
 FUNDRAISING  &  RECOGNITION 

 การหาทุนและการยกย่องของมูลนิธิโรตารี 
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มูลนิธิโรตารีของเรามีความเป็นเอกลักษณ ์

เราเป็นมูลนิธิของโรแทเรียนทุกคน 

เพื่อทุ่มเทให้กับโครงการต่างๆของโรตารี 
ที่ตอบสนองความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วโลก 
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เรื่องที่เราเน้น 

Peace and conflict prevention/resolution 

Disease prevention and treatment 

Water and sanitation 

Maternal and child health 

Basic education and literacy 

Economic and community development 
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การสนับสนุนมูลนิธิโรตาร ี

Endowment 

Fund 

กองทุนถาวร 

 

Annual  

Fund 

กองทุนประจ าปี 
 

PolioPlus 

Fund 

กองทุน
โปลิโอพลัส 
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END POLIO NOW: MAKE HISTORY TODAY 
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ANNUAL FUND - กองทุนประจ าปี 

• แหล่งกองทุนหลักส าหรับทุนสนับสนุน และกิจกรรม
ของมูลนิธ ิ

• สนับสนุนทุนในระดับท้องถิ่นและต่างประเทศ ผ่าน
ระบบปันส่วน (SHARE system) 

• เงินบริจาคจะถูกให้เครดิตกับสโมสรผู้บริจาค และ
น ามาใช้กับเป้าหมายของสโมสร 
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EVERY ROTARIAN, EVERY YEAR 

100% Member Participation   
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เงินบริจาค $100 สามารถจัดหา 

โต๊ะเรียน 2 ชุด
ส าหรับชั้น
ประถมใน
ฮอนดูรัส 

มุ้งกันยุง 50 

หลังส าหรับ
ผู้หญิงและ
เด็กใน
แทนซาเนีย ค่าเรียน

พิเศษ 1 ปี
ส าหรับเด็ก
ประถมปลาย
ในจีน 
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เงินบริจาค $1,000 สามารถจัดหา 

เก้าอี้ทันตกรรม 1  

ตัวเคลื่อนที ่
ส าหรับดูแลทันตก
รรมส าหรับเด็ก
พื้นเมืองใน
เม็กซิโก 

แว่นตา 40 อัน
ส าหรับประชาชนใน
ไนจีเรีย 

Microloans เพื่อให้
ผู้หญิง 3 คนใน
กัวเตมาลาสามารถ
เริ่มต้นธุรกิจที่จะ
สนับสนุนครอบครัว
ของพวกเขา 
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เงินบริจาค $10,000 สามารถจัดหา 

รถโรงเรียนสาม
แห่งที่ได้รับการ
ตกแต่งใหม่
ส าหรับชุมชนใน
ชนบทในเม็กซิโก 

อุปกรณ์เบเกอรี่ในศูนย์
ฝึกอบรมอาชีวศึกษา
ส าหรับเด็กพิการใน
ซูดาน 

บ่อน้ า 2 บ่อ ส าหรับ
หมู่บ้านในเฮติ 
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 เงินบริจาค $15,000 สามารถจัดหา 

โครงการ global grant 1 ครั้งให้กับเรื่องที่เน้นความส าคัญ 

ที่ผู้บริจาคสามารถก าหนด โดยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
แนะน า เช่นอาฟริกา เอเซีย หรือลสาติน อเมริกา จะได้รับ
การพิจารณา 
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เงินบริจาค $30,000 สามารถจัดหา 

โครงการ global grant 1 ครั้งให้กับเรื่องที่เน้นความส าคัญ  

ทีผู่้บริจาคสามารถก าหนดเรื่องและภาคที่จะท า โดยพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่แนะน า เช่นอาฟริกา เอเซีย หรือลสาติน อเมริกา 
จะได้รับการพิจารณา 
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เงินบริจาค $60,000 สามารถจัดหา 

ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารีสูงสุด 5 ทุน 

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพ  

จ านวน 1 ครั้ง 
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เงินบริจาค $75,000 สามารถจัดหา 

• ให้ทุนการศึกษา 2 ปี ส าหรับนักศึกษาสันติภาพของโร
ตารีในการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับสันติภาพและการ
แก้ไขข้อขัดแย้ง 

• ให้ทุนฝึกงานได้ถึง 10 ทุน หรือโครงการวิจัยส าหรับ
ทุนการศึกษาด้านสันติภาพหรือทุนการศึกษาด้าน
โปรแกรมประกาศนียบัตร 
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ENDOWMENT FUND - กองทุนถาวร 

• เงินบริจาคจะน าไปลงทุนอย่าง
มืออาชีพ 

• จะน าดอกผลมาใช้เท่านั้น 
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ENDOWED NAMING OPPORTUNITIES 

• $25,000: การสนับสนุนทั่วไป ในระบบ SHARE, 

กองทุนโลก หรือศูนย์สันติภาพของโรตารี 

 

• $100,000: การสนับสนุนทั่วไป ในเรื่องที่เน้น
ความส าคัญ หรือสัมมนาประจ าปีที่ ศูนย์สันติภาพ 
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• $250,000: สนับสนุนการเข้าร่วม global grants ของภาค
ของผู้บริจาค หรือ ให้ทุนการศึกษาด้านสันติภาพของโรตารี
ในโปรแกรมประกาศนียบัตร 

• $500,000: ระบุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ เรื่องที่เน้น
ความส าคัญ หรือ ให้ทุนการศึกษาด้านสันติภาพใน
โปรแกรมปริญญาโท 

• $1 million: ควรพูดคุยกับมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเป็น
พิเศษ 

 

 

ENDOWED NAMING OPPORTUNITIES 



การยกย่องของมูลนิธิโรตารี 
FOUNDATION RECOGNITION 
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การยกย่องของมูลนิธิโรตารี 

• การยกย่องบุคคล 

• การยกย่องสโมสร 
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ROTARY FOUNDATION SUSTAINING MEMBER 

สมาชิกแบบสะสม
ของมูลนิธิโรตาร ี

 

บุคคลที่บริจาค $100 

หรือ มากกว่า 

เข้ากองทุนประจ าป ี
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 PAUL HARRIS FELLOW    

พอล แฮริส เฟลโลว์ 
บุคคลที่บริจาค $1,000 หรือ บุคคลที่ชื่อที่ใช้ในการ
บริจาค $1,000 เข้ากองทุนประจ าปี กองทุนโปลิโอ 

หรือทุนสนับสนุนที่อนุมัติแล้ว 
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PAUL HARRIS SOCIETY MEMBER 

สมาชิกชมรมผู้บริจาค พอล แฮริส 
 

ผู้ทีบ่ริจาคเงิน $1,000 หรือมากกว่า ทุกปี 
เข้ากองทุนประจ าป ีกองทุนโปลิโอพลัส  

หรือ global grant ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
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MAJOR DONOR เมเจอร์โดนเนอร์ 

 

บุคคล หรือ คู่สามีภรรยา ที่ร่วมกันบริจาค 

จนครบ $10,000 ไม่ว่าจะบริจาคเจาะจงอย่างไร 
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ARCH KLUMPH SOCIETY  ชมรม อาร์ช คลัมภ์ 

บุคคล หรือ คู่สามีภรรยา ที่ร่วมกัน 

บริจาค $ 250,000 หรือมากกว่า  
ไม่ว่าจะบริจาคเจาะจงอย่างไร 

• Trustees Circle             $250,000+ 

• Chair’s Circle                $500,000+ 

• Foundation Circle       $1 million+ 

• Platinum Trustee Circle     $2.5 million+ 

• Platinum Chair Circle    $5 million+ 

• Platinum Foundation Circle  $10 million+ 
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BEQUEST SOCIETY ชมรมผู้บริจาคผลประโยชน์ 

บุคคล หรือ คู่สามีภรรยา ที่ให้ค ามั่นสัญญาใน
พินัยกรรม ว่าจะบริจาค $ 10,000 หรือมากกว่า ใน
แผนอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผลประโยชน์จากกรมธรรณ์
ประกันชีวิต 
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CLUB BANNER RECOGNITION 

สโมสรที่มียอดบริจาค
กองทุนประจ าป ีคิดเป็น
รายหัวสูงสุด 3 ล าดับใน

แต่ละภาค  

บริจาครายหัวขั้นต่ า $50 
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CLUB BANNER RECOGNITION 

100% Every Rotarian,  

Every Year Club Banner 

สมาชิกทุกคนบริจาค 

อย่างต่ าคนละ $ 25  

เข้ากองทุนประจ าปี  

มียอดรายหัวเฉลี่ย $100 
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CLUB BANNER RECOGNITION 

100% Foundation Giving 

Club  Banner 

สมาชิกทุกคนบริจาคอย่างต่ า คน
ละ $ 25 เข้ากองทุนใดก็ได ้

กองทุนประจ าปี กองทุนโปลิโอ 

กองทุนถาวร หรือ บริจาคเข้า
โครงการglobal grant  

ที่ได้รับการอนุมัติ 

ยอดรายหัวเฉลี่ย $100 
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CLUB BANNER RECOGNITION 

100% Paul Harris 

Fellow Club 

สมาชิกสามัญทุกคนเป็น 

PHF ในปีนั้น ๆ  

สโมสรจะได้รับการยกย่อง
ครั้งเดียวเท่านั้น 
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CLUB BANNER RECOGNITION 

100% Paul Harris Society  

Club Banner 

สโมสรที่เป็นสมาชิก 

ชมรม พอล แฮริส 100%  

สมาชิกทุกคนบริจาคอย่างต่ า  

คนละ $ 1000 เข้ากองทุนโปลิโอ  

กองทุนถาวร หรือ บริจาคเข้าโครงการ
global grant  

ทีไ่ด้รับการอนุมัต ิ



ปีบริหาร 2561-2562 

การยกย่องผู้บริจาคของภาค 3330 
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การยกย่องจากภาค 3330 ป ี2561-2562 

1. สโมสรที่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนประจาปี (ไม่เจาะจง)  
ยอดรวมสูงสุดได้มากสุด ( แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล)  

2. สโมสรที่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนประจาปี (ไม่เจาะจง)   
และมียอดเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล)  

3. สโมสรที่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอสูงสุด  

(แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 

4. สโมสรที่สามารถบริจาคเงินเข้ามูลนิธิรวมทุกกองทุนสูงสุด  

(แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล)  
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5. สโมสรที่สมาชิกทุกคนบริจาคอย่างน้อยคนละ $ 25 และ มี
ยอดรวมบริจาคสูงกว่าปีที่ผ่านมา  ได้รางวัลทุกสโมสร  

6. สโมสรที่เป็นผู้บริจาครายใหม่ และ มียอดการบริจาคเฉลี่ย 

$100 ขึ้นไป ได้รางวัลทุกสโมสร  

7. สโมสรที่สมาชิกทุกคนบริจาคคนละ $100 ขึ้นไป ได้รางวัล
ทุกสโมสร 
 

การยกย่องจากภาค 3330 ป ี2560-2561 
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ทบทวน 

• เข้าใจความแตกต่างระหว่างกองทุนโปลิโอ กองทุนประจ าป ี

และกองทุนถาวร (Endowment Fund) 

• อภิปรายวิธีที่จะส่งเสริมการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี 

• เข้าใจประเภทของการยกย่อง เพื่อขอบคุณผู้บริจาคให้
มูลนิธิโรตารี 

• เข้าใจระดับต่างๆของการยกย่อง ที่มีให้แก่สโมสร หรือให้แก่
บุคคลผูบ้ริจาค 
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Questions? 
 

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ RRFC Zone 6B  

wichai@oiltek.co.th 

 

อผภ.อรชร สายสีทอง DRFC D3330 

orachorn1112@gmail.com 

 

 

mailto:wichai@oiltek.co.th
mailto:orachorn1112@gmail.com
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