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ในฐานะเหรญัญกิสโมสร ท่านตอ้งจดัการเรือ่งการเงนิของสโมสรและท าใหม้ัน่ใจว่ามกีารดแูลปกป้องการเงนิ
เป็นอยา่งดโีดยการตดิตามเงนิเขา้และออก และด าเนินการตามงบประมาณของสโมสร หน้าทีร่บัผดิชอบ
บางอย่างของเหรญัญกิสโมสรมอีาท ิ 
 
ก่อนรบัต าแหน่ง 

ทบทวนวธิกีารปฏบิตัทิัง้หมดกบัเหรญัญกิทีก่ าลงัจะพน้ต าแหน่ง  
พจิารณาทบทวนประวตักิารเงนิของสโมสรเพื่อพจิารณารายรบัและรายจ่ายทีน่่าจะเป็นไปได ้
รบัเงนิ บนัทกึทางบญัช ีและวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากเหรญัญกิทีก่ าลงัจะพน้ต าแหน่ง 
เขา้ร่วมการอบรมภาคประจ าปี (DTA) และการประชมุใหญ่ประจ าปีของภาค 
เรยีนรูว้่ามกีารจดัสรรเงนิใหแ้ก่คณะกรรมการสโมสรต่างๆ อย่างไร 

ในระหว่างปีงบประมาณ 
เกบ็บนัทกึการเงนิและประวตัขิองสโมสรตามกฎหมายการเกบ็รกัษาเอกสารของทอ้งถิน่ 
ท างานกบัเลขานุการสโมสรเกีย่วกบัการออกใบแจง้หนี้ค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมแก่สมาชกิสโมสรทุกคน  
เกบ็ค่าบ ารุงและใชเ้งนิตามขอ้บงัคบัทางการเงนิของสโมสร 
จดัการกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทัง้การจ่ายใบแจง้หนี้และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
จ่ายเงนิทุนสนบัสนุนและทุนการศกึษา 
ท างานร่วมกบัมลูนิธโิรตารเีพื่อสง่เงนิบรจิาคในนามของสมาชกิสโมสรและจดัการทุนสนบัสนุน 
มอบรายงานประจ าเดอืนใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสร 
จดัสง่ภาษขีองสโมสรหากมกีารก าหนดตามประมวลกฎหมายทอ้งถิน่และแห่งชาต ิ

ช่วงปลายวาระ 
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกเพื่อวางแผนงบประมาณของปีต่อไป คณะกรรมการบรหิารชุดปัจจุบนัตอ้ง
อนุมตังิบประมาณใหม่  
เขยีนและน าเสนอรายงานประจ าปีอย่างละเอยีดเมื่อสิน้ปี 
มอบบนัทกึทัง้หมดใหแ้ก่เหรญัญกิรบัเลอืก  

 
หากมคี าถามเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องท่าน ส่งอเีมลถงึ Rotary Support Center ที ่rotarysup-
portcenter@rotary.org หรอืโทร. +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) ฟรใีนสหรฐัและแคนาดา    
โรแทเรยีนนอกทวปีอเมรกิาเหนือควรตดิต่อกบัส านกังานระหว่างประเทศในพืน้ที ่ 

รายละเอยีดงานของ 
เหรญัญกิสโมสร 

mailto:rotarysupportcenter@rotary.org
mailto:rotarysupportcenter@rotary.org
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ตอ้งมัน่ใจว่านายกหรอืเลขานุการสโมสรเพิม่ชื่อท่านเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรที ่My Rotary ภายในวนัที ่1 
กุมภาพนัธ ์ของปีต่อไปเพื่อใหท่้านมสีทิธิเ์ขา้ถงึเครือ่งมอืออนไลน์และขอ้มลูของสโมสร หากท่านไม่ม ี  
บญัช ีMy Rotary จะตอ้งสรา้งบญัชขีึน้มา 
ท่านสามารถใชป้ระโยชน์จากเครือ่งมอืออนไลน์ของโรตารดีงันี้:  

 สรา้งและแบ่งปันประวตัขิองท่านเพื่อใหง้า่ยต่อการเป็นเครอืขา่ยกบัมติรโรแทเรยีน 
 เขา้รว่มหรอืเริม่กลุ่มสนทนา (discussion group) เพื่อแบ่งปันการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและรบัฟังความ

คดิเหน็ใหม่ๆ   
 ด ูdashboard ลงิคแ์ละเอกสารส าคญั 
 ดแูนวโน้มและขอ้มลูประวตัขิองสโมสรที ่Rotary Club Central  
 เขา้ถงึ Learning Center และเรยีนรูค้อรส์ออนไลน์เพื่อช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัปีทีจ่ะเป็น

เหรญัญกิสโมสร 
เครือ่งมอืออนไลน์ของโรตารที าใหก้ารท างานอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพของสโมสรเป็นไปได้
งา่ยขึน้ และท าใหม้ัน่ใจไดว้่าโรตารมีบีนัทกึของสโมสรทีถู่กตอ้ง ท่านตอ้งลงชื่อเขา้ใช ้My Rotary 
เพื่อใหส้ามารถคน้หาเครือ่งมอืเหล่านัน้ ไปทีแ่ทป Manage > Club administration  
ท่านสามารถใช ้My Rotary ในการ: 

 ปรบัขอ้มลูส่วนตวัใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 ทบทวนและปรบัแกไ้ขเป้าหมายของสโมสรและความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมายที่ Rotary Club Central 
 จดัท ารายงานต่างๆ ของสโมสร 
 ปรบัปรงุขอ้มลูของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 ด ูDaily Club Balance Report ของสโมสร 
 ดใูบแจง้หนี้สโมสรฉบบัล่าสุดและรายชื่อสมาชกิ 
 ตรวจสอบรายงานการบรจิาคและการยกยอ่ง (contribution and recognition reports) รวมทัง้การ

บรจิาคของสโมสรใหแ้ก่ระบบเงนิปันส่วน (SHARE) และโปลโิอพลสั 
 คน้หาท าเนียบทางการ (Official Directory) 

ในฐานะผูน้ าสโมสร  ท่านสามารถมอบหมายงานดา้นการบรหิารที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูน้ าสโมสรคนอื่น  การ
ยนิยอมเป็นการชัว่คราวทีเ่รยีกว่าการมอบหมายงานนี้มไิดมุ้ง่จะใหเ้ป็นการปลดเปลือ้งภาระหน้าที ่หากเพยีง
เป็นการมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูน้ าสโมสรคนอื่นทีม่บีญัช ีMy Rotary  ผูร้บัมอบงาน
ไมส่ามารถดขูอ้มลูส่วนตวัของท่าน เช่น ประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารบรจิาคหรอืกจิกรรมกลุ่มสนทนา 
(discussion group) อยา่งไรกต็าม บุคคลผูน้ี้มสีทิธิเ์ขา้ถงึเครือ่งมอืต่างๆ และขอ้มลูทีท่่านสามารถเขา้ถงึได ้
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่How to Delegate Your Online Access  

การใชเ้ครือ่งมอืออนไลน์ของโรตาร ี

https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
http://www.rotary.org/myrotary
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13301
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13011
https://my.rotary.org/en/document/how-delegate-your-online-access
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การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดีย่ิงในการแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลือกคน
อ่ืนๆ ค าถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรียมตวัส าหรบัการอบรม 
 
ท่านจะเตรยีมตวัอยา่งไรเพื่อท างานเป็นเหรญัญกิ? 
 
 
 
สโมสรจะจดังานหาทุนอะไรบา้งในปีนี้  และท่านจะมสี่วนรว่มในฐานะเหรญัญกิไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
สโมสรจะเตรยีมการเพื่อตรวจสอบการเงนิอยา่งไร? 
 
 
 
ท่านจะท างานร่วมกบัผู้น าและคณะกรรมการสโมสรเพื่อจดัการกองทุนของสโมสรด้วยความรบัผดิชอบได้
อยา่งไร? 
 
 
 
ท่านจะท างานไปสู่เป้าหมายอะไรหนึ่งเป้าหมายในปีต่อไป  และเป้าหมายนี้สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร
อยา่งไร? 
 
 
 
มปัีญหาอะไรบา้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ และท่านจะจดัการอยา่งไร? 
 

ค าถามเพือ่การอภปิราย 
ในการอบรมภาคประจ าปี 
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สโมสรของท่านมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการและตดิตามเงนิทีร่บัเขา้และจา่ยออกไป และด าเนินงานตาม
งบประมาณทีต่ัง้ไวใ้นปีทีผ่่านมา รวมทัง้การส่งเสรมิและท าใหม้ัน่ใจในการปฏบิตัทิางการเงนิทีโ่ปรง่ใส ควร
แต่งตัง้คณะกรรมการการเงนิเพื่อดแูลและช่วยในการวางแผนทีท่ าใหเ้กดิความต่อเนื่อง หากเป็นไปได้ 

เลขานุการและเหรญัญกิท างานรว่มกบันายกเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเงนิของสโมสรไดร้บัการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบรหิารสโมสรและช าระใบแจง้หนี้ตามเวลา ท่านจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลายเรือ่งรว่มกนั เช่น  

 เกบ็และบนัทกึเงนิค่าบ ารงุ 
 ตรวจสอบใบแจง้หนี้และช าระเงนิตามเวลา 
 จดัการกบัการคา้งช าระค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 ส่งเงนิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารใีนนามของสโมสร 

ตดัสนิใจรว่มกนัว่าจะมแีนวทางการท างานอย่างไรเพื่อช่วยใหส้โมสรด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียม 

โรแทเรยีนตอ้งช าระค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียมใหส้โมสร โรตารสีากล และมกัจะตอ้งใหภ้าคดว้ย 

ค่าบ ารงุสโมสร 

สโมสรของท่านก าหนดจ านวนเงนิค่าบ ารุงสโมสรทีส่มาชกิตอ้งจา่ยและหากสโมสรมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใดและจะเรยีกเกบ็เมือ่ใด เงนิค่าบ ารงุเหล่านี้ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการประชุม 
ค่าอาหาร ค่าของขวญัวทิยากร และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  

หากสมาชกิไมช่ าระค่าบ ารงุภายใน 30 วนัหลงัจากวนัครบก าหนด เลขานุการสโมสรตอ้งส่งจดหมายเตอืน
โดยระบุจ านวนเงนิทีเ่ป็นหนี้และวนัครบก าหนดทีต่อ้งช าระ หากยงัไม่ช าระภายใน 10 วนัทีไ่ดร้บัแจง้เตอืน 
คณะกรรมการบรหิารอาจจะเลอืกท าการเพกิถอนสมาชกิภาพ  

คณะกรรมการบรหิารอาจจะพจิารณาคนืสมาชกิภาพใหเ้มือ่สมาชกินัน้ส่งค าขอเป็นทางการและช าระหน้ีคง
คา้งทัง้หมดแก่สโมสร 

ค่าบ ารงุภาค 

ภาคของท่านอาจจะเรยีกเกบ็ค่าบ ารงุเพื่อใหเ้งนิสนบัสนุนกจิกรรมทีภ่าคอุปถมัภ ์หากมกีารเรยีกเกบ็ 
เหรญัญกิจะตอ้งเกบ็เงนิจากสมาชกิและส่งต่อไปยงัภาค จ านวนเงนิค่าบ ารงุจะไดร้บัอนุมตัใินแต่ละปีในการ
อบรมภาคประจ าปี การประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค หรอืการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 
 

คา่บ ารงุ ใบแจง้หน้ีสโมสร     
และรายงานการเงนิ 
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ใบแจ้งหน้ีสโมสร (ค่าบ ารงุโรตารีสากล) 
โรตารสีากลแจง้หนี้สโมสรปีละ 2 ครัง้ ส าหรบัค่าบ ารงุรายหวัและค่าสมาชกิเขา้กลางปี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของโรตารสีากล ท่านจะไดร้บัใบแจง้หนี้ต้นเดอืนกรกฎาคมและตน้เดอืนมกราคม ท่านอาจจะช าระ
หรอืดใูบแจง้หนี้สโมสรไดท้ี ่My Rotary ไปทีแ่ทป็ Manage > Club Administration เพื่อดใูบแจง้หนี้สโมสร 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่Club Invoice FAQ 

 ค่าบ ารงุโรตารีสากลรายหวั  
อตัราส าหรบัปีโรตาร ี2019-20 คอื คนละ 34 เหรยีญต่อครึง่ปี  หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงโดยสภา
นิตบิญัญตัขิองโรตาร ีค่าบ ารงุจะยงัคงเท่าเดมิต่อไปหลงัจากปี 2019-20  ค่าบ ารงุโรตารสีากลจะ
ค านวณจากจ านวนสมาชกิทีร่ายงานแก่โรตารภีายในวนัที ่1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี  
เนื่องจากตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนและไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีท่่านตอ้งท างาน
รว่มกบัเลขานุการและนายกเพื่อจดัท าบญัชรีายชื่อสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ค่าธรรมเนียมโรตารีสากล  
โรตารยีงัคงเรยีกเกบ็ค่าบอกรบัเป็นสมาชกินิตยสาร ค่าธรรมเนียมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีและ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกนัภยัซึง่เป็นขอ้บงัคบั   โรแทเรยีน 2 คนซึง่อยู่บา้นเดยีวกนัอาจจะเลอืก
บอกรบันิตยสาร The Rotarian หรอืนิตยสารฉบบัภมูภิาคของสโมสรรว่มกนัได ้ค่าธรรมเนียมของ
นิตยสารภูมภิาคบางฉบบัถูกเรยีกเกบ็โดยตรงจากบรรณาธกิาร 

สโมสรในบางประเทศอาจจะตอ้งมขีอ้พจิารณาเพิม่เตมิในเรือ่งค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียม โปรดตดิต่อกบั
ผูแ้ทนการเงนิหากมขีอ้สงสยัใดๆ ตวัอยา่งเช่น: 

 
 

➢ สโมสรทีใ่หบ้รกิารโดยโรตารสีากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดม์โีครงสรา้งค่าบ ารงุทีแ่ตกต่าง
ออกไป 

➢ สโมสรในประเทศออสเตรเลยีอยูภ่ายใตร้ะบบภาษสีนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัค่าบ ารงุโรตารสีากล 
ภาคและสโมสรรวมทัง้การบอกรบัเป็นสมาชกินิตยสารภูมภิาค 

➢ สโมสรในอนิเดยีอยู่ภายใตร้ะบบภาษ ีบรกิารเกี่ยวกบัค่าบ ารงุโรตารสีากล ภาคและสโมสร รวมทัง้
ค่าลงทะเบยีนการประชุมใหญ่โรตาร ียกเวน้ค่าบอกรบัสมาชกินิตยสารโรตาร ี

➢ ในบางประเทศ การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของสโมสร (เช่น เพิม่ค่าบ ารงุ) จะตอ้งมกีารจดทะเบยีน
กบัรฐับาลดว้ย 
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การส้ินสดุสมาชิกภาพและการขอคืนสมาชิกภาพของสโมสร 

หากสโมสรไม่ช าระใบแจง้หนี้ โรตารสีากลจะสิน้สุดสมาชกิภาพและสโมสรจะไมไ่ดร้บับรกิารใดๆ จากโรตารี
หรอืภาคอกีต่อไป โรตารยีงัอาจจะระงบัการใหบ้รกิาร (Suspension) หรอืยุบเลกิ (Termination) สโมสรได้
หากมสีมาชกิคนใดใชเ้งนิทุนจากมลูนิธโิรตารใีนทางทีผ่ดิ นโยบายการสิน้สุดสมาชกิภาพและการขอคนื
สมาชกิภาพระบุไวด้งันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการเงิน  
เหรญัญกิมหีน้าทีร่บัผดิชอบท ารายงานดงัต่อไปนี้: 

 จดัท ารายงานการเงนิส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสรทุกเดอืน 
 น าเสนอรายรบัและรายจา่ยประจ าเดอืนของสโมสร  
 แบ่งปันผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวมของแต่ละเดอืน 
 ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัตามทีจ่ าเป็นในการประชุมสโมสร ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารและการประชุมสโมสรจะตอ้งมบีนัทกึงบการเงนิและรายจ่ายทีต่รงกบัยอดจา่ยจรงิ ตอ้งเกบ็
บนัทกึไวทุ้กครัง้เผื่อกรณทีีส่โมสรจะตอ้งอธบิายการใชเ้งนิในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   

 เขยีนรายงานประจ าปีทีม่รีายละเอยีดครบถว้นเมือ่สิน้ปีโรตาร ีจา้งนกับญัชทีีม่คีุณสมบตัใิห้
ตรวจสอบกจิกรรมการเงนิของสโมสรทุกปี  ในบางกรณี  เหรญัญกิอาจจะรบัหน้าทีก่รอกแบบฟอรม์
ภาษใีหส้โมสรดว้ย ตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีของประเทศดว้ย อาจจะมขีอ้ก าหนดพเิศษหาก
สโมสรของท่านแยกกองทุนเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อมลูนิธ ิหรอืหากเป็นรปูแบบของบรษิทัหรอื
สมาคม ควรปรกึษาขอ้สงสยัเกีย่วกบัภาษาเฉพาะดา้นกบัผูเ้ชีย่วชาญในสโมสรหรอืในชุมชน 

 

ใบแจ้งหน้ีสโมสรจะถกู
จดัท าในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
และ 1 มกราคม 
• จะมกีารส่งใบแจง้เตอืนให้

สโมสรทีเ่ป็นหนี้ $250 
หรอืมากกว่า หรอื
มากกว่า 60 วนัหลงัวนั
ครบก าหนด 

• สโมสรทีม่หีนี้คา้งจา่ย 
$250 หรอืมากกว่า จะถูก
ยบุเลกิหลงัจากวนัครบ
ก าหนดจา่ยแลว้ 120 วนั 

ข้อก าหนดในการขอคืน
สมาชิกภาพ 
สโมสรมเีวลา 150 วนั       
(5 เดอืน) ในการสมคัรขอคนื
สมาชกิภาพ 
ในการขอคนืสมาชกิภาพ 
• ตอ้งช าระเงนิคงคา้ง

ทัง้หมดในอดตีตัง้แต่
เริม่ตน้ทีถู่กยบุเลกิ 

• ตอ้งช าระค่าขอคนืสมาชกิ
ภาพ $30 ต่อสมาชกิหนึ่ง
คน 

การสญูเสียใบชารเ์ตอร ์
• หากสโมสรไมด่ าเนินการ

ความรบัผดิชอบดา้น
การเงนิทัง้หมดภายใน 
150 วนั (5 เดอืน) ทีถู่ก
ยบุเลกิ สโมสรจะสญูเสยี
ใบชารเ์ตอรเ์ดมิ 

• สโมสรไมส่ามารถขอคนื
สมาชกิภาพไดอ้กี 
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เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถเขา้ถงึรายงานการบรจิาคและการยกยอ่งไดท้ี ่My Rotary  เมือ่เริม่ตน้ปี เลขานุการ
ควรมอบรายงานการเงนิของสโมสรในปีทีผ่่านมาใหแ้ก่เหรญัญกิเพื่อจะไดเ้หน็ว่ามหีนี้คงคา้งทีต่อ้งช าระหรอื
มคี่าธรรมเนียมทีต่อ้งเกบ็  เลขานุการควรท างานกบัเหรญัญกิเพื่อเตรยีมรายงานการเงนิฉบบัสมบูรณ์เพื่อ
น าเสนอในการประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ 

ตอ้งมัน่ใจว่า สถานภาพการเงนิของสโมสรทีบ่นัทกึในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารแสดง
งบประมาณทีถู่กตอ้งของสโมสร 
 

การจดัท างบประมาณส าหรบัปีต่อไป  
คณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกจะตอ้งจดัท างบประมาณใหมส่ าหรบัปีโรตารขีองพวกเขา  เนื่องจาก
คณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกไมส่ามารถตดัสนิใจไดจ้นกว่าจะรบัต าแหน่งอย่างเป็นทางการ งบประมาณของ
ปีถดัไปจงึตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารชุดปัจจบุนั  

เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องและลดความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงอย่างสุดขดีเมือ่วางแผนงานงบประมาณ 
เหรญัญกิรบัเลอืกและคณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกควรด าเนินการดงันี้ 

 พจิารณาประวตักิารเงนิของสโมสรเพื่อทีจ่ะก าหนดรายรบัและรายจา่ยทีน่่าจะเป็น    
 รว่มมอืกบัเหรญัญกิคนปัจจุบนัและคณะกรรมการบรหิารชุดปัจจบุนั เพื่อหารอืว่าควรจะใส่อะไรไวใ้น

งบประมาณปีหน้าบา้ง 
 จดัท าขอ้ก าหนดเรือ่งลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามใหเ้ป็นปัจจบุนัทัง้ส าหรบัสมดุเชค็และการถอนเงนิ

จากธนาคาร เมือ่มกีารเปลีย่นต าแหน่งและบทบาทของเจา้หน้าที่ 
 แบ่งรายรบัและรายจา่ยในงบประมาณออกเป็นส่วนส าหรบัการด าเนินงานของสโมสรและส่วน

กองทุนเพื่อการกุศล  
 ตัง้กองทุนส ารอง หากสโมสรยงัไมม่กีองทุนน้ี 

 
ท่านสามารถหาเอกสารปฏบิตังิานเรือ่งงบประมาณซึง่สามารถแกไ้ขปรบัปรุงไดท้ี ่Learning Center ใน
คอรส์ Club Treasurer Basics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://my.rotary.org/secure/application/261
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มลูนิธโิรตารเีป็นเครือ่งมอืเพื่อท าการกุศลของโรตารแีละไดร้บัการสนบัสนุนจากการบรจิาคเงนิโดยสมคัรใจ
จากสมาชกิและมติรสหายของโรตารเีท่านัน้  ในฐานะเหรญัญกิ ท่านอาจจะเป็นผูส้่งเงนิบรจิาค ช่วยสมคัร
ขอรบัทุนและควบคุมดแูลทุนสนบัสนุน  ขอใหค้ณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองภาคหรอืของสโมสรช่วยเหลอื
ตามตอ้งการ ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่มนู Global Grants ที ่My Rotary 

เหรญัญกิสโมสรด าเนินการและเกบ็รกัษาบนัทกึการบรจิาคเงนิทีม่ไิดท้ าผ่าน My Rotary เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
เหรญัญกิมคีุณสมบตัเิขา้ถงึรายงานของมลูนิธทิีเ่กีย่วกบัการบรจิาคเงนิของสมาชกิสโมสรได ้เลขานุการควร
จะรายงานชื่อของเหรญัญกิที ่My Rotary 
 

การบริจาคเงิน  
บุคคลและสโมสรสามารถบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธเิมือ่ใดกไ็ดท้ี ่My Rotary และที ่Rotary.org โดยบตัรเครดติ 
หรอืส่งเชค็ ธนาณตั ิเชค็เดนิทางหรอืโอนเงนิโดยสัง่จา่ย The Rotary Foundation ในบางประเทศ ผูบ้รจิาค
อาจจะไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษดีว้ย หากมคี าถามโปรดตดิต่อกบัส านกังานระหว่างประเทศ เจา้หน้าทีส่โมสร
อื่นๆ อาจจะส่งเงนิบรจิาคในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสรคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคน  

 หลงัจากการลงชื่อเขา้ใชท้ี ่My Rotary แลว้ ไปที ่Manage > Club & District Administration > 
Club Giving ซึง่จะมตีวัเลอืกในการบรจิาคจากสโมสรหรอืในนามของสมาชกิสโมสร 

 การบรจิาคของแต่ละบุคคลอาจส่งทางไปรษณยี ์อเีมล หรอืแฟกซ ์โดยใชแ้บบฟอรม์การบรจิาคเงนิ
ใหม้ลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Contribution Form)  

 เมือ่มกีารส่งเงนิบรจิาคหลายๆ รายพรอ้มกนั ควรกรอกแบบฟอรม์การบรจิาคหลายราย (Multiple 
Donor Form)  

 หากส่งการบรจิาคนอกเหนือจากทีเ่ป็นเงนิแลว้ เช่น หุน้ หลกัทรพัย ์กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทรพัยส์นิ
และมรดก  ตดิต่อกบัพนกังานทีส่ านกังานใหญ่โรตารหีรอืส านกังานระหว่างประเทศของท่านเพื่อขอ
ความช่วยเหลอื ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากนโยบายการรบัเงนิ (Gift Acceptance Policy) 

 มอบใบเสรจ็รบัเงนิส าหรบัค่าบ ารุงและการบรจิาคเงนิใหส้มาชกิ 

หากมคี าถามเกีย่วกบักฎหมายทอ้งถิน่หรอืวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ตดิต่อไปยงัส านกังานระหว่างประเทศทีใ่กลท้ีส่ดุ หรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิ  
ในบงัคลาเทศ ชลิ ีโคลอมเบยี เนปาล ปากสีถาน เปร ูศรลีงักา ยเูครน เวเนซเูอล่า และประเทศไทย ท่านสามารถตดิต่อกบัผูแ้ทนฝ่าย
การเงนิ (Financial Representatives) ทีส่ามารถตอบค าถามดา้นการบรหิารและสง่ค าถามไปยงัพนกังานของโรตารสีากลและมลูนิธิ
ตามความเหมาะสม 

 

การบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี
และทุนสนบัสนุน 

https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants
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มูลนิธิของสโมสร 
หากสโมสรของท่านมหีรอืวางแผนจะก่อตัง้มลูนิธ ิตอ้งมัน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายในทอ้งถิน่  ในบาง
ประเทศ มลูนิธจิะตอ้งจดทะเบยีนกบัรฐับาลและท าตามกฎระเบยีบเฉพาะเรือ่ง เช่น เมือ่สโมสรรบัเงนิบรจิาค
เขา้มลูนิธขิองตนเอง จะตอ้งออกใบเสรจ็รบัรองเรือ่งภาษจีากมลูนิธ ิ หารอืกบัเจา้หน้าทีภ่าษใีนทอ้งถิน่
เกีย่วกบัขอ้ก าหนดในการรายงาน 
 
หากท่านส่งเชค็ของมลูนิธขิองสโมสรไปใหม้ลูนิธโิรตาร ีเชค็นัน้จะถูกด าเนินการเสมอืนเป็นการบรจิาคของ
มลูนิธนิัน้ สมาชกิจะไมไ่ดร้บัการยกยอ่ง หากมกีารส่งชื่อพรอ้มการบรจิาค ผูบ้รจิาคแต่ละรายจะไดร้บัคะแนน
การยกยอ่งตามความเหมาะสม  แต่จะไมไ่ดร้บัใบเสรจ็รบัรองเรือ่งภาษจีากมลูนิธโิรตารสี าหรบัการบรจิาค
เช่นน้ี เนื่องจากเป็นความรบัผดิชอบของมลูนิธขิองสโมสร 
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ท่านสามารถปกป้องทรพัยส์นิของสโมสรและป้องกนัตวัท่านเองรวมทัง้สโมสรจากความรบัผดิชอบโดยการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเสีย่งทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมสโมสร การตระหนกัถงึความเสีย่งและ
การจดัการความเสีย่งจะช่วยปกป้องสมาชกิ ผูร้ว่มโปรแกรม และทรพัยส์นิของสโมสรได้  

ประชุมกบัเหรญัญกิทีก่ าลงัจะหมดหน้าทีเ่พื่อเรยีนรูว้่าสโมสรของท่านใชก้ารควบคุมและกระบวนการ
อะไรบา้ง และอะไรทีอ่าจจะตอ้งก าหนดขึน้ในระหว่างปีทีท่่านท าหน้าที่ 

ไมว่่าท่านจะจดัประชุม งานหาทุน หรอืท างานรว่มกบัคนหนุ่มสาว ความรบัผดิชอบในการจดัการความเสีย่ง
เป็นหน้าทีข่องท่าน  ในบรบิทน้ี “การจดัการความเสีย่ง” หมายถงึกระบวนการในเชงิรกุทีมุ่่งหมายจะบ่งชี้
สาเหตุแห่งการสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้และพจิารณาก าหนดว่าจะป้องกนัหรอืลดผลกระทบทางการเงนิได้
อยา่งไร ในการจดัการความเสีย่ง ตอ้งด าเนินการดงันี้ 

 ทบทวนกจิกรรมจากมุมมองทีว่่า “มอีะไรทีอ่าจจะผดิพลาดได?้” 
 ปรบัแกก้จิกรรมเพื่อลดความเสีย่ง 
 ใชส้ญัญาและขอ้ตกลงเพื่อก าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน 

(หารอืกบัทีป่รกึษากฎหมายในทอ้งถิน่ เพื่อรา่งและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ) 
 ด าเนินงานตามนโยบาย วธิปีฏบิตั ิและค าแนะน าทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

สโมสรควรขอรบัค าแนะน าจากทีป่รกึษากฎหมายและทีป่รกึษาการประกนัภยัเกีย่วกบัการป้องกนั 
ความรบัผดิชอบ ตวัอยา่งเช่น ขอค าแนะน าจากทีป่รกึษามอือาชพีเกี่ยวกบัการจดัตัง้สโมสร (หรอืกจิกรรม) 
ในรปูแบบของบรษิทั หรอืซือ้ความคุม้ครองประกนัภยัความรบัผดิชอบตามทีเ่หมาะสม 

สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและในอาณาเขตรวมทัง้สทิธคิรอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการ
ประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไปและการประกนัภยัในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่
ลกูจา้งผ่านโปรแกรมทีโ่รตารสีากลจดัเตรยีมการให ้ 

สโมสรทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาซือ้ประกนัภยัถา้หากว่ายงัไมม่ ีดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก
ประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050 

 
 

การจดัการความเสีย่ง 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies







