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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค ปี 2561-62 
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 

ภาค 3330 ปี 2561-62 

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค  

อผภ.อรชร สายสีทอง 
 

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารภีาค 

อผภ. วิชัย มณวีัชรเกียรติ 

อผภ. สมบูรณ์ กาญจโนฬาร 

ผวน. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 

ภาค 3330 ปี 2561-62 

เกี่ยวกับทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค 

 ประธานคณะอนุกรรมการ 

 - ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิ – อผภ. วรวุธ พงษ์วิทยภานุ 

 - ดูแลกองทุน    – อน. สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร 

 - ทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารี – อน. ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์  
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 

ภาค 3330 ปี 2561-62 

เกี่ยวกับการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

 - ชมรม อาร์ช คลัมภ์   – อน. สมชาย กมลพันธ์ทิพย์ (ตอนบน) 

            – อน. อาโนด ์เวอสทราเทอะ (ตอนใต)้ 

 - ชมรมพอล แฮริส เฟลโล่– อผภ. เธียรไชย นิยม 

 - กองทุนประจ าป ี   – อน. ผ่องศรี จันทร์แก้วมณี (ตอนบน) 

        - นยก. เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ (ตอนใต้) 

 - กองทุนถาวร    – นยก. วลัยรัตน์ ทรัพย์คิร(ีตอนบน) 

        - อน. วิฑิต อกวานิช (ตอนใต้)  



2017 

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 

ภาค 3330 ปี 2561-62 

เกี่ยวกับการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

 - กองทุนโปลิโอพลัส    - อน. เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ 

 - หาทุนเพื่อโครงการโปลิโอ  – อน. เพ็ญศรี ชูแสง 

 - ส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อโครงการโปลิโอ-อน. ณรงค์ โรจนพิศาลกุล 
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 

ภาค 3330 ปี 2561-62 

อื่นๆ 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

 - ทุนการศึกษา      – อผภ. เธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ 

 - ทุนสันติภาพโรตารี     – อน. รัชดา เทพนาวา 

 - กลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ   - อผภ. ยุทธกิจ มานะจิตต์ 

 - ศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี/โรตารีสากล – อน. แซม ฟาวม่า 
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เป้าหมายมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล 
ปี 2561-2562 
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เป้าหมายมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ปี 2561-62 

1. เรื่องที่ส ำคัญที่สุดคือรักษำค ำมั่นสัญญำในกำรขจัดโปลิโอให้หมดไป
จำกโลกนี้ 

2. ขยำยงำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ใน 6 เรื่องที่เน้นควำมส ำคัญให้มีควำม
ยั่งยืนตลอดไป 

3. ให้ภำคใช้กองทุนปันส่วนภำค (DDF) ทั้งหมด เพื่อสนับสนุนกำร
ท ำงำนในส่วนของ District grant หรือ Global Grant หรือ Polio Plus 

4. กำรบริจำคเข้ำกองทุนถำวรภำยในปี 2025 ให้ได้ USD 2,025 พันล้ำน 
5. กำรระดมทุน USD 380 เข้ำกองทุนประจ ำปี 2561-2562 
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เป้าหมายมูลนิธิโรตารีภาค 3330  
ปี 2561-2562 



2017 

เป้าหมายการบริจาค 
 



2017 



2017 

• ส่งเสริมการบริจาคเข้ากองทุนประจ าป ีUSD 480,000  
• ส่งเสริมการบริจาคเข้ากองทุนถาวร USD 23,000  
• ส่งเสริมการบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัส USD 37,300 
   (20% ของ DDF ปี 2561-62) 

 

เป้าหมายรวมการบริจาคให้มูลนิธิโรตาร ี    
USD 577,000  

 
 

เป้าหมายมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 2561-62  



2017 

• จ ำนวนสมำชิกผู้อุปถัมภ์กองทุนถำวร(Benefactors): 3 (2 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกของชมรมผู้บริจำคจำกผลประโยชน์ (Bequest   
    Society): 2 (0 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกเป็น Major Donors  10 (6 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกบริจำค Major Gifts 15 (13 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกเป็น Paul Harris Fellow 200  (194 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกชมรม Paul Harris Society 180  (177 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกบริจำค EREY: 1400  (1,320 คน) 
• จ ำนวนสมำชิกบริจำค RFSM: 1000  (980 คน) 
• จ ำนวนสโมสรที่ไม่บริจำค: 0  (18 สโมสร) 
 
 
 

เป้าหมายมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 2561-62  



2017 

1. อน. สมชาย และ อน.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ (โพธาราม) $ 50,000*  
2. อน. ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ (โพธาราม)     $ 10,000 
3. รทร. ธเนศ กมลพันธ์ทิพย์  (ทวารวด)ี      $ 10,000 
4. อน. ผ่องศรี จันทร์แก้วมณี (พระสมุทรเจดีย)์    $ 20,000* 
5. อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (พระปฐมเจดีย์ )   $ 10,000* 
6. อน. พัชรวัฒน์ กัลยาวุฒิพงษ์ (นครชัยศรี )    $ 10,000* 
7. นยล พงษ์พิชาญ ดามาพงษ์ (สองพี่น้อง)     $ 10,000 
8. อผภ. นพ.พรชัย และแอนน์ วราภรณ์ บุญแสง (สุพรรณบุร)ี $ 10,000 
9.  อน. ชัยยา ระพือพล (อันดามัน)       $ 10,000 
10.  นย.พัชรินทร์ เอี่ยมอ าพร (สนามจันทร์)     $ 10,000 

 
 
 

รายช่ือผู้ทีแ่จ้งความจ านงบริจาค MAJOR GIFT 



2017 

11.  นยก. วลัยลักษณ์ ทรัพย์คีรี (พลอยราชบุรี)    $ 10,000  
         (เข้ากองทุน จงเมธ และวลัยลักษณ์ ทรัพย์คีร)ี 
12.  อน. วิฑิต เอกวานิช (ภูเก็ต)         $ 10,000  
        (เข้ากองทุน วิฑิตและโรตารแีอนน์ จี๋ เอกวานิช) 
13.  ไม่ประสงค์ออกนาม         $ 10,000 

รายช่ือผู้ทีแ่จ้งความจ านงบริจาค MAJOR GIFT 



2017 

วธินี ำส่งเงินบรจิำคใหมู้ลนิธโิรตำร ี

• พิมพ์ชื่อสโมสร รายชื่อของสมาชิกทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ รหัส
สมาชิกโรตารี และจ านวนเงินที่บริจาค พร้อมยอดรวมทั้งหมด (ตาม
แบบฟอร์มการบริจาค) 

• อัตราแลกเปล่ียนเงินของโรตารี ณ ขณะนี้คือ 1  USD = 33 บาท      
จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
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2017 

วธินี ำส่งเงินบรจิำคใหมู้ลนิธโิรตำร ี

• ซื้อ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟ) ในนามของ “มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล” หรือ “ 
    THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL ตามยอดเงิน

รวมทั้งหมดเป็นเงินบาท 

• ท าส าเนา ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟ) พร้อมส าเนาเอกสารรายชื่อผู้บริจาค 2 ชุด 
 ชุดแรก ส่งให้ประธานมูลนิธิโรตารีภาค อผภ. อรชร สายสีทอง ทางอีเมล์ 

orachorn1112@gmail.com หรือ ทาง  

    LINE ID orachorn1112  

 ชุดที่ 2 เก็บไว้ที่สโมสรเอง 1 ชุด 
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วธินี ำส่งเงินบรจิำคใหมู้ลนิธโิรตำร ี

• น าส่ง ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟ) ตัวจริง พร้อมเอกสารรายชื่อผู้บริจาค ทางไปรษณีย์
ด่วน (EMS) หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปท่ี 

อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์  
ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
75/82-83 ชั้น 32 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 
ซอยวัฒนา ถนนอโศก คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
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วธิกีำรส่งมอบเหรยีญยกย่องใหผู้บ้รจิำค 

• สโมสรจะต้องช าระเงินบริจาคก่อน จึงจะสามารถรับเหรียญยกย่องได้ 
• เหรียญยกย่องต่างๆจะจัดให้ทันในวันที่ผู้ว่าการภาคไปเยี่ยมสโมสรอย่างเป็น

ทางการ 
• ส าหรับเงินบริจาคที่ช าระหลังจากวันที่ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรอย่างเป็น

ทางการ ทางภาคจะจัดให้รับเหรียญในการประชุม Intercity 
Meeting หรือหลังจากนั้นก็จะจัดส่งให้นายกสโมสรทางไปรษณีย์ต่อไป 
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นโยบายการให้ทุนของภาค 3330 

Grant Policy of District 3330  



2017 

การให้ทุนของ          

มูลนิธิโรตาร ี

 

FOUNDATION 

FUNDING  



2017 



2017 



2017 

• ส่งเสริมให้ท าโครงการGlobal Grant > 18 โครงการ (17 โครงการ) 
• ส่งเสริมให้ท าโครงการDistrict Grant ในชุมชนต่าง ๆ   
 
ณ วันนี้ได้หมดเขตการขอ DDF ท าโครงการ District Grant และมี
สโมสรที่แจ้งขอรับทุนท าโครงการทั้งหมด 21 สโมสร ใน 75 สโมสรที่ผ่าน
การมีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ข้อแล้ว รวมจ านวน DDF ที่จะขอใช้ส าหรับ 
District Grant ทั้งสิ้น USD 77,928 ซึ่งรวมในส่วนของภาคด้วย >> 
 
 

เป้าหมายมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 2561-62   
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2017 


