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หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร คอืสรา้งแรงบนัดาลใจ
เพื่อใหส้มาชกิสโมสรบรจิาคใหม้ลูนิธแิละมสี่วนรว่มในกจิกรรมของมลูนิธ ิดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหน้าที่
เหล่านี้ไดจ้ากเอกสารชุดน้ี 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ทัว่ไป คณะกรรมการของท่าน 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจ าปี (DTA) สง่เสรมิทุนสนบัสนุนและกจิกรรมต่างๆ ของมลูนิธติลอดจน
สง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วม  

ท างานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีม
คณะกรรมการ 

สรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่ใหส้มาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็น (ตวัอยา่งเช่น global 
grants, district grants, หาทุน, การบรจิาคประจ าปี, 
เมเจอรก์ฟิท,์ โปลโิอพลสั และ ศนูยส์นัตภิาพโรตาร)ี 

ร่วมประชุมการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุนเพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่สโมสรมคีณุสมบตัใินการรบัทนุสนบัสนุนของมลูนิธโิรตาร ี

ประชุมอยา่งสม ่าเสมอและวางแผนกจิกรรมร่วมกนั ดแูลกระบวนการการท าคณุสมบตัสิ าหรบั Global Grant 

ก าหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่สอดคลอ้งและช่วย
ใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรในปีนัน้ และตดิตาม
ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

จดัโปรแกรมทีส่รา้งแรงจงูใจในดา้นมลูนิธอิยา่งน้อย 
ปีละ 4 ครัง้ 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ 
ท างานร่วมกบัเหรญัญกิเพือ่บรหิารทุนสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการ
จดัสรร 

ท างานร่วมกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของ
สโมสรร่วมหลายๆ สโมสร 

ท างานร่วมกบัประธานบรกิารระหวา่งประเทศและ
คณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่พฒันาและให้
ทุนแก่โครงการ 

จดัเตรยีมขอ้มลูขา่วสารล่าสดุใหส้โมสร รวมทัง้นายกสโมสร
และคณะกรรมการบรหิารสโมสร  

ท างานร่วมกบัเหรญัญกิเพือ่สง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธอิยา่ง
ถกูตอ้งและทนัเวลา 

ก าหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการของท่าน 
ท างานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเพือ่ใหม้ัน่ใจ
ในภาพลกัษณ์และประสบการณ์ของสโมสร 

 

รายละเอยีดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ 
มลูนิธโิรตารขีองสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร ท่านจะท าอะไรเป็นสิง่แรก? ท่านควรจะพบกบั
ประธานคณะกรรมการทีก่ าลงัจะพน้ต าแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และหากจ าเป็น 
เริม่คดิว่าควรจะมใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง หากมคีณะกรรมการมลูนิธโิรตารอียูแ่ลว้ ตอ้งพบกบัประธานที่
ก าลงัจะหมดวาระ ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสรและตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของมลูนิธ ิ 
โรตาร ี

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงท าหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่า
กรรมการในปัจจบุนับางคนอาจจะท างานต่อเนื่องมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่ง
ทีว่่างลง ควรท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์อย่างน้อยในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งดงัต่อไปนี้: 

• โครงการระหว่างประเทศ  
• โครงการบรกิารชุมชน 
• การหาทุน 

รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อท าใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดต่อสโมสร ตวัอยา่งเช่น:  
• ท างานกบัคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อพจิารณาว่ามโีครงการใดในปัจจบุนัหรอื
อนาคตทีจ่ะสามารถรบัทุนสนบัสนุนของโรตารไีด้ 

• ท างานกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพื่อส่งเสรมิโครงการและการหาทุน และผลกัดนัการมี
ส่วนรว่มของสมาชกิ 

• ท างานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพื่อคน้หาและท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสี่วนรว่มในกจิกรรมของสโมสร 
ท่านควรจะท างานรว่มกบัประธานคณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศของภาค เพื่อขอรบัทรพัยากรและ
ค าแนะน าในการด าเนินการประเมนิชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามช านาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลงัด าเนินอยูแ่ละเป้าหมาย   
• จบัคู่กรรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   
• ส่งเสรมิการสื่อสารของผูท้ีท่ างานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   
• แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  
• แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อท าใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเนื่อง 

ท างานกบั 
คณะกรรมการของทา่น 
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การก าหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายและท างานบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ท่านจะก าหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูน้ าสโมสร
รบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจ าปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่
เป้าหมายที ่Rotary Club Central 

เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งมัน่ใจว่าเป้าหมายประจ าปีของท่านแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร  เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มสี่วนรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ได ้และ
มกี าหนดเวลาชดัเจน (ตวัอยา่งเช่น สมาชกิสโมสรทุกคนจะบรจิาคเขา้กองทุนประจ าปีภายในวนัที ่1 
มกราคม) 

แผนปฏิบติัการ 
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการของท่านเพื่อสรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเนื่องของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่
จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจ าปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง: 

• ก าหนดว่าใครจะรบัผดิชอบด าเนินการ   
• ระบุวนัครบก าหนด 
• ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างไร   
• พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่้องการใหไ้ด ้
• ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสม ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจ าเป็น   

การให้แรงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบส่วนหน่ึงในฐานะประธาน คอื ท าใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอยา่งต่อเนื่อง จงจ าไวว้่า
กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่: 

• ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความส าเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสรและ
ชุมชน 

• โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   
• งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   
• ความพยายามทีจ่ะท าใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งท างานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ
เพื่อก าหนดว่าคณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และขอใหร้วมการเงนินัน้อยูใ่นงบประมาณ
ของสโมสร กจิกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้
ทนัทเีมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ 
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การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
ค าถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัการอบรม 

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านในฐานะประธาน
มอีะไรบา้ง? 
 
 

คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 

คณะกรรมการของท่านจะส่งเสรมิและช่วยใหส้มาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารไีดอ้ย่างไร? 
 
 

ท่านจะสนบัสนุนมลูนิธไิดอ้ยา่งไรบา้ง? และจะจงูใจใหส้มาชกิบรจิาคไดอ้ย่างไร? 
 
 

ท่านจะส่งเสรมิมลูนิธแิก่สมาชกิในชุมชนอยา่งไร? 
 
 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ? ท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 
 
 

ท่านมแีผนงานอะไรบา้งในการจดักจิกรรมหาทุน? 
 

ค าถามเพือ่การอภปิราย 
ในการอบรมภาคประจ าปี 
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กรรมการในคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคสามารถช่วยใหท้่านตดิต่อกบัสโมสรโรตารอีื่นทีก่ าลงัท าโครงการ
คลา้ยกนั เอกสารมลูนิธโิรตาร ี- ขอ้มลูอา้งองิอธบิายวธิกีารทีส่โมสรสามารถมสี่วนร่วมในโปรแกรมของ
มลูนิธ ิประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคสามารถช่วยท่านในการประเมนิชุมชนและวางแผนงาน และ
ขอรบัทรพัยากรเพื่อโครงการทีม่คีวามเขม้แขง็ 

การสมัมนามูลนิธิโรตารีภาค (District Rotary Foundation Seminar) 

สมาชกิโรตารทีุกคนสามารถเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัโปรแกรมของมลูนิธโิรตารแีละพนัธกจิในการส่งเสรมิ
ความเขา้ใจระหว่างกนัโลกและสนัตภิาพในการสมัมนามลูนิธโิรตารภีาค นายกสโมสร กรรมการมลูนิธขิอง
สโมสร และสมาชกิสโมสรทีส่นใจควรเขา้รว่มการสมัมนาเพื่อเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัโปรแกรม ทุนสนับสนุน 
และการหาทุน  คณะกรรมการของท่านสามารถจดัการสมัมนามลูนิธเิป็นพเิศษส าหรบัสโมสรของท่าน 

การสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) 

ในการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน สมาชกิสโมสรจะเรยีนรูว้ธิกีารจดัการทุนสนับสนุนใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ ด าเนินงานตามความคาดหวงัเกีย่วกบัการดูแลปกป้องทุนของมลูนิธ ิและการท าบนัทกึความ
เขา้ใจของสโมสร (MOU) เพื่อใหส้โมสรของท่านมคีุณสมบตัขิอรบัทุน Global Grant สมาชกิอย่างน้อยหน่ึง
คนทีเ่ขา้รว่มในการด าเนินโครงการตอ้งเขา้รว่มการสมัมนาอบรมในภาค พดูคุยกบันายกรบัเลอืกเพื่อก าหนด
ว่าใครจากสโมสรทีจ่ะเขา้รว่มการสมัมนา ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการทุน Global Grants ได้
ทีเ่อกสารค าแนะน าส าหรบั Global Grants (A Guide to Global Grants) 

การประชุมสโมสร (Club Meetings) 

ขอใหก้ าหนดโปรแกรมการประชุมเพื่อยกยอ่งสมาชกิทีบ่รจิาคเงนิและเพื่อพดูคุยว่าสมาชกิจะสนบัสนุน
มลูนิธไิดอ้ยา่งไร ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าท าเช่นนี้ทุกๆ 3 เดอืน เชญิศษิยเ์ก่าและอาสาสมคัรใหม้าพดูว่ามลูนิธใิห้
ประโยชน์แก่พวกเขาอย่าไรบา้ง หรอืพวกเขาเหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่นอย่างไร  

ดาวน์โหลดวดิโีอและรปูภาพต่างๆ ไดฟ้รจีากเวบ็ไซตข์องโรตารเีพื่อแสดงใหเ้หน็งานของมลูนิธ ิมโีลโกข้อง
มลูนิธโิรตารแีละเอกสารการส่งเสรมิที ่Brand Center และที ่shop.rotary.org ซึง่สามารถช่วยส่งเสรมิการ
น าเสนอ 
 

การสนบัสนุนจากภาค 
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หนึ่งในหน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสรคอืการแจง้เรือ่งราวเกีย่วกบัวธิกีารที่
มลูนิธโิรตารที าใหเ้กดิโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ไดอ้ยา่งไรแก่สมาชกิสโมสร เมือ่สมาชกิมสี่วนเชื่อมโยงกบั
โครงการของโรตารดีว้ยทุนของมลูนิธ ิพวกเขาจะไดร้บัแรงบนัดาลใจทีจ่ะมสี่วนเกี่ยวขอ้งและบรจิาค  
นโยบายการรบัเงนิบรจิาค (gift acceptance policy) ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัการบรจิาคประเภทต่างๆ ทีม่ลูนิธิ
โรตารสีามารถรบัได ้

ท างานรว่มกบัคณะกรรมการของสโมสรในความพยายามหาทุนเพื่อโครงการของสโมสร งานหรอืการรณรงค์
หาทุนทีป่ระสบความส าเรจ็จะสนับสนุนโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่บัตอ้งได ้หากสโมสรของ
ท่านเลอืกทีจ่ะจดังานหาทุน ควรจะด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

1. ก าหนดว่าท่านต้องการหาทุนให้ได้จ านวนเท่าใด ก าหนดจ านวนเป้าหมายและบ่งชีป้ระเภทของ
งานทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัเงนิตามจ านวนนัน้ไดจ้รงิ 

2. ตัง้งบประมาณ คน้หาดวู่ามงีบประมาณของสโมสรส าหรบัการจดังานจ านวนเท่าใด ก าหนด
รายจ่ายและรายรบัทีค่าดว่าจะได ้

3. บ่งช้ีทรพัยากรท่ีต้องการเพ่ือท่ีให้บรรลุเป้าหมายการหาทุน ก าหนดว่าจะมคีนจ านวนเท่าใดใน
การวางแผนและด าเนินการหาทุน 

4. วางแผนงาน เลอืกวนัทีแ่ละสถานทีจ่ดังานใหเ้หมาะสม 
5. จดัการเงินทุนอย่างเหมาะสม ก าหนดกระบวนการตดิตามก่อนการเกบ็เงนิ และฝากเงนิทีเ่กบ็ได้

ในบญัชทีีเ่ปิดขึน้เฉพาะส าหรบังานน้ี รายงานแก่สโมสรและผูบ้รจิาคว่าจะใชก้องทุนอยา่งไร 
6. จดัระบบอาสาสมคัร ตัง้คณะกรรมการเพื่อจดังานหาทุน มอบหมายงานใหแ้ก่อาสาสมคัรและให้

สมาชกิของชุมชนมสี่วนรว่ม 
7. เผยแพร่งานหาทุน ท างานรว่มกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อบ่งชีก้ลุ่ม

ผูร้ว่มงานทีเ่ป็นเป้าหมายในสโมสรและชุมชน แลว้จงึวางแผนงานว่าจะเขา้ถงึพวกเขาไดอ้ย่างไร  
ใหส้ื่อมสี่วนรว่มตามความเหมาะสม ท่านสามารถหาทรพัยากรเพื่อการส่งเสรมิไดท้ี ่Brand Center 

8. จดังานหาทุน ส่งเสรมิอาสาสมคัรใหส้อดส่องดแูลความกา้วหน้าของงาน บนัทกึความส าเรจ็และสิง่
ทีท่า้ทายและวางแผนเพื่อปรกึษาหารอืเรือ่งเหล่านี้ในระหว่างช่วงเวลาการประเมนิผล 

9. ยกย่องอาสาสมคัร ผู้บริจาค และผู้อปุถมัภ ์ส่งบนัทกึขอบคุณ รปูภาพ และใบประกาศเกยีรตคิุณ
ตามความเหมาะสมใหแ้ต่ละบุคคล 

10. ประเมินผลของงาน ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความส าเรจ็และความทา้ทาย บนัทกึรายละเอยีด
เพื่อทีจ่ะสามารถน ามาใชใ้นความพยายามหาทุนในอนาคต 

11. ท าให้มัน่ใจในความต่อเน่ือง อภปิรายประเดน็ทีโ่ดดเด่นกบัเหรญัญกิทีก่ าลงัจะเขา้มารบัหน้าที ่
และกรรมการใหม่ๆ  ของคณะกรรมการจดังานหาทุน 

การหาทุน 
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ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบังานและทรพัยากรเพื่อการส่งเสรมิจากค าแนะน าในการวางแผนงาน 
(Event Planning Guide)ที ่Brand Center และใช ้Rotary Ideas เพื่อช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการหาทุน 
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มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนบัสนุนเพื่อส่งเสรมิโครงการทีส่มาชกิประสานงาน ทุนการศกึษา และการอบรมทัว่โลก
มากมาย มทีุนสนับสนุน 2 ประเภทคอื District Grant และ Global Grant ดรูายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัทุน
สนบัสนุนของโรตารทีีข่อ้มลูอา้งองิของมลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Reference Guide) 

ทุนสนับสนุนของโรตารจีะช่วยยกระดบัคุณภาพและผลกระทบต่อโครงการของสโมสร โครงการทีด่กีว่าจะท า
ใหส้โมสรของท่านดงึดดูสมาชกิใหมไ่ดม้ากกว่า ท าใหส้มาชกิมสี่วนเกีย่วขอ้งในโครงการในฐานะทีเ่ป็นผู้
วางแผนงานและอาสาสมคัร เมือ่พวกเขาเหน็ผลกระทบของโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
พวกเขาจะไดร้บัแรงบนัดาลใจในการส่งเสรมิโรตาร ีมลูนิธแิละสโมสร ทรพัยากรของภาคและพนกังานฝ่าย
ทุนสนับสนุนของโรตารสีามารถช่วยในการสมคัรขอรบัทุนสนับสนุนและเรยีนรูก้ระบวนการทุนสนบัสนุน 

ลงชื่อบอกรบัจดหมายข่าว Giving & Grants newsletter เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารล่าสุด ค าแนะน า และ
ทรพัยากรต่างๆ ส าหรบัทุนสนบัสนุนของโรตาร ี

กจิกรรมทุนสนับสนุนไดร้บัการสนับสนุนโดยเงนิบรจิาคแก่มลูนิธ ิซึง่สามารถบ่งชีก้องทุนประจ าปี กองทุน
ถาวร หรอืกองทุนโปลโิอพลสั 

• กองทุนประจ าปี: กองทุนประจ าปีเป็นแหล่งเงนิทุนหลกัส าหรบัทุนสนบัสนุนและกจิกรรมของโรตาร ี
ความคดิรเิริม่โรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปี ส่งเสรมิใหส้มาชกิมสี่วนรว่มในโครงการของมลูนิธแิละ
บรจิาคแก่กองทุนประจ าปีทุกปี 

• กองทุนถาวร: เงนิบรจิาคแก่กองทุนถาวรจะท าใหม้ัน่ใจในการอยู่รอดระยะยาวของทุนสนับสนุนและ
โปรแกรมของมลูนิธ ิเงนิตามอตัราส่วนจ านวนหนึ่งของมลูค่ารวมของกองทุนจะถูกส่งใหแ้ก่ทุน
สนบัสนุนและโปรแกรมของมลูนิธใินแต่ละปี 

• กองทุนโปลิโอพลสั: สมาชกิสโมสรควรจะบรจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนโปลโิอพลสั ซึง่จะช่วยท าใหค้วาม
พยายามในการใหภู้มคิุม้กนัโรคด าเนินไปอยา่งต่อเนื่องจนกระทัง่โลกนี้ไดร้บัการประกาศว่าปลอดจาก
โรคโปลโิอ 

แนวทาง Global Grants (A Guide to Global Grants) ใหภ้าพรวมของกระบวนการสมคัรขอรบัทุน Global 
Grants  และการพฒันาโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืและประสบความส าเรจ็ 

การปกป้องดแูลเงินทุนและการมีคณุสมบติั 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนบัสนุนแก่โครงการทีส่่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก สนัถวไมตร ีและสนัตภิาพ
ผ่านการปรบัปรงุสุขภาพ การสนับสนุนการศกึษา และการขจดัความยากจน สมาชกิโรตารสีนบัสนุน
โครงการต่างๆ นบัพนัทีช่่วยจดัหาน ้าสะอาด ต่อสู่โรคภยัไขเ้จบ็ ส่งเสรมิสนัตภิาพ จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ผ่านมลูนิธโิรตาร ี มลูนิธยิงัเป็นผูน้ าในการต่อสูเ้พื่อขจดัโรคโปลโิอ 

กจิกรรมทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน 
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กระบวนการมคีุณสมบตัชิ่วยท าใหม้ัน่ใจว่าภาคหรอืสโมสรเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการเงนิของทุน
สนบัสนุนของมลูนิธแิละมพีนัธสญัญาในการจดัการทุนสนบัสนุนอยา่งมจีรยิธรรม ภาครบัผดิชอบในการท า
ใหส้โมสรในภาคมคีุณสมบตั ิหลงัจากทีภ่าคของท่านท าใหส้โมสรมคีุณสมบตัใินการมสีทิธขิอรบัทุนแลว้ ท่าน
อาจจะสมคัรขอรบัทุน Global Grant  มลูนิธมิขีอ้ก าหนดส าหรบัการมคีุณสมบตัขิองสโมสร 2 ประการคอื 

• นายกรบัเลอืกหรอืผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากสโมสรตอ้งเขา้รว่มการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุนของ
ภาค 

• นายกสโมสรและนายกรบัเลอืกตอ้งลงนามในบนัทกึความเขา้ใจของสโมสร (Club Memorandum of 
Understanding) ในนามของสโมสร 

ภาคของท่านอาจจะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิได้ 
 
 
 
 
 
 
 










