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บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ 

 



 

• เขาใจหนาที่รับผิดชอบของเลขานุการและเหรัญญกิ

สโมสร 

• เรียนรูวิธีการใช My rotary ในการชวยงานใหเร็วขึ้น 

• เรียนรูวิธีการดูและจายใบแจงหน้ีสโมสรโรตารี                           

ใน My rotary   

• ฝกการสรางงบประมาณ   

วัตถุประสงคของการเรียนรู 



 

• ชวยสโมสรใหดําเนนิงานไดดวยดี เฝาดูแนวโนมเพื่อ

บงชี้วาสิ่งใดทําไดหรือสิ่งใดทําไมได และแบงปน

ขอมูลเหลานี้กับผูนําสโมสรและผูนําภาค 

บทบาทของเลขานุการสโมสร 



 

• ทําใหสโมสรมีความเขมแข็งโดยการจดัการ                 

เรื่องการเงินเปนอยางดี 

บทบาทของเหรัญญิกสโมสร 



หนาที่รับผิดชอบของเลขานุการสโมสร 

• เขารวมการอบรมภาคประจําปและการประชุมใหญภาค 

• พบกับเลขานุการที่กําลังจะหมดหนาที่และรับบันทึกตางๆ 

ของสโมสร 

• พบกับคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือก 

• สรางบัญชี My Rotary ที่ rotary.org หากยังมิไดดําเนินการ 

• ปรับปรุงขอมูลของสโมสรและรายชื่อสมาชิกใหเปนปจจุบัน 



หนาที่รับผิดชอบของเลขานุการสโมสร 

• มอบใบแจงหน้ีสโมสรซ่ึงครบกําหนดในเดือนมกราคมและ

กรกฎาคมใหแกเหรัญญกิสโมสร 

• จดบันทึกการประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสโมสรรวมทั้งการประชุมกิจกรรมสโมสร 

• ปรับขอมูลของสโมสรและเจาหนาที่สโมสรใหเปนปจจุบัน

สําหรับทําเนียบทางการและบันทึกตางๆ ของโรตารี 

 



หนาที่รับผิดชอบของเลขานุการสโมสร 

• จัดการเกี่ยวกับจดหมายโตตอบของสโมสร ตอบอีเมลและ

สงจดหมายรวมทั้งบัตรเชิญตางๆ ที่เปนทางการ 

• เก็บรักษาสิ่งของที่ใชในงานสงเสรมิ ปายชื่อ และอุปกรณ

อื่นๆ ที่ใชสําหรับการประชุมและงานตางๆ  

• ทําคะแนนการประชุมและสงรายงานคะแนนการประชุม

ประจําเดือนใหแกผูวาการภาค 

• เก็บรักษาบันทึกตางๆ ที่เปนประวัติศาสตรของสโมสร 

 

 



หนาที่รับผิดชอบของเลขานุการสโมสร 

• เขียนรายงานประจําปเม่ือสิ้นปโรตารี 

• ชวยนายก เหรัญญิก และคณะกรรมการสโมสรตามที่

จําเปน 

• พบกับผูที่จะมารับหนาที่ตอจากทานและสงมอบบันทึก

ตางๆ ของสโมสร 

 



หนาที่รับผิดชอบของเหรัญญิก 

• เขารวมการอบรมภาคประจําปและการประชุมใหญภาค 

• เก็บรักษาบันทึกการเงินที่ถูกตองของสโมสร 

• เก็บคาบํารุงและใชเพ่ือจายคาธรรมเนียมตางๆ  

• เก็บบันทึกการเงินเปนประวัติทางกฎหมายการเกบ็รักษา

เอกสารของทองถิ่น 

• จัดการกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทั้งการจายใบ

แจงหน้ีและคาใชจายอื่นๆ และจายเงินทุนสนับสนุนและ       

                                                   ทุนการศึกษา 

 



หนาที่รับผิดชอบของเหรัญญิก 

• ทํางานรวมกับมูลนิธิโรตารีเพ่ือบริจาคเงินและจัดการทุน

สนับสนุน 

• ทําใหม่ันใจวาสโมสรใชจายตามงบประมาณ 

• จัดทํางบประมาณสําหรับปตอไป 

• มอบรายงานประจําเดือนใหกับคณะกรรมการบริหาร

สโมสร 

 



หนาที่รับผิดชอบของเหรัญญิก 

• จัดเตรียมขอมูลการเงินที่เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

สําหรับการประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสโมสร 

• วางแผนงบประมาณปหนาและขอรับการอนุมัติกอนสาม

เดือนสุดทายของปโรตารี 

• มอบบันทึกทั้งหมดใหแกเหรัญญิกรับเลือกและชวยในการ

ถายโอนหนาที่ 

 



หนาที่รับผิดชอบของเหรัญญิก 

• จัดทําและนําเสนอรายงานประจําปที่มีรายละเอียด

ครบถวนเม่ือสิ้นปโรตารี 

• จัดใหมีการตรวจสอบกิจกรรมการเงินของสโมสรโดยนัก

บัญชีรับอนุญาตที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับสโมสรเม่ือสิน้ป 

• จัดสงภาษีของสโมสรหากมีกําหนดตามประมวลกฎหมาย

ทองถิ่นและแหงชาติ 

 



My Rotary ชวยเลขานุการสโมสร 

• ปรับปรุงและทบทวนขอมูลสมาชิกใหเปนปจจุบัน 

• จายคาบํารุงสโมสร 

• ปรับปรุงขอมูลสโมสรใหเปนปจจุบัน เชน วันเวลา

ประชุมและสถานท่ีประชุม 

• รายงานขอมูลเจาหนาท่ีสโมสรใหม  

• ดูรายงานการบริจาคเงินใหมูลนิธิโรตารีของแตละ

                                              สโมสร 

 



เพื่อการทํางานกับนายกสโมสรอยางมี

ประสิทธิภาพ เลขานุการสโมสรควรจะ 

• กําหนดรายละเอียดหนาที่รับผิดชอบให

ชัดเจนกอนเริ่มรับตําแหนง 

• ชวยนายกสโมสรในงานบริหารตางๆ ตามท่ี

จําเปน 



เลขานุการสโมสรควรทํางานกับเหรัญญิกในเรื่อง 

• พัฒนาระบบการเก็บและสงคาบํารุงสโมสร  

คาบํารุงภาคและคาบํารุงโรตารีสากล 

• ปรับปรุงขอมูลสมาชิกภาพตลอดเวลา 

• ปรึกษาหาวิธีการรับบริจาคใหมูลนิธิโรตารีและ

เรื่องการยกยอง 

 



เลขานุการสโมสรควรทํางานกับคณะกรรมการสโมสรใน

เรื่อง 

• แบงปนขอมูลที่เกี่ยวของจากโรตารีสากลและ

ภาค 

• แจงเตือนใหทราบแนวโนมของสโมสรที่สําคัญ 

เชน จํานวนผูเขาประชุมและจํานวนเงินบริจาค 



เลขานุการสโมสรควรทํางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพ

ในเรื่อง 

• ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อสมาชิกใหม 

• รายงานการเปล่ียนแปลงขอมูลสมาชิกภาพแก                    

โรตารีสากล 

• แจงใหสโมสรโรตารีอื่นทราบเกี่ยวกับการมีโรแทเรียน

ยายไปอยูในพ้ืนที่ของเขา 

• รายงานแนวโนมคะแนนการเขาประชุมและสมาชิก

ภาพตามความจําเปน 



เหรัญญิกควรจัดการเงินกองทุนอยางไร? 

• แยกบัญชีสําหรับกองทุนในการดําเนินงานและกองทุนเพ่ือ
การกุศล 

• จัดทําเอกสารการจายทุกรายการและเงินบริจาค 

• หารือกับผูเชี่ยวชาญทองถิ่นเพ่ือตรวจสอบการเงินประจําป
ของสโมสรและกําหนดเรื่องภาษีหรือคาประกันภัยอื่นๆ 
ลวงหนา (ถาทําได) 

• ขอมติจากคณะกรรมการบริหารเม่ือมีรายจายเกิน 

                       งบประมาณ . 



เหรัญญิกควรจัดการเงินกองทุนอยางไร? 

• แตงต้ังคณะกรรมการฝายการเงินเพื่อชวยดูแล

รับผิดชอบ 

• กําหนดใหมีผูมีอํานาจสั่งจายเงินของสโมสร 2 คน 

• ฝากเงินของสโมสรไวกับธนาคารที่คณะกรรมการ

บริหารของสโมสรกําหนด 



เหรัญญิกสโมสรมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับมูลนิธิโรตารี 

• เชิญชวนสมาชิกสโมสรใหบริจาคแกมูลนิธิโรตารีโดยตรงท่ี 

www.rotary.org/contribute   

• หากสมาชิกไมตองการบริจาคออนไลน ตองมั่นใจวามี

แบบฟอรมผูบริจาคแกมูลนิธิฯ (The Rotary Foundation 

Global Contribution Form หรือ Multiple Donor Form) สงไป                                              

พรอมกับเงินบริจาคทุกครั้งเพ่ือใหมีการดําเนินการทันกับ

เวลา  

• ใหความรูแกสมาชิกเรื่องการยกเวนภาษีเงินบริจาคแกมูลนิธิ

       โรตารีหรือมูลนิธิอ่ืนท่ีใหความรวมมือ 



เหรัญญิกจะทํางานกับนายกสโมสรไดอยางไร? 

• กําหนดขอบเขตการรับผดิชอบใหชดัเจนกอนรับ

หนาท่ี  

• เหรัญญิกชวยจัดทํางบประมาณของสโมสร

สําหรับปท่ีจะมาถึง  

• ชวยงานบริหารตามท่ีจําเปน  

 



การทํางานกับเลขานุการสโมสรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เหรัญญิกควรจะ 

• ติดตามใหสมาชิกชําระคาบํารุงตางๆ ใหครบถวน 

• จัดทําระบบบัญชีชําระคาบํารุงตางๆ และบัญชีเงินบริจาคของ

สมาชิก  

• แจงรายช่ือสมาชิกท่ีคางชําระคาบํารุงฯ เกิน 30 วันให

เลขานุการเพ่ือใหทําหนังสือแจงเตือน 

• แจงรายช่ือสมาชิกท่ีคางชําระคาบํารุงฯ เกิน 10 วันภายหลัง

หนังสือแจงเตือนแกเลขานุการสโมสร 

• จัดสงเงินคาบํารุงโรตารีสากลผานทาง My Rotary or  

              Fiscal Agent 

 



เพื่อที่จะสนับสนุนคณะกรรมการสโมสร            

เหรัญญิกควรจะ 

• หารือกันในเรื่องการจัดทํางบประมาณสําหรับกิจกรรม

ของคณะกรรมการในปที่จะมาถึง  

• ตรวจสอบวาคาใชจายทั้งหมดเปนไปตามงบประมาณ

ที่ตั้งไวและมีเอกสารประกอบที่เหมาะสม 

• กําหนดขั้นตอนการขอเบิกจายเงิน และแจงใหประธาน

คณะกรรมการทุกคณะไดทราบดวย 

• แนะนําคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมหาทุน  



สิ่งที่ตองเก็บจากสมาชิก 

• คาบํารุงสโมสร 

• คาธรรมเนียมแรกเขา (ถามี) 

• คาบํารุงภาค 

• คาบํารุงโรตารีสากลรายหัว 

• คาธรรมเนียมตางๆ ของโรตารีสากล 

• คาบอกรับเปนสมาชิกนิตยสาร (อยูในคาบํารุงภาค) 



สิ่งที่ตองจาย 

• คาบํารุงภาค กอน 31 ธันวาคม 

• ใบแจงหน้ีสโมสร ประกอบดวย 

คาบํารุงโรตารีสากลรายหัว กอน 120 วัน 

คาบํารุงสมาชิกใหมเขากลางงวด ถามีการรับสมาชิกใหม 

คาธรรมเนียมของโรตารีสากล 

ยอดคางชําระถามี 



เปาหมายภาค 

• ชําระคาบํารุงโรตารีสากลคร่ึงปงวดเดือน

กรกฎาคมและมกราคมตรงเวลา  

หมายเหตุ: ยืนยันวิธีการชําระเงินบนใบแจงหนี้ของ

สโมสร หรือโดยการติดตอผูแทนการเงินของทาน  



การสรางงบประมาณ - รายได 

รายได 

รายไดที่คาดวา

ไดรับปที่ผานมา 

รายไดจริงในปที่

ผานมา 

มากกวา / นอย

กวา ปที่ผานมา 

รายไดประมาณการ

ในปน้ี 
การดาํเนินงาน         
คาบํารุงสมาชิก         
คาธรรมเนียมแรกเขา         
รายไดจากแขกเยี่ยมสโมสร         
รายไดอ่ืน ๆ         
        รวม 

          
การกุศล         
เงินบริจาคใหสโมสร เพื่อ

โครงการ 

        

การระดมทุนของสโมสร         
รายไดอ่ืนๆ         
        รวม 

          
        รายไดทั้งหมด 

          

 
 



การสรางงบประมาณ - รายจาย 

 
 

รายจาย 

รายจายที่คาดวา

มี ในปที่ผานมา 

คาใชจายจริงในปที่

ผานมา 

มากกวา / นอยกวา 

ในปที่ผานมา 

คาใชจาย คาดวาจะมีใน

ปน้ี 

การดาํเนินงาน         
สํานักงานของเจาหนาที่ธุรการ         
   ปายช่ือ         
   คาไปรษณีย         

   คาพิมพเอกสาร         
   คาเครื่องใชสํานักงาน         
   คาโทรศัพท / แฟกซ         
   คารายงานประจําป         
   คาเชาพื้นที่ เว็บไซด         



การสรางงบประมาณ - รายจาย 

 
 

   คาเชา         
   เบ็ดเตล็ด         

   อ่ืน ๆ         
        รวม 

          
คาบํารุงภาค         
        รวม 

          
โรตารีสากล         
   คาบํารุง         
   คาสมาชิกนิตสาร         
   คาประกัน (ถามี)         
   คาลงทะเบียนประชุมใหญ         
   คาธรรมเนียมสภานิติบัญญัติ         

   อ่ืนๆ         
        รวม 

 
 [1 



การสรางงบประมาณ - รายจาย 

 
  
 [1 

คาใชจายในการประชุม         
 ประชุมสโมสร-ของขวํญวิทยากร         

 ประชุมสโมสร – อ่ืน ๆ         
 การสัมมนานายกรับเลือก         
 การประชุมใหญภาค         
 การอบรมภาคประจําป           
  อ่ืน ๆ         
        รวม 

          
  คาใชจายคณะกรรมการสโมสร         
  การบริหาร         
  สารสโมสร         
  สมาชิกภาพ         
  ภาพลักษณสาธารณะ         
  โครงการบําเพ็ญประโยชน         
  มูลนิธิโรตารี         

        รวม 

 
 



การสรางงบประมาณ - รายจาย 

 
  
 

 
 

เบ็ดเตล็ด         
   คาธรรมเนียมธนาคาร         
   คาธรรมเนียมภาครัฐ         
   ดอกไม         
        รวม 

การกุศล         
การบริจาคเงินใหกับมูลนิธิโรตารี         
โครงการของสโมสร         
คาใชจายคณะกรรมการ         
โครงการบําเพ็ญประโยชน         
มูลนิธิดรตารี         
คาใชจายการกุศลอ่ืนๆ         
        รวม 

          
        คาใชจายทั้งหมด 

          



 

• เขาใจหนาที่รับผิดชอบของเลขานุการและเหรัญญกิ

สโมสร 

• เรียนรูวิธีการใช My rotary ในการชวยงานใหเร็วขึ้น 

• เรียนรูวิธีการดูและจายใบแจงหน้ีสโมสรโรตารีใน My 

rotary   

• ฝกการสรางงบประมาณ   

วัตถุประสงคของการเรียนรู 



ทบทวน 
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