
 
การเย่ียมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค 

ภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2561-62 
 
 ผู้ว่าการภาค 3330 จะเดนิทางไปเย่ียมสโมสรโรตารีทกุสโมสรภายในภาค เพ่ือให้การ
สนบัสนนุและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายของภาคในปัจจบุนั 
ตลอดจนรับทราบความต้องการของแต่ละสโมสร    โดยในการเย่ียมสโมสรครัง้นีอ้าจเป็นการเย่ียม
ครัง้ละสโมสรหรือกลุ่มสโมสรก็ได้ตามความเหมาะสม     การเย่ียมสโมสรของผู้ว่าการภาคจงึเป็น
โอกาสท่ีดีของสโมสรท่ีจะได้รับทราบนโยบายของโรตารีสากลและแนวทางปฏิบตัิของภาค 3330  
ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
 ดงันัน้เพ่ือให้การเย่ียมสโมสรของผู้ว่าการภาคอย่างเป็นทางการในครัง้นี ้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและได้ผลตามวตัถปุระสงค์ของโรตารีสากล  จงึมีข้อแนะน าและแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
 

1. การเตรียมการของสโมสร  
1.1 ควรจดัการประชมุกิจกรรมสโมสร ( Club Assembly ) เพ่ือเตรียมรับผู้ว่าการภาค

เย่ียมสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยขอให้เชิญผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเข้าร่วมประชมุด้วย 
เม่ือได้ข้อสรุปหรือก าหนดการต่าง ๆ แล้ว ขอให้ส่งก าหนดการรับการเย่ียมสโมสร
อย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค ให้ผู้ว่าการภาคทราบล่วงหน้าด้วย อย่างน้อย      
2 อาทิตย์ก่อนท่ีผู้ว่าการภาคจะเดินทางมาเย่ียมสโมสร 

1.2 สโมสรควรต้องบนัทกึเจ้าหน้าท่ีสโมสร 6 ต าแหน่ง (1.นายกสโมสร    2.เลขานกุาร         
3. Executive Secretary   4. เหรัญญิก  5. ประธานสมาชิกภาพ   6. ประธานมลูนิธิ) 
ใน Rotary Club Central  ให้เป็นปัจจบุนั 

1.3 ทบทวนแผนงานและบนัทกึต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของเป้าหมายท่ีสโมสรได้
ตัง้ไว้ใน Rotary Club Central เพ่ือให้ทราบสถานภาพและข้อมลูของโมสรในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจบุนั เพ่ือเตรียมค าถาม/ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีต้องการ
ปรึกษาผู้ว่าการภาคระหว่างการเย่ียม  

1.4 จดัเตรียมเอกสาร  รายงานแผนงาน  กิจกรรมและความส าเร็จ ของแต่ละ
คณะกรรมการ  
1.4.1 ธรรมนญูสโมสรตามธรรมนญูฉบบัใหม่ของโรตารี  ข้อบงัคบัสโมสรฉบบัใหม่

(หากมีการเปล่ียนแปลง)  



- 2 - 
 
1.4.2 แผนกลยทุธ์ 3  ปี ของสโมสรท่ีเป็นปัจจบุนั และมีแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
1.4.3 สมดุบญัชีธนาคารของสโมสรอย่างน้อย 2 เล่ม คือ บญัชีบริหารสโมสรและ

บญัชีกิจกรรมสโมสร  โดยมีผู้ มีอ านาจลงนามเป็นสมาชิกสโมสรอย่างน้อย    
2 คน และต้องลงนามพร้อมกนั 2 คน หรือ 2 ใน 3 คนเป็นผู้ลงนาม  

1.4.4 สรุปรายงานแผนงาน  กิจกรรม  และความส าเร็จของคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 

1.4.5 ขอทราบข้อมลูสโมสรโรทาแรคท์, อินเทอร์แรคท์ และ ชมุชนโรตารี ท่ีอยู่ใน
ความอปุถมัภ์ของแต่ละสโมสร (ถ้ามี)  

 
2. การรับการเย่ียมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค  
 

2.1 การรับการเย่ียมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค ให้ถือเป็นการประชมุปกติ
ท่ีแต่ละสโมสรฯ ปฏิบตัิอยู่ และไม่ต้องจดัการต้อนรับเป็นพเิศษใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.2 ขอให้สโมสรงดของขวญัทกุชนิด 
2.3 แจ้งผู้ว่าการภาคทราบล่วงหน้าด้วยว่า นอกจากการเย่ียมอย่างเป็นทางการท่ีเป็น

รูปแบบการประชมุปกติแล้ว  ทางสโมสรจะมีกิจกรรมใด ๆ หรือไม่ และเป็นช่วงเวลา
ใด (ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย) 

 
3. แนวทางการจัดท าก าหนดการรับผู้ว่าการภาคเย่ียมสโมสร  
 

3.1 กรณีท่ีสโมสรมีกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงเช้า 
10.00 – 12.00 น.  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ (การจดัอาหาร

กลางวนัควรเป็นแบบง่าย ๆ หรืออาหารจานเดียว ) 
14.00 – 15.00 น.  ผู้ว่าการภาค พบ 1.นายกสโมสร    2.นายกรับเลือก  

3.เลขานกุารสโมสร   4.เหรัญญิก   5.ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 
15.00 – 17.00 น.  การประชมุกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) โดยขอเชิญสมาชิก

ทกุคนเข้าร่วมประชมุ   ประธาน 5 ฝ่ายน าเสนอแผนงาน/โครงการ
และผลส าเร็จ ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายโดยย่อ หรือ
น าเสนอผ่าน Rotary Club Central 
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18.00 – 19.30 น.  การประชมุปกติของสโมสร (การจดัอาหารเย็นควรเป็นแบบง่าย ๆ 

หรืออาหารจานเดียว )  ผู้ เข้าร่วมประชมุ :  สมาชิกทกุคน  
สภุาพบรุุษ/โรตารีแอนน์  และสมาชิกมุ่งหวงั  ตลอดจนครอบครัว
โรตารีท่ีเก่ียวข้อง    ผู้ว่าการภาคกล่าว/บรรยายพเิศษ 20 นาที  
การประดบัเข็มสมาชิกใหม่ (ถ้ามี)  การรับมอบเงินบริจาคมลูนิธิ
โรตารีสากล (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ :  หากสโมสรใดมีการจดัสถาปนาฯ  หรืองานฉลองต่าง ๆ ในวนัท่ีผู้ว่าการ
ภาคเย่ียมสโมสร เวลา 18.00-21.00 น. นัน้  พธีิการต่าง ๆ คงเป็นไป
ตามท่ีสโมสรฯ ก าหนด 

 
3.2 กรณีท่ีสโมสรมีกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงบ่าย 

09.00 – 10.00 น.  ผู้ว่าการภาค พบ 1.นายกสโมสร    2.นายกรับเลือก  
3.เลขานกุารสโมสร   4.เหรัญญิก   5.ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 

10.00 – 12.00 น.  การประชมุกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) โดยขอเชิญสมาชิก
ทกุคนเข้าร่วมประชมุ   ประธาน 5 ฝ่ายน าเสนอแผนงาน/โครงการ
และผลส าเร็จ ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายโดยย่อ หรือ
น าเสนอผ่าน Rotary Club Central 

12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวนั (ควรจดัอาหารเป็นแบบง่าย ๆ หรืออาหารจาน
เดียว ) 

13.00 – 14.30 น.  การประชมุปกติของสโมสร   ผู้ เข้าร่วมประชมุ :  สมาชิกทกุคน  
สภุาพบรุุษ/โรตารีแอนน์  และสมาชิกมุ่งหวงั  ตลอดจนครอบครัว
โรตารีท่ีเก่ียวข้อง    ผู้ว่าการภาคกล่าว/บรรยายพเิศษ 20 นาที  
การประดบัเข็มสมาชิกใหม่ (ถ้ามี)  การรับมอบเงินบริจาคมลูนิธิ
โรตารีสากล (ถ้ามี) 

15.00 – 17.00 น.  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 
หมายเหต ุ :    แนวทางการจดัท าก าหนดการรับผู้ว่าการภาคเย่ียมสโมสรตามข้อ 3.1 และ 

ข้อ 3.2 นัน้  สโมสรต่าง ๆ สามารถปรับกิจกรรมและช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม 


