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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ (Lead Your Club: Treasurer) ฉบบัปี 2015 น้ีจะใช้
สาํหรบัเหรญัญกิของสโมสรปี 2016-17, 2017-18 และ 2018-19  เน้ือหาสาระในฉบบัน้ีมฐีาน
รากมาจากเอกสารธรรมนูญและนโยบายของโรตาร ี โปรดดนูโยบายของโรตารทีีถ่กูตอ้งไดจ้าก
ทรพัยากรต่างๆ เหลา่น้ี  การเปลีย่นแปลงใดๆ ของเอกสารธรรมนูญและนโยบายของโรตารจีะ
มผีลทาํใหต้อ้งมกีารเปลีย่นแปลงเน้ือหาสาระในสิง่พมิพฉ์บบัน้ีดว้ย 

ใชคู้ม่อืเลม่น้ีเพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทของท่านใหม้ากขึน้ก่อนเขา้อบรมภาคประจาํปี 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ย
ผูว้า่การภาคหรอือดตีเหรญัญกิของสโมสร หรอืคณะกรรมการการเงนิของภาค  ผูแ้ทนฝา่ยฝา่ย
สนบัสนุนสโมสรและภาคและผูแ้ทนการเงนิ (Club and District Support and financial representa-
tives) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเชน่กนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 9 ภาษาในระบบออนไลน์ และมี
พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ในสหรฐัและสาํนกังานระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org 

คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิเลม่น้ี แปลจาก Lead Your Club: Treasurer ฉบบั
ภาษาองักฤษ โดยไดร้บัมอบหมายจากโรตารสีากล 

ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและ
ทบทวนอยา่งละเอยีดแลว้  โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรองความ
สมบรูณ์ของคูม่อืเลม่น้ีได ้  หากมขีอ้ความใดทีไ่มช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัคูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสร
ของทา่น : เหรญัญกิ ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 
ตุลาคม 2558 



 

 
 

 
 
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของโรตารีมากมายมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มมีการเขียนคู่มือของการเป็นผู้น า รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงจากการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2016 การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมาแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือ เป็นผู้น าสโมสรของท่าน  
(Lead Your Club) มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ ท่านสามารถหาธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรฉบับล่าสุดได้ที่ Rotary.org 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในข้อบังคับของโรตารีสากล เริ่มใช้ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 และมีผลต่อโรแทเรียนทุกคน 
 
การเป็นโรแทเรียน 
สโมสรอาจจะก าหนดระเบียบของสโมสรเองส าหรับสมาชิกโอนย้าย สมาชิกซ้อน และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สโมสรยังคงสามารถใช้บทบัญญัติ
เดิมที่มีอยู่กับสมาชิกเหล่านี้ได้ คุณสมบัติที่เป็นข้อบังคับของสมาชิกคือ โรแทเรียนต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะดี มีคุณธรรมและความเป็น
ผู้น า มีชื่อเสียงในธุรกิจ วิชาชีพและชุมชนของตน และมีความตั้งใจท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของตนและทั่วโลก 
 
สมาชิกมุ่งหวังที่เป็นหนี้ต่อสโมสรโรตารีจะไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก สโมสรต้องยืนยันว่าโรแทเรียนโอนย้าย หรืออดีตโรแทเรียนที่ต้องการเป็น
สมาชิกไม่มีหนี้ค้างช าระต่อสโมสรเดิม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อบังคับโรตารีสากล มาตรา 4.030) 
 
ความยืดหยุ่นในเร่ืองความถี่ รูปแบบและการเข้าประชุม 
ผู้แทนสภานิติบัญญัติได้ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นที่จะลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธดี าเนินการประชุมของสโมสรโรตารี และตระหนักถึงความ
จริงที่ว่าความเข้มแข็งของสโมสรมิได้ก าหนดจากการเข้าประชุมแต่เพียงอย่างเดียว การที่คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลให้การรับรอง
การเปลี่ยนแปลงของสภาแล้ว ในขณะนี้ สโมสรจึงสามารถ 

 ก าหนดวันและเวลาทีเ่หมาะสมที่สุดส าหรับการประชุมสโมสร 
 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประชุม 
 นับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรืองานกิจกรรมทางสังคมเป็นการประชุมได้ 
 เลือกว่าจะประชุมแบบพบปะกันหรือแบบออนไลน์ สลับระหว่างการประชุมออนไลน์หรือพบปะกัน หรือทั้งสองรูปแบบในเวลา

เดียวกัน (เช่น สมาชิกคนหน่ึงสามารถเข้าร่วมประชุมแบบพบปะหน้ากันได้โดยใช้ระบบวิดีโอแชท (video chat) 
 แก้ไขข้อบังคับสโมสรเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในการเข้าประชุมและยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวกับสมาชิกที่มีคะแนนการเข้า 

ประชุมต่ า 
 
ในปัจจุบัน สโมสรโรตารีสามารถลดความถี่ในการประชุมลง  ตราบเท่าที่มีการประชุมในวิธีการใดก็ตามอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  สโมสร
ยังคงต้องส่งรายงานคะแนนการเข้าประชุมไปยังผู้ว่าการภาค ภายใน 15 วันหลังการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละเดือน 
 

ข้อมูลปรับปรุงใหม ่
จากสภานิติบัญญัติของโรตารี ปี 2016 



 

ความยืดหยุ่นในเร่ืองประเภทของสมาชิก 
โรตารีมีสมาชิกภาพ 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและกิตติมศักดิ์ สโมสรสามารถเสนอสมาชิกประเภทอ่ืนๆ เพิ่ม เช่น สมาชิกแอสโซซิเอท 
สมาชิกคอร์ปอเรท และสมาชิกแบบครอบครัว ตราบเท่าที่มีการรายงานช่ือ บุคคลเหล่านี้เป็นสมาชิกสามัญและเก็บค่าบ ารุงโรตารีสากลจาก
สมาชิกดังกล่าว 
 
กฎของ 85 
โรแทเรียนจะได้รับยกเว้นจากการเข้าประชุมตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ โรแทเรียนนั้นเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือมากกว่า
อย่างน้อย 20 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกสโมสรรวมกับอายุของตนได้เท่ากับอย่างน้อย 85 ปี 
 
สโมสรอีคลับและสโมสรโรตารี 
จากการที่ให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรมีความยืดหยุ่นแบบใหม่ โรตารีจึงไม่มีการแบ่งแยกระหว่างสโมสรอีคลับกับสโมสรแบบดั้งเดิมอีกต่อไป 
การอ้างอิงถึงสโมสรอีคลับในข้อบังคับของโรตารีสากลและธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีถูกยกเลิก แต่สโมสรยังคงสามารถระบุการ
เป็นอีคลับได้เพื่อเน้นถึงความส าคัญว่าสโมสรประชุมแบบออนไลน์เป็นหลักหรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 
สมาชิกซ้อนส าหรับโรทาแรคเทอร์ 
เพื่อให้การเปลี่ยนสถานภาพจากโรทาแรคท์ไปสู่โรตารีท าได้ง่ายขึ้น  ข้อบังคับโรตารีสากลในปัจจุบันจึงยินยอมให้โรทาแรคเทอร์ที่มี
คุณสมบัติจะเป็นสมาชิกเข้าร่วมในสโมสรโรตารีได้ในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิกโรทาแรคท์ 
 
การระงับสมาชิกภาพ (Suspension) 
ในปัจจุบัน สโมสรอาจจะระงับสถานภาพของสมาชิกได้สูงสุด 90 วัน หลังจากช่วงเวลานั้น สโมสรอาจจะยุติสมาชิกภาพหรือคืนสมาชิกภาพ
ให ้ผู้ที่ถูกระงับสมาชิกภาพมีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือขอให้มีการไกล่เกลี่ยหรือใช้อนุญาโตตุลาการได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงส าหรับคู่มือชุด “เป็นผู้น าสโมสรของท่าน” (Lead Your Club) 
 

มติ 
คู่มือเป็นผู้น าสโมสรของท่าน : 

นายก เลขานุการ เหรัญญิก 
ค่าบ ารุงครึ่งปีจะเพิ่มขึ้นจาก $28 ในปี 2016-17 เป็น $30 ในปี 2560-61,  
$32 ในปี 2561-62 และ $34 ในปี 2562-63 

บทท่ี 2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

โรแทเรียน 2 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่เดียวกันอาจจะเลือกบอกรับนิตยสาร The Rotarian 
หรือนิตยสารฉบับภูมิภาคที่ก าหนดส าหรับสโมสรของพวกเขาร่วมกันได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

สโมสรไม่จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าสมาชิกแรกเข้าอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม สโมสรสามารถเลือก
ที่จะเก็บเงินค่าแรกเข้าต่อไปได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 5 บทที่ 2 

เหรัญญิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสโมสร บทที ่2 
และ 3 

บทที่ 2  

ต้องส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทุกคน
ภายใน 60 วัน หลังการประชุม 

 
 

บทที่ 2 บทที่ 2 

 
 
กรกฎาคม 2559 
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งานของท่าน 
ในฐานะ 
เหรญัญิก 
สโมสร 
ในฐานะเหรญัญกิสโมสร ทา่นทาํใหส้โมสรมคีวามเขม้แขง็โดยการจดัการเรือ่งการเงนิเป็นอยา่งด ี 
 
ดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ี ่เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ (Lead Your Club: Treasurer) 
หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 

เกบ็รกัษาบนัทกึการเงนิทีถ่กูตอ้งของสโมสร 

เกบ็คา่บาํรงุและใชเ้พือ่จา่ยคา่ธรรมเนียมต่างๆ 

เกบ็บนัทกึการเงนิเป็นประวตัติามกฎหมายการเกบ็รกัษาเอกสารของทอ้งถิน่ 

จดัการกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทัง้การจา่ยใบแจง้หน้ีและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ และจา่ยเงนิทุนสนบัสนุนและ
ทุนการศกึษา 

ทาํงานรว่มกบัมลูนิธโิรตารเีพือ่บรจิาคเงนิและจดัการทุนสนบัสนุน 

ทาํใหม้ ัน่ใจวา่สโมสรใชจ้า่ยตามงบประมาณ 

จดัทาํงบประมาณสาํหรบัปีต่อไป 

มอบรายงานประจาํเดอืนใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสร 

จดัเตรยีมขอ้มลูการเงนิทีเ่ป็นปจัจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอสาํหรบัการประชุมสโมสรและประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร 

วางแผนงบประมาณปีหน้าและขอรบัการอนุมตักิ่อนสามเดอืนสดุทา้ยของปีโรตาร ี

มอบบนัทกึทัง้หมดใหแ้ก่เหรญัญกิรบัเลอืกและชว่ยในการถ่ายโอนหน้าที ่

จดัทาํและนําเสนอรายงานประจาํปีทีม่รีายละเอยีดครบถว้นเมื่อสิน้ปีโรตาร ี

จดัใหม้กีารตรวจสอบกจิกรรมการเงนิของสโมสรโดยนกับญัชรีบัอนุญาตทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสโมสรเมือ่สิน้ปี 

จดัสง่ภาษขีองสโมสรหากมกีารกาํหนดตามประมวลกฎหมายทอ้งถิน่และแหง่ชาต ิ
 
 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary
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บทท่ี 1 
 

MY ROTARY  
 
 
 
 
 
 
My Rotary ทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org ชว่ยใหท้า่นทาํงานสโมสรไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้
ทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่โรตารมีบีนัทกึทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัสโมสรของทา่น  หากทา่นยงัไมม่บีญัชดีวูธิสีรา้งบญัช ี
My Rotary ทีภ่าคผนวก 1  
  
ทา่นตอ้งมชีื่อในบนัทกึของโรตารวีา่เป็นเหรญัญกิ จงึจะมสีทิธเิขา้ถงึเครือ่งมอืต่างๆ ทีจ่าํเป็นในฐานะ
เหรญัญกิ นายกหรอืเลขานุการสโมสรสามารถเพิม่ชื่อทา่นเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรในระบบได ้
 
เมือ่มชีื่อเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะพบกบัเมนูต่างๆ ทีต่อ้งใชใ้นการทาํงาน โดยการลงชื่อเขา้ใชง้าน My Ro-
tary แลว้จงึดใูตแ้ทบ็ Manage ทีห่น้า Club Administration  
  
ในฐานะเหรญัญกิสโมสร ทา่นสามารถใช ้My Rotary เพือ่  
 ปรบัขอ้มลูสว่นตวัใหเ้ป็นปจัจุบนั  
 ใช ้Rotary Club Central เพือ่ทบทวนเป้าหมายของสโมสรรวมทัง้ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมาย  
 จดัทาํรายงานเจา้หน้าทีส่โมสร  
 ปรบัขอ้มลูสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนั  
 ดรูายงานการเงนิรายวนัของสโมสร (Club balance report) 
 ดรูายงานการบรจิาคและการยกยอ่ง รวมทัง้รายงานระบบเงนิปนัสว่น (SHARE) และโปลโิอพลสั 
 คน้หาขอ้มลูในทาํเนียบทางการ (Official Directory)  
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เราสรางความสัมพันธที่ยืนยาวชั่วชีวิตจากการมีมิตรภาพซึ่งเปนการสงเสริมความเขาใจระหวางกันในโลก
ใหมากขึ้น

ดวยการมีคุณธรรม เรายึดมั่นในพันธสัญญาและสงเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณ

ความหลากหลายของเราชวยใหเราสามารถเชื่อมโยงมุมมองที่แตกตางและจัดการกับปญหาตางๆ ไดจาก
หลายๆ แงมุม

เราใชความชำนาญดานอาชีพ การบำเพ็ญประโยชนและการเปนผูนำ เพื่อแกไขปญหาบางเรื่องที่ทาทายโลก
อยางยิ่ง

เปาหมายทางกลยุทธของเรา

สนับสนุนและทำใหสโมสรเขมแข็ง การสงเสริมภาพลักษณและ

ความตระหนักตอสาธารณชน
 ทำใหภาพลักษณและสัญลักษณของ

โรตารีเปนที่รูจัก

 ประชาสัมพันธการบำเพ็ญประโยชน

ที่เนนการปฏิบัติ

 สงเสริมคุณคาที่สำคัญ

 เนนการบริการดานอาชีพ

 สนับสนุนใหสโมสรสงเสริมโอกาส

ของการมีเครือขายและกิจกรรมเดน

ซึ่งเปนที่รูจักของสโมสร

การเนนความสำคัญและเพ่ิมพูนการ

บำเพ็ญประโยชนเพ่ือเพ่ือนมนุษย
 ขจัดโรคโปลิโอใหหมดไป

 เพิ่มพูนกิจกรรมที่มีความยั่งยืนซึ่งเนน

ในเรื่องโปรแกรมและกิจกรรมที่สงเสริม

เยาวชนและผูนำหนุมสาวและเรื่องที่

เนนความสำคัญ 6 ดานของโรตารี

 เพิ่มพูนความรวมมือและความสัมพันธ

กับองคกรอื่นๆ

 สรางสรรคโครงการสำคัญๆ ทั้งใน

ทองถิ่นและระหวางประเทศ

 สงเสริมใหสโมสรมีการเปลี่ยนแปลง

ใหมๆ ในทางที่ดีขึ้นและมีความยืดหยุน

 สงเสริมสโมสรใหมีสวนรวมในกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชนที่หลากหลาย

 สงเสริมความหลากหลายของสมาชิก

 ปรับปรุงการหาและรักษาสมาชิกภาพ

 พัฒนาผูนำ

 กอตั้งสโมสรใหม

 สงเสริมการวางแผนกลยุทธในระดับ

สโมสรและระดับภาค
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การจดัการการเงนิของสโมสร 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะเหรญัญิก ท่านต้องจดัการเรื่องเงนิของสโมสรและมัน่ใจในการดูแลเงนิเป็นอย่างด ีเหรญัญิก
สโมสรทุกสโมสรมหีน้าทีค่ลา้ยคลงึกนัดงัน้ี 
• จดัการเงนิกองทุนของสโมสร โครงการและทุนสนบัสนุนของโรตาร ี
• เกบ็รวบรวมและจา่ยเงนิคา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
• รายงานการเงนิของสโมสร 
• ตรวจสอบการบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตาร ี
• พฒันาและควบคุมดแูลงบประมาณของสโมสร 
• เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัเหรญัญกิทีจ่ะมารบัหน้าทีต่่อ 
• จดัทาํรายงานประจาํปี 
 

เตรียมตวัทาํหน้าท่ี 
เริม่เตรยีมตวัหลายๆ เดอืนก่อนรบัตําแหน่ง พจิารณาคําถามเพื่อการอภปิรายในภาคผนวก 2 ก่อนเขา้
อบรมภาคประจาํปี (DTA)  ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารและสมาชกิสโมสร และคณะกรรมการ
การเงนิภาคเพื่อเรยีนรูว้่าท่านต้องมบีทบาทอย่างไรตามความคาดหวงั  ประชุมกบัเหรญัญกิที่กําลงัจะ
หมดวาระเพือ่เรยีนรูด้งัน้ี 
• วธิกีารจดัการบญัชธีนาคารของสโมสรและลายมอืชื่อทีต่อ้งใชใ้นการดาํเนินธุรกรรมการเงนิ 
• วธิกีารทีส่มาชกิสโมสรชาํระคา่บาํรงุ 
• สโมสรเป็นหน้ีหรอืไม ่
• วธิกีารจดัสรรเงนิใหค้ณะกรรมการสโมสร 
• ระบบบญัชทีีใ่ชใ้นปจัจุบนั 
• สถานทีเ่กบ็รกัษาบนัทกึการเงนิ 
• เอกสารทีต่อ้งสง่ใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสร ภาค โรตารสีากล และรฐับาลทอ้งถิน่ (เช่น ภาษหีรอื
การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั) 

• งบประมาณในปีหน้าและวธิกีารกาํหนดงบประมาณ 
 



4     |     เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ 

ทา่นและเลขานุการสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบรว่มกนัหลายประการ จงพจิารณารว่มกนัวา่จะ
จดัสรรงานอยา่งไร 
 
ทา่นจะเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทของทา่นไดม้ากขึน้ในการอบรมภาคประจาํปี ซึง่เป็นโอกาสดทีีจ่ะ
ไดแ้บง่ปนัความคดิเหน็กบัเหรญัญกิของสโมสรอื่น และพบกบัผูช้ว่ยผูว้า่การภาคและกรรมการ
การเงนิภาค 
 

เงินท่ีรบัเข้าและจ่ายออก 
หน้าทีร่บัผดิชอบประจาํวนัเบือ้งตน้คอื การจดัการและตดิตามเงนิทีร่บัเขา้และจา่ยออกไป 
และดาํเนินงานตามงบประมาณทีต่ ัง้ไวใ้นปีทีผ่า่นมา 
 
เกบ็หลกัฐานประกอบเงนิทีเ่กบ็มาและเงนิทีใ่ชจ้่ายไปอยา่งถกูตอ้งและทนัท ีมอบใบเสรจ็ 
รบัเงนิคา่บาํรงุและเงนิบรจิาคแก่สมาชกิ และบนัทกึธุรกรรมการเงนิอื่นๆ รวมทัง้รายการ
จดัซือ้ หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งการจา่ยเงนิเกนิงบประมาณ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะ
กรรมการบรหิารสโมสรก่อนการใชจ้า่ย 
 
แบง่แยกกองทุนเพือ่การกุศลและการดาํเนินงานของสโมสรออกจากกนัเพือ่จะมัน่ใจไดว้า่เงนิ
ทีไ่ดม้าจากการหาทุนถกูใชเ้พือ่สนบัสนุนกจิกรรมการกุศล  หากการหาทุนตัง้ใจจะใชใ้นการ
บาํเพญ็ประโยชน์เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ท่านอาจจะตอ้งพจิารณาแยกบญัชโีครงการ  
 

ค่าบาํรงุ ค่าธรรมเนียม และใบแจ้งหน้ีสโมสร 
โรแทเรยีนตอ้งจ่ายคา่บาํรงุสโมสร โรตารสีากล และอาจจะใหแ้ก่ภาคดว้ย ทา่นตอ้งเขา้ใจวา่
จะตอ้งเกบ็เงนิค่าอะไรบา้งจากสมาชกิ และจา่ยเงนิคา่อะไรบา้งในนามของสโมสร 
 
ส่ิงท่ีต้องเกบ็ 
• คา่บาํรงุสโมสร 
• คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 
• คา่บาํรงุภาค 
• คา่บาํรงุโรตารสีากลรายหวั 
• คา่ธรรมเนียมต่างๆ ของโรตารสีากล 
• คา่บอกรบัเป็นสมาชกินิตยสาร 
 
ส่ิงท่ีต้องจ่าย 
• คา่บาํรงุภาค 
• ใบแจง้หน้ีสโมสร 
• คา่บาํรงุโรตารสีากลรายหวั 
• คา่บาํรงุสมาชกิใหมเ่ขา้กลางงวด 
• คา่ธรรมเนียมของโรตารสีากล (คา่นิตยสาร, คา่ธรรมเนียมการประชุมสภานิตบิญัญตั)ิ 
• ยอดคา้งชาํระ (หากม)ี 
 

ขอ้กาํหนดในการเกบ็
รกัษาบนัทกึการเงนิ
แตกต่างกนัไปในแต่
ละประเทศ ตอ้ง
ตรวจสอบกฎหมาย
ทอ้งถิน่ของทา่น 
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คา่บาํรุงและคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 
สโมสรของท่านกําหนดว่าสมาชกิต้องจ่ายค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมแรกเขา้จํานวนเท่าใด
และจะเรยีกเกบ็เมื่อใด เงนิเหล่าน้ีใชจ้่ายเกีย่วกบัการประชุม ค่าอาหาร ค่าของขวญัวทิยากร 
และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 
หากสมาชกิไม่ชําระค่าบํารุงภายใน 30 วนัหลงัจากครบกําหนดเรยีกเกบ็ ขอให้เลขานุการ
สโมสรสง่จดหมายเตอืนโดยระบุจาํนวนเงนิทีเ่ป็นหน้ีและวนัครบกําหนดทีแ่น่นอน หากยงัไม่
ชําระภายใน 10 วนัทีไ่ดร้บัแจง้เตอืน จะถูกเพกิถอนสมาชกิภาพตามการพจิารณาของคณะ
กรรมการบรหิาร ซึ่งอาจจะคนืสมาชกิภาพให้เมื่อสมาชกินัน้ส่งคําขอเป็นทางการและชําระ
หน้ีคงคา้งทัง้หมดแก่สโมสร 
 

คา่บาํรุงภาค  
ภาคของท่านอาจจะเรยีกเกบ็ค่าบํารุงเพื่อใหเ้งนิสนับสนุนกจิกรรมทีภ่าคอุปถมัภ์ หากมกีาร
เรยีกเก็บ ท่านจะต้องเก็บเงนิจากสมาชกิและส่งต่อไปยงัภาค จํานวนเงนิค่าบํารุงจะได้รบั
อนุมตัใินแต่ละปีในการอบรมภาคประจาํปี การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค หรอืการสมัมนา
อบรมนายกรบัเลอืก 
 

คา่บาํรุงโรตารสีากลรายหวั  
สมาชิกทุกคนต้องจ่ายค่าบํารุงรายหัวให้แก่โรตารีสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรบัการ
ดําเนินงานทัว่ไปขององค์กร รวมทัง้ค่าผลติสิง่พมิพ์ในภาษาต่างๆ  สนับสนุนสโมสร ภาค
และโครงการ  การอบรมและทรพัยากรสาํหรบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกและบํารุงรกัษาเวบ็ไซต์
ของโรตารสีากล ดรูายละเอยีดทีข่อ้บงัคบัโรตารสีากล 
 

คา่ธรรมเนียมต่างๆ ของโรตารสีากล  
โรตารยีงัเรยีกเกบ็คา่บอกรบัสมาชกินิตยสาร คา่ธรรมเนียมสภานิตบิญัญตัแิละคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  
(หากมโีรแทเรยีนมากกวา่หน่ึงคนอยูบ่า้นเลขทีเ่ดยีวกนั อาจจะบอกรบันิตยสารทางการ
รว่มกนัได)้ การชาํระเงนิคา่สมาชกินิตยสารภมูภิาคบางฉบบัตอ้งสง่ตรงไปยงับรรณาธกิาร
นิตยสาร  
 

ใบแจง้หน้ีสโมสร 
โรตารสีากลแจง้หน้ีสโมสรปีละ 2 ครัง้ สาํหรบัคา่บาํรงุรายหวัและคา่สมาชกิเขา้กลางปี และ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ ของโรตารสีากล ทา่นจะไดร้บัใบแจง้หน้ีตน้เดอืนกรกฎาคมและตน้เดอืน
มกราคม อตัราคา่บาํรงุสาํหรบัปีโรตาร ี2559-60 คอื 28 เหรยีญต่อคนต่อครึง่ปี  
 
คา่บาํรงุจะถกูคาํนวณตามจาํนวนสมาชกิทีเ่ลขานุการสโมสรรายงานต่อโรตารสีากลภายใน
วนัที ่1 มกราคม และ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี  ตอ้งจา่ยเงนิตามทีเ่รยีกเกบ็เตม็ตามจาํนวน
และไมส่ามารถแกไ้ขจาํนวนเงนิได ้ ดงันัน้ ตอ้งทาํงานรว่มกบัเลขานุการเพือ่จดัทาํรายชื่อ
สมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ ดคูาํแนะนําในการจา่ยใบแจง้หน้ีในระบบออนไลน์ไดท้ี่
ภาคผนวก 4 
 

สโมสรทีใ่หบ้รกิารโดย 
โรตารสีากลในสหราช
อาณาจกัรและไอรแ์ลนด์
มโีครงสรา้งคา่บาํรุงที่
แตกต่างออกไป 
 
สโมสรในประเทศ
ออสเตรเลยีอยูภ่ายใต้
ระบบภาษสีนิคา้และ
บรกิารเกีย่วกบัคา่บาํรุง
โรตารสีากล ภาคและ
สโมสรรวมทัง้การ
บอกรบัเป็นสมาชกิ
นิตยสารภมูภิาค 
 
สโมสรในอนิเดยีอยู่
ภายใตร้ะบบภาษ ี
บรกิารเกีย่วกบัคา่บาํรุง
โรตารสีากล ภาคและ
สโมสร รวมทัง้คา่ 
ลงทะเบยีนการประชุม
ใหญ่โรตาร ียกเวน้คา่
บอกรบัสมาชกินิตยสาร
โรตาร ี
 
ในบางประเทศ การ
เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั
ของสโมสร (เชน่ เพิม่ 
คา่บาํรุง) จะตอ้งมกีาร 
จดทะเบยีนกบัรฐับาล
ดว้ย 
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หากไมไ่ดร้บัใบแจง้หน้ีภายในสิน้เดอืนกรกฎาคมหรอืมกราคม สามารถพมิพส์าํเนาจาก My 
Rotary หรอืขอไดท้ี ่data@rotary.org หรอืตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของทา่น 
 

การสิน้สดุสมาชกิภาพและการขอคนืสมาชกิภาพของสโมสร 
หากสโมสรไมช่าํระใบแจง้หน้ีโดยทนัท ีโรตารสีากลจะสิน้สดุสมาชกิภาพและสโมสรจะไมไ่ด้
รบับรกิารใดๆ จากโรตารหีรอืภาคอกีต่อไป สโมสรยงัอาจจะถูกแขวน (Suspended) หรอืยบุ
เลกิ (Terminated) ไดห้ากสมาชกิใชเ้งนิทุนจากมลูนิธโิรตารใีนทางทีผ่ดิ นโยบายการสิน้สดุ
สมาชกิภาพและการขอคนืสมาชกิภาพระบุไวด้งัน้ี 
• เมือ่ครบ 120 วนัหลงัจากการออกใบแจง้หน้ีในวนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม สโมสรที่
มหีน้ี 250 เหรยีญหรอืมากกวา่จะถกูยบุเลกิ 

• ในการขอคนืสมาชกิภาพ จะตอ้งสมคัรขอคนืสมาชกิภายใน 30 วนัและตอ้งชาํระหน้ีคงคา้ง
ในอดตีทัง้หมด คา่บาํรงุทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการถกูยบุเลกิและคา่ขอคนืสมาชกิภาพ 30 
เหรยีญต่อคน 

• สโมสรทีไ่มช่าํระเงนิตามหน้าทีร่บัผดิชอบภายใน 150 วนัทีถ่กูยบุเลกิจะสญูเสยีใบชาร-์ 
เตอรด์ัง้เดมิและไมม่สีทิธิข์อคนืสมาชกิภาพไดอ้กี 

 

รายงานการเงิน 
จดัทํารายงานการเงินส่งให้คณะกรรมการบริหารสโมสรทุกเดือน  นําเสนอรายรบัและ
รายจ่ายรายเดอืนของสโมสร ผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวม  
ดตูวัอยา่งรายงานทีภ่าคผนวก 5 
 
ท่านควรใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัตามทีจ่ําเป็นในการประชุมสโมสร และเขยีนรายงานประจําปี
ทีม่รีายละเอยีดครบถว้นเมือ่สิน้ปีโรตาร ี
 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและการประชุมสโมสรจะตอ้งมบีนัทกึงบการเงนิ
และรายจ่ายทีต่รงกบัยอดจ่ายจรงิ  ตอ้งเกบ็บนัทกึไวทุ้กครัง้เผื่อกรณีทีส่โมสรจะตอ้งอธบิาย
การใชเ้งนิในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง   
 
จ้างนักบัญชีที่มีคุณสมบัติให้ตรวจสอบกิจกรรมการเงินของสโมสรทุกปี  ในบางกรณี
เหรญัญกิอาจจะรบัหน้าทีก่รอกแบบฟอรม์ภาษีใหส้โมสรดว้ย  ต้องเรยีนรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย
ภาษีของประเทศด้วย  อาจจะมีข้อกําหนดพิเศษหากสโมสรของท่านแยกกองทุนเพื่อ
การศกึษาหรอืเพื่อมลูนิธ ิหรอืหากเป็นรูปแบบของบรษิทัหรอืสมาคม  ควรปรกึษาขอ้สงสยั
เกีย่วกบัภาษาเฉพาะดา้นกบัผูเ้ชีย่วชาญในสโมสรหรอืในชุมชน 
 

การบริจาคให้มลูนิธิโรตารีและทนุสนับสนุน 
มลูนิธโิรตารเีป็นเครือ่งมอืเพือ่ทาํการกุศลของโรตารแีละไดร้บัการสนบัสนุนจากการบรจิาค
เงนิโดยสมคัรใจจากสมาชกิและมติรสหายของโรตารเีทา่นัน้  ในฐานะเหรญัญกิ ทา่นอาจจะ
เป็นผูส้ง่เงนิบรจิาค ชว่ยสมคัรขอรบัทุนและควบคุมดแูลทุนสนบัสนุน  ขอใหค้ณะกรรมการ
มลูนิธโิรตารขีองภาคหรอืของสโมสรชว่ยเหลอืตามตอ้งการ 
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การบรจิาคเงนิ  
การบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธจิะแยกออกจากการจา่ยเงนิคา่บาํรุงใหโ้รตารสีากลโดยสิน้เชงิ ทัง้
บุคคลและสโมสรสามารถบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธเิมือ่ใดกไ็ดท้ี ่Rotary.org โดยบตัรเครดติ หรอื
สง่เชค็ ธนาณตั ิเชค็เดนิทางหรอืโอนเงนิโดยสัง่จา่ย The Rotary Foundation ในบาง
ประเทศ ผูบ้รจิาคอาจจะไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษดีว้ย หากมคีาํถามโปรดตดิต่อกบัสาํนกังาน
ระหวา่งประเทศ 
 
ในบางครัง้ ทา่นอาจจะสง่เงนิบรจิาคในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสรคนใดคนหน่ึงหรอื
หลายคน เจา้หน้าทีส่โมสรอื่นๆ อาจจะทาํหน้าทีน้ี่ดว้ย การบรจิาคเงนิโดยตรงที ่Rotary.org 
เป็นวธิทีีเ่รว็ทีส่ดุและปลอดภยัทีส่ดุสาํหรบัผูบ้รจิาคและคุม้คา่ใชจ้า่ยทีส่ดุสาํหรบัมลูนิธ ิ
หลงัจากการลงชื่อเขา้ใชท้ี ่My Rotary แลว้ เจา้หน้าทีส่โมสรอาจจะไปที ่Manage > Club & 
District Administration > Contributions  ทีเ่พจ Contributions จะมตีวัเลอืกในการบรจิาค
จากสโมสรหรอืในนามของสมาชกิสโมสร 
 
การบรจิาคของแต่ละบุคคลควรใชแ้บบฟอรม์การบรจิาคเงนิใหมู้ลนิธโิรตาร ี(The Rotary 
Foundation Contribution Form) หากมกีารสง่เงนิบรจิาคหลายๆ รายพรอ้มกนั ผูบ้รจิาคควร
กรอกแบบฟอรม์การบรจิาคหลายราย (Multiple Donor Form) ควรระบุว่าจะบรจิาคเงนิเขา้
กองทุนใด (เช่น โปลโิอพลสัหรอืกองทุนประจําปี-เงนิปนัส่วน) รวมทัง้ชื่อผู้บรจิาคเพื่อการ
ตอบรบั การยกยอ่ง และใบกํากบัภาษทีีถู่กตอ้งตามความเหมาะสม การระบุกองทุนทีบ่รจิาค
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 90 วนั หลงัจากที่มูลนิธิได้รบัเงนิแต่ต้องภายในปีโรตารี
เดยีวกนั 
 
นอกเหนือจากการบรจิาคทีเ่ป็นเงนิแลว้ การบรจิาคยงัสามารถเป็นหุน้ หลกัทรพัย ์กรมธรรม์
ประกนัชวีติ ทรพัยส์นิและมรดก  ตดิต่อกบัพนกังานฝา่ย Planned Giving ทีส่าํนกังานใหญ่
โรตารีหรือสํานักงานระหว่างประเทศของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือในการส่งผ่านการ
บรจิาคเหลา่น้ี ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากนโยบายการรบัเงนิ (Gift Acceptance Policy) 
 
การบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารจีะตอ้งไดร้บัภายในวนัที ่30 มถุินายนเพื่อใหเ้ป็นเครดติในปีโรตารี
ปจัจุบนั  ผูบ้รจิาคต้องมัน่ใจว่ามูลนิธไิดร้บัเงนิบรจิาคในปีงบประมาณของประเทศผูบ้รจิาค
เพือ่ประโยชน์ในเรือ่งของภาษ ี
 

ทุนสนบัสนุน 
หากสโมสรของทา่นไดร้บัทุนสนบัสนุนของโรตาร ีตอ้งทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการมลูนิธ ิ
โรตารขีองทา่นเพือ่จดัการทุนสนบัสนุนและรายงานตามทีก่าํหนด 
 
สโมสรอาจจะถูกแขวนหรอืยบุเลกิได ้หากสมาชกิของสโมสรใชเ้งนิทุนของมลูนิธใินทางทีผ่ดิ  
ดงันัน้ ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่มกีารดแูลทุนสนบัสนุนเป็นอยา่งด ี
 

หากมคีาํถามเกีย่วกบั
กฎหมายทอ้งถิน่หรอื 
วธิปีฏบิตัต่ิางๆ ตดิต่อ
ไปยงัสาํนกังานระหวา่ง
ประเทศทีใ่กลท้ีส่ดุ  
หรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิ
ในบงัคลาเทศ ชลิ ี
โคลอมเบยี เนปาล 
ปากสีถาน เปร ูศรลีงักา 
ยเูครน เวเนซเูอลา่ และ
ประเทศไทย 



8     |     เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ 

มลูนิธขิองสโมสร  
หากสโมสรของท่านมีหรือวางแผนจะก่อตัง้มูลนิธิ ต้องมัน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายใน
ท้องถิ่น  ในบางประเทศมูลนิธจิะต้องจดทะเบยีนกบัรฐับาลและทําตามกฎระเบยีบเฉพาะ
เรื่อง เช่น เมื่อสโมสรรบัเงนิบรจิาคเขา้มลูนิธขิองตนเอง จะตอ้งออกใบเสรจ็รบัรองเรื่องภาษี
ของมลูนิธสิโมสร  หารอืกบัเจา้หน้าทีภ่าษใีนทอ้งถิน่เกีย่วกบัขอ้กาํหนดในการรายงาน 
 
เชค็ของมลูนิธสิโมสรทีส่ง่ไปใหม้ลูนิธโิรตารจีะถูกดาํเนินการเสมอืนเป็นการบรจิาคของมลูนิธิ
นัน้  หากมกีารสง่ชื่อพรอ้มการบรจิาค ผูบ้รจิาคแต่ละรายจะไดร้บัคะแนนการประกาศเกยีรติ
คุณตามความเหมาะสม  แต่จะไม่ไดร้บัใบเสรจ็รบัรองเรื่องภาษีจากมูลนิธโิรตาร ีเน่ืองจาก
เป็นความรบัผดิชอบของมลูนิธสิโมสร 
 

การจดัทาํงบประมาณสาํหรบัปีต่อไป 
ท่านและคณะกรรมการบรหิารสโมสรจะต้องจดัทํางบประมาณของสโมสรสาํหรบัปีโรตารทีี่
หมดวาระเหรญัญิกแล้ว ก่อนที่จะเริม่ทํางบประมาณ  พจิารณาประวตัิการเงนิของสโมสร
เพื่อทีจ่ะกําหนดรายรบัและรายจ่ายทีน่่าจะเป็น   แลว้จงึประชุมร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีจ่ะเขา้มา
รบัหน้าทีเ่พื่อหารอืแผนงานของพวกเขาตลอดทัง้ปี   แบ่งรายรบัและรายจ่ายในงบประมาณ
ออกเป็นส่วนสําหรบัการดําเนินงานของสโมสรและทุนเพื่อการกุศล ท่านอาจจะตัง้กองทุน
สาํรองหากสโมสรยงัไมม่กีองทุนน้ี 
 
งบประมาณขัน้สดุทา้ยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสโมสร ดเูอกสารปฏบิตังิาน
งบประมาณซึง่สามารถแกไ้ขปรบัปรงุไดท้ีภ่าคผนวก 3 บนเพจ Treasurer ที ่My Rotary 
 

การเตรียมตวัผูท่ี้จะมารบังานต่อจากท่าน 
เมื่อเหรญัญกิคนต่อไปไดร้บัเลอืกแลว้ จงพบปะเพื่อทบทวนวธิปีฏบิตัทิีท่่านไดท้ําในระหว่าง
ทีเ่ป็นเหรญัญกิ แบ่งปนัคําแนะนําในการทํางบประมาณและจดัการเงนิทุนของสโมสร  หาก
เป็นไปได้ ให้เหรญัญิกรบัเลือกทํางานกบัท่านในบางเรื่องเพื่อให้มคีวามคุ้นเคยกบัหน้าที่
รบัผิดชอบประจํา หลงัจากการประชุมสโมสรครัง้สุดท้ายในเดือนมิถุนายน ส่งมอบเงิน
ทัง้หมด บนัทกึบญัชตี่างๆ และวสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งให้แก่ผู้ที่จะมารบัหน้าที่ต่อ
จากทา่น 

ลงชือ่เขา้ใช ้(Sing-in) 
My Rotary และไปที่
เพจ Club Admin- 
istration เพือ่ดรูายงาน
ต่างๆ ทีม่อียูข่องสโมสร
รวมทัง้รายงานการเงนิ
รายวนั (Daily Club 
Balance Reports) และ
ขอ้มลูสมาชกิในปจัจุบนั 
และในอดตี 
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บทท่ี 3 

การปฏบิตัทิางการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถทําหน้าที่ปกป้องทรพัย์สินของสโมสรและป้องกันตัวท่านเองรวมทัง้สโมสรจากความ
รบัผดิชอบโดยการคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเสีย่งที่เป็นไปไดซ้ึ่งเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมสโมสร ประชุม
กบัเหรญัญกิทีก่ําลงัจะหมดหน้าทีเ่พื่อเรยีนรูว้่าสโมสรของท่านใชก้ารควบคุมและกระบวนการอะไรบา้ง 
และอะไรทีอ่าจจะตอ้งกาํหนดขึน้ในระหวา่งปีทีท่า่นทาํหน้าที ่
 

การจดัการความเส่ียง 
การจดัการความเสี่ยงหมายความถึงการวางแผนและควบคุมกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและความ
รบัผดิชอบลงใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ พจิารณาคาํถามขัน้พืน้ฐาน 3 ขอ้เมือ่วางแผนกจิกรรมและงานต่างๆ  
• มอีะไรบา้งทีอ่าจจะผดิพลาดได?้ 
• หากมอีะไรผดิพลาด ฉนัหรอืสโมสรจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร? 
• ความสญูเสยีหรอืเสยีหายนัน้จะชดเชยไดอ้ยา่งไร? 
 
หากมคีวามเป็นไปไดส้งูวา่อาจจะมอีะไรทีผ่ดิพลาดได ้ จงพจิารณาดงัต่อไปน้ี 
• ไมด่าํเนินกจิกรรมหรอืงานดงักลา่ว 
• ปรบัเปลีย่นกจิกรรมหรอืงานนัน้เพือ่ลดความเสีย่งใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 
• เตรยีมแผนงานเพือ่รองรบัปญัหาใดๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
• หาองคก์รอื่นทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มและแบง่ปนัความเสีย่ง 
 
แม้ว่าการดําเนินธุรกิจโดยใช้การตกลงแบบจบัมอืกนัหรอืตกลงด้วยคําพูดจะเป็นวธิกีารธรรมดา  แต่ 
โรตารีสากลแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าสโมสรของท่านควรลงนามในสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้นัก
กฎหมายอาชพีมสีว่นรว่มเมือ่ทาํสญัญา จงอ่านและทาํความเขา้ใจสญัญาก่อนทีจ่ะลงลายมอืชื่อเสมอ เกบ็
รกัษาเอกสารเอาไวห้ลายๆ ปีหลงัจากเสรจ็สิน้งานเพราะอาจจะมกีารเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบเกดิขึน้ได ้
 
สโมสรควรขอรบัคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการประกนัภยัเกี่ยวกบัการป้องกัน 
ความรบัผดิชอบ  สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและในอาณาเขตรวมทัง้สทิธคิรอบครองไดร้บัความคุม้ครอง 
โดยอัตโนมัติจากการประกันภัยความรับผิดชอบทัว่ไปและการประกันภัยในการปฏิบัติงานของ
กรรมการบรหิารและเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างผ่านโปรแกรมที่โรตารสีากลจดัเตรยีมการให้ สโมสรที่อยู่นอก
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สหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาซื้อประกนัภยัความรบัผดิชอบถา้หากว่ายงัไม่ม ีดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก
คูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) บทที ่1 
 

การควบคมุการเงิน 
การควบคุมการเงนิจะชว่ยสโมสรจดัการการเงนิไดอ้ยา่งเหมาะสมและช่วยป้องกนัตวัท่านและสโมสรจาก
ขอ้กล่าวหาในการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิ การกําหนดวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานสาํหรบังานทีด่ําเนินอยูจ่ะช่วย
ทาํใหง้านของทา่นในฐานะเหรญัญกิงา่ยขึน้  หากสโมสรยงัไมม่วีธิกีารปฏบิตั ิพจิารณาวธิกีารต่อไปน้ี 
• สง่อเีมลรายงานใหก้รรมการบรหิารพจิารณาก่อนจะนําเสนอเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ถูกตอ้ง ดตูวัอยา่งรายงาน
ไดท้ีภ่าคผนวก 5  

• ใหเ้วลาสาํหรบัซกัถามหลงัการนําเสนอรายงานการเงนิประจาํเดอืนแก่คณะกรรมการบรหิาร 
• ขอใหน้ายกสโมสรตรวจสอบรายงานการเงนิจากธนาคารทัง้หมดก่อนทีจ่ะสง่มอบใหท้า่น 
• พจิารณารายงานการเงนิรายเดอืนจากธนาคาร และกระทบยอดกบัรายรบัรายจา่ยตามบนัทกึของ
สโมสร 

• เชค็และการเบกิถอนเงนิทัง้หมดตอ้งมลีายมอืชื่อมากกวา่หน่ึงคน 
• ปรบัเปลีย่นขอ้กําหนดเกีย่วกบัลายมอืชื่อใหเ้ป็นปจัจุบนัเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงตําแหน่งของเจา้หน้าที่
หรอืเปลีย่นหน้าที ่

• แบง่ความรบัผดิชอบทางการเงนิ ตวัอยา่งเชน่ แต่งตัง้เจา้หน้าทีส่โมสรแต่ละคนใหด้าํเนินการเรือ่ง
ต่างๆ กนั เชน่ กระทบยอดบญัชธีนาคาร เกบ็รกัษาสมดุบญัชแียกประเภทและตรวจรายงานการเงนิ 
เซน็เชค็ และฝาก-ถอนเงนิในบญัชตี่างๆ 

• ขอใหป้ระธานจดังานลงนามในรายการจา่ยเพือ่การกุศล 
• เมือ่มกีารเบกิจา่ยเงนิมากกวา่จาํนวนทีก่าํหนด ตอ้งไดร้บัอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
• จาํกดัระยะเวลาการทาํหน้าทีข่องหน้าทีเ่หรญัญกิสโมสร 
• กาํหนดวธิกีารทีจ่ะทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่การสง่งานใหเ้หรญัญกิรบัเลอืกเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
• รูก้ฎหมายและขอ้กาํหนดของภาษใีนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นปจัจุบนั 
• แต่งตัง้คณะกรรมการการเงนิใหด้แูลและชว่ยวางแผนการสบืทอดงาน 
• ตรวจสอบกบัผูแ้ทนดแูลการเงนิอยา่งสมํ่าเสมอ  
• ปรกึษากบัคณะกรรมการการเงนิภาคเพื่อให้มัน่ใจว่าทํางานสอดคล้องกบัขอ้กําหนดตามกฎหมาย
ทอ้งถิน่ 
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บทท่ี 4 

ทรพัยากร 
 
 
 
 
 
 

การสนบัสนุนจากภาคและสาํนกัเลขาธกิาร 
• คณะกรรมการการเงนิภาค – โรแทเรยีนผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิซึง่ควบคุมดแูลกองทุนภาคและทาํงาน
อยา่งใกลช้ดิกบัผูว้า่การภาคและสโมสรในพืน้ที ่

• ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค –  คอืโรแทเรยีนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหช้ว่ยผูว้า่การภาคในการบรหิารสโมสรทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคไปเยีย่มสโมสรทุก 3 เดอืนและใหก้ารสนบัสนุนตลอดทัง้ปี 

• ผูแ้ทนฝา่ยการเงนิและผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Financial Representatives and Club 
and District Support representatives) - พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารทีีส่หรฐัฯ หรอืสาํนกังาน
ระหวา่งประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของ 
โรตารแีละมลูนิธทิีเ่หมาะสม 

• ผูแ้ทนดแูลการเงนิ (Fiscal Agents) – สอบถามสาํนกังานระหวา่งประเทศทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุวา่ท่านมผีูแ้ทน
ดแูลการเงนิหรอืไม ่รวมถงึวธิกีารตดิต่อ 

• ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ สามารถตดิต่อไดท้ี ่
contact.center@rotary.org หรอืโทร.ฟร ี(ภายในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) ที่ +1-866-9-ROTARY 
(866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของตน  

 

เอกสารเกีย่วกบันโยบายและการอา้งองิ  
• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
• ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี  
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ทรพัยากรออนไลน์  
Learning & Reference (การเรียนรู้และการอ้างอิง) 
• Learn by Role: Treasurer – เพจทีเ่ป็นทรพัยากรของเหรญัญกิ 
• Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพื่อพฒันาความชาํนาญและเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้  

• ทําเนียบทางการ (Official Directory) – ข้อมูลการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลและมูลนิธ ิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุ่มทรพัยากรและพนักงานของสาํนักงานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผู้ว่า
การภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

 
Exchange Ideas (แลกเปล่ียนความคิดเหน็) 
• Discussion Groups – แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัโรแทเรยีนทัว่โลก แบ่งเป็นความคดิเหน็และวธิี
ปฏบิตัทิีป่ระสบความสาํเรจ็ 

 
Manage (การจดัการ) 
• Shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพื่อการนัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ  

• Club Administration – ชาํระใบแจง้หน้ีของสโมสรและดรูายงานต่างๆ เกีย่วกบัสโมสร 
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   HOW TO CREATE A MY ROTARY ACCOUNT

1
 เริ่มแรกใหไปที่ www.rotary.org

คลิ้กที่แลว My Rotary

2 คลิ้กที่ SIGN IN / REGISTER 

(ลงชื่อเขาใช/ลงทะเบียน)

October 2014 

3
วลแชใาขเยคเกาห  

 ะลแ ลมเีอสใหใ
งึจวลแ ดริวเสาพ  

 คลิ้กที่ SIGN IN 
)ลงชื่อเขาใช(

 หากทานเพิ่งใชเปนครั้งแรก ใหคลิ้กที่
CREATE ACCOUNT )ีชญับงารส( 

นาทงึถงสกูถลมเีอีมาวงจแบัรดไะจนาท

4 ลทีู่มอขสใ ACCOUNT REGISTRATION นยีบเะทงล(  
 คลิ้กที่งึจวลแ )ับญชีชื่อ CONTINUE )ปไอตาํท( 

5
October 2014 

นบงาขนอตมขั้นาตวไหในที่าทงอขลมเีอค็ชเ  
คลิ้กที่ลิ้งคงึจวลแ มหใมาวคอขบัรดไะจนาท  

หใยาทดุสนอตรขั้นากนวบะรกาํทเพื่อาฟีส  
ณรูบมสจ็รสเ

6 

9 

8  

7 
 คลิ้กที่ CONTINUE 

)ปไอตาํท(

ยวดีดนิย ! งารสนาท  
 ีชญับ MY ROTARY 

วลแยอรบยีรเ

 กอรกหใบัคงับบบะรลทีู่มอขกอรก
 คลิ้กที่วลแ ดมหทั้ง CREATE

ACCOUNT )ีชญับงารส( 
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1
 เริ่มแรกใหไปที่ www.rotary.org

คลิ้กที่แลว My Rotary

2 คลิ้กที่ SIGN IN / REGISTER 

(ลงชื่อเขาใช/ลงทะเบียน)

HOW TO CREATE A  MY ROTARY ACCOUNT 

March 2015  

3
วลแชใาขเยคเกาห

 ะลแ ลมเีอสใหใ
งึจวลแ ดริวเสาพ  

 คลิ้กที่ SIGN IN 
)ลงชื่อเขาใช(

 หากทานเพิ่งใชเปนครั้งแรก ใหคลิ้กที่
CREATE ACCOUNT )ีชญับงารส( 

นาทงึถงสกูถลมเีอีมาวงจแบัรดไะจนาท

4 ลทีู่มอขสใ ACCOUNT REGISTRATION นยีบเะทงล(  
 คลิ้กที่งึจวลแ )ับญชีชื่อ CONTINUE )ปไอตาํท( 

5
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คลิ้กที่แลว My Rotary

2 คลิ้กที่ SIGN IN / REGISTER 

(ลงชื่อเขาใช/ลงทะเบียน)

HOW TO CREATE A  MY ROTARY ACCOUNT 

October 2014 

3
วลแชใาขเยคเกาห  

 ะลแ ลมเีอสใหใ
งึจวลแ ดริวเสาพ  

 คลิ้กที่ SIGN IN 
)ลงชื่อเขาใช(

 หากทานเพิ่งใชเปนครั้งแรก ใหคลิ้กที่
CREATE ACCOUNT )ีชญับงารส( 

นาทงึถงสกูถลมเีอีมาวงจแบัรดไะจนาท

4 ลทีู่มอขสใ ACCOUNT REGISTRATION นยีบเะทงล(  
 คลิ้กที่งึจวลแ )ับญชีชื่อ CONTINUE )ปไอตาํท( 

5
March 2015 

6 

9 

8

7 
 คลิ้กที่ CONTINUE 

)ปไอตาํท(

ยวดีดนิย ! งารสนาท  
 ีชญับ MY ROTARY 

วลแยอรบยีรเ

 กอรกหใบัคงับบบะรลทีู่มอขกอรก
 คลิ้กที่วลแ ดมหทั้ง CREATE

ACCOUNT )ีชญับงารส( 

เช็คอีเมลของทานที่ใหไวตามขั้นตอนขางบน
ทานจะไดรับขอความใหม

แลวจึงคลิ้กที่ลิ้งคสีฟาเพื่อทำกระบวนการ
ขั้นตอนสุดทายใหเสร็จสมบูรณ

ภาคผนวก     |     15 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี 
หลงัจากทบทวนคู่มอืเล่มน้ีเพื่อเตรยีมตวัรบัหน้าที ่จงตอบคําถามเหล่าน้ี แลว้จงึอภปิรายความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบั
เลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี  

ทา่นจะเตรยีมตวัเพือ่ทาํงานเป็นเหรญัญกิอยา่งไร? 

สโมสรจะจดังานหาทุนอะไรบา้งในปีน้ี  และทา่นจะมสีว่นรว่มในฐานะเหรญัญกิไดอ้ยา่งไร? 

สโมสรจะเตรยีมการตรวจสอบการเงนิอยา่งไร? 

ทา่นจะทาํงานรว่มกบัผูนํ้าและคณะกรรมการสโมสรเพือ่จดัการกองทุนของสโมสรดว้ยความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งไร? 

ทา่นจะทาํงานไปสูเ่ป้าหมายอะไรหน่ึงเป้าหมายในปีต่อไป  และเป้าหมายน้ีสนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรอยา่งไร? 

มปีญัหาอะไรบา้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ และทา่นจะจดัการอยา่งไร? 

ภาคผนวก 2 
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ตวัอยา่งงบประมาณ 
สโมสรโรตาร ี  
งบประมาณประจาํปีเริม่ตน้วนัที ่1 กรกฎาคม   
 

รายรบั 
งบประมาณ 
รายรบัปีท่ีแล้ว 

รายรบัจริง 
ปีท่ีแล้ว 

มากกว่า / (น้อย 
กว่า) ปีท่ีแล้ว 

ประมาณ 
รายรบัปีน้ี 

การดาํเนินงาน     
คา่บาํรุงสมาชกิ     
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้4     
รายรบัจากแขกทีม่าเยอืน     
รายรบัอื่นๆ     
     
     
     
     
     
     
     

รวม     

การกศุล     
เงนิบรจิาคใหส้โมสรเพือ่ทาํโครงการ     
งานหาทุนของสโมสร     
รายรบัอื่นๆ     
     
     
     
     
     
     
     

รวม     

รวมรายรบั     

_______________ 
4 ขึน้อยูก่บัจาํนวนสมาชกิใหมโ่ดยประมาณในปีนัน้ๆ 
  

ภาคผนวก 3 
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รายจ่าย 
งบประมาณ
รายจ่ายปีท่ีแล้ว 

รายจ่ายจริง 
ปีท่ีแล้ว 

มากกว่า / (น้อย
กว่า) ปีท่ีแล้ว 

ประมาณรายจ่าย
ปีน้ี 

การดาํเนินงาน     
สาํนักงานเลขานุการ     
ป้ายชือ่ / การสลกัชือ่     
ไปรษณียแ์ละตู ้ป.ณ.     
สิง่พมิพ ์     
เครือ่งเขยีน     
โทรศพัท ์/ โทรสาร     
รายงานประจาํปี     
เชา่พืน้ทีเ่วบ็ไซต ์     
คา่เชา่     
สิง่ของเครือ่งใชเ้บด็เตลด็     
อื่นๆ     

     
รวม     

ค่าบาํรงุภาค     
รวม     

โรตารีสากล     
คา่บาํรุง     
คา่บอกรบันิตยสาร     
คา่ประกนัภยัความรบัผดิชอบ5     
การประชุมใหญ่โรตารสีากล     
สภานิตบิญัญตั ิ     
อื่นๆ     

     
รวม     

ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม     
ประชุมสโมสร : ของขวญัวทิยากร     
ประชุมสโมสร : อื่นๆ     
การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก     
การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค     
การอบรมภาคประจาํปี     
อื่นๆ     

     
รวม     

 _______________ 
5 ตามความเหมาะสม   
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รายจ่าย 
งบประมาณ
รายจ่ายปีท่ีแล้ว 

รายจ่ายจริง 
ปีท่ีแล้ว 

มากกว่า / (น้อย
กว่า) ปีท่ีแล้ว 

ประมาณรายจ่าย
ปีน้ี 

ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ6     
บรหิารจดัการ     
สารสโมสร     
สมาชกิภาพ     
ประชาสมัพนัธ ์     
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์     
มลูนิธโิรตาร ี     

รวม     
เบด็เตลด็     
คา่ธรรมเนียมทางกฎหมายหรอื
ธนาคาร 

    

คา่ธรรมเนียมของรฐับาล     
ดอกไม ้     
ป้ายบอกทางรมิถนน     

รวม     
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดาํเนินงาน     
     
     

รวม     

การกศุล     

เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี     
โครงการของสโมสร (ลงรายการแต่
ละโครงการ) 

    

     
     

ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ     
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์     
มลูนิธโิรตาร ี     

ค่าใช้จ่ายการกศุลอ่ืนๆ     
     
     
     

รวม     

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน     
_______________ 
6 คา่ใชจ้า่ยของคณะกรรมการสาํหรบัการจดัการหรอืงานเสมยีนถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน  สว่นค่าใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปในโครงการ
หรอืกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์จดัเป็นคา่ใชจ้า่ยการกุศล 
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วิธีการจ่ายใบแจ้งหนี้
HOW TO PAY YOUR INVOICE 

ไปที่ rotary.org และ 
 ลงชื่อ (sign-in)  ชใาขเ 

MyRotary ปที่ไวลแ  
Manage และ Club
Administration.

 ที่เพจ CLUB ADMINISTRATION 

 กอืลเะลแ ามงลเลื่อนต่ำ Pay or

view club invoice อืรหยาจ( 

)หนี้งจแบใูด

May 2015
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1

2

วิธีการจ่ายใบแจ้งหนี้
HOW TO PAY YOUR INVOICE 

ไปที่ rotary.org และ 
 ลงชื่อ (sign-in)  ชใาขเ 

MyRotary ปที่ไวลแ  
Manage และ Club
Administration.

 ที่เพจ CLUB ADMINISTRATION 

 กอืลเะลแ ามงลเลื่อนต่ำ Pay or

view club invoice อืรหยาจ( 

)หนี้งจแบใูด

May 2015

ยทไศทเะรปนใีราตรโ์ยนูศยดโลปแ

3 

 กอืลเะลแยาจะจนที่ิงเลุกสกอืลเ Continue to

payment page  )นิงเยาจรากจพเานหอที่ตปไ(
ติดรคเรตับดยีอเะลยารสใเพื่อ

4 
 รากดยีอเะลยารสใ

กอืลเะลแหนี้งจแ  
Continue )อตปไ( 

May 2015

ภาคผนวก     |     21 
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1

2

วิธีการจ่ายใบแจ้งหนี้
HOW TO PAY YOUR INVOICE 

ไปที่ rotary.org และ 
 ลงชื่อ (sign-in)  ชใาขเ 

MyRotary ปที่ไวลแ  
Manage และ Club
Administration.

 ที่เพจ CLUB ADMINISTRATION 

 กอืลเะลแ ามงลเลื่อนต่ำ Pay or

view club invoice อืรหยาจ( 

)หนี้งจแบใูด

May 2015

ยทไศทเะรปนใีราตรโ์ยนูศยดโลปแ

ภาคผนวก     |     21 

3 

 กอืลเะลแยาจะจนที่ิงเลุกสกอืลเ Continue to

payment page  )นิงเยาจรากจพเานหอที่ตปไ(
ติดรคเรตับดยีอเะลยารสใเพื่อ

4 
 รากดยีอเะลยารสใ

กอืลเะลแหนี้งจแ  
Continue )อตปไ( 

May 2015

ยทไศทเะรปนใีราตรโ์ยนูศยดโลปแ

5 
 กอืลเะลแนิงเยาจรากนัยนืย

Continue )อตปไ( 

6 
ดยีอเะลยารสใ

 กอืลเะลแติดรคเรตับ
Continue )อตปไ( 

7 มนี้าวคอขบัรดไะจนาท
นิงเยาจรากนัยนืยเพื่อ

May 2015

22     |     เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ 



ภาคผนวก     |     23 

ตวัอยา่งรายงานสาํหรบัคณะกรรมการบรหิาร 

สโมสรโรตารี X 
ตวัอย่างงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 20xx 

สินทรพัย์ 30 มิถนุายน 20xx 
เงนิสดในธนาคารเพือ่การดาํเนินงาน $3,800
เงนิสดในธนาคารเพือ่การกุศล 2,795
เงนิสดในบญัชอีอมทรพัย์ 4,300
รวม $10,895

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
คอมพวิเตอรก์ระเป๋าหิว้ $2,325
เครือ่งฉายแอลซดีี 875
อื่นๆ -
รวม $3,200

รวมสินทรพัยท์ัง้ส้ิน $14,095

หน้ีสิน 
หน้ีสนิสาํหรบัการประชุม : อาหาร $300
หน้ีสนิทีจ่า่ยใหม้ลูนิธโิรตารี 300
รวมหน้ีสนิทัง้สิน้ $600

ส่วนของสโมสร
ทุนเก่ายกมา $8,630
รายไดส้ทุธริะหวา่งปี 4,865
รวมทุนทรพัยป์ลายงวดปี $13,495

รวมทนุทรพัยแ์ละหน้ีสินปลายงวดปี $14,095

ภาคผนวก 5 
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สโมสรโรตารี X 
ตวัอย่างรายงานการเงินรายรบั / จ่ายของปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 20xx 

เดือนส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน ปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
มากกว่า / (น้อย  มากกว่า / (น้อย 

รายรบั จาํนวนจรงิ งบประมาณ กว่า) งบประมาณ จาํนวนจรงิ งบประมาณ กว่า) งบประมาณ 
การดาํเนินงาน 
คา่บาํรงุสมาชกิ  $1,300  $1,200  $100  $15,600  $14,400  $1,200 
รายรบัจากโรแทเรยีนทีม่าเยอืน $175  $167  $8  2,100  2,000  100 
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 250  -  250  500  -  500             
รวม $1,725  $1,367  $358  $18,200  $16,400  $1,800             
การกศุล 
การหาทนุ $4,000  $800  $3,200  $10,000  $9,600  $400 
เงนิบรจิาคทีไ่ดร้บั 300  300  -  $3,600  $3,600  - 
ดอกเบีย้จากการลงทนุ 16  10  6  $180  $120  60             
รวม $4,316  $1,110  $3,206  $13,780  $13,320  $460 
รวมรายรบัทัง้ส้ิน $6,041  $2,477  $3,564  $31,980  $29,720  $2,260.   
รายจ่าย 
การดาํเนินงาน 
การประชมุ 
อาหาร $ 300 $ 292 $ 8 $ 3,600 $ 3,500 $ 100 
อื่นๆ 15  16  (1)  180  200  (20)              
รวม $ 315 $ 308 $ 7 $ 3,780 $ 3,700 $ 80              
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ป้ายชื่อ $ 10 $ 3 $ 7 $ 50 $ 35 $ 15 
ธง 35  15  20  200  180  20 
อุปกรณ์สาํนกังาน 30  33  (3)  360  400  (40) 
คา่เช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ 25  27  (2)  300  325  (25)              
รวม $ 100 $ 78 $ 22 $ 910 $ 940 $ (30)              
คณะกรรมการสโมสร 
บรหิารจดัการ $ 80 $ 30 $ 50 $ 325 $ 360 $ (35) 
สมาชกิภาพ 30  30  0  360  360  0 
ประชาสมัพนัธ์ 128  130  (2)  1,500  1,560  (60) 
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 110  120  (10)  1,320  1,440  (120) 
มลูนิธโิรตารี 30  40  (10)  360  480  (120) 
อื่นๆ 3  5  (2)  25  60  (35)              
รวม $ 381 $ 355 $ 26 $ 3,890 $ 4,260 $ (370)              
โรตารีสากล 
คา่บาํรงุรายหวั $ 125 $ 104 $ 21 $ 1,500 $ 1,250 $ 250 
คา่บอกรบันิตยสาร 20  21  (1)  240  250  (10) 
ประกนัภยั 48  50  (2)  600  600  0              
รวม $ 193 $ 175 $ 18 $ 2,340 $ 2,100 $ 240              
ประชมุโรตารีสากลและภาค 
ประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล $ 1,200 $ 1,500 $ (300) $ 1,200 $ 1,500 $ (300) 
ประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 175  17  158  175  200  (25) 
สมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 645  600  45  645  600  45 
อบรมภาคประจาํปี 75  4  71  75  50  25 
อื่นๆ 0  0  0  0  0  0              
รวม $ 2,095 $ 2,121 $ (26) $ 2,095 $ 2,350 $ (255)              
เบด็เตลด็ 
คา่ธรรมเนียมธนาคาร $ 5 $ 10 $ (5) $ 60 $ 120 $ (60) 
ดอกไม้ 20  20  0  240  240  0 
ของขวญัสาํหรบัเจา้หน้าทีท่ีพ่น้หน้าที ่  125  10  115  125  120  5 
ของขวญัสาํหรบัวทิยากร 15  10  5  175  120  55              
รวม $ 165 $ 50 $ 115 $ 600 $ 600 $ -              
การกศุล 
บรจิาคใหก้จิกรรมการกุศล/ชุมชน $ 300 $ 600 $ (300) $ 7,400 $ 7,200 $ 200 
บรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารี 0  300  (300)  3,700  3,600  100 
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 0  200  (200)  2,400  2,400  0              
รวม $ 300 $ 1,100 $ (800) $ 13,500 $ 13,200 $ 300 
รวมรายจ่ายทัง้ส้ิน $ 3,549 $ 4,187 $ (638) $ 27,115 $ 27,150 $ (35).   
 รายรบัสทุธิ $ 2,492 $ (1,710) $ 4,202 $ 4,865 $ 2,570 $ 2,295.  





ROTARY CLUB CENTRAL:   www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central? 

ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

Rotary Club
Central ได้อย่างไร?
ไปที� www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central?

220-TH—1015(315)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org

จะเข้าสู่

โรแทเรียนทุกคนสามารถดูเป้าหมาย

และความสำเร็จของสโมสร นายก

เลขานุการ เลขานุการบริหาร เหรัญญิก

ประธานมูลนิธิและประธานสมาชิกภาพ

คนปัจจุบันและรับเลือก สามารถเพิ�มเติม

และเปลี�ยนแปลงแก้ไขเป้าหมายและ
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