินงานตามนโยบาย วธิปีฏบิตั ิและคาํแนะนําทีก่ําหนดไวแ้ลว้ 

สโมสรควรขอรบัคาํแนะนําจากทีป่รกึษากฎหมายและทีป่รกึษาการประกนัภยัเกีย่วกบัการป้องกนั 

ความรบัผดิ ตวัอย่างเช่น ขอคาํแนะนําจากทีป่รกึษามอือาชพีเกีย่วกบัการจดัตัง้สโมสร (หรอืกจิกรรม) ใน

รปูแบบของบรษิทั หรอืซือ้ความคุม้ครองประกนัภยัความรบัผดิตามทีเ่หมาะสม 

สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและในอาณาเขตรวมทัง้สทิธิค์รอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการ

ประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไปและการประกนัภยัในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่

ลูกจา้งผ่านโปรแกรมทีโ่รตารสีากลจดัเตรยีมการใหโ้ดยโรแทเรยีนในสหรฐัเป็นผูจ่้ายค่าประกนัภยั  

สโมสรทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาซือ้ประกนัภยัถา้หากว่ายงัไม่ม ีดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก

ประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050  

การจดัการความเสี่ยง 

สาํหรบัโครงการ 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
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เป็นเรื่องสาํคญัทีจ่ะตอ้งรูจ้กักบัความเสีย่ง เช่น การบาดเจบ็ ป่วยไขแ้ละการล่วงละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมเยาวชน เพือ่ทีผู่ร่้วมโปรแกรมจะสามารถเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการกบัความเสีย่งเหล่านัน้  

แมว้่าการตระหนกัรูเ้พยีงอย่างเดยีวจะไม่สามารถป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ ได ้แตส่ามารถนําไปสูก่ารพดูคุย

และการวางแผนอย่างรอบคอบซึง่จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได ้

พจิารณาสรา้งโปรแกรมการจดัการความเสีย่งในการทาํงานกบัเยาวชนซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

• พฒันาและดําเนินนโยบายคุม้ครองเยาวชนของภาคเพือ่ป้องกนัและจดัการกบัการทารุณกรรมหรอื

การล่วงละเมดิทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

• กําหนดประมวลการประพฤตปิฏบิตัสิาํหรบัผูใ้หญแ่ละเยาวชนทีเ่กี่ยวขอ้งในโปรแกรม คดักรองผูใ้หญ่

ทีจ่ะทาํงานกบัเยาวชน   

• รกัษานโยบายในการเดนิทางของเยาวชนทีช่ดัเจน และมรีะบบในการสือ่สารขอ้มลูโดยเฉพาะกบับดิา

มารดาหรอืผูป้กครอง 

• ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าการภาคในการทาํกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผูเ้ยาว ์ซึ่งเกดิขึน้ภายนอก

ชุมชนทอ้งถิน่ของพวกเขาหรอืรวมถงึการพกัคา้งคนื 

• พจิารณาทบทวนนโยบายของภาคเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกบัแนวทางของโรตารทีีพ่ฒันาโดยคณะ

กรรมการบรหิารโรตารเีพือ่โปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม 

• ศกึษาความเสีย่งและความจาํเป็นในเรื่องประกนัภยัเมื่ออุปถมัภโ์ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมสําหรบั

เยาวชน พจิารณาคําถามเหล่าน้ี 

– จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็? 

– จะเกดิอะไรขึน้หากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต?ิ 

• ทาํงานเพือ่ลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

– จดัซือ้ประกนัภยัความรบัผดิอย่างเพยีงพอสาํหรบัภูมภิาคของท่าน 

– จดัทําแผนฉุกเฉินและฝึกปฏบิตัอิย่างน้อยหน่ึงครัง้ในระหว่างโปรแกรม 

– สอนผูร่้วมโปรแกรมถงึการประพฤตตินทีป่ลอดภยัในระหว่างโปรแกรม 

ขัน้ตอนเหล่าน้ีเป็นขอ้กําหนดในการรบัรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค  อกีทัง้ยงัเป็นขอ้แนะนํา

สาํหรบัภาคทีเ่ขา้ร่วมในโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ไรลา หรอืกจิกรรมเยาวชนอื่นๆ 

สโมสรและภาคควรจะตดิต่อกบัตวัแทนประกนัภยัเพือ่ตรวจสอบว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัใหค้วามคุม้ครองแก่

โปรแกรมเยาวชนเพยีงพอหรอืไม่  การประกนัภยัจะกลายเป็นประเดน็ทีซ่บัซอ้นเมื่อภาคหลายๆ ภาคหรอื

สโมสรหลายๆ สโมสรอุปถมัภโ์ปรแกรมร่วมกนัเพราะแต่ละองคก์รมคีวามคุม้ครองทีอ่าจจะแตกต่างกนั 

 

การจดัการความเสี่ยงสาํหรบั

โปรแกรมเยาวชน 
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ผูม้สีว่นร่วมทุกคน รวมทัง้เยาวชนและผูจ้ดัควรจะรบัรองว่ามกีารประกนัชวีติและประกนัสุขภาพทีม่คีวาม

คุม้ครองเพยีงพอในระหว่างโปรแกรม กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพมากมายทีใ่หค้วามคุม้ครองจํากดัเมื่ออยู่นอก

เขตพืน้ทีท่ีเ่จาะจงโดยเฉพาะ ดงันัน้ การระมดัระวงัล่วงหน้าจงึเป็นเรื่องสาํคญัอย่างยิง่เมื่อผูร่้วมโปรแกรม

เดนิทางหรอือาศยัอยู่ห่างไกลจากบา้นของตน  ในกรณีเช่นน้ี ผูร่้วมโปรแกรมจะตอ้งมกีรมธรรมป์ระกนัภยัการ

เดนิทางทีคุ่ม้ครองอบุตัเิหตุและดา้นการแพทยซ์ึง่คุม้ครองในเรื่องตา่งๆ ดงัต่อไปน้ี 

• การเบกิค่าใชจ่้ายดา้นการแพทย ์

• การขนสง่ศพ 

• การอพยพฉุกเฉิน 

• การทุพลภาพและเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ 

ควรหารอืกบัทีป่รกึษาทางกฎหมายก่อนลงลายมอืชื่อในขอ้ตกลงหรอืสญัญากบัองคก์ร ผูร้บัเหมาหรอืผู้

ใหบ้รกิารใดๆ เอกสารเหล่าน้ีอาจจะมกีารยกเวน้ความรบัผดิหรอืมขีอ้ตกลงทีอ่าจจะทาํใหฝ่้ายหน่ึงรอดพน้

จากความรบัผดิ และโอนความเสีย่งมาใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค โรตารสีากลจะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัความป่วย

ไขห้รอืการบาดเจบ็ของบุคคล ซึง่รวมถงึผูร่้วมโปรแกรม อาสาสมคัรและผูจ้ดั หรอืความสญูเสยีทรพัยส์นิ

ใดๆ 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัแิละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพไดจ้ากหลกัสตูร 

Protecting Youth Program Participants ที ่Learning Center 

 

ถ้อยแถลงในการปฏิบติัของโรตารีสาํหรบัการทาํงานกบัเยาวชน 

โรตารสีากลพยายามสรา้งสรรคแ์ละรกัษาสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาํหรบัเยาวชนทุกคนทีม่สีว่นร่วมใน

กจิกรรมของโรตาร ี  โรแทเรยีน คู่ครองของโรแทเรยีน เพือ่นผูร่้วมโครงการและอาสาสมคัรอื่นๆ จะตอ้ง

ปกป้องดแูลเดก็และผูท้ีม่อีายุน้อยอย่างเตม็ความสามารถเมื่อมกีารตดิต่อกนั และปกป้องพวกเขาจากการ

ล่วงละเมดิทางร่างกาย ทางเพศและอารมณ์ 
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การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดีย่ิงในการแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้นําสโมสรรบัเลือกคน

อ่ืนๆ  คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยในการเตรียมตวัสาํหรบัการอบรม 
 
ท่านจะเตรยีมตวัอย่างไรสาํหรบัตําแหน่งเหรญัญกิ? 
 

 

 

สโมสรจะจดังานหาทุนอะไรบา้งในปีน้ี  และท่านจะมสีว่นเกีย่วขอ้งในฐานะเหรญัญกิอย่างไร? 

 

 

 

สโมสรจะเตรยีมตรวจสอบการเงนิอย่างไร? 

 

 

 

ท่านจะทํางานร่วมกบัผู้นําและคณะกรรมการสโมสรเพื่อจดัการกองทุนของสโมสรด้วยความรบัผดิชอบได้

อย่างไร? 

 

 

 

ท่านจะทํางานไปสูเ่ป้าหมายอะไรหน่ึงเป้าหมายในปีต่อไป  และเป้าหมายน้ีสนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร

อย่างไร? 

 

 

 

มปัีญหาอะไรบา้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ และท่านจะจดัการอย่างไร? 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย 

ในการอบรมภาคประจาํปี 












