
การด าเนินงาน (บริหาร)

ส านักงานเลขานุการ

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 108,000.00       108,000.00       -               113,400.00        

ค่าไปรษณีย์ -                   -               

ค่าเหรียญสมาชิก/เหรียญอดีตนายก 4,000.00          3,000.00           (1,000.00)      4,000.00           

ค่าเครื่องเขียน/สิ่งพิมพ์ 1,000.00          569.00              (431.00)         1,000.00           

รายงานประจ าปี 9,000.00          20,000.00         11,000.00      24,000.00         

รับรอง 20,000.00         54,000.00         34,000.00      25,000.00         

อ่ืนๆ -               

142,000.00       185,569.00       43,569.00      167,400.00        

ค่าบ ารุงภาค

36,300.00         36,300.00         -               37,400.00         

โรตารีสากล

ค่าบ ารุง (ปี2018-19 = 32USD., 2019-20 = 

34USD.) 73,491.00         72,403.00         (1,088.00)      80,223.00         

ค่าบอกรับนิตยสาร -                  -                   -               -                   

การประชุมใหญ่โรตารีสากล -                  -                   -               -                   

สภานิติบัญญัติ -                  -                   -               -                   

อ่ืนๆ -               

73,491.00         72,403.00         (1,088.00)      80,223.00         

สโมสรโรตารี XYZ – งบบริหารงานและงบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

งบประมาณระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย

รวม

รวม

รวม

 งบประมาณ

รายจ่ายที่ต้ังไว้ ปี

2561-2562

 รายจ่ายที่คาดว่า

จะจ่ายในปี 

2561-2562

 งบประมาณการ

รายจ่ายปีหน้า 

(2562-2563)

 มากกว่า / 

(น้อยกว่า) ปีที่

แลว้ ปี 

2561-2562



สโมสรโรตารี XYZ – งบบริหารงานและงบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

งบประมาณระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย  งบประมาณ

รายจ่ายที่ต้ังไว้ ปี

2561-2562

 รายจ่ายที่คาดว่า

จะจ่ายในปี 

2561-2562

 งบประมาณการ

รายจ่ายปีหน้า 

(2562-2563)

 มากกว่า / 

(น้อยกว่า) ปีที่

แลว้ ปี 

2561-2562

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม

ประชุมสโมสร - ค่าห้องประชุม 40,000.00         24,000.00         (16,000.00)    30,000.00         

ประชุมสโมสร - ค่าอาหารว่าง 8,000.00          12,000.00         4,000.00       8,000.00           

ประชุมสโมสร - ของขวัญวิทยากร 6,000.00          5,550.00           (450.00)         6,000.00           

ค่าใช้จ่ายงานสถาปนา 20,000.00         51,800.00         31,800.00      27,500.00         

ค่าใช้จ่ายวันครอบครัว 20,000.00         30,000.00         10,000.00      30,000.00         

การสมัมนาอบรมนายกรับเลอืก -                  -                   -               -                   

การประชุมใหญ่ประจ าปีภาค -               

การอบรมภาคประจ าปี

อ่ืนๆ

94,000.00         123,350.00       29,350.00      101,500.00        

ค่าใช้จา่ยของคณะกรรมการ

บริหารจัดการ -               

สารสโมสร -               

สมาชิกภาพ -               

ประชาสมัพันธ์ -               

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ -               

มูลนิธิโรตารี

ชนรุ่นใหม่

-                  -                   -               -                   

รวม

รวม



สโมสรโรตารี XYZ – งบบริหารงานและงบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

งบประมาณระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย  งบประมาณ

รายจ่ายที่ต้ังไว้ ปี

2561-2562

 รายจ่ายที่คาดว่า

จะจ่ายในปี 

2561-2562

 งบประมาณการ

รายจ่ายปีหน้า 

(2562-2563)

 มากกว่า / 

(น้อยกว่า) ปีที่

แลว้ ปี 

2561-2562

เบ็ดเตล็ด

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายหรือธนาคาร -               

ของขวัญ/ดอกไม้/พวงหรีด 10,000.00         6,270.00           (3,730.00)      10,000.00         

ค่าใช้ร่วมงานสถาปนาสโมสรอ่ืน 10,000.00         12,160.00         2,160.00       12,000.00         

ค่าใช้จ่ายสื่อประชาสมัพันธ์ -               10,000.00         

20,000.00         18,430.00         (1,570.00)      32,000.00         

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆในการด าเนินงาน

เบ็ดเตลด็ 2,000.00          1,200.00           (800.00)         2,000.00           

รวม 2,000.00          1,200.00           (800.00)         2,000.00           

367,791.00    437,252.00     69,461.00   420,523.00     

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เงินบริจาคให้มูลนิธิโรตารี (EREY) 29,750.00         27,200.00         (2,550.00)      118,800.00        

โครงการของสโมสร (ลงแต่ละโครงการ -               

  - โครงการรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดิน 50,000.00         57,130.00         7,130.00       -                   

  - โครงการแว่นตา 12,000.00         12,000.00         -               15,000.00         

  - โครงการปั่น-ปลกู-ปลอ่ย 50,000.00         50,000.00         -               70,000.00         

  - โครงการมุ้งลวดเพื่อน้อง 20,000.00         45,000.00         25,000.00      60,000.00         

161,750.00       191,330.00       29,580.00      263,800.00        

ค่าใช้จา่ยของคณะกรรมการ

รวม

รวมรายจา่ยในการด าเนินงาน

รวม



สโมสรโรตารี XYZ – งบบริหารงานและงบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

งบประมาณระหว่างวันที ่1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

รายจ่าย  งบประมาณ

รายจ่ายที่ต้ังไว้ ปี

2561-2562

 รายจ่ายที่คาดว่า

จะจ่ายในปี 

2561-2562

 งบประมาณการ

รายจ่ายปีหน้า 

(2562-2563)

 มากกว่า / 

(น้อยกว่า) ปีที่

แลว้ ปี 

2561-2562

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 8,000.00          -                   (8,000.00)      8,000.00           

มูลนิธิโรตารี -               

ค่าใช้จา่ยบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ 20,000.00         5,000.00           (15,000.00)    20,000.00         

โครงการพิเศษ -                  16,000.00         16,000.00      36,300.00         

ค่าใช้จ่ายประเมินโครงการ -                  18,624.00         18,624.00      25,000.00         

Ryla 20,000.00         17,000.00         (3,000.00)      20,000.00         

Interact 6,000.00          5,600.00           (400.00)         6,000.00           

46,000.00         62,224.00         16,224.00      107,300.00        

รวมรายจา่ยบ าเพ็ญประโยชน์ 215,750.00       253,554.00       37,804.00      379,100.00        

รวมรายจา่ยทัง้ส้ิน 583,541.00       690,806.00       107,265.00    799,623.00        

690,806.00       

-                   

เงินคงเหลอืยกมา (จาก 30 มิ.ย. 2562) 331,178.04        

รวมรับ ปี 2562-63 787,200.00        

รวมจ่าย ปี 2562-64 799,623.00        

เงินคงเหลอื ณ 30 มิ.ย. 2563 318,755.04        

รวม


