
สโมสรของท่าน
นายก
ฉบับปี 2016-19

เป็นผู้นํา

222-TH—1015(315) 

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : นายก (Lead Your Club: President) ฉบบัปี 2015 น้ีจะใชส้าํหรบันายก
สโมสรปี 2016-17, 2017-18 และ 2018-19  เน้ือหาสาระในฉบบัน้ีมฐีานรากมาจากเอกสารธรรมนูญและ
นโยบายของโรตาร ีโปรดดนูโยบายของโรตารทีีถ่กูตอ้งไดจ้ากทรพัยากรต่างๆ เหลา่น้ี การเปลีย่นแปลง
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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 
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� กรกฎาคม ����  ผูอุ้ปถมัภจ์ะมสีทิธไิดร้บัเขม็สมาชกิภาพ 
ที�ออกแบบมาเป็นพเิศษพรอ้มแผน่รองหลงัเขม็ซึ�งมสีตี่างๆ 
ที�ระบุตามความสาํเรจ็ของผูอุ้ปถมัภจ์ากโรตาร ีรวมทั�งจะม ี
แกลอรเีพื�อการยกยอ่งสมาชกิเรว็ๆ นี � ที� Rotary.org
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บทนํา 

ในฐานะสมาชกิเครอืขา่ยทัว่โลกของโรตารทีีม่สีโมสรมากกวา่ 34,000 สโมสร ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะเขา้ถงึการ
บาํเพญ็ประโยชน์และทรพัยากรของโรตารมีากมายผา่นเวบ็ไซต ์Rotary.org  ทา่นจะพบสิง่พมิพท์ีถ่กู
แปลเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 9 ภาษา ขอ้มลูขา่วสาร ทรพัยากรต่างๆ และขอ้มลูเกีย่วกบัสโมสร ทนุสนบัสนุน
ของโรตารซีึง่ดาํเนินโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื รวมทัง้การสนบัสนุนของพนกังานจาก
สาํนกังานใหญ่โรตารแีละสาํนกังานระหวา่งประเทศ 

ใชคู้ม่อืเลม่น้ีเพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทของท่านในฐานะนายกสโมสรก่อนทีจ่ะเขา้รว่มการสมัมนาอบรม
นายกรบัเลอืก (PETS) และการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) หากมคีาํถามหรอื
คาํแนะนําเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ี หรอืเกีย่วกบัทรพัยากรการอบรมต่างๆ ของโรตาร ีโปรดตดิต่อที ่ 

Learning and Development Team 
อเีมล : learn@rotary.org 
โทรศพัท ์: +1-847-866-3000 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary



 

งานของท่าน 
ในฐานะ 
นายก 
สโมสร 
ในฐานะนายก ทา่นจะเป็นผูนํ้าสโมสร ใหแ้รงบนัดาลใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม รวมทัง้
สง่เสรมิโรตารใีนชุมชนของทา่น ดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : นายก (Lead Your 
Club: President) 
 
ในฐานะนายกรบัเลือก 

หารอืกบันายกสโมสรเกีย่วกบัการตดัสนิใจต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสโมสร 

ทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารสโมสร 

แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการและผูฝึ้กอบรมในปีของทา่น* 

ควบคุมดแูลการจดัเตรยีมงบประมาณของสโมสร 

สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกเขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) 

สรา้งบญัชทีี ่Rotary.org 

เขา้รว่มการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก การอบรมภาคประจาํปีและการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 

กาํหนดและตดิตามเป้าหมายของสโมสรที ่Rotary Club Central บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 

 
*หน้าทีร่บัผดิชอบตามทีร่ะบุในประมวลนโยบายของโรตาร ี

 
 

  



 

ในฐานะนายก 

กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการแต่ละชุด สง่เสรมิการสือ่สารระหวา่งคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการภาค 
ทบทวนกจิกรรมต่างๆ เป้าหมายและคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจต่างๆ* 

ควบคุมดแูลการจดัเตรยีมงบประมาณของสโมสรและการปฏบิตัเิกีย่วกบับญัชกีารเงนิอยา่งเหมาะสม รวมทัง้พจิารณา
รายงานการเงนิประจาํปี* 

ทาํใหม้ ัน่ใจวา่เลขานุการและเหรญัญกิมบีญัชทีี ่Rotary.org เพือ่ปรบัปรงุขอ้มลูเกีย่วกบัสโมสรและสมาชกิภาพใหเ้ป็น
ปจัจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

รว่มมอืกบัผูว้า่การภาคและผูช้ว่ยผูว้า่การภาคในเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบัสโมสรและภาค* 

สือ่สารขา่วสารทีส่าํคญัต่างๆ จากผูว้า่การภาคและสาํนกังานเลขาธกิารถงึสมาชกิสโมสร* 

จดัเตรยีมการเยีย่มของผูว้า่การภาคซึง่เป็นขอ้กําหนด 

ดาํเนินการตามนโยบายปกป้องเยาวชนของโรตารแีละถอ้ยแถลงของการปฏบิตัใินการทาํงานรว่มกบัเยาวชน 
(Statement of Conduct for Working with Youth)  และดาํเนินการตามขอ้กาํหนดสาํหรบัโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่น 

วางแผนงานและเป็นผูนํ้าในการประชุมคณะกรรมการบรหิารประจาํเดอืน* 

วางแผนงานและเป็นผูนํ้าในการประชุมสโมสรใหน่้าสนใจและตรงประเดน็รวมทัง้จดังานสงัคมทีม่คีวามสนุกสนาน* 

ทาํใหม้ ัน่ใจวา่มกีารอบรมแบบครบถว้นสาํหรบัสมาชกิสโมสรตามความจาํเป็น* 

จดัใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในการรา่งเป้าหมายของสโมสรใน Rotary Club Central  

ตดิตามเป้าหมายของสโมสรที ่Rotary Club Central 

สง่เสรมิใหส้มาชกิเขา้รว่มประชุมภาคและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตาร ี

เขา้รว่มประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค* 

สง่รายงานประจาํปีเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรก่อนจะหมดวาระ* 

ทาํงานรว่มกบัผูท้ีจ่ะรบัหน้าทีต่่อจากทา่นก่อนจะหมดวาระ* 

จดัเตรยีมการประชุมรว่มระหวา่งคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกและคณะกรรมการบรหิารทีก่าํลงัจะหมดวาระ* 

 
*หน้าทีร่บัผดิชอบตามทีร่ะบุในประมวลนโยบายของโรตาร ี

 

 
JOIN LEADERS: www.rotary.org/myrotary/president 
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บทท่ี 1 
 

วางแผนงานสาํหรบัปีของทา่น  

  
เป้าหมายของท่านในปีที่เป็นนายกสโมสรคอือะไรบา้ง? ท่านจะเชื่อมสมัพนัธ์กบัผูนํ้าในชุมชน สโมสร 
และภาค เพือ่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางบวกทีย่ ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร ในฐานะนายก ท่านอยูใ่นตําแหน่ง
ที่เป็นหน่ึงเดยีวซึ่งจะทําให้เกดิความสมัพนัธ์ที่เขม้แขง็ ค้นหาและสรรเสรญิความคดิเหน็ที่หลากหลาย
ของสโมสรและใชค้วามชาํนาญดา้นวชิาชพีรวมทัง้ประสบการณ์ของสมาชกิเพื่อปรบัปรุงชุมชนในทอ้งถิน่
และทัว่โลก 
 
ทา่นสามารถชว่ยสโมสรใหบ้รรลุเป้าหมายโดยการใหแ้รงบนัดาลใจแก่สมาชกิเพือ่ 
• ดงึดดูความสนใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม 
• ดาํเนินโครงการต่างๆ 
• บรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี
• มสีว่นรว่มในโปรแกรมของโรตาร ี
• พฒันาทกัษะการเป็นผูนํ้า 
• สง่เสรมิการทาํงานทีด่ขีองสโมสร 
หลกัการทีเ่ป็นแนวทางของโรตารชีีแ้นะจุดประสงคแ์ละแนวทางทีม่รีว่มกนัแก่สมาชกิและเป็นรากฐาน
ของความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและการปฏบิตัเิพื่อโลกน้ี 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบในการกาํหนดเป้าหมาย 
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายก 

พฒันาและประเมนิแผนกลยทุธข์องสโมสรเพือ่ให้
ม ัน่ใจวา่เป็นปจัจุบนัและตรงประเดน็ 

ดาํเนินการและประเมนิความกา้วหน้าไปสู่
เป้าหมายของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอ 

กาํหนดเป้าหมายประจาํปีที ่Rotary Club Central 
ซึง่สรา้งขึน้เพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายในระยะยาวของ
สโมสร 

ใหแ้รงบนัดาลใจแก่สมาชกิสโมสรทุกคนใหม้สีว่น
รว่มในกจิกรรมของสโมสร 

สรา้งแผนปฏบิตักิารสาํหรบัเป้าหมายในแต่ละขอ้ เฉลมิฉลองความสาํเรจ็ 

เขา้รว่มการอบรมเพือ่พฒันาเป้าหมายกบัทมีผูนํ้า
ของทา่น 

 

 

ทาํงานรว่มกบัทมีผูนํ้า
ของสโมสรเพือ่บง่ชี้
เป้าหมายในปีทีท่า่น
เป็นนายกสโมสรและ
หลงัจากนัน้ ใช้
แนวทางการวางแผน 
กลยุทธ ์(Strategic 
Planning Guide)  
เพือ่พฒันาเป้าหมาย
และแผนปฏบิตักิาร 



2     |     เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : นายก 

แผนผูนํ้าสโมสรของท่าน 
คน้หาความคดิเหน็ต่างๆ เพือ่ทาํใหส้โมสรมปีระสทิธภิาพ มคีวามสนุกสนาน และตรง
ประเดน็ในเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: Your 
Club Leadership Plan) แนวทางน้ีรวมถงึการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคซึง่สามารถใชเ้พือ่
พฒันาแผนผูนํ้าสโมสรของทา่นเอง 
 

 
 
ทบทวนการปฏบิตัใินปจัจุบนัของสโมสรและพดูคุยกบัสมาชกิเพือ่บ่งชีส้ ิง่ทีท่าํไดผ้ลและสิง่ที่
ไมม่คีุณคา่ แผนผูนํ้าสโมสรทีไ่ดร้บัการพจิารณาถีถ่ว้นเป็นอยา่งดจีะสามารถสรา้งสิง่ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
• สมาชกิทีต่ระหนกัถงึเป้าหมายของสโมสรและเตม็ใจทีจ่ะแบง่ปนัความคดิเหน็เกีย่วกบั

อนาคตของสโมสร 
• สมาชกิทีล่งทุนในความสาํเรจ็ของสโมสร 
• สมาชกิทีม่สีว่นรว่ม 
• ผูนํ้าสโมสรและภาค 
• แผนการสบืทอดของสโมสรซึง่จะชว่ยใหก้ารเปลีย่นถ่ายจากปีโรตารหีน่ึงไปยงัอกีปีหน่ึง

เป็นไปดว้ยความราบรืน่ 
 
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคสามารถใหค้าํแนะนําได ้คน้หาทรพัยากรอื่นๆ ทีท่าํใหส้โมสรมคีวาม
เขม้แขง็โดยการตดิต่อกบัผูป้ระสานงานโรตาร ีนายกสโมสรเพิง่ผา่นพน้ หรอืผูแ้ทนฝา่ย
สนบัสนุนสโมสรและภาค 

 
 
 

ใชเ้อกสารปฏบิตังิาน
การสรา้งแผนผูนํ้า
สโมสร เพือ่สรา้ง
แผนงานของทา่นเอง 

ทบทวนขอ้บงัคบั
เสนอแนะของสโมสร 
โรตาร ีเพือ่สรา้งหรอื
ปรบัปรุงขอ้บงัคบัของ
สโมสร 
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การวางแผนกลยทุธ ์
แผนกลยุทธข์องสโมสรเป็นพนัธะสญัญาในระยะยาวทีต่้องการการสนับสนุนจากสมาชกิทุก
คน โรตารสีากลสนับสนุนใหส้โมสรโรตารแีละภาคกําหนดเป้าหมายที่มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธข์องโรตาร ี(ภาคผนวก 1)  
 
สโมสรทีด่ําเนินการตามแผนกลยุทธร์ายงานว่าการมสีว่นร่วม การรกัษา และความพงึพอใจ
ของสมาชกิมรีะดบัทีส่งูขึน้ ใชแ้นวทางการวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Guide) เพื่อ
พฒันาแผนกลยทุธท์ีม่คีวามละเอยีดถีถ่ว้นและรว่มมอืกนัซึง่จะเป็นผลดแีก่สโมสรของทา่น 
 

  

การกาํหนดเป้าหมายประจาํปี 
เริ่มต้นโดยการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของสโมสร ทําการ 
สํารวจสมาชกิเพื่อค้นหาว่าพวกเขาชอบอะไรเกี่ยวกบัสโมสร และอะไรที่พวกเขาต้องการ
เปลี่ยนแปลง หาตวัอย่างแบบสอบถามสมาชกิภาพได้จากเครือ่งมอืประเมนิสโมสร (Club 
Assessment Tools)  
 
เพื่อใหผ้ลดทีี่สุด ต้องกําหนดเป้าหมายที่มลีกัษณะเฉพาะ วดัผลได ้บรรลุผลได ้เป็นจรงิได ้
และมกีําหนดเวลา เช่น “เพิม่สมาชกิใหไ้ดถ้งึ 10% ภายในสิน้ปีน้ี” แทนคําวา่ “เพิม่สมาชกิ
ใหม”่  
 
Rotary Club Central ชว่ยใหท้า่นกําหนดและตดิตามเป้าหมายประจาํปีเกีย่วกบัสมาชกิภาพ 
การบําเพญ็ประโยชน์ และการบรจิาคให้มูลนิธ ิ ในฐานะผู้นําสโมสร ท่านสามารถทบทวน
ประวตักิารดําเนินงานของสโมสรในช่วง 5 ปีและใชเ้ป้าหมายกลยุทธเ์พื่อช่วยในการกําหนด
เป้าหมายประจําปี  และท่านสามารถประเมนิความก้าวหน้าโดยการใช้กราฟแนวโน้มและ
รายงานจาก Rotary Club Central  ทบทวนเป้าหมายบ่อยๆ เพื่อพจิารณาวา่ควรจะตอ้งมี
การปรบัเปลีย่นหรอืไม ่

ลาํดบัความสาํคญั 
ทางกลยทุธ ์

ลาํดบัความสาํคญั 
ทางกลยทุธ ์

ลาํดบัความสาํคญั 
ทางกลยทุธ ์

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัแผนกลยุทธ์
ของโรตาร ี(Rotary’s 
Strategic Plan) ที ่
Rotary.org 
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หลงัจากทีท่่านไดก้ําหนดเป้าหมายแลว้ ควรวางแผนงานว่าจะบรรลุเป้าหมายอยา่งไรโดยการใชเ้อกสาร
ปฏบิตังิานเรือ่งแผนปฏบิตักิารของทา่น ใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในการพฒันาและดาํเนินแผนปฏบิตักิารของ
สโมสร หารายละเอยีดเพิม่เตมิโดยการเรยีนรูจ้ากคอรส์ทรพัยากร Rotary Club Central (Rotary Club 
Central Resources) ที ่Learning Center 
 
ถงึแมว้า่จะมเีพยีงผูนํ้าสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ทีส่ามารถทบทวนแกไ้ขเป้าหมายที ่Rotary Club 
Central แต่สมาชิกทุกคนสามารถดูและติดตามความสําเร็จของสโมสรได้ที่ Rotary.org  ส่งเสริมให้
สมาชกิทุกคนไดพ้จิารณารายงานของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ทีจ่ะไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัความกา้วหน้า
ของสโมสรอยูเ่สมอ 
 

การประเมินผล 
ในขณะที่ท่านตดิตามความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมายของสโมสร ควรพดูคุยกบัสมาชกิเพื่อบ่งชี้กลยุทธท์ี่มี
ประสทิธภิาพ แลว้จงึปรบัใชค้วามคดิเหน็เหลา่น้ีและแบง่ปนักบันายกรบัเลอืกและนายกนอมนีิ 
 
ทบทวนเป้าหมายระยะยาวและประจําปีกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาคเมื่อมาเยีย่มสโมสรของ
ทา่น 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 

สว่นใดในแผนกลยทุธข์องสโมสรทีม่ผีลกระทบมากทีส่ดุต่อสโมสรของทา่น? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในการกาํหนดเป้าหมายไดอ้ยา่งไร? 
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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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บทท่ี 2  

การบรหิารงานสโมสร 

ถงึแมว้า่การบรหิารสโมสรโรตารจีะเป็นงานของคณะกรรมการบรหิารสโมสร  ในฐานะนายก ท่านมหีน้าที่
ตอ้งดแูลใหส้โมสรดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ไมว่า่ทา่นจะวางแผนการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหรอืการประชุมกจิกรรมสโมสร จดัเตรยีมการเยีย่มตามขอ้กาํหนดของผูนํ้าภาค
หรอืดแูลการเงนิของสโมสรกต็าม การเป็นผูนํ้าของทา่นเป็นสิง่จาํเป็นยิง่ 

เวบ็ไซต ์Rotary.org เป็นทรพัยากรสาํคญัในการบรหิารงานสโมสร ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคและผูแ้ทนฝา่ย
สนบัสนุนสโมสรและภาคของท่านยงัสามารถชว่ยตอบคาํถามต่างๆ ไดต้ลอดทัง้ปี 

ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายก 
แต่งตัง้และประชุมกบัคณะกรรมการบรหิารจดัการ
สโมสร 

ดาํเนินการประชุมของสโมสรและคณะ
กรรมการบรหิารสโมสร รวมทัง้การประชุมกจิกรรม
สโมสรใหส้นุกสนานและน่าสนใจ 

เรยีนรูน้โยบายและวธิปีฏบิตังิานของสโมสรโดย
การทบทวนธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี
และขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี

ดแูลใหส้โมสรทาํรายงานต่างๆ ตามขอ้กาํหนด 
และตรวจสอบกบัเลขานุการสโมสรอยา่งใกลช้ดิ  
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงใดๆ 
เกีย่วกบัรายชื่อสมาชกิภายใน 30 วนั 

ทาํงานกบัผูนํ้าสโมสรเพือ่ปรบัปรงุธรรมนูญและ
ขอ้บงัคบัของสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนั 

จดัเตรยีมการเยีย่มสโมสรของผูว้า่การภาคและ
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค 
ดแูลการจดัการการเงนิของสโมสรและทาํใหม้ ัน่ใจ
วา่ไดช้าํระใบแจง้หน้ีสโมสร 
สง่เสรมิใหส้มาชกิเขา้รว่มการประชุมอบรมต่างๆ 
ของภาค 
จาํกดัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของสโมสร
ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 
มัน่ใจวา่ใชเ้ครือ่งหมายต่างๆ ของโรตารอียา่ง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 
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MY ROTARY  
การสรา้งบญัชทีี ่Rotary.org จะทาํใหท้า่นไดส้ทิธิเ์ขา้ถงึรายงานและขอ้มลูลา่สดุ รวมทัง้เครือ่งมอืต่างๆ 
บญัชขีองทา่นจะชว่ยใหส้ามารถทาํงานโรตารไีดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพและทาํใหม้ ัน่ใจวา่โรตารี
มบีนัทกึขอ้มลูสโมสรทีถ่กูตอ้ง  My Rotary ยงัช่วยทา่นในเรือ่งต่อไปน้ี 
• จดัทาํประวตัขิองทา่นใหเ้หมาะสมและแบ่งปนัได ้
• เขา้รว่มหรอืเริม่ตน้กลุม่สนทนา (discussion group) 
• คน้หาอาสาสมคัรผูร้ว่มโครงการ และการบรจิาคสาํหรบัโครงการของสโมสร 
• ด ูdashboard ของลงิคส์าํคญัๆ เอกสาร และชุมชนออนไลน์ 
• ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ออนไลน์เพือ่ชว่ยเตรยีมตวัทาํงานในปีทีเ่ป็นนายกสโมสร 
 
แทบ้ Manage บนเวบ็ไซต ์Rotary.org จะแสดงใหเ้หน็เครือ่งมอืและลงิคต์่างๆ ทีท่า่นตอ้งการเพือ่บรหิาร
สโมสรใหม้ปีระสทิธภิาพ ใชเ้ครือ่งมอืและทรพัยากรต่างๆ เหล่าน้ีเพือ่ทาํใหเ้ป็นปีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
 
ทา่นสามารถทาํงานมากมาย และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอที ่Rotary.org  
• ปรบัขอ้มลูสว่นตวัใหเ้ป็นปจัจุบนั 
• เป้าหมายและรายงานต่างๆ ที ่Rotary Club Central 
• รายงานต่างๆ ของเจา้หน้าทีส่โมสร 
• ปรบัขอ้มลูสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนั 
• ปรบัเปลีย่นขอ้มลูสมาชกิภาพใหเ้ป็นปจัจุบนั (เพิม่ แกไ้ข หรอืลบชื่อสมาชกิ) 
• รายงานการเงนิรายวนัของสโมสร 
• รายงานการบรจิาคและการยกยอ่ง 
• รายงานระบบเงนิปนัสว่น (SHARE) และโปลโิอ 
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• การเขา้ถงึการบรจิาคและประวตักิารบรจิาคเงนิ 
• จดัการบอกรบัเป็นสมาชกิจดหมายขา่วต่างๆ  
• คน้หาขอ้มลูในทาํเนียบทางการ (Official Directory) 
 
มเีฉพาะทา่นและเลขานุการสโมสรเทา่นัน้ทีส่ามารถจดัการใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรอื่นๆ มสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลู 
ดงันัน้ ตอ้งมัน่ใจวา่ไดม้กีารรายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธข์องปีถดัไป การเพิม่
ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรทาํไดโ้ดยการเลอืกลงิคท์ี ่Club Administration บนเวบ็ไซต ์Rotary.org  
 
มาตรฐานของสโมสรโรตาร ี
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดม้มีตเิหน็ชอบเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่าสาํหรบัสโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดงัต่อไปน้ี 
• ชาํระคา่บาํรงุสมาชกิโรตารแีละคา่บาํรงุภาคโดยไมร่บัความชว่ยเหลอืจากภายนอก 
• มกีารประชุมสมํ่าเสมอ 
• สมาชกิบอกรบันิตยสารเดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) หรอืนิตยสารโรตารฉีบบัภมูภิาค (นิตยสาร 

โรตารปีระเทศไทย) 
• ดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีส่นองตอบความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถิน่ หรอืชุมชน

ต่างประเทศ 
• รบัการมาเยีย่มของผูว้า่การภาค ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคหรอืเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากล 
• มกีารทาํประกนัภยัคา่เสยีหายทัว่ไปตามความเหมาะสมของภูมภิาคทีส่โมสรตัง้อยู ่หรอืตอ้งชาํระเงนิ

ประกนัภยัคา่เสยีหายทัว่ไปพรอ้มใบแจง้หน้ีของสโมสร (เฉพาะสหรฐัอเมรกิาและดนิแดนในอาณาเขต) 
• กระทาํการสอดคลอ้งกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากลและประมวลนโยบายของโรตาร ี
• ปรบัรายชื่อสมาชกิและเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นปจัจุบนัตรงตามเวลาที ่Rotary.org หรอืผา่นระบบ data 

integration หรอืสง่ขอ้มลูไปที ่data@rotary.org 
• แกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ในสโมสรดว้ยไมตรจีติ 
• ใหค้วามรว่มมอืกบัภาคอยูเ่สมอ 
• รว่มมอืกบัโรตารสีากลโดยไมร่เิริม่หรอืทาํการฟ้องรอ้งโรตารสีากล มลูนิธโิรตาร ีมลูนิธสิมทบ 

(associate Foundation) หรอืสาํนกังานระหวา่งประเทศของสาํนกังานเลขาธกิาร 
• ดาํเนินงานตามกระบวนการพจิารณาการเลอืกตัง้ทีก่าํหนดในขอ้บงัคบัของโรตารสีากลใหเ้สรจ็

สมบรูณ์ 
 
มาตรฐานขัน้ตํ่าเหลา่น้ีเป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของการทาํใหส้โมสรโรตารปีระสบความสาํเรจ็ ทาํงานรว่มกบั
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคของทา่นเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่สโมสรดาํเนินการไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 

คณะกรรมการบริหารจดัการสโมสร (Club Administration Committee) 
แมว้า่ทา่นจะเป็นผูค้วบคุมการบรหิารงานสโมสร แต่คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมคีวามรบัผดิชอบ
เฉพาะเรือ่ง สโมสรของทา่นอาจจะแกไ้ขขอ้บงัคบัเพือ่ใหแ้สดงถงึหน้าทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการชุดน้ี และ
เพิม่เตมิคณะอนุกรรมการตามความจาํเป็น  
 
แต่งตัง้เลขานุการและเหรญัญกิสโมสรใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดน้ีดว้ย ประธานคณะกรรมการ
ทีท่า่นแต่งตัง้ควรเป็นสว่นหน่ึงของทมีผูนํ้าสโมสร (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่3) 
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มอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบเหลา่น้ีใหค้ณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 
• ชว่ยเลขานุการสโมสรในการตดิตามการเขา้ประชุม 
• เกบ็รกัษาขอ้มลูสมาชกิสโมสรและรายงานการเปลีย่นแปลงไปยงัโรตารสีากล 
• ชว่ยเหรญัญกิสโมสรเกบ็เงนิคา่บาํรงุสมาชกิ 
• จดัการประชุมสโมสรใหน่้าสนใจและสนุกสนาน 
• จดังานกจิกรรมทางสงัคมเพือ่ใหส้มาชกิสโมสรรูจ้กักนัดขีึน้ 
• จดัทาํการสือ่สารของสโมสร เชน่ สารสโมสรและเวบ็ไซต ์
 

การประชมุโรตารี 
การประชุมในระดบัสโมสร ภาค และสากล ทาํใหส้มาชกิสโมสรไดเ้ชื่อมโยงและแบง่ปนัความ
คดิเหน็เพือ่สรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงในทางบวก หวัขอ้ต่างๆ ต่อไปน้ีเป็นคาํแนะนําซึง่จะ
ชว่ยในการเตรยีมการประชุมดงักลา่ว 
 
การประชุมรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรเป็นสว่นทีส่าํคญัของบทบาทการเป็นนายก 
ในการประชุมเหลา่น้ีจะมเีรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัสมาชกิใหม ่การปฏบิตัติ่างๆ ของ
สโมสร และเรือ่งอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อทัง้สโมสร จงมัน่ใจวา่ไดส้ือ่สารอยา่งชดัเจนถงึความ
คาดหวงัของทา่นกบัทมีงานและใหเ้วลาแก่กรรมการบรหิารในการรายงานและพดูคุยเรือ่งที่
หว่งใยเกีย่วกบักจิกรรมและโครงการต่างๆ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่3) 
 
จงมัน่ใจวา่ไดส้ง่เสรมิการประชุมใหญ่ของโรตาร ีการอบรมภาคประจาํปี และการประชุมใหญ่
ประจาํปีของภาคแก่สมาชกิ 
 
ดรูายละเอยีดงานอบรมต่างๆ ของโรตารไีดท้ีภ่าคผนวก 2 
 

การดาํเนินการประชมุสโมสรให้ประสบความสาํเรจ็ 
การประชุมสโมสรเป็นทีซ่ึง่สมาชกิสว่นใหญ่จะไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัโรตาร ีไดพ้บปะกบั
เพือ่นฝงู รบัฟงัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชุมชน และจดักจิกรรมและโครงการต่างๆ ของสโมสร ทาํให้
มัน่ใจวา่การประชุมของทา่นเชื่อมโยงสมาชกิโดยการสรา้งสรรคโ์ปรแกรมทีส่ง่เสรมิความ
ภาคภมูใิจในการเป็นสมาชกิ เพิม่ความตระหนกัในประเดน็ทอ้งถิน่และทัว่โลก รวมทัง้ทาํให้
สมาชกิไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ของโรตารอียูเ่สมอ เปิดฉายวดิโีอโรตารเีพือ่
เริม่ตน้การประชุมซึง่จะเป็นการแสดงโครงการต่างๆ ทัว่โลก จดัแสดงสไลดเ์กีย่วกบั
ภาพลกัษณ์ของโรตารแีละรปูภาพของสโมสรซึง่แสดงถงึความภาคภมูใิจในการเป็นสมาชกิ
ของโรตารใีนทีท่าํงาน 
 
คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรสามารถชว่ยสรา้งวาระการประชุมสโมสรทีท่าํใหส้มาชกิมี
สว่นรว่ม สง่เสรมิความคดิใหม่ๆ   เพือ่ใหเ้ป็นการประชุมทีส่นุกสนาน ใหแ้รงบนัดาลใจ และ
น่าสนใจ 

 

จดุเร่ิมต้นของโรตารี 
ชือ่ “โรตาร”ี มทีีม่าจาก
การปฏบิตัใินการ
หมนุเวยีนสถานทีป่ระชุม
ไปตามสาํนกังานของ
สมาชกิ ใชค้วามแตกต่าง
ในความคดิเหน็น้ีเพือ่ทาํ
ใหส้มาชกิมคีวาม
เชือ่มโยงและมสีว่นรว่ม 
ในการประชมุต่างๆ 

วางแผนการประชุมให้
สอดคลอ้งกบัเดอืนทีม่ ี
ความสาํคญัตามปฏทินิ
ของโรตาร ีเชน่ เดอืนแหง่
สมาชกิภาพ (สงิหาคม)  
เดอืนแหง่มลูนิธโิรตาร ี
(พฤศจกิายน) และเดอืน
แหง่มติรภาพโรตาร ี
(มถุินายน) 
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ตวัอยา่งวาระการประชมุทีส่รา้งสรรค ์

สปัดาห ์1 : การประชมุปกติของสโมสร สปัดาห ์2 : การประชมุหลงัการเลิกงาน 
• ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขกทีม่าเยอืน 
• การประกาศของนายก 
• ประวตัขิองสมาชกิ เป็นการแบง่ปนัเกีย่วกบัวชิาชพี 
ครอบครวั และอื่นๆ 

• รายการของผูบ้รรยายหรอืขา่วลา่สดุเกีย่วกบั
ความกา้วหน้าของโครงการหรอืการวางแผนงานโครงการ 
- ทา่นประสบความสาํเรจ็ในเรือ่งใดแลว้บา้ง 
- ตอ้งการสิง่ใดบา้งจากสโมสร 
- กาํหนดเวลาเป็นอยา่งไร 
- เราทาํใหชุ้มชนมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไร 
- เราสง่เสรมิโครงการอยา่งไร 
- สมาชกิคนใดบา้งทีม่สีว่นรว่ม 

• เปิดการอภปิราย 
• สนุทรพจน์ปิดการประชุม 
 

• ตอ้นรบัสมาชกิและแขกทีม่าเยอืน 
• จดัการประชุมในสถานทีแ่ละเวลาทีแ่ตกต่างจากการ
ประชุมปกต ิ(บางทอีาจจะเป็นทีบ่า้นของสมาชกิ หรอืที่
บาร ์หรอืรา้นอาหาร) 

• กาํหนดใหม้ผีูบ้รรยายหรอืบุคคลในทอ้งถิน่ 
• วางแผนการประชุมแบบ Speed Meet โดยมกีารสนทนา
ทีก่าํหนดเวลาเกีย่วกบัความคดิเหน็ในเรือ่งของโครงการ 

• พดูคุยเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่างๆ ในระหวา่งทีด่ื่มและ
รบัประทานอาหารวา่ง 

 

สปัดาห ์3 : การประชมุทาํงาน 
สปัดาห ์4 : การประชมุซ่ึงเป็นการนําเพ่ือน
มาร่วมด้วย 

• ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขกทีม่าเยอืน 
• ประกาศของนายก 
• ผูบ้รรยาย การนําเสนอขององคก์รชุมชน 
• แผนกลยทุธ ์
- การกลา่วถงึวสิยัทศัน์ของสโมสรวา่เราตอ้งการจะอยูท่ี่

ใดใน 3 ปี และเรากาํลงัอยูใ่นเสน้ทางนัน้หรอืไม ่
- ยงัจะตอ้งทาํสิง่ใดอกีบา้ง 
- มอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่มผีลกระทบต่อแผนงานของ

เราหรอืไม ่เราจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแผนงานหรอืไม ่
• เปิดการอภปิราย (Open Forum) 
• สนุทรพจน์ปิดการประชุม 
 

• ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขกทีม่าเยอืน 
• การประกาศของนายก 
• กจิกรรมของ “แขก” ทีม่าเยอืน (ขอใหแ้ขกพดูและเน้น
ความสาํคญัของโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัคตพิจน์) 

• เปิดการอภปิราย 

• สนุทรพจน์ปิดการประชุม 
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การประชมุกิจกรรมสโมสร (Club Assemblies) 
การประชุมกจิกรรมสโมสรใหโ้อกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแบง่ปนัขอ้มลู
ขา่วสารเกีย่วกบัประโยชน์ทีม่คีวามสาํคญัแก่สมาชกิของทา่น สโมสรสว่นใหญ่จดัการประชุม
กจิกรรมสโมสรปีละ 4-6 ครัง้ 
 
สง่เสรมิใหส้มาชกิทุกคนเขา้รว่มประชุมโดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาชกิใหม ่ทา่นหรอืเจา้หน้าทีท่ี่
ไดร้บัการมอบหมายควรจะเป็นผูด้าํเนินการประชุมกจิกรรมสโมสร หาขอ้มลูจากสมาชกิเพือ่ทาํ
ใหม้ ัน่ใจวา่การประชุมนัน้มคีวามน่าสนใจและไดแ้สดงถงึปญัหาความหว่งใยขา้งลา่งน้ีเป็นกรอบ
เวลาทีเ่สนอแนะและหวัขอ้สาํหรบัการประชุมกจิกรรมสโมสร 
 

ช่วงเวลา วตัถปุระสงค ์
ทนัทหีลงัจากการอบรมภาคประจาํปี  
(ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม) 

เพือ่แบง่ปนัแผนงานซึง่พฒันาขึน้ในการอบรม
ภาคประจาํปี (นายกรบัเลอืกเป็นประธานในที่
ประชุม) 

หลงัจากวนัที ่1 กรกฎาคม เพือ่หารอืเกีย่วกบัเป้าหมายประจาํปี 
สองสปัดาหก์่อนการเยีย่มของผูว้า่การภาค เพือ่เตรยีมการเยีย่ม 
ในระหวา่งการเยีย่มของผูว้า่การภาค เพือ่พดูคุยเกีย่วกบัสถานะของสโมสรกบั 

ผูว้า่การภาค 
กลางปี (มกราคม/กุมภาพนัธ)์ เพือ่ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมาย 

ของสโมสรและกาํหนดแผนงานในชว่งเวลา 
ทีเ่หลอืของปี 

เมษายนหรอืพฤษภาคม เพือ่ใหโ้อกาสในการอภปิรายทีเ่ปิดกวา้ง 
(ความคดิเหน็ทีจ่ะนํามาใชก้บัโครงการและ
กจิกรรมต่างๆ ของสโมสรใหเ้สรจ็สมบรูณ์) 

 

การเย่ียมของผูว่้าการภาค 
หน้าทีร่บัผดิชอบทีส่าํคญัขอ้หน่ึงของผูว้า่การภาคคอืการไปเยีย่มสโมสรทุกสโมสรในภาค  
ไมว่า่จะเป็นทลีะสโมสรหรอืเป็นกลุม่ เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนและนําเสนอเกีย่วกบัเป้าหมาย 
ของภาคทีเ่ป็นปจัจุบนั การเยีย่มน้ีเป็นโอกาสทีส่โมสรจะไดพ้ดูคุยเกีย่วกบัเป้าหมาย 
ความสาํเรจ็ และความหว่งใยกบัผูนํ้าภาค 
 
หากเป็นไปได ้กาํหนดการเยีย่มของผูว้า่การภาคใหอ้ยูใ่นชว่งเวลาเดยีวกบังานทีเ่น้น
ความสาํเรจ็ของสโมสร เชน่ คนืแหง่การชารเ์ตอร ์พธิรีบัสมาชกิใหม ่โปรแกรมการปฐมนิเทศ
สมาชกิใหม ่การมอบรางวลั หรอืงานมลูนิธโิรตาร ี
 
ทา่นควรเตรยีมการเยีย่มดงัน้ี 
• ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร แสดงใหเ้หน็ขวญัและกาํลงัใจของสมาชกิ  
บง่ชีค้าํถามหรอืความหว่งใยทีท่่านตอ้งการจะพดูคุยกบัผูว้า่การภาค 

• จดัรายงานเกีย่วกบัแผนงาน กจิกรรม และความสาํเรจ็ต่างๆ ของคณะกรรมการ 
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การเลือกตัง้ 
ในระหวา่งหกเดอืนแรกทีท่าํหน้าที ่ทา่นจะตอ้งดแูลการเลอืกตัง้เจา้หน้าทีส่โมสรและคณะกรรมการ 
บรหิารสโมสรสาํหรบัปีโรตารตี่อไป คณะกรรมการบรหิารสโมสรประกอบดว้ย นายก นายกรบัเลอืก 
เลขานุการและนายกเพิง่ผา่นพน้  อุปนายกทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อาจจะเป็นกรรมการบรหิารดว้ย ตรวจสอบ
ขอ้บงัคบัของสโมสรเพื่อดรูายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการคดัเลอืกคณะกรรมการบรหิาร  เจา้หน้าทีแ่ละ
กรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นสมาชกิทีม่สีถานะดใีนสโมสร  
 
พจิารณาจดัการประชุมสถาปนาเจา้หน้าทีเ่มือ่เริม่ตน้ปีโรตาร ี(ดตูวัอยา่งวาระการประชุมสถาปนา
เจา้หน้าทีส่โมสรทีภ่าคผนวก 3) งานสถาปนาฯ เป็นวธิกีารทีย่อดเยีย่มในการนําสมาชกิมาอยูร่ว่มกนัเพือ่
แสดงการสนบัสนุนต่อผูนํ้าสโมสรคนใหม ่และเป็นการแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการบรหิารที่
กาํลงัจะหมดวาระ 
 

ข้อกาํหนดของการรายงาน 
สโมสรจาํเป็นจะตอ้งปรบัปรงุขอ้มลูของสโมสรในฐานขอ้มลูของโรตารใีหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ สโมสรทุก
สโมสรตอ้งสง่รายงานและขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
• สง่ใหแ้ก่โรตารสีากล 
- การเปลีย่นแปลงขอ้มลูสมาชกิภาพก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม เพือ่ใหไ้ดร้บัใบแจง้หน้ีที่
ถกูตอ้ง 
- สมาชกิใหมแ่ละสมาชกิสิน้สดุสมาชกิภาพภายใน 30 วนั 
- เจา้หน้าทีใ่หมข่องปีถดัไปภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์หรอืรายละเอยีดใหมข่องการประชุมสโมสร 
- ขอ้มลูสาํหรบัทาํเนียบทางการ (Official Directory) ภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
- การใชเ้งนิทุนของมลูนิธโิรตาร ีหากสโมสรไดร้บัทุนสนบัสนุน 

• สง่ใหแ้ก่ภาค 
- เป้าหมายของสโมสร (โดยใช ้Rotary Club Central)  
- ตวัเลขคะแนนการประชุมประจาํเดอืน 
- เป้าหมายสมาชกิภาพก่อนวนัที ่1 มถุินายน (โดยใช ้Rotary Club Central)  

 

ธรรมนูญและข้อบงัคบัของสโมสร 
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารใีหก้ฎเกณฑเ์บือ้งตน้สาํหรบัสโมสรโรตารทุีกสโมสร ปรบัปรงุทุก  
3 ปีเพือ่เพิม่การเปลีย่นแปลงต่างๆ ตามมตสิภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีขอ้บงัคบัสโมสรใหแ้นวทาง
เพิม่เตมิในการจดัการสโมสร ใชข้อ้บงัคบัสโมสรโรตารทีีแ่นะนําซึง่สะทอ้นนโยบายโรตารใีนปจัจุบนัเป็น
ตน้แบบและปรบัใหแ้สดงถงึวฒันธรรมของสโมสร ทบทวนขอ้บงัคบัของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัให้
เป็นปจัจุบนัตามตอ้งการ 
 
สมาชกิสโมสรตอ้งลงคะแนนเสยีงหากมกีารเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบั โดยตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทุกคนได้
ทราบถงึการเสนอขอแกไ้ขอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการประชุมปกต ิตอ้งมัน่ใจวา่อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของ
สมาชกิสามญั (ครบองคป์ระชุม) มารว่มในการประชุมปกตเิพือ่ลงคะแนนเสยีง สมาชกิทีเ่ขา้ประชุม 2 ใน 
3 สนบัสนุน จงึจะผา่นการเหน็ชอบใหแ้กไ้ขได ้
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การแกไ้ขตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีตลอดจนขอ้บงัคบัและธรรมนูญของ 
โรตารสีากล 
 
การแก้ไขข้อบงัคบัเสนอแนะ 
ของสโมสรโรตารี 
 
 
 

 

 

 

 

 

การจดัการการเงิน 
หน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการเงนิของทา่น คอื ดแูลกองทุนของสโมสร มกีารดแูลการใชเ้งนิทีด่ ีและจดัการให้
สโมสรดาํเนินงานสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ รวมทัง้เรือ่งของภาษแีละการไมแ่สวงหากาํไร (ดวูธิกีาร
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการจดัการการเงนิทีภ่าคผนวก 4) 
 

คา่บาํรุงและคา่ธรรมเนียม  
ทาํงานรว่มกบัเหรญัญกิสโมสรของทา่นเพือ่พจิารณาหรอืกาํหนดระบบการเกบ็และจา่ยเงนิค่าบาํรงุและ
คา่ธรรมเนียม 
 
ค่าบาํรงุสโมสร (Club Dues)  คา่บาํรงุสโมสรสามารถเกบ็เป็นรายสปัดาห ์รายเดอืนหรอืราย 3 เดอืน  
ตามแต่สโมสรจะกาํหนด ตามจาํนวนเงนิคา่บาํรงุทีก่าํหนดในแต่ละปี เงนิคา่บาํรงุน้ีแตกต่างกนัไปในแต่
ละสโมสร  โดยทัว่ๆ ไปแลว้จะเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน เชน่ การประชุม คา่อาหาร ของขวญั
สาํหรบัวทิยากรและของใชอ้ื่นๆ และควรจะขึน้อยูก่บังบประมาณประจาํปี 
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission Fee)  ควรมกีารกาํหนดคา่ธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรบัสมาชกิใหม่
เอาไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร  สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมน้ี ยกเวน้สมาชกิโอนยา้ย 
หรอือดตีสมาชกิของสโมสรอื่นหรอืโรทาแรคเทอร*์ 
 
ค่าบาํรงุภาค (District Dues)  ภาคหลายๆ ภาคมกีองทุนเพือ่สนบัสนุนโครงการทีภ่าคอุปถมัภ ์และ
สนบัสนุนการบรหิารงานของภาค  โดยสโมสรแต่ละสโมสรจะชาํระคา่บาํรงุภาครายหวัตามจาํนวนทีไ่ดร้บั
การเหน็ชอบจากทีป่ระชุมสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) ทีป่ระชุมอบรมภาคประจาํปี (DTA) หรอื
การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค (DC)  
 
ค่าบาํรงุโรตารีสากล (Rotary Dues)  สโมสรตอ้งชาํระคา่บาํรงุรายหวัปีละ 2 ครัง้ ดงัน้ี  
 
ปี 2015-16 คนละ 27.50 เหรยีญสหรฐั 
 
ปี 2016-17 คนละ 28.00 เหรยีญสหรฐั** 
 
   

*  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีมาตรา 11 

**  คา่บาํรงุจะยงัคงทีห่ลงัจากปี 2016-17 หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงโดยสภานิตบิญัญตั ิ

ครบองคป์ระชุม : 1/3 ของสมาชกิ 
ผา่นการเหน็ชอบ : > 2/3 ขององคป์ระชุม 
 
ตวัอย่าง : 
มสีมาชกิ 63 คนในสโมสร 
มสีมาชกิ 21 คนมาประชุม 
ตอ้งมสีมาชกิ 14 คนหรอืมากกวา่  

ลงคะแนนเสยีงเหน็ชอบการ 
แกไ้ขขอ้บงัคบั 

สมาชิกมา 
ร่วมประชุม 

ไม่เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 
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คา่บาํรงุทัง้หมด ตอ้งชาํระในวนัที ่1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม สาํหรบัสมาชกิใหมท่ีร่บัเขา้มาใน
ระหวา่งงวดนัน้ สโมสรตอ้งจา่ยคา่บาํรงุสาํหรบัสมาชกิทีเ่ขา้กลางงวดใหแ้ก่โรตารสีากล โดยคดิจาก 1 ใน 
6 สว่นของคา่บาํรงุรายหวัครึง่ปีตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ตามจาํนวนเดอืนเตม็เดอืนทีเ่ขา้เป็นสมาชกิ 
 
คา่บาํรงุน้ีเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทัว่ๆ ไปขององคก์ร และทาํใหท้า่นมสีทิธเิขา้ถงึบรกิารและ
ทรพัยากรต่างๆ ของโรตารสีากล รวมทัง้เป็นคา่ผลติสิง่พมิพต์่างๆ ในหลากหลายภาษา, สนบัสนุน
สโมสร ภาคและโครงการต่างๆ, ใหก้ารอบรม คาํแนะนํา รวมทัง้ทรพัยากรแก่ผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะเขา้มา
รบัหน้าที ่และเวบ็ไซตข์องโรตาร ี 
 
ค่าธรรมเนียมโรตารี  นอกเหนือจากคา่บาํรงุแลว้ สมาชกิโรตารยีงัตอ้งชาํระคา่บอกรบัเป็นสมาชกิ
นิตยสารตามทีก่าํหนด คา่ธรรมเนียมสภานิตบิญัญตั ิและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  
 

ใบแจง้หน้ีสโมสร (Club Invoice) 
โรตารสีง่ใบแจง้หน้ีไปยงัเลขานุการสโมสรในเดอืนกรกฎาคมและมกราคม โดยใชข้อ้มลูตามรายชื่อ
สมาชกิของสโมสร ณ วนัที ่1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม 
 
เลขานุการสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเพิม่และตดัชื่อสมาชกิภายใน 30 วนั ตอ้งมัน่ใจวา่ทาํรายชื่อ
สมาชกิสโมสรเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอเพื่อใหไ้ดร้บัใบแจง้หน้ีทีถู่กตอ้ง  ทา่น, เลขานุการสโมสรหรอื
เหรญัญกิสามารถจา่ยใบแจง้หน้ีดว้ยบตัรเครดติไดท้ี ่Rotary.org/Manage/Club Administration 
 
ใบแจง้หน้ีสโมสรประกอบดว้ยค่าบาํรงุโรตารรีายหวั และคา่บอกรบัเป็นสมาชกินิตยสาร (โรแทเรยีน 2 
คนทีอ่าศยัอยูบ่า้นเลขทีเ่ดยีวกนัสามารถเลอืกรบันิตยสารทางการรว่มกนั) ใบแจง้หน้ีเดอืนกรกฎาคมจะ
รวมคา่ธรรมเนียมสภานิตบิญัญตัดิว้ย 
 
การสง่คา่บาํรุงเป็นการรบัรองสมาชกิภาพของสโมสรและการเป็นสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ครบถว้นของโรตารสีากล รวมทัง้รบัรองการมสีทิธใินทรพัยากรโรตาร ี
 
การสิน้สดุสมาชกิภาพและการขอคนืสมาชกิภาพ 
สโมสรใดทีไ่มช่าํระคา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียมแก่โรตารสีากลตรงต่อเวลา จะถูกยบุเลกิ 4 เดอืนหลงัจาก
วนัทีใ่นใบแจง้หน้ีลา่สดุ สโมสรจะไมไ่ดร้บับรกิารหรอืถกูยบุเลกิหากมสีมาชกิในสโมสรทีใ่ชเ้งนิทุน
สนบัสนุนของมลูนิธโิรตารใีนทางทีผ่ดิอกีดว้ย 
 
การส้ินสดุสมาชิกภาพ  4 เดอืนหลงัจากวนัทีใ่นใบแจง้หน้ีคอื 1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม สโมสรทีไ่ม่
ชาํระคา่บาํรงุโรตารรีายหวัจะถูกสิน้สดุสมาชกิภาพ สโมสรทีไ่มด่าํเนินการเรือ่งเงนิคา้งชาํระทัง้หมดกบั 
โรตารสีากลภายใน 150 วนัหลงัจากถกูยบุเลกิ สญูเสยีใบชารเ์ตอรต์น้ฉบบัและไมม่สีทิธขิอคนืสมาชกิ
ภาพไดอ้กี 
 
การขอคืนสมาชิกภาพ  ภายใน 150 วนัหลงัจากถกูยบุเลกิ สโมสรตอ้งชาํระหน้ีคงคา้งทัง้หมดแก่โรตาร ี
รวมทัง้คา่ขอคนืสถานภาพ 30 เหรยีญต่อสมาชกิหน่ึงคน และตอ้งสง่รายชื่อสมาชกิปจัจุบนัเพือ่ใหบ้นัทกึ
ขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้งในชว่งเวลาของการขอคนืสมาชกิภาพ 
 
การขาดสมาชิกภาพ (Member Termination)  เลขานุการสโมสรตอ้งตดิต่อกบัสมาชกิสโมสรทีไ่มช่าํระ
คา่บาํรงุภายใน 30 วนัหลงัจากครบกาํหนด แจง้จาํนวนเงนิทีเ่ป็นหน้ีพรอ้มวนัทีค่รบกาํหนดสดุทา้ยเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  หากยงัไมช่าํระเงนิภายใน 10 วนัหลงัจากวนัทีแ่จง้  อาจจะถกูเพกิถอนสมาชกิภาพ
ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารสโมสร คณะกรรมการบรหิารอาจจะคนืสมาชกิภาพใหห้าก
สมาชกินัน้รอ้งทุกขแ์ละชาํระหน้ีทัง้หมดใหแ้ก่สโมสร 
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ภาษ ี
ตรวจสอบประมวลภาษทีอ้งถิน่และภาษแีหง่ชาตเิพือ่ใหรู้แ้น่วา่สโมสรตอ้งนําสง่แบบฟอรม์ใด
หรอืไม ่ปรกึษาคณะกรรมการการเงนิของภาคและผูช้ว่ยผูว้า่การภาคเพือ่ขอรายละเอยีด
เพิม่เตมิ 
 
สโมสรทุกสโมสรในสหรฐัอเมรกิาตอ้งสง่แบบฟอรม์ให ้Internal Revenue Service ทุกปี ตดิต่อ
กบั Internal Revenue Service เพือ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

การหาทุน 
ทาํใหเ้กดิผลกระทบในระหวา่งปีทีท่า่นเป็นนายกโดยการทาํโครงการและกจิกรรมต่างๆ ที่
สนองตอบความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถิน่และทัว่โลก แผนการหาทุนทีม่ปีระสทิธภิาพเป็น
กุญแจสาํคญัสูก่ารสนบัสนุนโครงการของทา่นและความพยายามเพือ่เพือ่นมนุษยท์ัว่โลกของ 
โรตาร ี
 
ตอ้งมัน่ใจวา่สมาชกิดาํเนินการตามขอ้ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทางการเงนิเพื่อสง่เสรมิความโปรง่ใส 
 รายงานการเงนิทีไ่ดจ้ากการหาทุนแก่รฐับาลทอ้งถิน่ 
 เมื่อประชาสมัพนัธ์การหาทุน ต้องแจ้งให้ละเอียดชดัเจนว่าจะเป็นทุนสําหรบัส่วนใด เช่น 
สโมสรในทอ้งถิน่ มลูนิธขิองภาคเอง มลูนิธโิรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ    
 หากการหาทุนสามารถทีจ่ะนําไปหกัลดหยอ่นภาษไีด ้ ตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิแก่ผูบ้รจิาค 
 ส่งเงนิบรจิาคให้มูลนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation) โดยแยกออกจากการชําระเงนิให ้
โรตารสีากล 

 
มลูนิธิของสโมสร  หากสโมสรของทา่นมหีรอืวางแผนจะก่อตัง้มลูนิธ ิหรอืกองทุนเพือ่การกุศล  
ตอ้งทาํตามกฎหมายทอ้งถิน่ ปรกึษากบัหน่วยงานภาษใีนทอ้งถิน่เกีย่วกบัขอ้กําหนดในการ
รายงาน  และตดิต่อกบัผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาคเพื่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 

การจดัการความเส่ียง  

เพื่อให้มัน่ใจว่าสโมสรสามารถบ่งชี้และจดัการเปิดเผยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ รวมทัง้
ปกป้องสมาชกิ ผูม้สี่วนร่วมในโปรแกรมและทรพัยส์นิของสโมสร พจิารณาคําถามขัน้พืน้ฐาน
เหลา่น้ี เมือ่วางแผนกจิกรรมและงานต่างๆ  
 มอีะไรบา้งทีอ่าจจะผดิพลาดได?้ 
 หากมอีะไรผดิพลาด ฉนัหรอืสโมสรจะตอบสนองอยา่งไร? 
 จะจา่ยชดเชยการสญูเสยีหรอืความเสยีหายอยา่งไร? 
 
หากมคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะมขีอ้ผดิพลาด ทา่นสามารถจะลดความเสีย่งไดด้งัต่อไปน้ี 
 ไมด่าํเนินกจิกรรมหรอืงานนัน้ 
 ปรบัเปลีย่นกจิกรรมหรอืงานเพือ่ลดความเสีย่งลงใหม้ากทีส่ดุ 
 เตรยีมแผนงานเพือ่รองรบัปญัหา 
 หาหรอืจา้งองคก์รอื่นทีย่นิยอมจะมสีว่นรว่มและแบง่ปนัความเสีย่ง 
 

เป็นผูนํ้าสโมสรของ
ทา่น : เหรญัญกิ (Lead 
Your Club: Treasurer) 
มรีายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัมลูนิธขิอง
สโมสร  ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
วางแผนหาทุนไดท้ีเ่ป็น
ผูนํ้าสโมสรของทา่น : 
คณะกรรมการโครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ 
(Lead Your Club: 
Service Projects 
Committee) 
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แมว้่าการทําธุรกจิโดยการจบัมอืกนัหรอืการตกลงดว้ยวาจาอาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่โรตารี
แนะนําเป็นอย่างยิง่ใหใ้ช้สญัญาที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร สญัญาควรจะเป็นตวักําหนดบทบาท
และความรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยอยา่งชดัเจน และอาจระบุขอ้กําหนดเพื่อจํากดัหรอืถ่ายโอน
ความเสีย่งได้ ให้มอือาชพีด้านกฎหมายมสี่วนร่วมเมื่อทํางานเกี่ยวกบัสญัญาต่างๆ และต้อง
อ่านรวมทัง้มัน่ใจว่าเขา้ใจตวัสญัญาก่อนลงนาม เก็บสญัญาหรอืเอกสารทางกฎหมายเอาไว้
หลงัจากงานสิน้สดุลงดว้ยเผื่อกรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งความรบัผดิ 
 
สโมสรควรอย่างยิง่ทีจ่ะขอรบัคําแนะนําจากทีป่รกึษาดา้นกฎหมายและการประกนัภยัเกี่ยวกบั
การป้องกนัเพือ่มติอ้งรบัผดิชอบ เชน่ หาคาํแนะนําจากมอือาชพีเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสโมสร 
(หรอืกจิกรรมของสโมสร) ในรูปแบบของบรษิทั หรอืซื้อประกนัการบาดเจบ็หรอืเสยีหายของ
บุคคลที ่3 ทีใ่หค้วามคุม้ครองตามทีเ่หน็เหมาะสม  สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและอาณาเขตและใน
การครอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไป และ
การประกนัภยัความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่ลกูจา้งผ่าน
โปรแกรมที่โรตารจีดัเตรยีมการให้และโรแทเรยีนในสหรฐัอเมรกิาเป็นผู้จ่ายเงนิ สโมสรที่อยู่
นอกสหรฐัฯ ควรพจิารณาซื้อประกนัภยัหากยงัไม่มปีระกนั ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในคู่มอื
ปฏบิตังิาน (Manual of Procedure)  
 

ดรูายการตรวจสอบ
การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุใน
การจดัการการเงนิ
และความเสีย่งที่
ภาคผนวก 4 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นมเีป้าหมายสว่นตวัอะไรบา้งในการบรหิารงานสโมสร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นมแีนวความคดิใหม่ๆ  อะไรบา้งทีจ่ะดาํเนินการในปีของทา่น? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในการวางแผนงานสาํหรบัการเยีย่มของผูว้า่การภาคอยา่งไร? 
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การอบรมของโรตาร ี
การประชมุอบรมของภาคท่ีผู้ว่าการภาครบัเลือกทาํหน้าท่ีประธาน 
 
การประชุมอบรม / 
ช่วงเวลา 

วตัถปุระสงค ์ ผูจ้ดั เอกสาร 

การสมัมนาอบรมทีมงาน
ภาค (District Team 
Training Seminar) 
กุมภาพนัธ ์

ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคและผูนํ้า
คณะกรรมการภาคเรยีนรูบ้ทบาท
และหน้าทีร่บัผดิชอบใหม ่ รวมทัง้
พฒันาเป้าหมายของภาคและแผน
ผูนํ้าภาค  

คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค  

สาํหรบัผูนํ้า : District Team Training 
Seminar Leader’s Guide  
สาํหรบัผูร้ว่มประชุม : คูม่อืเป็นผูนํ้า
ภาคของทา่นสาํหรบัผูช้ว่ยผูว้า่การภาค 
และคณะกรรมการภาค  

การสมัมนาอบรมนายก
รบัเลือก (Presidents-elect 
Training Seminar – PETS)  
กุมภาพนัธ ์หรอื มนีาคม  

นายกรบัเลอืกเรยีนรูห้น้าทีใ่หม่ๆ  
และทาํงานรว่มกบัผูช้ว่ยผูว้า่การ
ภาคเพือ่กาํหนดเป้าหมายของ
สโมสร 

คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค 

สาํหรบัผูนํ้า : Presidents-elect 
Training Seminar Leader’s Guide  
สาํหรบัผูร้ว่มประชุม : คูม่อืเป็นผูนํ้า
สโมสรของทา่น : การอบรมนายก 

การอบรมภาคประจาํปี 
(District Training 
Assembly) 
มนีาคม - พฤษภาคม 
(หลงัจากการสมัมนาอบรม
นายกรบัเลอืก) 

นายกรบัเลอืกเรยีนรูเ้พิม่เตมิจาก
การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกเพือ่
สรา้งทกัษะในการเป็นผูนํ้า ในขณะที่
ผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกอื่นๆ จะเรยีนรู้
หน้าทีร่บัผดิชอบใหม่ๆ  ทมีผูนํ้า
สโมสรปรบัแต่งเป้าหมายประจาํปี  

คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค 

สาํหรบัผูนํ้า : District Assembly 
Leader’s Guide  
สาํหรบัผูร้ว่มประชุม : ชุดคูม่อื
เจา้หน้าทีส่โมสร  สาํหรบั :  
  นายก  
  เลขานุการ  
  เหรญัญกิ  
  คณะกรรมการสโมสร  

การสมัมนาสมาชิกภาพ
ของภาค (District 
Membership Seminar) 
เมษายนหรอืพฤษภาคม 
(หลงัจากการอบรมภาค
ประจาํปี) 

นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการ
สมาชกิภาพของสโมสร โรแทเรยีนที่
สนใจและผูนํ้าภาคเรยีนรูว้ธิกีาร
รกัษาและเพิม่สมาชกิ  

คณะกรรมการ
สมาชกิภาพของภาค 

สาํหรบัผูนํ้า : District Membership 
Seminar Leader’s Guide  
สาํหรบัผูร้ว่มประชุม : กาํหนดโดย
ภาค  

การสมัมนาการจดัการทุน
สนับสนุน (Grant 
Management Seminar) 
กาํหนดโดยภาค  

นายกรบัเลอืก (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัการ
มอบหมายจากสโมสร) เรยีนรูก้าร
จดัการทุนสนบัสนุนของโรตาร ี
สโมสรทีจ่ะขอรบัทุน Global Grant 
ตอ้งเขา้รว่มสมัมนา 

ประธานคณะ 
กรรมการมลูนิธ ิ
โรตารภีาค, ประธาน
คณะอนุกรรมการทุน
สนบัสนุน และ
คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค  

สาํหรบัผูนํ้า : Grant Management 
Seminar Leader’s Guide  
สาํหรบัผูร้ว่มประชุม : คูม่อื Manage 
Your Global Grant 

ภาคผนวก 2 
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การประชมุอบรมของภาคท่ีผู้ว่าการภาคทาํหน้าท่ีประธาน 
 

การประชุมอบรม / ช่วงเวลา วตัถปุระสงค ์ ผูจ้ดั เอกสาร 

การสมัมนามูลนิธิโรตารีภาค (District 
Rotary Foundation Seminar) 

กรกฎาคม-พฤศจกิายน 

  

ประธานคณะกรรมการมลูนิธ ิ
โรตารสีโมสร และโรแทเรยีนที่
สนใจไดเ้รยีนรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
มลูนิธแิละทุนสนบัสนุนของ 
โรตาร ี 

คณะกรรมการมลูนิธิ
โรตารภีาค, คณะ 
กรรมการฝึกอบรม
ภาค และผูป้ระสาน 
งานมลูนิธโิรตารใีน
ภูมภิาค (RRFC)  

สาํหรบัผูนํ้า : District Rotary 
Foundation Seminar Leader’s 
Guide   

สาํหรบัผูร่้วมประชุม : กาํหนด
โดยภาค 

โปรแกรมพฒันาการเป็นผูนํ้า 
(Leadership Development Program) 

กาํหนดโดยสโมสร 

เพือ่ใหส้มาชกิสโมสรมทีกัษะการ
เป็นผูนํ้าทีจ่ะใชใ้นชวีติการ
ทาํงาน และในบทบาทการเป็น
ผูนํ้าในโรตาร ี

ผูฝึ้กอบรมสโมสร, 
นายกสโมสร, ผูช้่วย
ผูว้า่การภาค, 
คณะกรรมการ
ฝึกอบรมของภาค  

สาํหรบัผูนํ้า : การพฒันาความ
เป็นผูนํ้า : คาํแนะนําในการเริม่ตน้
โปรแกรม (Leadership 
Development: Your Guide to 
Starting a Program)  

สาํหรบัผูร่้วมประชุม : เอกสารที่
จดัทาํโดยสโมสรหรอืภาค  

การสมัมนาผูนํ้าภาค (District 
leadership seminar) 

ก่อนหรอืหลงัการประชมุใหญ่ประจาํปี
ของภาค (District Conference) ทนัท ี

นายกปจัจุบนัหรอือดตีนายกและ
ผูนํ้าสโมสรอื่นๆ ทีไ่ดท้าํหน้าที่
มาแลว้ 3 ปีหรอืมากกวา่ได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบัโอกาสในการเป็น
ผูนํ้าในโรตาร ี 

คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค 

สาํหรบัผูนํ้า : District Leadership 
Seminar Guide  

สาํหรบัผูร่้วมประชุม : กาํหนด
โดยภาค  

การประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 
(District Conference)  

เวลาใดกไ็ดย้กเวน้ชว่งเวลาเดยีวกบัทีม่ ี
การอบรมภาคประจาํปี (DTA) การ
ประชมุสมัมนาเจา้หน้าทีโ่รตารสีากลใน
เขตภูมภิาค (Rotary Institute) การ
ประชมุอบรมผูว้่าการภาครบัเลอืก 
(International Assembly) หรอืการ
ประชมุใหญ่ประจาํปีโรตารสีากล 
(Rotary Convention) 

เพือ่ใหโ้รแทเรยีนทุกคนในภาค
สามารถพบปะ ฟงัคาํปราศรยัที่
ใหแ้รงบนัดาลใจ และอภปิรายใน
เรือ่งทีม่คีวามสาํคญัต่อสโมสร 
โรตารแีละโรตารสีากล  

คณะกรรมการ
ฝึกอบรมภาค 

 สาํหรบัผูนํ้า : คู่มอืการประชมุ
ใหญ่ประจาํปีของภาค (District 
Conference Manual) 

การประชุมอบรมผูนํ้าโรทาแรคทภ์าค 
(Rotaract District Leadership Training 
Meeting) 

ชว่งเวลาใดกไ็ดห้ลงัจากทีส่โมสรเปิดการ
เลอืกตัง้ และก่อนวนัที ่30 มถุินายน  

เพือ่ใหผู้นํ้าสโมสรโรทาแรคท ์
รบัเลอืก โรทาแรคเทอร ์โรแท- 
เรยีนทีส่นใจ และผูท้ีม่ไิดเ้ป็น
โรแทเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั 
โรทาแรคท ์

ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค 
(District Rotaract 
Representative) 

สาํหรบัผูนํ้า : Guide for District 
Rotaract Leaders  
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การสถาปนาเจา้หน้าทีส่โมสร 
กาํหนดการสถาปนาเจา้หน้าทีส่โมสรทีแ่นะนําน้ี สามารถปรบัใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
1. สนุทรพจน์ของนายกทีก่าํลงัจะหมดวาระ (ประธานในทีป่ระชุม) 
2. การขอบคุณเจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการบรหิารทีก่าํลงัจะหมดวาระ 
3. การขอบคุณกรรมการบรหิารและเจา้หน้าทีท่ีจ่ะทาํงานต่อไป 
4. การสถาปนานายกคนใหม ่

 
การปฏิญาณของนายกสโมสร 
ขา้พเจา้   

ในฐานะนายกสโมสรโรตาร ี  

จะบรหิารงานในหน้าทีข่องนายกสโมสรในรปูแบบของธุรกจิและสอดคลอ้งกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรดว้ย
ความสามารถอยา่งดทีีส่ดุ 

 
5. การมอบเหรยีญอดตีนายกใหน้ายกทีก่าํลงัจะหมดวาระ 
6. การสถาปนาเจา้หน้าที ่และ กรรมการบรหิารชุดใหม ่
 
การปฏิญาณของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการบริหาร 

ขา้พเจา้   
ยอมรบัและเขา้ใจความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีข่า้พเจา้ไดร้บัเลอืกตัง้ และจะทาํงานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ปรบัปรงุ
สโมสรใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
7. การแนะนําประธานคณะกรรมการต่างๆ 
8. การสง่มอบฆอ้ง 
 
นายกสโมสรท่ีกาํลงัจะหมดวาระ 
ขา้พเจา้ขอประกาศ ณ ทีน้ี่ถงึการแต่งตัง้เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารชุดใหม ่และขอมอบฆอ้งซึง่เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์

แหง่การสง่มอบงานบรหิารสโมสรใหน้ายก   

 
9. สนุทรพจน์โดยนายกสโมสรคนใหม ่
 
  

ภาคผนวก 3 
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รายการตรวจสอบการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการจดัการ
การเงนิและความเสีย่ง 
ทบทวนรายการขา้งล่างน้ีเพื่อช่วยให้มัน่ใจในการปฏิบตัิทางการเงนิที่โปร่งใสและเป็นมอือาชพี คดัเลือกผู้มวีชิาชพีที่มี
คุณสมบตัเิพือ่การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุอยา่งเหมาะสม 
 
การจดัการการเงนิ 
• จดทะเบยีนสโมสรกบัหน่วยงานรฐับาลตามขอ้กาํหนด 
• สง่เอกสารเกีย่วกบัสโมสรและแบบฟอรม์ภาษขีองสโมสร หากเป็นขอ้กาํหนดในนโยบายเรือ่งภาษทีอ้งถิน่และแหง่ชาต ิ
• เปิดบญัชธีนาคารของสโมสรตามความเหมาะสม และกาํหนดใหม้ผีูม้อีาํนาจลงนาม 2 คนในแต่ละบญัช ี
• กาํหนดวธิกีารปฏบิตัใินการจดัการกองทุนของสโมสร 
• จดัทาํงบประมาณและใชจ้า่ยตามงบประมาณนัน้  
• มัน่ใจวา่สโมสรมวีธิปีฏบิตัใินการสง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ีและสง่เงนิคา่บาํรงุใหโ้รตารสีากลตรงตามเวลา 
• ตอ้งมวีธิปีฏบิตังิานในการแจง้ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรและขอ้มลูการตดิต่อ (รวมทัง้อเีมล) ไปยงัโรตารสีากล 
• ปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัเงนิบรจิาค และการชาํระคา่บาํรงุต่างๆ  
• จดัใหม้กีารตรวจสอบรายงานการเงนิประจาํปีโดยนกับญัชรีบัอนุญาตทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุนตามปกติ

ของสโมสร  
• มัน่ใจวา่เจา้หน้าทีส่โมสรไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในเรื่องการเงนิ  และมคีวามต่อเน่ืองในกระบวนการสง่งาน

ต่อใหเ้จา้หน้าทีร่บัเลอืก 
 

การจดัการความเสีย่ง 
• จํากดัความรบัผดิชอบโดยการคาดเดาล่วงหน้าว่าจะมอีะไรที่ผดิพลาดเกดิขึน้ได้บา้ง จะตัง้รบัอย่างไร และจะชําระค่า

สญูเสยีและคา่เสยีหายต่างๆ อยา่งไร 
• ทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช้ที่ปรกึษาด้านกฎหมายในท้องถิน่เมื่อมกีารทําสญัญาและเก็บรกัษาสญัญารวมทัง้

เอกสารทางกฎหมายเอาไวต้ามความเหมาะสม 
• ปรกึษากบัผู้มวีชิาชพีดา้นกฎหมายและการประกนัภยัเกี่ยวกบัการประกนัความรบัผดิเกี่ยวกบังานและกจิกรรมต่างๆ 

ของสโมสร 
• ทาํประกนัการบาดเจบ็และเสยีหายของบุคคลที ่3 สาํหรบักจิกรรมและการดาํเนินงานของสโมสรตามความเหมาะสม ขอ

คาํปรกึษาจากมอือาชพีดา้นประกนัภยัในทอ้งถิน่ 
- สโมสรและภาคในสหรฐัอเมริกาและอาณาเขตและในการครอบครองได้รบัความคุ้มครองโดยอัตโนมตัิจากการ
ประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไป และการประกนัภยัในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่ลกูจา้งผ่าน
โปรแกรมทีโ่รตารจีดัเตรยีมการใหแ้ละโรแทเรยีนในสหรฐัอเมรกิาเป็นผูจ้า่ยเงนิ 

ภาคผนวก 4 



บนัทกึ

การบริหารงานสโมสร     |     25 



 



การเป็นผูนํ้าของทา่น     |     27 
 

บทท่ี 3 

 

การเป็นผูนํ้าของทา่น 

 
 
ในระหวา่งปีทีเ่ป็นนายกสโมสร ทา่นจะมโีอกาสใชค้วามชาํนาญทางวชิาชพี  ประสบการณ์ในสโมสร และ
การตดิต่อสมัพนัธก์บัชุมชนเพื่อทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชุมชนและในสโมสรของทา่น 
 
ทา่นจะเป็นผูใ้หว้สิยัทศัน์เพือ่แกไ้ขประเดน็ปญัหาทางสงัคมในชุมชนและการเป็นผูนํ้าทีท่าํใหส้โมสร
เขม้แขง็เมือ่รว่มประสานกบัโรตารใีนการสนองตอบความทา้ทายอนัยากยิง่ของโลก  ใชป้ระโยชน์จาก
ความเชีย่วชาญของสมาชกิและทรพัยากรของชุมชนเพือ่ทาํงานน้ี  ขอรบัการสนบัสนุนจากผูนํ้าภาคและ
โรตารสีากลเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ทัง้การประชาสมัพนัธ ์การพฒันาสมาชกิภาพ และอื่นๆ 

 

หน้าทีร่บัผดิชอบของการเป็นผูนํ้า 
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายกสโมสร 

แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการสโมสรตามความ
ชาํนาญ 

จดัใหม้กีารสือ่สารทีช่ดัเจนระหวา่งผูนํ้าสโมสรและ
ผูนํ้าภาค 

เตรยีมทมีผูนํ้าสโมสรสาํหรบัปีทีจ่ะมาถงึ ยกยอ่งความสาํเรจ็ของผูนํ้าและสมาชกิสโมสร 
เขา้ใจบทบาทของภาคในการสนบัสนุนสโมสร ใหแ้รงจงูใจแก่สมาชกิเพือ่ไปใหถ้งึเป้าหมาย 

จดัใหม้คีวามต่อเน่ืองในการเป็นผูนํ้าของสโมสร
และคณะกรรมการต่างๆ 

รบัฟงัสมาชกิทุกคนและทาํใหม้ ัน่ใจวา่ไดส้นอง
ความตอ้งการของสมาชกิ 

 

ทาํงานรว่มกบัสโมสรของท่าน 
ทมีผูนํ้าสโมสรจะทาํงานตามแผนปฏบิตักิารของสโมสร ดงันัน้ ตอ้งใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในการพฒันา
เป้าหมายของสโมสร ควรเหน็พอ้งรว่มกนัเกีย่วกบัเป้าหมาย แลว้จงึวางแผนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
เหลา่นัน้ การมอบหมายความรบัผดิชอบใหท้มีผูนํ้าสโมสรจะทาํใหท้า่นมเีวลามากขึน้ในการจงูใจสมาชกิ
ใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ของสโมสร 
 
สง่เสรมิใหผู้นํ้าสโมสรเขา้รว่มการประชุมอบรมของภาคเพือ่เตรยีมตวัรบัหน้าที ่ดตูารางงานอบรมต่างๆ 
ของโรตารทีีภ่าคผนวก 2 

พฒันาทกัษะความเป็น
ผูนํ้าของสมาชกิสโมสร
โดยการจดัประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร  ใชคู้ม่อืการ
พฒันาความเป็นผูนํ้า : 
แนวทางสูก่ารเริม่ตน้
โปรแกรม (Leadership 
Development: Your 
Guide to Starting a 
Program) เป็น
ทรพัยากร 
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คณะกรรมการบริหารสโมสร (Club Board) 
คณะกรรมการบรหิารสโมสรประกอบดว้ยนายก อุปนายก นายกรบัเลอืก (president-elect) 
[หรือนายกนอมินี (president-nominee) หากยงัไม่มีการเลือกตัง้] เลขานุการ เหรญัญิก 
นายกเพิง่ผา่นพน้และกรรมการบรหิารอื่นๆ ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของสโมสร  ใชก้ารประชุม
คณะกรรมการบรหิารสโมสรเพือ่สาํรวจความคดิเหน็ ตดัสนิใจและประเมนิความกา้วหน้า 
 
คณะกรรมการบรหิารไดร้บัเลอืกตัง้เพื่อใหจ้ดัการสิง่ต่างๆ ทีส่โมสรสนใจโดยรวมและทาํงาน
อย่างใกล้ชดิกบัท่านเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสร ท่านมหีน้าที่ดําเนินการประชุมปกติ
ของคณะกรรมการบริหารสโมสร คณะกรรมการบริหารสโมสรมีหน้าที่รบัผิดชอบตาม
ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตารดีงัต่อไปน้ี 
• ดแูลการทาํงานของเจา้หน้าทีส่โมสรและกรรมการทัง้หมด 
• พจิารณาทบทวนรายงานการเงนิประจาํเดอืนเพือ่ 
- ทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่มงีบประมาณในจาํนวนทีเ่หมาะสมสาํหรบัการดาํเนินงานและโครงการ
ของสโมสร 
- พจิารณาเหน็ชอบคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีไ่มไ่ดต้ัง้งบประมาณของสโมสรเอาไว ้

• เหน็ชอบหรอืปฏเิสธผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นสมาชกิและแจง้ผลการตดัสนิใจใหผู้เ้สนอ
ทราบภายใน 30 วนั (เลขานุการสโมสรสือ่สารกบัผูเ้สนอชื่อ) 

• ทบทวนนโยบายของสโมสรเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดต้ามทีต่ ัง้ใจเอาไวห้รอืปรบัปรงุ
แกไ้ขหากไมเ่ป็นปจัจุบนัแลว้ 

• พจิารณาหาวธิใีหม่ๆ  ทีส่รา้งสรรคใ์นการทาํใหส้โมสรตื่นตวัมากขึน้ น่าสนใจสาํหรบัสมาชกิ
ใหม ่และทาํใหส้มาชกิปจัจุบนัมสีว่นรว่ม 

• สาํรวจความตอ้งการของชุมชนของทา่นและชุมชนต่างประเทศเพือ่กาํหนดเป้าหมายของ
สโมสร  

 
เลขานุการมคีวามรบัผดิชอบดา้นการบรหิารงานประจาํวนัของสโมสรเป็นสว่นใหญ่ตามทีร่ะบุ
ในคูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เลขานุการ (Lead Your Club: Secretary)  
 
ทาํงานรว่มกบัเลขานุการสโมสรตลอดปีเพือ่ทบทวนแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสรที ่
Rotary Club Central   เมือ่สิน้ปี ขอใหเ้ลขานุการสโมสรชว่ยทาํเอกสารเกีย่วกบัความสาํเรจ็
และกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้เป้าหมายทีย่งัไมบ่รรลุผลสาํเรจ็ 
 
ควรพบปะกบัเหรญัญกิสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ไดจ้ดัการกองทุนของสโมสร 
รวมถงึธุรกรรมและรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง เหรญัญกิจดัการเกีย่วกบัการเงนิ
ธุรกรรมการเงนิ เกบ็บนัทกึการเงนิและชว่ยวางแผนงบประมาณของสโมสรตามทีร่ะบุใน 
คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ (Lead Your Club: Treasurer) 
 
คณะกรรมการของสโมสรวางแผนงาน สง่เสรมิและดาํเนินกจิกรรมและโครงการต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมายประจาํปีและเป้าหมายระยะยาวของสโมสร ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการ
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรและพฒันาผูนํ้า 
 
ปฏคิมมหีน้าทีช่ว่ยใหก้ารประชุมสโมสรโรตารดีาํเนินไปอยา่งมรีะเบยีบและมปีระสทิธภิาพ 
ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้อ้นรบัและนําแขกไปยงัทีน่ัง่ 

ทมีผูนํ้าสโมสรรวม 
ถงึกรรมการบรหิาร
สโมสร และผูฝึ้กอบรม
สโมสร ปฏคิม และ
ประธานคณะกรรมการ
ต่างๆ 
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คณะกรรมการสโมสร 
ทา่นมหีน้าทีด่แูลการทาํงานของคณะกรรมการทัง้หมดเพื่อชว่ยใหพ้วกเขาบรรลุเป้าหมายใน
ปีนัน้   
 
คณะกรรมการสโมสรทีเ่สนอแนะมดีงัต่อไปน้ี  
• บรหิารจดัการสโมสร (บทที ่2) 
• สมาชกิภาพ (บทที ่4) 
• การประชาสมัพนัธ ์(บทที ่5) 
• มลูนิธโิรตาร ี(บทที ่6) 
• โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ (บทที ่7) 
 
ทา่นอาจจะแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพิม่เตมิตามความตอ้งการ ดตูวัอยา่ง
โครงสรา้งคณะกรรมการสโมสรในหลายๆ รปูแบบไดท้ีภ่าคผนวก 5 
 
การเลอืกประธานคณะกรรมการ 
แต่งตัง้ประธานกรรมการตามความสามารถดา้นอาชพี ความสนใจสว่นตวัและความสามารถ
พเิศษของพวกเขา  เน่ืองจากกจิกรรมของคณะกรรมการอาจจะลว่งเลยจากปีหน่ึงไปถงึอกีปี
หน่ึง จงึควรแต่งตัง้ใหท้าํงานหลายๆ ปีหรอืแต่งตัง้กรรมการบางคนซํ้าเพือ่ใหม้คีวามต่อเน่ือง 
ประธานคณะกรรมการแต่ละคนควรมปีระสบการณ์ในการเป็นกรรมการในคณะกรรมการนัน้
มาก่อน   
 
การเตรยีมตวัใหป้ระธานคณะกรรมการ 
มอบหนงัสอืคูม่อืคณะกรรมการสโมสรทีเ่หมาะสมใหป้ระธานแต่ละคน สนบัสนุนอยา่งเตม็ที่
ใหป้ระธานคณะกรรมการทุกคนเขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปีเพือ่เรยีนรูท้กัษะในการเป็น
ผูนํ้าคณะกรรมการ 
 
การทาํงานกบัคณะกรรมการ 
เพือ่เป็นการสนบัสนุนคณะกรรมการสโมสร ควรใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของพวกเขาให้
มากทีส่ดุและสง่เสรมิการมปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• ทบทวนและปรกึษาหารอืเกีย่วกบัสถานภาพของแผนปฏบิตักิารของคณะกรรมการ 
แต่ละชุด 

• ประสานการแบ่งปนัความคดิเหน็และการปฏบิตัริะหวา่งคณะกรรมการต่างๆ 
• ใหแ้รงจงูใจคณะกรรมการเพือ่ใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละทาํสิง่ทีท่า้ทายใหม่ๆ  
 
การใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิ 
ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่สโมสรของท่านมเีครือ่งมอื ทรพัยากร และขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการเพือ่การ
ดาํเนินงานไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรและโรตาร ี ผูฝึ้กอบรมสโมสรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะชว่ย
สมาชกิในเรือ่งต่างๆ รวมถงึการปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่การปกป้องเยาวชน และการพฒันา
ความเป็นผูนํ้า 
 
จดัใหผู้ฝึ้กอบรมสโมสรทาํงานอยา่งใกลช้ดิกบัผูนํ้าสโมสรและภาคเพือ่พฒันาโปรแกรมและ
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและใหค้วามรู ้ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากตารางการอบรมของโรตารทีี่
ภาคผนวก 2 

ดรูายละเอยีดเรือ่งการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัสโมสร
เพือ่เปลีย่นแปลง
โครงสรา้งของ
คณะกรรมการสโมสร
ในบทที ่2  
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การเรียนรู้อย่างอิสระ   สมาชกิสามารถไปที ่Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ ที ่learn.rotary.org 
และหาดคูอรส์ต่างๆ ทีจ่ะชว่ยเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัโรตาร ีสง่เสรมิใหส้มาชกิใหมแ่ละสมาชกิทีอ่ยูก่บั
สโมสรมานานไดส้าํรวจดคูอรส์ต่างๆ ซึง่จดัไวส้าํหรบัสมาชกิทุกคน 
 

การทาํงานกบัภาคของท่าน 
ผูนํ้าภาคประกอบดว้ยผูว้า่การภาค ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค คณะกรรมการภาค ผูฝึ้กอบรมภาค เลขานุการ
ภาคและอดตีผูว้า่การภาค ซึง่ตอ้งการใหส้โมสรของทา่นประสบความสาํเรจ็ ภาคจะสนบัสนุนสโมสรใน
แนวทางต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• ใหค้าํแนะนําในเรือ่งต่างๆ เชน่ สมาชกิภาพหรอืโครงการ 
• เชื่อมโยงสโมสรทีม่ปีญัหาหรอืโครงการทีค่ลา้ยคลงึกนั 
• ใหโ้อกาสในการเป็นผูนํ้าและการบาํเพญ็ประโยชน์ 
• สือ่สารขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบันโยบาย 
• ประสานงานในโปรแกรมของโรตาร ีเชน่ District Grants, Global Grants, ไรลา, การแลกเปลีย่น

เยาวชน และทุนสนัตภิาพของโรตาร ี
 
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคเป็นผูท้ีส่ามารถชีแ้นะและมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสนบัสนุนสโมสรตลอดทัง้ปี 
 

แผนการสบืทอดงาน 
ทา่นสามารถชว่ยสง่เสรมิความต่อเน่ืองในทมีผูนํ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบักจิกรรมทีด่าํเนินการ
มากกวา่หน่ึงปีโรตาร ีโดยการพฒันาความสมัพนัธใ์นการทาํงานกบัผูร้บัตาํแหน่งต่อจากทา่น 
 
ทาํงานรว่มกบัทมีผูนํ้าเพือ่สรา้งกระบวนการถ่ายโอนตาํแหน่งทีร่าบรืน่ ชว่ยสมาชกิในทมีใหมใ่หส้ามารถ
ลงมอืทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ทีต่ ัง้แต่เริม่แรก โดยใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ และมบีทบาทในการ
เป็นผูนํ้าก่อนทีจ่ะรบัตาํแหน่ง 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นจะทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งทา่นกบัทมีผูนํ้าสโมสรเขม้แขง็ไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะใหแ้รงจงูใจแก่สมาชกิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะพฒันาผูนํ้าในอนาคตไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นมคีวามคดิเหน็อะไรบา้งในการทาํงานรว่มกบัผูช้ว่ยผูว้า่การภาคและผูว้า่การภาค? 
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ตวัอยา่งของโครงสรา้งคณะกรรมการสโมสร 
โรตารแีนะนําใหม้คีณะกรรมการ 5 ฝา่ย สโมสรสามารถเพิม่หรอืลดคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการตามความสนใจหรอื
กจิกรรมของสโมสร ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคหรอืผูว้า่การภาคของท่านสามารถชว่ยผูนํ้าสโมสรในการกาํหนดคณะอนุกรรมการที่
เหมาะสม   
 
 
คณะกรรมการสโมสรโรตารีมาตรฐาน 
 

 
บริหารจดัการ

สโมสร 
 

 สมาชิกภาพ  ประชาสมัพนัธ ์  
โครงการบาํเพญ็

ประโยชน์ 
 มลูนิธิโรตารี 

              
    คณะอนุกรรมการท่ีเป็นไปได้     
              
 โปรแกรมสโมสร 
 การสือ่สารของ
สโมสร 
 เวบ็ไซต ์
 การเขา้ประชุม 
 มติรภาพ 

  การหาสมาชกิ 
 การรกัษาสมาชกิ 
 การปฐมนิเทศและ
การใหค้วามรู ้

 ความหลากหลาย 

  สือ่สมัพนัธ ์
 การโฆษณาและ
การตลาด 
 เวบ็และกลยุทธ์
สือ่ทางสงัคม 

  อาชพี 
 ชุมชน 
 ระหวา่งประเทศ 
 ผูนํ้าวยัหนุ่มสาว 
 การหาทุนสาํหรบั
โครงการสโมสร 

  โปลโิอ 
 การหาทุน 
 ทุนสนบัสนุน 

. 
 
  

ภาคผนวก 5 
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คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่ 
 

 
บริหารจดัการ

สโมสร 
 

 สมาชิกภาพ  ประชาสมัพนัธ ์  
โครงการบาํเพญ็

ประโยชน์ 
 มลูนิธิโรตารี 

              
    คณะอนุกรรมการท่ีเป็นไปได้     
              
 โปรแกรมสโมสร 
 การสือ่สารของ
สโมสร 
 เวบ็ไซต ์
 การเขา้ประชุม 
 การเกบ็เอกสาร 
 มติรภาพ 
 ครอบครวัโรตาร ี
 ปฏคิม 

  การหาสมาชกิ 
 การรกัษาสมาชกิ 
 การปฐมนิเทศ 
 การใหค้วามรู ้
 การอุปถมัภ ์
 การวางแผนและ
การประเมนิ
สมาชกิภาพ 

 ความหลากหลาย 
 ศษิยเ์ก่า 
 

  สือ่สมัพนัธ ์
 การโฆษณาและ
การตลาด 
 งานกจิกรรม
พเิศษ 
 ความสมัพนัธ์
ภายนอก 
 เวบ็ไซตแ์ละสือ่
ทางสงัคม 

  อาชพี 
 ชุมชน 
 ระหวา่งประเทศ 
 ผูนํ้าวยัหนุ่มสาว 
 การหาทุนสาํหรบั
โครงการสโมสร 
 อื่นๆ สาํหรบั
โครงการพเิศษ
ต่างๆ 

  การดแูลปกป้อง
เงนิทุน 
 ทุนการศกึษา 
 ทมีฝึกอบรมดา้น
อาชพี 
 District Grants 
 Global Grants 
 โปลโิอ 
 การหาทุน 

. 
 
 
คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดเลก็ 
 

 
บริหารจดัการ

สโมสร 
 

 สมาชิกภาพ  ประชาสมัพนัธ ์  
โครงการบาํเพญ็

ประโยชน์ 
 มลูนิธิโรตารี 

. 
 
 



บนัทกึ
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บทท่ี 4 

 

สมาชกิของทา่น 

 
 
สมาชกิสโมสรทีม่สีว่นรว่มและกระตอืรอืลน้ทาํใหส้ามารถบาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถิน่และทัว่โลก 
สนบัสนุนงานของมลูนิธโิรตารแีละพฒันาผูนํ้าในอนาคตได ้แต่สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื สมาชกิเชน่นัน้ทาํให้
สโมสรเป็นทีส่นุกสนานสาํหรบัสมาชกิทุกคน 
 
ทาํใหแ้น่ใจวา่สมาชกิภาพของทา่นแสดงถงึวชิาชพีและวฒันธรรมทีห่ลากหลายของชุมชน  สมาชกิภาพที่
หลากหลายไมเ่พยีงดงึดดูความสนใจของผูท้ีม่ศีกัยภาพเทา่นัน้ แต่ยงัชว่ยสง่เสรมินวตักรรมใหม่ๆ  และให้
ความชาํนาญรวมทัง้ประสบการณ์ทีส่โมสรตอ้งการเพือ่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้แก่ชุมชน 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบในการพฒันาสมาชกิภาพและการหาสมาชกิใหม ่
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายก 
แต่งตัง้และประชุมกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพ
ของทา่น 

นําโดยการทาํเป็นตวัอยา่ง : เสนอชื่อสมาชกิใหม่
และสง่เสรมิใหส้มาชกิแต่ละคนทาํเชน่เดยีวกนั 

ประเมนิสมาชกิภาพของสโมสร และวเิคราะห์
แนวโน้ม 

ประสานความพยายามของคณะกรรมการเพือ่
พฒันาแนวทางในการใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม 

กาํหนดเป้าหมายสมาชกิภาพประจาํปีของสโมสรที ่
Rotary Club Central และจดัวางเป้าหมายใหเ้ป็น
แนวเดยีวกนักบัเป้าหมายของภาค 

จดัการประชุมกจิกรรมสโมสรเกีย่วกบักลยทุธท์ี่
เป็นผลสาํเรจ็ในการดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม ่

ดาํเนินกลยุทธใ์หม่ๆ  ทีส่รา้งสรรคเ์พือ่ดงึดดูความ
สนใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม 

ทาํงานสูก่ารเป็นผูแ้ทนของความหลากหลายใน
ชุมชนอยา่งเตม็รปูแบบในสโมสร 

สง่เสรมิการอบรมแก่สมาชกิในทุกขัน้ตอน ทัง้
สมาชกิใหมแ่ละสมาชกิปจัจุบนั 

ยกยอ่งสมาชกิสโมสรทีอุ่ปถมัภส์มาชกิใหม ่

หาโอกาสในการอุปถมัภส์โมสรใหมใ่นพืน้ทีข่อง
ทา่น 

ยกยอ่งสมาชกิทีบ่รจิาคใหแ้ก่สโมสร 

กาํหนดกลยทุธใ์นการทาํใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นรว่มใน
งานและกจิกรรมของสโมสร 

จดัทาํนโยบายและวธิกีารปฏบิตัใิหท้นัสมยั ทาํให้
เกดิความยดืหยุน่เพือ่สนองตอบความตอ้งการของ
ผูม้วีชิาชพีในปจัจุบนั 

ทรพัยากรทีส่าํคญั คอื 
การทาํใหส้มาชกิภาพ
มคีวามเขม้แขง็: สรา้ง
แผนพฒันาสมาชกิ
ภาพของทา่น 
(Strengthening Your 
Membership: 
Creating Your 
Membership 
Development Plan)  
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คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร (Club Membership 

Committee) 
การสรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพทีเ่ขม้แขง็เป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัทางกลยุทธล์าํดบัแรก
สาํหรบัโรตาร ีคณะกรรมการสมาชกิภาพมคีวามสาํคญัในการดาํเนินแผนพฒันาสมาชกิ
สภาพของสโมสร  บทบาทหลกั คอื การหา รกัษา และใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิ  สโมสรของ 
ทา่นอาจจะแกไ้ขขอ้บงัคบัของสโมสรเพือ่แสดงใหเ้หน็ความรบัผดิชอบพเิศษเฉพาะของ
คณะกรรมการสมาชกิภาพและเพิม่เตมิคณะอนุกรรมการตามทีต่อ้งการ ดตูวัอยา่งโครงสรา้ง
คณะกรรมการทีภ่าคผนวก 5  
 
คณะกรรมการสมาชิกภาพควรประกอบด้วยสมาชกิโรตารทีี่มคีวามสมัพนัธ์แน่นแฟ้นกบั
ชุมชนในทุกสาขาและมคีวามสนใจในการช่วยสรา้งประสบการณ์ในสมาชกิภาพทีด่ขี ึน้ใหแ้ก่
สมาชกิสโมสร ชอบทาํงานกบัผูค้นหลากหลาย รวมทัง้มคีวามรูเ้กีย่วกบัโรตารอียา่งด ี
 
ตรวจสอบกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อพจิารณาวา่ ควรจะตอ้งมกีลยุทธ์
ใหม่ๆ  อะไรบา้งเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสมาชกิภาพ 
 
คณะกรรมการสมาชกิภาพควรมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
• ตดิตามเป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรที ่Rotary Club Central 
• สง่เสรมิความสาํคญัของการใหส้มาชกิมคีวามสนใจและมสีว่นรว่ม 
• ใชก้ารสาํรวจประเภทอาชพีเพือ่กาํหนดเป้าหมายอาชพีและธุรกจิต่างๆ ในชุมชนทีย่งัไมม่ี
ผูแ้ทนในสโมสรของทา่น 

• พฒันาแผนงานเพือ่ปรบัปรุงการใหส้มาชกิมสีว่นรว่มและเพือ่การสรรหาสมาชกิทีม่คีวาม
หลากหลายในดา้นอาย ุเพศ และเชือ้ชาต ิ

• สาํรวจสมาชกิภาพและรเิริม่การเปลีย่นแปลงเพื่อตอบสนองขอ้มลูยอ้นกลบั 
• ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิสมาชกิภาพเพือ่ประเมนิสโมสรของทา่น 
• อุปถมัภส์โมสรใหมใ่นชุมชน 
 

5 ส่ิงท่ีสามารถทาํได้เด๋ียวน้ี! 
1. จดัการประชุมใหม้ชีวีติชวีาและน่าสนใจ 

2. ใหส้มาชกิมโีอกาสไดใ้ชค้วามรูแ้ละความชาํนาญหรอืเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  โดยการ

มอบหมายงานทีน่่าสนใจและทา้ทาย 

3. จดัเวลาประชุมใหม้คีวามยดืหยุน่ 

4. วางแผนจดังานสาํหรบัครอบครวั 

5.  เชญิผูม้วีชิาชพีอายนุ้อยใหม้าเรยีนรูป้ระสบการณ์ในโรตารโีดยใหร้ว่มในโครงการหรอื
งานทางสงัคมของสโมสร 

 
  

วางแผนการประชุม
และกจิกรรมในเดอืน
แหง่สมาชกิภาพ 
(สงิหาคม) และเดอืน
แหง่การบรกิาร
เยาวชน (พฤษภาคม) 
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ประเมนิสโมสรของทา่น 
ในฐานะนายกรบัเลอืก ทา่นควรทาํงานใกลช้ดิกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเพือ่
ประเมนิสโมสรของทา่น และกําหนดเป้าหมายดา้นสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central ดู
วธิกีารประเมนิสโมสรทีเ่ครือ่งมอืในการประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment 
Tools)  ทา่นควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสร  
• ทบทวนเป้าหมายสมาชกิภาพในระยะยาวของสโมสรวา่ สโมสรควรจะเป็นอยา่งไรใน 3 

ปี? ใน 5 ปี? 
• ทบทวนประวตัแิละแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสรในระยะ 5 ปี (สถติกิารรกัษาสมาชกิ

ของสโมสร จาํนวนสมาชกิใหม ่จาํนวนสมาชกิใหมท่ีค่งอยูต่่อไปกบัสโมสร การเป็น
ตวัแทนประชากรในชุมชน) 

• ทาํการสาํรวจประเภทอาชพีอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อบง่ชีป้ระเภทอาชพีในชุมชนทีย่งัไมม่ี
ผูแ้ทนในสโมสร 

• หารอืกบัผูว้า่การภาค ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค ประธานสมาชกิภาพของภาค หรอืผูป้ระสานงาน
โรตาร ี

• สง่เสรมิการเขา้รว่มการสมัมนาสมาชกิภาพของภาค 
• ประเมนิวฒันธรรมของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มคีวามสมัพนัธก์นั เสนอแนะ

การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่าํเป็นเพือ่ทาํใหส้โมสรน่าสนใจสาํหรบัสมาชกิปจัจุบนัและ
สมาชกิทีค่าดหวงั 

 
เมือ่ทา่นประเมนิประวตัแิละแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสร รวมทัง้เป้าหมายดา้น 
สมาชกิภาพทีร่า่งเอาไวแ้ลว้ ควรสรา้งแผนปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ ตดิต่อกบั 
ผูป้ระสานงานโรตาร ี
 

ความหลากหลาย 
สโมสรทีม่ลีกัษณะของความหลากหลาย จะมคีวามน่าสนใจและมคีวามหมายมากกวา่ สโมสร
ทีม่คีวามหลากหลายจะสามารถดงึดดูใหม้กีลุ่มของผูม้ปีระสบการณ์และความรูเ้พือ่สรา้งการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ใีนชุมชนไดม้ากกวา่ 
 
การเป็นผูแ้ทนทีม่คีวามแตกต่างในดา้นอาย ุเพศ และเชือ้ชาตขิองสโมสร ควรจะมคีวาม
หลากหลายพอๆ กบัในชุมชน  ใชก้ารสาํรวจและการประเมนิเพือ่ประเมนิความหลากหลาย
ของสโมสรและสรา้งแผนปฏบิตักิารเพือ่ทาํใหเ้กดิโอกาสในการขยายความหลากหลาย 
 

นโยบายของโรตารหีา้มมใิหม้กีารจาํกดัสมาชกิภาพในเรื่องของเพศ เชือ้ชาต ิสผีวิ ความเชื่อ
ทางศาสนาหรอืแหลง่กาํเนิด ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้บงัคบัโรตารสีากล 
 
  

บอกรบัเป็นสมาชกิ
จดหมายขา่ว 
“Membership 
Minute” และเขา้รว่ม 
Discussion Group 
(กลุม่สนทนา) การ
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุใน
เรือ่งสมาชกิภาพ 
(Membership Best 
Practices) ที ่
Rotary.org 

ลงทะเบยีนการสมัมนา
ออนไลน์ (webinar) 
ในเรือ่งสมาชกิภาพที่
กาํลงัจะมขีึน้ หรอืดู
บนัทกึการสมัมนา 
ทีผ่า่นมาแลว้ที ่
www.rotary.org/ 
webinars 
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การดึงดดูความสนใจสมาชิก 
สมาชกิใหมส่ามารถนําความกระตอืรอืรน้ใหม่ๆ  มาสูส่โมสร ความคดิเหน็ใหม่ๆ  และพลงัแหง่
ความกระตอืรอืรน้ ศกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน และผูนํ้าทีค่าดหวงั
ในอนาคต ซึง่ทัง้หมดน้ีจะสามารถชว่ยทาํใหม้ ัน่ใจในความสาํเรจ็ของสโมสรในระยะยาว 
 
เพือ่ทีจ่ะสนบัสนุนใหส้มาชกิสโมสรเชญิสมาชกิใหมเ่ขา้มา ควรทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการ
สมาชกิภาพ ดงัน้ี 
• ทาํโครงการทีม่นีวตักรรมใหม่ๆ  ซึง่ก่อใหเ้กดิความสนใจหรอืสนองตอบความตอ้งการเรง่ด่วน
ในชุมชน 

• สง่เสรมิกจิกรรมสโมสรโดยการใชส้ือ่ทางสงัคม การตลาดแบบขายตรงและสือ่ในทอ้งถิน่เพือ่
แสดงถงึผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน 

• มุง่เป้าหมายไปยงัสมาชกิของกลุ่มหรอืผูม้วีชิาชพีในชุมชนทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนในสโมสรของทา่น 
• ตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี
• เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมารว่มในงานกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ  
 
ลงทะเบยีนหลกัสตูรทาํใหโ้รตารมีคีวามเขม้แขง็ที ่Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ เพือ่ให้
เกดิแนวความคดิในการตดิต่อกบัผูท้ีค่าดวา่จะมาเป็นสมาชกิใหมใ่นชุมชนของทา่นไดม้ากขึน้ 
 
การทาํให้สมาชิกมีส่วนร่วม 
การทาํใหส้มาชกิสโมสรในปจัจุบนัมสีว่นรว่มมคีวามสาํคญัเทยีบเทา่กบัการดงึดดูความสนใจ
สมาชกิใหม ่ในการทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มตอ้งใหพ้วกเขาเขา้รว่มในกจิกรรมต่างๆ  
มอบหมายบทบาทผูนํ้าและสือ่สารกบัพวกเขาอยา่งสมํ่าเสมอ การใชก้ลยทุธเ์พื่อการรกัษา
สมาชกิของสโมสรตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการถามสมาชกิเก่าวา่เหตุใดจงึลาออก 
 
สมาชกิทีม่คีวามสนใจจะอุทศิตน มคีวามกระตอืรอืรน้ และมแีรงกระตุน้จะทาํใหก้จิกรรมของ
สโมสรมคีวามสนุกสนานและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และพวกเขายงัจะเชญิสมาชกิทีค่าดหวงั
เขา้มารว่มในสโมสรอกีดว้ย 
 
ใชเ้ครือ่งมอืประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment Tools) เพือ่บง่ชีจุ้ดแขง็และ
จุดอ่อนในการรกัษาสมาชกิของสโมสร แลว้จงึทาํงานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพือ่
ดาํเนินกลยุทธใ์นการปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 
 
สมาชกิทุกคนของสโมสรควรจะมบีทบาททีก่ระตอืรอืรน้ในการแนะนําและตอ้นรบัสมาชกิใหม ่
มอบหมายใหส้มาชกิใหมแ่ต่ละคนมพีีเ่ลีย้งเพือ่ใหส้ามารถเขา้กบัสโมสรไดง้า่ยขึน้ 
 

การจงูใจสมาชิก 
สิง่จงูใจโดยทัว่ไป มอีาท ิ
• ความเชื่อวา่เป้าหมายจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสโมสร และเป้าหมายสามารถ
บรรลุผลสาํเรจ็ได ้

• โอกาสทางสงัคมทีจ่ะตดิต่อสมัพนัธก์บัอาสาสมคัรอื่นๆ  
• โอกาสในการเป็นเครอืขา่ยดา้นอาชพี 
• สิง่สาํคญัทีแ่สดงถงึความกา้วหน้า 
• การยกยอ่งความพยายามของสมาชกิ 

เฉลมิฉลองสมาชกิใหม่
โดยการจดัพธิรีบั
สมาชกิทีม่คีวามหมาย 
ดแูนวคดิไดจ้ากคูม่อื
การปฐมนิเทศสมาชกิ
ใหม:่ แนวทางสูว่ธิกีาร
สาํหรบัสโมสร (New 
Member Orientation:  
A How-to Guide for 
Clubs)  
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การยกยอ่ง 
การยกยอ่งความพยายามของสมาชกิสโมสรมคีวามสาํคญัสว่นหน่ึงในบทบาทการทาํงานของ
ทา่น ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการยกยอ่งและรางวลัของโรตารไีดท้ี ่Rotary.org และภาคผนวก 6  
 
ภาคของทา่นอาจจะมรีางวลัของภาคสาํหรบัสโมสรหรอืสมาชกิรายบุคคล สอบถามกบัผูว้า่
การภาคหรอืผูช้ว่ยผูว้า่การภาค สโมสรแต่ละสโมสรควรจะสรา้งรางวลัของตนเองขึน้มา  
 
ในฐานะนายก ทา่นเป็นผูม้อบรางวลัใหแ้ก่สมาชกิสโมสรและชุมชน ศกัยภาพในการให้
แรงจงูใจจะเกดิขึน้ไดม้ากทีส่ดุเมือ่มงีานแสดงการยกยอ่งทีจ่ดัขึน้โดย 
• เชญิผูว้า่การภาคเป็นผูม้อบรางวลั 
• เชญิสมาชกิในครอบครวัมารว่มงาน 
• ถ่ายภาพการมอบรางวลัเพือ่ทาํการประชาสมัพนัธข์องสโมสร 
• เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมารว่ม 
 

การติดต่อเช่ือมโยงกบัศิษยเ์ก่า 
สโมสรของทา่นมทีรพัยส์นิทีม่คี่าเป็นศษิยเ์ก่าโรตารนีบัพนัๆ คนซึง่เขา้รว่มในโปรแกรม 
โรตาร ีพวกเขาเป็นผูส้นบัสนุนโรตารทีีม่พีลงั รวมทัง้เป็นสมาชกิและผูบ้รจิาคทีค่าดหวงั  
ศษิยเ์ก่าโปรแกรมโรตารหีมายรวมถงึผูท้ีม่สีว่นรว่มในโปรแกรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• อนิเทอรแ์รคท ์
• โรทาแรคท ์
• การแลกเปลีย่นเยาวชนโรตาร ี
• การแลกเปลีย่นบรกิารชนรุน่ใหม ่
• รางวลัผูนํ้าเยาวชนโรตาร ี(RYLA) 
• ทุนสนัตภิาพโรตาร ี
• ทุนการศกึษาโรตาร ี(ใหทุ้นผา่น Global Grants และ District Grants) 
• ทมีฝึกอบรมอาชพี (สมาชกิและหวัหน้าทมี) 
• ทุนการศกึษาเพื่อทาํหน้าทีท่ตูสนัถวไมตร ี
• ทุนสนบัสนุนสาํหรบัอาจารยม์หาวทิยาลยั 
• กลุม่ศกึษาแลกเปลีย่น (สมาชกิและหวัหน้าทมี) 
• อาสาสมคัรโรตาร ี
 
เชญิศษิยเ์ก่ามาเป็นสมาชกิ หากพวกเขายงัไมพ่รอ้มทีจ่ะเขา้รว่ม ควรสนบัสนุนใหม้สีว่นรว่ม
ในงานและกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร ศษิยเ์ก่าสามารถชว่ยสโมสรไดด้งัน้ี 
• ตดิต่อกบัสโมสรในประเทศอื่นๆ เพือ่การบาํเพญ็ประโยชน์และมติรภาพ 
• สง่เสรมิโรตารโีดยการแบง่ปนัประสบการณ์สว่นตวัวา่โรตารเีปลีย่นแปลงชวีติไดอ้ยา่งไร
กบัสมาชกิสโมสรและสือ่ต่างๆ  

• สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในโปรแกรมโรตารแีก่มติรสหาย 
• คดัเลอืก ปฐมนิเทศ และเป็นเจา้ภาพใหแ้ก่ผูร้ว่มโปรแกรมต่างๆ  

เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถ
เขา้ถงึรายงานที ่
Rotary.org ซึง่จะมชีือ่ 
รายละเอยีดโปรแกรม 
และขอ้มลูการตดิต่อกบั
อดตีผูร้ว่มโปรแกรม 
โรตารทีัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาคของทา่น 

บอกรบัเป็นสมาชกิ
จดหมายขา่ว 
Reconnect ราย  
3 เดอืน เพือ่เรยีนรู้
เกีย่วกบักจิกรรม  
งาน และขา่วสารของ
ศษิยเ์ก่า 
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โรตารมีเีครอืขา่ยทัว่โลกทีม่พีลงัสาํหรบัศษิยเ์ก่า รวมทัง้ผูนํ้าชุมชนและผูนํ้าธุรกจิซึง่สามารถ
เป็นทรพัยากรทีย่ิง่ใหญ่สาํหรบัการทาํงานในวชิาชพีของพวกเขา เน้นถงึความสาํคญัของ
โอกาสและประโยชน์ในการเขา้รว่มในโรตารเีมือ่พดูคุยกบัศษิยเ์ก่าเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มใน
สโมสรของทา่น 
 

สโมสรใหม่ 
หากสโมสรของทา่นอุปถมัภส์โมสรใหม ่ควรมอบหมายความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่
สมาชกิ 
• ชว่ยในการวางแผน และจดักระบวนการบรหิารใหส้โมสรใหม ่   
• ชว่ยในการจดัโครงการและโปรแกรมของสโมสรใหม ่
• รายงานต่อผูว้า่การภาคตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเกีย่วกบัความกา้วหน้าของสโมสรใหม ่
ในชว่งหน่ึงปีแรก 

• ทาํหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ยา่งน้อย 2 ปี 
 
เมือ่ทา่นไดย้นิวา่มกีลุม่สมาชกิโรตารทีีเ่หน็ชอบอยากใหม้กีารประชุมในวนัและเวลาที่
แตกต่างกนั หรอืกลุม่สมาชกิในชุมชนทีม่คีวามกระตอืรอืลน้และมคีวามสนใจซึง่ไมส่ามารถ
รว่มประชุมตามวนัเวลาประชุมทีก่าํหนดของสโมสรได ้จงแนะนําใหเ้ริม่สโมสรใหมแ่ละเสนอ
จะใหก้ารอุปถมัภ ์ 
  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีผู่ว้า่การภาค คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค หรอื
คณะกรรมการขยายสโมสรของภาค หาดขูอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารเริม่ตน้สโมสรที ่Rotary.org 
 
  

นายกสโมสรโรตารอีคีลบั
มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการประชุม
สโมสรทีแ่ตกต่างออกไป
โดยมรีะบุอยูใ่นธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสร 
โรตาร ี ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่“สิง่ทีต่อ้ง 
รูเ้กีย่วกบัสโมสรโรตาร ี
อคีลบั” (What You Need 
to Know About Rotary 
E-Clubs) หรอืตดิต่อกบั
ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุน
สโมสรและภาค (Club 
and District Support 
representative) 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นจะทาํอยา่งไรใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะชว่ยใหส้โมสรมคีวามคดิรเิริม่ใหม่ๆ  และมคีวามยดืหยุน่ไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะดงึดดูความสนใจสมาชกิใหมม่าสูส่โมสรไดอ้ยา่งไร? 
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รางวลัของโรตาร ี
การประกาศเกยีรตคิณุของประธานโรตารสีากล (Presidential Citation) 
ในแต่ละปีประธานโรตารจีะพฒันาเป้าหมายต่างๆ เพือ่สง่เสรมิใหส้โมสรมคีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สโมสรที่
บรรลุเป้าหมายเหลา่น้ีจะไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของประธานโรตารสีากล การเสนอชื่อจะตอ้งกระทาํภายในวนัที ่31 
มนีาคม  
 

Significant Achievement Awards 
ผูว้า่การภาคสามารถเสนอชื่อโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ในชุมชนของสโมสรทีม่คีวามโดดเดน่เพือ่ใหไ้ดร้บัรางวลัน้ี ตดิต่อกบั
ผูว้า่การภาคหากทา่นตอ้งการเสนอโครงการของทา่น ตอ้งสง่การเสนอชื่อไปยงัโรตารภีายในวนัที ่15 มนีาคม  
 

การประกาศเกยีรตคิณุแนวทางการบรกิาร (Avenues of Service Citation) 
นายกสโมสรสามารถเสนอชื่อสมาชกิหน่ึงคนทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในแต่ละแนวทางของการบรกิาร 5 
แนวทาง คอื สโมสร อาชพี ชุมชน ระหวา่งประเทศ และเยาวชน  การเสนอชื่อสามารถทาํไดต้ลอดปีโรตาร ี
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรื่องน้ีและรางวลัโรตารอีื่นๆ ที ่Rotary.org 
 
  

ภาคผนวก 6 
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•

•

ลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆ
ค้นหาทรัพยากร

• เชื�อมโยงกับชุมชนออนไลน์
•

•

พูดคุยกับผู้ลงทะเบียนอื�นๆ และผู้ดำเนินรายการของคอร์ส

สร้างประวัติผู้ใช้และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื �องราวโรตารีของท่าน, กาํหนดเป้าหมายที � Rotary Club
Central, สมคัรขอรบัทนุสนับสนุน และอื �นๆ อีกมาก

เยี�ยมชมศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที� www.rotary.org/myrotary เพื�อเรียนรู้ให้
มากขึ�น

 

เรียนรู้
ได้ในทุกที�
กบัศูนย์  
การเรียนรู้
ของโรตารี
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บทท่ี 5 

 

ประชาสมัพนัธโ์รตาร ี

  
ความสามารถของเราในการแกไ้ขปญัหาทีท่า้ทายโลกอยา่งยิง่ทัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลกไดม้าจากพลงัรว่ม
ของสมาชกิ 1.2 ลา้นคน จงจนิตนาการสิง่ทีเ่ราจะสามารถทาํสาํเรจ็ไดด้ว้ยสมาชกิจาํนวนมากขึน้และการ
สนบัสนุนจากชุมชนทีม่ากขึน้ดว้ย ทาํใหม้ ัน่ใจวา่ชุมชนของทา่นรูว้า่สโมสรและโรตารโีดยรวมกาํลงัทาํอะไร 
 
การสง่เสรมิโรตารแีละงานทีส่โมสรทาํเพือ่ปรบัปรงุชุมชนใหด้ขีึน้เป็นแนวทางหน่ึงในการทาํใหส้โมสร
เตบิโตและสามารถหาอาสาสมคัรรวมทัง้ผูบ้รจิาคเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ได ้
 
ทา่นเป็นสว่นหน่ึงทีส่าํคญัในเรื่องราวของโรตาร ีในฐานะนายก ทา่นมโีอกาสทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บั
สมาชกิสโมสร ชว่ยในการตดิต่อเชื่อมโยงความรูแ้ละความชาํนาญดา้นอาชพีทีห่ลากหลายเขา้ดว้ยกนั
เพือ่ทาํใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้แก่ชุมชน บอกเล่าเรือ่งราวเพือ่ประชาสมัพนัธส์โมสรของ
ทา่น ดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม่ๆ  และขอรบัการสนบัสนุนจากชุมชน 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบในการประชาสมัพนัธ ์
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายก 
คดัเลอืกและประชมุรว่มกบัคณะกรรมการ
ประชาสมัพนัธข์องสโมสร 

ทาํหน้าทีเ่ป็นโฆษกของสโมสรต่อสือ่มวลชน หรอื
กาํหนดใหส้มาชกิคนหน่ึงทาํหน้าทีโ่ฆษก 

ทบทวนกจิกรรมการประชาสมัพนัธใ์นปจัจุบนั 
ที ่Rotary Club Central 

ใหข้า่วคราวปจัจุบนัเกีย่วกบัพนัธกจิของโรตารแีละความ
พยายามเพือ่ชมุชนของสโมสรแก่ผูนํ้าธุรกจิและผูนํ้า
ประชาชน ผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาว ตลอดจนองคก์รอืน่ๆ  

จดัใหส้โมสรวางแผนโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะ
ดงึดดูความสนใจในทางบวกของสือ่ 

สรา้งความสมัพนัธก์บัสือ่มวลชนและองคก์รอืน่ในทอ้งถิน่ 

กาํหนดเป้าหมายการประชาสมัพนัธข์องสโมสร
โดยการใช ้Rotary Club Central 

สง่เสรมิโรตารแีก่มติรสหาย ครอบครวั และเพือ่นรว่มงาน  

 เผยแพรโ่ครงการบาํเพญ็ประโยชน์หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ที่
แสดงถงึพนัธกจิและคณุคา่ของโรตาร ี

 ใชเ้ครอืขา่ยทางสงัคมทาํใหชุ้มชนตระหนกัถงึงาน
กจิกรรมของสโมสร 

 

ทรพัยากรสาํคญั
สาํหรบัความพยายาม
ในการประชาสมัพนัธ์
คอื แบรนดเ์ซน็เตอร ์
(Brand Center) ของ
โรตาร ีซึง่เป็นทีท่ีท่า่น
จะสามารถคน้หาโลโก ้
คาํแนะนําต่างๆ 
โฆษณาเพือ่การ
สง่เสรมิและแมแ่บบ
ของเอกสารต่างๆ 
รวมทัง้แนวทางการ
ประชาสมัพนัธท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพ 
(Effective Public 
Relations guide) 
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คณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องสโมสร (Club Public 
Relations Committee) 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องสโมสรพฒันาและดาํเนินแผนงานทีจ่ะใหข้า่วสารเกีย่วกบัโรตาร ีและ
กจิกรรมรวมทัง้โครงการของสโมสรแก่สาธารณชน ในฐานะนายกสโมสร ทา่นสามารถชว่ยดาํเนินการ
และประเมนิความพยายามในการประชาสมัพนัธข์องสโมสร สโมสรของทา่นอาจจะแกไ้ขขอ้บงัคบัให้
แสดงถงึหน้าทีร่บัผดิชอบเฉพาะของคณะกรรมการชุดน้ี โดยเพิม่เตมิคณะอนุกรรมการตามทีต่อ้งการ 
 
เลอืกกรรมการประชาสมัพนัธซ์ึง่พดูเสยีงดงัฟงัชดั กระตอืรอืรน้และมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรตารแีละสโมสร
ของทา่น  หากเป็นไปได ้ควรเลอืกประธานคณะกรรมการทีม่วีชิาชพีประชาสมัพนัธห์รอืมปีระสบการณ์
งานสือ่และมคีวามสมัพนัธใ์นการทาํงานกบัสือ่ในทอ้งถิน่ 
 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
• ทํางานให้บรรลุเป้าหมายประชาสมัพนัธ์ของสโมสรในปีที่จะมาถึง (ดูส่วนของการประชาสมัพนัธ์ที ่

Rotary Club Central) 
• ทําความคุน้เคยกบัทรพัยากรการประชาสมัพนัธ์ของโรตารรีวมทัง้แบรนด์เซน็เตอร ์(Brand Center) 
ของโรตาร ี

• สรา้งความตระหนกัในกจิกรรมของสโมสรในหมูส่มาชกิสโมสร สือ่ และสาธารณชน 
• ปรบัปรงุโครงการและกจิกรรมใหด้ขีึน้เพือ่ใหเ้ป็นทีส่นใจของสือ่ 
• ชว่ยสรา้งภาพลกัษณ์สาธารณะทีจ่ะดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหม ่
 
การประชาสมัพนัธ์ที่มปีระสทิธภิาพต้องใช้เวลา ความพยายามและการวางแผน ก่อนเริม่ต้นปีโรตาร ี
ขอให้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์สโมสรพฒันาแผนปฏิบตัิการที่บ่งชี้ถึงผู้รบัข่าวสาร กลยุทธ์และ
เครื่องมอืต่างๆ รวมทัง้โครงการและกจิกรรมทีจ่ะทาํการสง่เสรมิ ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืเป็น
ผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์ 
 

ใช้ส่ือทางสงัคม (Get Social)  
แบ่งปนัรูปภาพที่สนุกสนาน งานหาทุนต่างๆ การรอ้งขออาสาสมคัรเพื่อทําโครงการและอื่นๆ ผ่านสื่อ
ทางสงัคมของสโมสรและของสมาชกิ  ตดิตามกลุ่มในทอ้งถิน่เพื่อรบัฟงัเรื่องราวเกี่ยวกบัความต้องการ
ของชุมชนหรอืผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีเ่ป็นไปได ้

 
ผูว้า่การภาค ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค ประธานประชาสมัพนัธข์องภาค และผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะ
ของโรตาร ี(RPIC) สามารถใหค้าํแนะนําและชว่ยสโมสรในเรือ่งของการประชาสมัพนัธ ์ดคูาํอธบิายวธิี
จดัการกบัการประชาสมัพนัธท์ีม่ผีลในทางลบไดใ้นคูม่อืวกิฤตสิือ่ (Media Crisis Handbook) 
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การตอบคาํถามเก่ียวกบัโรตารี 
ในฐานะนายกสโมสร ทา่นคอืหน้าตาของสโมสรของทา่น  ทา่นมโีอกาสทีจ่ะพดูต่อสาธารณชน
ในงานกจิกรรมโครงการและโอกาสอื่นๆ  ทา่นควรจะสามารถตอบคาํถามพืน้ฐานดว้ยคาํตอบ
งา่ยๆ เชน่ โรตารคีอือะไร? โรแทเรยีนคอืใคร? โรตารทีาํอะไร? 
 
แต่หากไมม่ัน่ใจในคาํตอบ คาํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity 
Guidelines) อาจจะชว่ยได ้ 
 

โรตารรีวมผูนํ้า 
• โรตารรีวมเอาผูนํ้าทีผ่นึกความชาํนาญในการแกไ้ขปญัหาทา้ทายทีย่ากยิง่ ซึง่ชุมชน
เผชญิอยู ่

• โรตารใีชป้ระโยชน์จากความเขม้แขง็และประสบการณ์ของผูนํ้าดา้นวชิาชพีและชุมชน
จากเกอืบทุกประเทศทัว่โลก 

 

โรตารแีลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
• ทีโ่รตาร ีเราตระหนกัและยกยอ่งมมุมองทีห่ลากหลายในระหวา่งการประชุมสโมสร การ
ประชุมใหญ่ภาค โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ และงานทางสงัคมต่างๆ 

• โรตารจีดัหาสถานทีต่ามความเชีย่วชาญและความสนใจของท่าน ไมว่า่ทา่นจะตอ้งการ
เป็นผูนํ้าโครงการหรอืมสีว่นรว่มในโครงการ โรตารยีนิดตีอ้นรบัการมสีว่นรว่มของทา่น 

 

โรตารลีงมอืปฏบิตั ิ
• โรตารสีรา้งความเปลีย่นแปลงในทางบวกแก่ชุมชนทัว่โลกผา่นโครงการบาํเพญ็
ประโยชน์ 

• สโมสรโรตารรีว่มพลงัในการดาํเนินโครงการทีม่ผีลกระทบและยัง่ยนืในชุมชนทัว่โลก 
ตัง้แต่การเกบ็รกัษาอาหารไปจนถงึการจดัหาน้ําสะอาดและปรบัปรงุสขุภาพของมารดา 

 

โดยผา่นโรตาร ี
• เราสรา้งความสมัพนัธท์ีย่าวนานชัว่ชวีติ 
• เรายกยอ่งพนัธะสญัญาของเรา 
• เราเชื่อมโยงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย 
• เราใชค้วามเป็นผูนํ้าและความชาํนาญเพือ่จดัการกบัประเดน็ปญัหาทางสงัคม 

 
คาํตอบของทา่นควรจะเป็นไปในทางสรา้งสรรค ์เป็นความจรงิ เฉพาะเจาะจงและกระชบั 
หลกีเลีย่งการใชภ้าษาโรตารซีึง่ผูท้ีม่ใิชโ่รแทเรยีนอาจจะไมเ่ขา้ใจ เชน่ ผูว้า่การภาค ภาค 
เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตาร ีโปลโิอพลสั ดจูุดเน้นในการพดูคุยทีส่าํคญัทีภ่าคผนวก 7 

 

  

ดขูอ้มลูและเรือ่งทีส่าํคญั
ไดจ้ากเอกสารขอ้มลู 
Rotary at a Glance 
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การใช้ตราสญัลกัษณ์โรตารี 
โลโกท้างการของโรตารบี่งชีถ้งึโรตารแีละพนัธะสญัญาของเราในการปรบัปรงุชุมชนทัว่โลกใหด้ขีึน้ โรตารี
สากลเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้และตราสญัลกัษณ์แหง่การบรกิาร (ตราสญัลกัษณ์โรตารแีละ
รายการในบทที ่14 ของคูม่อืปฏบิตักิาร – Manual of Procedure) เพือ่ประโยชน์ของโรแทเรยีนทัว่โลก 
 
เมือ่ทา่นผลติเอกสารของสโมสรและเอกสารโครงการของสโมสร ใหใ้ชค้าํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและ
ภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) ทีแ่บรนดเ์ซน็เตอร ์(Brand Center) และประมวลนโยบาย
โรตาร ีผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาคยงัสามารถชว่ยเหลอืทา่นได ้
 

  

การถอดแบบตราสญัลกัษณ์โรตาร ี
เมือ่ถอดแบบตราสญัลกัษณ์โรตาร ีตอ้งทาํตามคาํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and Visual 
Identity Guidelines) ทีอ่นุญาตใหส้โมสรโรตารแีละหน่วยงานอื่นๆ ของโรตาร*ี ใช ้ ตราสญัลกัษณ์ตอ้ง 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ปรบัแก ้หรอืมสีิง่กดีขวางใดๆ หรอืถอดแบบเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากรปูแบบที่
สมบรูณ์ สโมสรสามารถดาวน์โหลดโลโกส้าํหรบัโรตาร ีมลูนิธโิรตาร ีและโปรแกรมโรตารอีื่นๆ ไดท้ีแ่บรนด์
เซน็เตอร ์(Brand Center)  
 
 
 
_______________ 
* หน่วยงานโรตารคีอืโรตารสีากล มลูนิธโิรตาร ีสโมสรโรตารหีรอืกลุม่สโมสร ภาคโรตารหีรอืกลุม่ภาค (รวมทัง้
กจิกรรมของภาครว่มหรอืกลุม่บรหิารภาครว่ม) กลุม่โรแทเรยีนปฏบิตักิาร กลุม่มติรภาพโรตาร ีคณะกรรมการ
เจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่โรตาร ีและหน่วยงานในอาณาเขตบรหิารของโรตารสีากล โปรแกรมโรตารแีตล่ะ
โปรแกรมมไิดเ้ป็นหน่วยงานของโรตาร ี  
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แนวทางการตัง้ชือ่ 
ในการตัง้ชื่อกจิกรรม โครงการ โปรแกรม เวบ็ไซตห์รอืสิง่พมิพ ์สโมสรโรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ ของ 
โรตารตีอ้งใชช้ื่อของตน และตอ้งไมใ่ชแ้ต่เพยีงคาํวา่ “โรตาร”ี เทา่นัน้  ตวัอยา่งการตัง้ชื่อทีเ่หมาะสมเชน่ 
• โครงการทาํความสะอาดของสโมสรโรตารแีวลยี ์
• สวนสาธารณะ 100 ปีโรตารขีองสโมสรเมาเทนซติี ้
• www.anycityrotaryclub.org 
 
เอกลกัษณ์ของสโมสรโรตาร ีซึง่ประกอบดว้ยตราสญัลกัษณ์โรตารทีีเ่ป็นทางการพรอ้มดว้ยชื่อสโมสรควร
จะใชใ้นการสือ่สารทุกประเภทของสโมสรรวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วกบักจิกรรม โครงการ และโปรแกรมของ
สโมสร ดคูาํแนะนําเฉพาะเรือ่งสาํหรบัการตัง้ชื่อโครงการสโมสรทีป่ระมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code 
of Policies) หรอืตดิต่อผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค 
 

 
 

เครือ่งหมายโรตารบีนสนิคา้เพือ่การหาทุน 
มผีูข้ายเกอืบ 250 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายโรตาร ีดรูายชื่อผูม้ลีขิสทิธิท์างการได้
ที ่Rotary.org หรอืทาํเนียบทางการ (Official Directory)  
 
หากสโมสรของทา่นตอ้งการหาทุนสาํหรบัโครงการในชว่งเวลาจาํกดัโดยการขายสนิคา้ทีม่เีครื่องหมาย 
โรตาร ีตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่สนิคา้นัน้มชีื่อสโมสรโรตารขีองทา่น เอกลกัษณ์ของสโมสร ชื่องานหรอืโครงการ
ทีห่าทุน และวนัเวลาของโครงการ และตอ้งแน่ใจวา่ทา่นซือ้สนิคา้จากผูม้ลีขิสทิธิท์ีเ่ป็นทางการของโรตาร ี
หากสโมสรตอ้งการขายของเพื่อการหาทุนในระยะยาว ทา่นจะตอ้งสมคัรขอลขิสทิธิ ์โปรดตดิต่อ 
rilicensingservices@rotary.org หากมคีาํถามเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นจะตอบคาํถามน้ีอยา่งไร – โรตารคีอือะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะเตรยีมตวัในการเป็นโฆษกของสโมสรอยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สโมสรจะลองทาํตามความคดิเหน็ทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆ  อะไรบา้ง? 
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ประเดน็สาํคญัสาํหรบัการพดูคยุเกีย่วกบัโรตาร ี
ใชส้าร (message) ต่างๆ เหลา่น้ีเมือ่พดูคุยเกีย่วกบัโรตารกีบัผูม้วีชิาชพีทางสือ่และในเอกสารประชาสมัพนัธร์วมทัง้สนุทร
พจน์ของทา่น  
 
โรตารีทาํให้เกิดเครือข่ายผู้นําท่ีเป็นอาสาสมคัรทัว่โลกซ่ึงอทิุศตนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีท้าทายมนุษยชาติทัว่โลกอย่างย่ิง 
• โรตารใีชค้วามเขม้แขง็และประสบการณ์ของผูนํ้าวชิาชพีและผูนํ้าชุมชน 1.2 ลา้นคนจากเกอืบทุกประเทศ เพื่อชว่ยเหลอื
ครอบครวัทีม่คีวามขาดแคลน 

• จากการเกบ็รกัษาอาหารในทอ้งถิน่ไปจนถงึการจดัหาน้ําสะอาดและการปรบัปรงุสขุภาพของมารดา สโมสรโรตารรีวมพลงั
ในการทาํโครงการทีย่ ัง่ยนืซึง่มผีลกระทบทีแ่ทจ้รงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• โรตารมีแีนวนโยบายสาํหรบัชายและหญงิทีป่ระสบความสาํเรจ็ในทุกเชือ้ชาต ิความเชื่อ และวฒันธรรม เพือ่ทาํใหโ้ลกน้ีน่า
อยูย่ ิง่ขึน้จากการบาํเพญ็ประโยชน์ของอาสาสมคัร 

 
เป้าหมายด้านมนุษยชาติท่ีมีความสาํคญัสงูสดุของโรตารี คือ การขจดัโปลิโอทัว่โลก 
• โรตารแีละพนัธมติรใกลจ้ะขจดัโปลโิอใหห้มดไปโดยบรรลุผลสาํเรจ็ในการลดผูป้ว่ยดว้ยโรคโปลโิอลงได ้99% ตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1988 โปลโิอจะเป็นโรคทีส่องรองจากฝีดาษทีถ่กูขจดัใหห้มดไปในประวตัศิาสตรเ์ชือ้โรครา้ยของมนุษย ์

• บทบาทสาํคญัของโรตารคีอืการหาทุน การสนบัสนุนและการขบัเคลื่อนอาสาสมคัร 
• สมาชกิโรตารไีดบ้รจิาคเงนิมากกวา่ 1.2 พนัลา้นเหรยีญและชัว่โมงการทาํงานของอาสาสมคัรนบัไมถ่ว้นเพือ่ปกป้องเดก็ๆ 
กวา่ 2.5 พนัลา้นคนใน 122 ประเทศจากโรคโปลโิอ 

• โรตารทีาํงานเพื่อหาทุนอกี 35 ลา้นเหรยีญในแต่ละปีจนถงึปี 2018 เพือ่การขจดัโรคโปลโิอ และจะไดร้บัการสมทบ 2 ต่อ 1 
จากมลูนิธบิลิลแ์อนดเ์มอรล์นิดาเกทส ์

 
โรตารีขยายผลกระทบได้สงูสดุจากการมีเพ่ือนร่วมโครงการใหม่ๆ 
• แนวทางการมุง่สูเ่ป้าหมายในรปูแบบธุรกจิของโรตาร ีเน้นความสาํคญัถงึความตอ้งการในการมสีว่นรว่มของชุมชน 
เป้าหมายทีว่ดัได ้และการทาํใหเ้กดิผลกระทบรวมทัง้ความยัง่ยนืสงูสดุ 

• โรตารจีดัรวบรวมทรพัยากรต่างๆ จากการเป็นหุน้สว่นรว่มกบัองคก์รดา้นมนุษยชาตชิัน้นําอื่นๆ เพือ่การต่อสูก้บัโรครา้ย
และการไมรู่ห้นงัสอือยา่งมปีระสทิธภิาพ การปรบัปรงุสขุภาพของแมแ่ละเดก็ การปรบัปรงุการเขา้ถงึน้ําสะอาด และการ
ลดความยากจนรวมทัง้ขอ้ขดัแยง้ทัว่โลก 

 
โรตารีสร้างสนัติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศผา่นการศึกษาและการบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์
รวมทัง้โดยการสานสมัพนัธก์บัผูนํ้าหนุ่มสาว 
• ผูส้าํเรจ็การศกึษามากกวา่ 600 คนในโปรแกรมปรญิญาโทของศนูยส์นัตภิาพโรตาร ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งทีเ่ป็นผู้
ตดัสนิใจทีส่าํคญัในรฐับาล บรษิทั และองคก์รต่างๆ ทัว่โลก 

• โครงการเพือ่เพื่อนมนุษยข์องโรตารชีว่ยป้องกนัสาเหตุทีเ่ป็นรากฐานของขอ้ขดัแยง้ เชน่ ความยากจน การไมรู่ห้นงัสอื 
และการขาดแคลนน้ําสะอาด 

• การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตารสีง่เสรมิไมตรจีติระหวา่งประเทศ โดยการจดัใหน้กัเรยีนมธัยมปลาย 8,500 คน ไดไ้ป
อาศยัและศกึษาในประเทศต่างๆ กวา่ 100 ประเทศในแต่ละปี 

• องคก์รบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัผูนํ้าหนุ่มสาว 2 องคก์รของโรตาร ีคอื อนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท ์สง่เสรมิการบาํเพญ็
ประโยชน์ของอาสาสมคัร ความเป็นผูนํ้าและการพฒันาวชิาชพี 

ภาคผนวก 7 



บนัทกึ
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บทท่ี 6 

 

มลูนิธโิรตาร ี

  
พนัธกจิของมลูนิธโิรตารคีอื ช่วยใหส้มาชกิโรตารสีามารถเพิม่พนูความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลก ไมตรจีติ 
และสนัตภิาพไดโ้ดยการปรบัปรงุดา้นสขุภาพ สนบัสนุนการศกึษาและบรรเทาความยากจน การทีส่โมสร
สนบัสนุนมลูนิธโิรตารสีรา้งความเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ชวีติของผูค้นทัว่โลกได ้ 
 
มลูนิธชิว่ยใหทุ้นแก่กจิกรรมเพื่อเพือ่นมนุษย ์ตัง้แต่โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่ไปจนถงึความ 
คดิรเิริม่ทัว่โลก สโมสรหรอืภาคสามารถสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธเิพือ่มสีว่นรว่มในโครงการ
หรอืใหทุ้นการศกึษา มลูนิธยิงัเป็นผูนํ้าทัว่โลกในการรณรงคต์่างๆ ของโรตาร ีเชน่ การกวาดลา้งโปลโิอ 
และการสง่เสรมิสนัตภิาพ 
 
การมสีว่นรว่มในกจิกรรมของมลูนิธ ิเชน่ ทุนการศกึษาและทมีฝึกอบรมอาชพี ยงัชว่ยทาํใหเ้กดิความสนใจ
แก่สมาชกิทีค่าดหวงัและทาํใหส้มาชกิปจัจุบนัมสีว่นรว่ม และทาํใหพ้วกเขาไดร้บัแรงจงูใจในการบรจิาคแก่
มลูนิธดิว้ย 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัมลูนิธโิรตาร ี
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายกสโมสร 
แต่งตัง้และประชุมกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารี
ของสโมสร 

ประชมุกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร 

ทบทวนการมสีว่นรว่มในโปรแกรมของมลูนิธ ิโดย
การใช ้Rotary Club Central 

ทบทวนแนวโน้มการบรจิาคเงนิของสโมสรที ่Rotary 
Club Central อยา่งสมํ่าเสมอ 

ทบทวนแนวโน้มการบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตารขีอง
สโมสรที ่Rotary Club Central 

ประชมุกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารเีพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่
สโมสรมคีุณสมบตัจิะสมคัรขอรบัทนุสนบัสนุนของ 
โรตาร ีและมกีารสง่รายงานตรงตามเวลา 

กาํหนดเป้าหมายในการบรจิาคเงนิและการมสีว่น
รว่มในโปรแกรมก่อนเริม่ตน้ปีของทา่นที ่Rotary 
Club Central 

เขา้ใจและเหน็ชอบในบนัทกึความเขา้ใจ 
(Memorandum of Understanding) ของสโมสร 

ทาํงานกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารเีพือ่ใหม้ ัน่ใจ
วา่สโมสรมคีณุสมบตัทิีจ่ะขอรบัทนุสนบัสนุนของ 
โรตาร ี

มัน่ใจวา่มกีารสง่รายงานของโครงการทุนสนบัสนุนที่
ยงัดาํเนินการอยูต่รงตามเวลา 

ทรพัยากรทีส่าํคญัคอื 
ขอ้มลูอา้งองิ – มลูนิธ ิ
โรตาร ี(Rotary 
Foundation Reference 
Guide) ซึง่หาไดจ้าก 
shop.rotary.org 
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การเป็นผูนํ้าของทา่นจะสาํคญัยิง่เมือ่สโมสรกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ืองไปสูเ่ป้าหมายของมลูนิธ ิ
สง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่มโดย 
• ขอใหส้มาชกิสโมสรบรจิาคเงนิใหแ้ก่มลูนิธ ิ ใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษแก่สมาชกิทีย่งัไมเ่คย
บรจิาค 

• ยกยอ่งการบรจิาคและการเขา้รว่มโครงการทุนสนบัสนุนของโรตาร ี
• จดัการเงนิทุนสนบัสนุนของมลูนิธอิยา่งเหมาะสม 
• สง่ขอ้คดิเหน็เสนอแนะสาํหรบั District Grant 
• นําโดยการทาํเป็นตวัอยา่งและบรจิาคเงนิสว่นตวัใหม้ลูนิธโิรตาร ี
 

คณะกรรมการมลูนิธิโรตารีของสโมสร (Club Rotary 
Foundation Committee) 
โครงสรา้งคณะกรรมการมูลนิธโิรตารขีองสโมสรถูกกําหนดโดยเป้าหมายมูลนิธทิี่สโมสรตัง้
เอาไว้  หากท่านวางแผนจะสมคัรทุน Global Grant สโมสรของท่านอาจจะต้องการคณะ 
อนุกรรมการทุนสนบัสนุน สโมสรสามารถเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัสโมสรเพื่อใหแ้สดงถงึหน้าที่
รบัผดิชอบโดยเฉพาะของคณะกรรมการมูลนิธ ิและเพิม่เตมิคณะอนุกรรมการตามต้องการ 
(ภาคผนวก 5) ควรเลอืกกรรมการทีม่คีวามชํานาญในการสื่อสารเป็นอยา่งด ีมปีระสบการณ์
ระหวา่งประเทศ และมปีระสบการณ์การเป็นอาสาสมคัรในต่างประเทศหรอืในชุมชน ผูท้ีเ่คย
รว่มโปรแกรมทุนสนบัสนุนเป็นตวัเลอืกทีด่เีชน่กนั 
 
คณะกรรมการมลูนิธโิรตารมีหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
• จดัโปรแกรมของมลูนิธโิรตารทีีใ่หแ้รงบนัดาลใจ 
• ขอใหศ้ษิยเ์ก่าหรอือาสาสมคัรแบง่ปนัประสบการณ์เกีย่วกบัมลูนิธโิรตารใีนการประชุม
สโมสร 

• บรรลุเป้าหมายประจาํปีของสโมสรในการบรจิาคใหม้ลูนิธ ิ
• ใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิสโมสรเรือ่งมลูนิธโิรตาร ี
• สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรเขา้รว่มในกจิกรรมและทุนสนบัสนุนของโรตาร ีและบรจิาคเงนิให้
มลูนิธ ิ

• สือ่สารเป้าหมายของมลูนิธทิีก่ําหนดโดยภาคและกรรมการมลูนิธโิรตารแีก่สมาชกิสโมสร 
• มัน่ใจวา่มกีารดแูลทุนสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 
 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี(Lead 
Your Club: Rotary Foundation Committee) 
 

การสนับสนุนของภาค 
กรรมการมูลนิธิโรตารีสามารถช่วยให้สโมสรติดต่อกบัสโมสรที่ทํางานหรือมีโครงการที่
คลา้ยคลงึกนั ท่านสามารถหารายละเอยีดวธิกีารเขา้ร่วมโปรแกรมของมูลนิธโิรตารไีด้จาก
หนงัสอืมลูนิธโิรตาร ีขอ้มลูอา้งองิ (The Rotary Foundation Reference Guide) 
 
  

นายก เลขานุการ 
เหรญัญกิ และ
ประธานมลูนิธโิรตารี
ของสโมสรสามารถดู
รายงานการบรจิาค
เงนิใหม้ลูนิธโิรตารี
ของสโมสรไดท้ี ่
Rotary.org 
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การสมัมนามลูนิธโิรตารขีองภาค 
การสมัมนามลูนิธโิรตารขีองภาคเป็นการสมัมนาเพือ่ใหส้มาชกิโรตารทุีกคนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัสารสาํคญั 
(message) ของมลูนิธโิรตารใีนการจะบรรลุสนัตภิาพและความเขา้ใจระหวา่งกนั นายกสโมสรและ
กรรมการมลูนิธขิองสโมสรตลอดจนโรแทเรยีนทีส่นใจควรเขา้รว่มสมัมนาเพือ่เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบั
โปรแกรม ทุนสนบัสนุนและการหาทุน 
 

การสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน 
ในการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน สมาชกิสโมสรจะเรยีนรูว้ธิจีดัการทุนสนบัสนุนของโรตารใีหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัในการดแูลเงนิของมลูนิธ ิและการทาํบนัทกึความเขา้ใจ 
(MOU) ของสโมสร สมาชกิสโมสรหน่ึงคนตอ้งเขา้รว่มการสมัมนาน้ีเพือ่ใหส้โมสรมคีุณสมบตั ิดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิในคูม่อืจดัการทุน Global Grant (Manage Your Global Grant) 
 

การดแูลเงนิทุนและการมคีุณสมบตั ิ  
เพื่อแสดงถงึพนัธะสญัญาในการจดัการเงนิทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตารอีย่างมจีรยิธรรม ผูอุ้ปถมัภ์ทุน
สนับสนุนต้องมคีุณสมบตัทิี่ภาครบัรอง เมื่อภาคทําให้สโมสรมคีุณสมบตัแิล้ว ท่านจงึจะสามารถสมคัร
ขอรบัทุน Global Grant ได ้มลูนิธมิขีอ้กาํหนดอยา่งน้อย 2 ขอ้ สาํหรบัการมคีุณสมบตัขิองสโมสร ดงัน้ี 
• นายกรบัเลอืกหรอืผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากสโมสรเขา้รว่มสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุนของภาค 
• นายกและนายกรบัเลอืกลงนามในบนัทกึความเขา้ใจของสโมสรในนามของสโมสร 
 

ภาคของทา่นอาจจะมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิ  
 

ทุนสนบัสนุนและโปรแกรมของโรตาร ี
ทนุสนับสนุนของโรตารี ม ี2 ประเภท คอื 
1. District Grants เป็นทุนทีจ่า่ยใหเ้พยีงครัง้เดยีวซึง่จะชว่ยใหส้โมสรและภาคสามารถสนองความ

ตอ้งการทัง้ในทอ้งถิน่และต่างประเทศไดท้นัท ีภาคเป็นผูบ้รหิารจดัการและจา่ยเงนิทุนเหลา่น้ีสาํหรบั
กจิกรรมซึง่สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของมลูนิธ ิ 

 

2. Global Grants ใหโ้อกาสแก่สโมสรและภาคในการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่น้นความสาํคญัทางกลยุทธแ์ละ
มผีลกระทบสงู ทุนสนบัสนุนน้ีใหเ้งนิแก่โครงการเพือ่เพือ่นมนุษยร์ะหวา่งประเทศขนาดใหญ่ ทมี
ฝึกอบรมดา้นอาชพีและทุนการศกึษาทีย่ ัง่ยนืและวดัผลไดใ้นหน่ึงเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตารี
หรอืมากกวา่ดงัต่อไปน้ี 
• สนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
• การป้องกนัและรกัษาโรค 
• น้ําและการสขุาภบิาล 
• สขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 
• การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 
• การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
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โปลิโอพลสั  โรตารมีเีป้าหมายในการขจดัโปลโิอใหห้มดไป สมาชกิไดบ้รจิาคเงนิมากกว่าหน่ึงพนัลา้น
เหรยีญเพื่อขจดัโปลโิอ นอกจากน้ีแลว้ โรแทเรยีนยงัทาํหน้าทีเ่ป็นเครอืขา่ยอาสาสมคัรในระดบัทอ้งถิน่ที่
ใหก้ารสนับสนุนที่หน่วยสถานพยาบาลและผลกัดนัชุมชนในกจิกรรมการใหภู้มคิุม้กนัโรคหรอืกจิกรรม
อื่นๆ เพือ่ขจดัโปลโิอ  
 
สโมสรจะชว่ยทาํใหบ้รรลุเป้าหมายในการขจดัโปลโิอทัว่โลกไดโ้ดยการทาํกจิกรรมต่อไปน้ี 
• จดังานสาํหรบัสาธารณชนทัว่ไปเพือ่หาทุน และสรา้งความตระหนกัในโปรแกรมโปลโิอพลสั 
• อุทศิโปรแกรมการประชุมสโมสรครัง้หน่ึงใหแ้ก่เรือ่งของการขจดัโปลโิอ 
• จดังานของสโมสรหรอืภาคในวนัที่ 24 ตุลาคม ซึ่งเป็นวนัโปลโิอโลก เพื่อเพิม่ความตระหนักในการ
ทาํงานของโรตารใีนการกวาดลา้งโปลโิอ 

หากสโมสรของทา่นอยูใ่นประเทศทีม่กีารระบาดของโปลโิอ ควรดาํเนินการดงัน้ี 
• ตดิต่อกบัประธานคณะกรรมการโปลโิอพลสัแหง่ชาตใิหช้ว่ยในกจิกรรมการเฝ้าระวงัโรค 
• ทาํงานร่วมกบัเจา้หน้าทีอ่นามยัในทอ้งถิน่เพื่อช่วยรกัษาอตัราการใหภู้มคิุม้กนัโรคโปลโิอและโรคอื่นๆ 
ใหส้งูอยูเ่สมอ 

 
ศูนย์สนัติภาพโรตารี  โปรแกรมศูนย์สนัติภาพโรตารีให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลในการศึกษาระดบั
ปรญิญาโทดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ การศกึษาสนัตภิาพ การแก้ไขขอ้ขดัแยง้และวชิาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรการพฒันาวิชาชีพในด้านการศึกษาสนัติภาพและข้อขดัแย้งที่ศูนย์
สนัตภิาพโรตาร ี
 
สโมสรตอ้งสง่ใบสมคัรทุนการศกึษาสนัตภิาพของโรตารใีหภ้าคภายในวนัที ่31 พฤษภาคม และภาคตอ้ง
สง่ใบสมคัรของภาคใหม้ลูนิธโิรตารภีายในวนัที ่1 กรกฎาคม  
 
สโมสรสามารถมสีว่นรว่มไดห้ลายวธิ ีเชน่ 
• เชญิผูร้บัทุนในปจัจุบนัและอดตีมารว่มแบง่ปนัประสบการณ์กบัสโมสร 
• เสนอชื่อผูข้อรบัทุนใหภ้าคพจิารณา 
• รบัเป็นเจา้ภาพหรอืทีป่รกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทุน 
 

การให้ทนุของมลูนิธิ  
มลูนิธโิรตารมีุง่ความสาํคญัทีก่ารใหทุ้นแก่โปรแกรมต่างๆ  เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มลูนิธขิองเรามทีรพัยากร
เพยีงพอและไวว้างใจไดส้าํหรบัอนาคต  คณะกรรมการมลูนิธจิงึไดอ้นุมตัโิมเดลการเงนิซึง่มผีลใชใ้นวนัที ่
1 กรกฎาคม 2558 อนัมผีลในการเพิม่ทรพัยากรการเงนิทีใ่ชเ้พื่อใหเ้พยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยในการพฒันา
กองทุนและการบรหิารงาน รายไดจ้ากกองทุนถาวรจาํนวนเลก็น้อยสว่นหน่ึงจะถกูใชเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดาํเนินงาน 
 
แหลง่เงนิทุนเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของมลูนิธ ิและเกบ็เขา้กองทุนสาํรองเพือ่การ
ดาํเนินงานมดีงัน้ี 
• 5 เปอรเ์ซนตข์องการบรจิาคเขา้กองทุนประจาํปีจะถกูเกบ็แยกไวแ้ละอาจจะใชเ้พือ่จา่ยคา่ดาํเนินงาน 
และ/หรอืสรา้งกองทุนสาํรองเพื่อการดาํเนินงาน 

• 5 เปอรเ์ซนตท์ีต่อ้งจา่ยเพิม่เมื่อมกีารบรจิาคเงนิสดแก่ Global Grants จะเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินงานเรือ่งการบรจิาคน้ี 

 
เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัโมเดลน้ีที ่Rotary.org 
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ระบบเงินปันส่วน (SHARE) และเงนิทุนจดัสรรของภาค (DDF)   
เงนิทีบ่รจิาคใหม้ลูนิธโิรตารจีะถกูแปลงไปสูทุ่นสนบัสนุนเพือ่ปรบัปรงุโลกของเราใหด้ขีึน้และเปลีย่นแปลง
ชวีติของผูค้นมากมาย กรรมการมลูนิธใิหโ้รแทเรยีนทัว่โลกไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจการให้
เงนิทุนแก่โปรแกรมและทุนสนบัสนุนของมลูนิธ ิ  
 
เมื่อสิน้ปีโรตารทุีกๆ ปี เงนิบรจิาคใหแ้ก่กองทุนประจาํปี-ระบบปนัสว่น (Annual Funds-SHARE) จาก
สโมสรโรตารทุีกสโมสรในภาคหน่ึงๆ จะถกูแบง่ออกเป็นสองสว่น คอื 
• 50 เปอรเ์ซนตเ์ขา้บญัชทุีนจดัสรรของภาค (DDF) 
• 50 เปอรเ์ซนตเ์ขา้บญัชกีองทุนโลก (World Fund)    
 
มลูนิธจิะใชเ้งนิในสว่นของกองทุนโลกเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยของโปรแกรมทัว่โลกทีจ่ดัใหภ้าคโรตารทุีกภาค 
ภาคของทา่นใชส้ว่นของ DDF เพือ่ใหทุ้นแก่โครงการทุนสนบัสนุนและโปรแกรมของมลูนิธติามแต่จะ
เลอืกใช ้
 
คณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองภาคตดัสนิใจเกีย่วกบัการใชเ้งนิทุนจดัสรรของภาคทีม่อียูโ่ดยหารอืกบั
สโมสรโรตารใีนภาค ตดิต่อประธานมลูนิธโิรตารภีาคเพือ่เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 
 

การบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี
สมาชกิโรตารแีละมติรสหายของโรตารสีนบัสนุนการทาํงานของมลูนิธดิว้ยการบรจิาคเงนิโดยสมคัรใจ 
เมือ่โรแทเรยีนไดเ้หน็ผลอนัเป็นเลศิของกจิกรรมดา้นการศกึษาและกจิกรรมเพื่อเพือ่นมนุษย ์ยอ่มจะ
เขา้ใจไดว้า่การบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธเิป็นสิง่สาํคญัยิง่ทีจ่ะทาํใหโ้ลกน้ีน่าอยูข่ ึน้ การบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธิ
สามารถบรจิาคใหแ้ก่กองทุนประจาํปี (Annual Fund) กองทุนถาวร (Endowment Fund) หรอื Global 
Grant ทีเ่จาะจงโครงการ กองทุนโปลโิอพลสัและศนูยส์นัตภิาพโรตาร ีทา่นสามารถบรจิาคไดท้ี ่
Rotary.org หรอืใชแ้บบฟอรม์การบรจิาคของมลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Contribution 
Form) หรอืแบบฟอรม์ผูบ้รจิาคหลายครัง้ (Multiple Donor Form) 
 
ในฐานะนายกรบัเลอืก ทา่นสามารถใสข่อ้มลูเป้าหมายของสโมสรในการพฒันาทุนของมลูนิธไิดท้ี ่Rotary 
Club Central 
 
การตระหนักอย่างจรงิใจในของขวญัจากผู้บรจิาคเป็นขัน้ตอนแรกสู่การสนับสนุนทางการเงนิเพิม่เติม   
มลูนิธโิรตารปีระกาศเกยีรตคิุณแก่สโมสรและผูบ้รจิาคเงนิ หรอืผูท้ีใ่หค้าํมัน่สญัญาวา่จะบรจิาคในอนาคต  
ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัรางวลัทีภ่าคผนวก 6 
 
สาํหรบัการสนบัสนุนเพิม่เตมิในเรือ่งของมลูนิธ ิตดิต่อกบัผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภมูภิาค 
(Regional Rotary Foundation Coordinator) และทีป่รกึษาการบรจิาคกองทุนถาวร/การบรจิาครายใหญ่ 
(Endowment/Major Gifts Adviser) 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในมลูนิธโิรตารอียา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมัน่ใจในการดแูลเงนิทุนของสโมสรไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นมเีป้าหมายสว่นตวัอะไรในการสนบัสนุนมลูนิธโิรตาร?ี 
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EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org/myrotary

มีส่วนร่วมกับ
สมาชิกอื�นๆ:

กลุ่มสนทนาออนไลน์
(Online Discussion 

Groups)

ยกระดับโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
(Rotarian Action 

Groups)มีเพื�อนใหม่ๆ:
กลุ่มมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

สร้างสันติภาพ
และเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที�เข้มแข็ง:
คณะกรรมการ
อินเตอร์คันทรี
(Intercountry 
Committees)

แบ่งปันความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ:

ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
(Vocational Training 

Team)

ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นระหว่างประเทศ:

การแลกเปลี�ยน
มิตรภาพโรตารี 

(Rotary Friendship 
Exchange)

เฉลิมฉลองการเป็น
เพื�อนผู้ร่วมโครงการ:

สโมสรคู่มิตร
(Twin Clubs)

เชื�อมโยงกับกลุ่ม
เชื�อมโยง
ด้วยตนเอง

เชื�อมโยง
ออนไลน์

ร่วมมือกันในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:
Rotary Ideas

แบ่งปันความสำเร็จของ
การบำเพ็ญประโยชน์:

Rotary Showcase

พบปะกับผู้ร่วม
โครงการที�มุ่งหวัง:
Project Fairs

มา
เชื�อมโยงกัน!
สร้างประสบการณ์ในความเป็น

นานาชาติอย่างแท้จริงของโรตารี

ด้วยโอกาสในการเป็นเครือข่าย
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บทท่ี 7 

 

โครงการของทา่น 

  
เหตุผลหลกัสาํคญัทีส่ดุ 2 ประการของการเขา้รว่มในโรตาร ีคอื เพือ่ใหก้ลบัคนืแก่ชุมชนทอ้งถิน่ของตน
และเพือ่ตดิต่อเชื่อมสมัพนัธก์บัมติรสหาย โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความสาํเรจ็สามารถทาํได้
ทัง้สองเรื่อง! สมาชกิโรตารแีละชุมชนพฒันามติรภาพทีย่ ัง่ยนืจากการทาํงานรว่มกนัในขณะทีส่โมสร
สามารถทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิในโลก 
 
คน้หาดวูา่มปีระเดน็อะไรบา้งทีเ่ป็นเรือ่งสาํคญัของสมาชกิสโมสร เชญิกลุม่ผูนํ้าชุมชนมาสนทนาถงึ
ประเดน็ปญัหาทีท่า้ทายชุมชนของทา่น ใหค้วามสนใจแก่เยาวชนและผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว รวมทัง้ 
อนิเทอรแ์รคเทอรแ์ละโรทาแรคเทอร ์จงฟงัสิง่ทีพ่วกเขาพดู 
 
บง่ชีป้ระเดน็ทีใ่ชป้ระโยชน์จากความชาํนาญของสมาชกิ สรา้งเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพและใหส้มาชกิใน
ชุมชนมสีว่นเป็นเพือ่นผูร้ว่มโครงการ เมือ่สโมสรโรตารขีองทา่นลงมอืปฏบิตั ิทา่นจะทาํใหส้มาชกิมสีว่น
รว่มและแสดงใหชุ้มชนเหน็วา่โรตารสีรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงในทางบวกไดอ้ยา่งไร 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบในการบาํเพญ็ประโยชน์ 
ในฐานะนายกรบัเลือก ในฐานะนายก 
เลอืกสรรและประชุมรว่มกบัคณะกรรมการ
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

มัน่ใจวา่โครงการดาํเนินการตามขัน้ตอนของ
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ คอื
ประเมนิความตอ้งการ วางแผนงานและดาํเนินการ
และประเมนิผล 

ประเมนิโครงการในปจัจุบนัของสโมสรโดยการใช ้
Rotary Club Central 

ใหก้ารสนบัสนุนแก่องคก์รทีส่โมสรอุปถมัภ ์เชน่ 
อนิเทอรแ์รคท ์โรทาแรคท ์และกลุม่บาํเพญ็
ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) 

กาํหนดเป้าหมายการบาํเพญ็ประโยชน์โดยใช ้
Rotary Club Central 

เชญิอนิเทอรแ์รคเทอร ์ผูร้ว่มโปรแกรมเยาวชน 
และศษิยเ์ก่าโรตารใีนทอ้งถิน่มาชว่ยหรอืทาํงาน 
ในโครงการดว้ยกนั 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการเพื่อกาํหนดวา่
โครงการต่างๆ ทีก่าํลงัดาํเนินอยูจ่ะดาํเนินต่อเน่ือง
ไปถงึปีหน้าหรอืไม ่

ทาํใหม้ ัน่ใจวา่สมาชกิทาํตามนโยบายการคุม้ครอง
เยาวชนและโปรแกรมต่างๆ ทีบ่งัคบัใช ้
(ภาคผนวก 9) 

ปฏบิตักิารของชุมชน: 
แนวทางสูโ่ครงการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 
(Communities in 
Action: A Guide to 
Effective Projects) 
และ เครือ่งมอืประเมนิ
ชุมชน (Community 
Assessment Tools) 
เป็นทรพัยากรทีส่าํคญั
สาํหรบัการพฒันา
เป้าหมายและ
แผนปฏบิตักิารในปี
ของทา่น 
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คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ (Service Project  
Committee)  
วตัถุประสงคห์ลกัของคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์คอืเป็นผูนํ้าในความคดิรเิริม่การบาํเพญ็
ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษย ์สโมสรของทา่นอาจจะเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัเพือ่แสดงใหเ้หน็หน้าที่
รบัผดิชอบเฉพาะของคณะกรรมการชุดน้ี และเพิม่เตมิคณะอนุกรรมการไดต้ามตอ้งการ (ภาคผนวก 5) 
 
กรรมการโครงการควรรูจ้กัชุมชนและมปีระสบการณ์ในการเป็นอาสาสมคัรของชุมชน 
 
คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์มหีน้าทีร่บัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
• ประเมนิความตอ้งการของชุมชนและสโมสร 
• วางแผนโครงการทัง้ในทอ้งถิน่และต่างประเทศ โดยใชท้รพัยากรของสโมสร ภาคและโรตารสีากล เชน่ 

Rotary Ideas และ Rotary Showcase 
• ทาํงานกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธส์โมสรเพือ่วางแผนงานการสง่เสรมิโครงการ 
• ดาํเนินโครงการและใหส้มาชกิทุกคนมสีว่นรว่ม 
• ประเมนิผลโครงการทุกโครงการ และนําสิง่ทีค่น้พบมาใชเ้พือ่ทาํใหโ้ครงการในอนาคตเขม้แขง็ขึน้ 
• พยายามเขา้ถงึสโมสรในประเทศอื่นๆ เพื่อการทาํโครงการและกจิกรรมอาสาสมคัรระหวา่งประเทศ 
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นคูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
(Lead Your Club: Service Projects Committee) เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการพฒันาและสง่เสรมิ
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ไดท้ี ่learn.rotary.org 
 

โปรแกรมการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตารี 
โรตารมีโีปรแกรมเพือ่เพือ่นมนุษย ์โปรแกรมวฒันธรรม และโปรแกรมการศกึษาทีห่ลากหลายซึง่ชว่ย
สโมสรและภาคใหบ้รรลุเป้าหมายในการบาํเพญ็ประโยชน์ ดรูายละเอยีดทีภ่าคผนวก 8 
 
โครงการต่างๆ ใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการเป็นเครอืขา่ยและมคีวามสนุกสนาน จงทาํใหส้มาชกิทัง้สโมสร
มสีว่นรว่มในโครงการเพื่อใหทุ้กคนไดล้งทุนในความสาํเรจ็ของสโมสร  เพิม่ผลกระทบของสโมสรและ
แสดงใหเ้หน็วา่โรตารปีฏบิตักิารในชุมชนโดยการเชือ้เชญิผูนํ้าหนุ่มสาว มติรสหาย ครอบครวั ผูร้ว่ม
โครงการในชุมชน และเพือ่นรว่มงานมารว่มโครงการในครัง้ต่อไป 
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนงานและการดาํเนินโครงการใหป้ระสบความสาํเรจ็ ทบทวน
ทรพัยากรสาํหรบัโครงการที ่Rotary.org 
 
โปรแกรมโรตารีสาํหรบัผู้นําหนุ่มสาว สโมสรสามารถพฒันาทกัษะการเป็นผูนํ้าและซมึซบัความชื่น
ชอบในการบาํเพญ็ประโยชน์ผา่นโปรแกรมต่างๆ เชน่ อนิเทอรแ์รคท ์การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตาร ี
และรางวลัผูนํ้าเยาวชนของโรตาร ี(ไรลา)  สโมสรยงัสามารถใหน้กัศกึษามหาวทิยาลยั และผูม้วีชิาชพี
หนุ่มสาวเขา้รว่มในโปรแกรมโรทาแรคทซ์ึง่ใหโ้อกาสแก่ผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาวไดพ้ฒันาความเป็นผูนํ้า ลงมอื
ปฏบิตั ิและบาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนของพวกเขาไปพรอ้มๆ กบัโรแทเรยีน 
 
สโมสรยงัสามารถพฒันาโครงการของสโมสรเองทีส่นองความตอ้งการของเยาวชนและผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว
ในชุมชน ใหค้วามสนใจกบัองคก์รทีบ่รกิารเยาวชนเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจถงึประเดน็ปญัหาในชุมชน  
สโมสรของทา่นอาจจะบาํเพญ็ประโยชน์ในเรือ่งทีจ่าํเป็นโดยการสนบัสนุนทกัษะการรูห้นงัสอืของเดก็ๆ 
เป็นพีเ่ลีย้งเยาวชนทีม่คีวามเสีย่ง หรอืจดับรกิารดา้นอาชพีใหแ้ก่นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
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เมือ่ดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ซึง่มอีาสาสมคัรทาํงานโดยตรงกบัเยาวชน ตอ้งทบทวนคูม่อืการ
ปกป้องเยาวชน (Youth Protection Manual) เพื่อดทูรพัยากรการคดักรองและการอบรม ตอ้งมัน่ใจวา่
สมาชกิสโมสรรูแ้นวทางในการทาํงานกบัเยาวชนตามภาคผนวก 9  เรยีนรูเ้กีย่วกบัการทาํงานกบั
เยาวชนไดท้ี ่Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู ้ที ่Rotary.org) 
 
โครงการในท้องถ่ินและระหว่างประเทศ  สโมสรสามารถจบัคูก่บัสโมสรในทอ้งถิน่หรอืในประเทศอื่น
เพือ่ทาํโครงการทีส่นองความตอ้งการของชุมชน กลยทุธพ์ืน้ฐานในการดาํเนินโครงการในทอ้งถิน่
สามารถประยกุตใ์ชก้บัโครงการระหวา่งประเทศได ้ในการเขา้รว่มในโครงการระหวา่งประเทศ สโมสร
จะตอ้งหาผูร้ว่มโครงการในต่างประเทศ ดรูายละเอยีดไดท้ี ่ปฏบิตักิารของชุมชน : แนวทางสูโ่ครงการทีม่ ี
ประสทิธภิาพ (Communities in Action: A Guide to Effective Projects) 
 
ทา่นสามารถใชว้ธิตี่างๆ มากมาย สาํรวจหาผูร้ว่มโครงการ เงนิทุน ทรพัยากรและเอกสารต่างๆ ไดท้ี ่
Rotary Ideas ตดิต่อเชื่อมสมัพนัธก์บัผูร้ว่มโปรแกรมโดยใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 
• ตดิต่อประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองภาค 
• สรา้งเครอืขา่ยกบัเพือ่นสมาชกิโรตารใีนระหวา่งการประชุมภาคและการประชุมนานาชาต ิ
• ขยายการตดิต่อเชื่อมโยงกบัต่างประเทศโดยการไปเยีย่มเยอืนสโมสรอื่นๆ และผา่นโปรแกรมการ
แลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ี

• รว่มงานโปรเจคแฟรท์ีโ่รตารอุีปถมัภ ์
• เป็นเครอืขา่ยและผูร้ว่มโครงการกบัสโมสรโรทาแรคทข์องทา่น 
• ตดิต่อกบัเพือ่นสมาชกิโรตารทีางไซตเ์ครอืขา่ยทางสงัคม 
 
ท่านกาํลงัมองหาความคิดเหน็สาํหรบัโครงการอยู่หรือ? คาํแนะนําเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตาร ี
(Rotary’s Areas of Focus) มตีวัอยา่งของโครงการในแต่ละเรือ่ง ทรพัยากรอื่นๆ มอีาท ิ
• เริม่ตน้โครงการของทา่นโดยการใชเ้ครือ่งมอืประเมนิชุมชน (Community Assessment Tools) 
• ทบทวนคูม่อืการจดัการทุนสนบัสนุน (Manage Your Global Grant) เพือ่ดกูารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุสาํหรบั
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

• ดเูวบ็บนิาร ์(webinar) เกีย่วกบัวงจรของโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ (Lifecycle of a Service Project) 
ที ่Rotary.org 
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คาํถามเพือ่การอภปิราย 
 
ทา่นจะสนบัสนุนโครงการของสโมสรไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํอยา่งไรใหส้มาชกิโรทาแรคท ์ศษิยเ์ก่าโรตาร ีและผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวอื่นๆ ในชุมชนมสีว่นรว่มในโครงการของ
สโมสร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการต่างๆ ของสโมสร มคีวามเหมาะสมกบัแผนกลยทุธส์าํหรบัสโมสรอยา่งไรบา้ง? 
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การบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
พจิารณาทางเลอืกในการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตารดีงัต่อไปน้ี 
 
    
โปลิโอพลสั   โปรแกรมรว่มของโรตารแีละมลูนิธโิรตารซีึง่สนบัสนุนความพยายามในการขจดัโปลโิอ 

ทัว่โลก 

บริการชุมชน โครงการทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่ 

บริการด้านอาชีพ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหส้มาชกิโรตารเีป็นแบบอยา่งทีม่มีาตรฐานจรรยาบรรณสงู และใช้
ความรูแ้ละความชาํนาญทางธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ 

บริการระหว่างประเทศ      โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพยายามของสมาชกิโรตารใีนมากกวา่หน่ึงประเทศ 

บริการเยาวชน โปรแกรมและกจิกรรมทีค่นหนุ่มสาวอายุมากถงึ 30 ปี มสีว่นรว่มในการบรกิารชุมชนและ
บรกิารระหวา่งประเทศ 

การแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ กจิกรรมสาํหรบัผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาวทีม่อีายถุงึ 30 ปี เพือ่บาํเพญ็ประโยชน์หรอืรบัการอบรม
ทางวชิาชพีหรอืดา้นอาชพีในประเทศอื่น 

อินเทอรแ์รคท ์  สโมสรบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัเยาวชนอายุ 12-18 ปี 

การแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารี   โปรแกรมทีส่ง่เสรมิสนัตภิาพและความเขา้ใจระหวา่งประเทศสาํหรบัเดก็นกัเรยีนอายุ  
15-19 ปี โดยการแลกเปลีย่นระยะสัน้และระยะยาว 

โรทาแรคท ์  สโมสรบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาวและนิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยัทีม่อีายุ 
18-30 ปี อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 

รางวลัการอบรมผูนํ้าเยาวชนของ 
 โรตารี (RYLA) 

การอบรมผูนํ้าสาํหรบัเยาวชน นิสติ นกัศกึษาและผูม้วีชิาชพีทีเ่ป็นผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว 

กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี 
(RCC)   

กลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ของสมาชกิทีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีน 
ทอ้งถิน่ 

ชมรมมิตรภาพโรตารี กลุม่นานาชาตขิองสมาชกิโรตาร ีคูค่รอง และสมาชกิโรทาแรคทท์ีม่ารวมกลุม่กนัตาม 
ความสนใจดา้นอาชพีหรอืนนัทนาการทีเ่หมอืนกนั 

กลุ่มแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศสาํหรบัสมาชกิโรตารแีละครอบครวัทีส่ง่เสรมิการ
สรา้งความสมัพนัธท์ีส่ามารถก่อใหเ้กดิการรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่โครงการบาํเพญ็
ประโยชน์ 

กลุ่มปฏิบติัการโรตารี (RAGs)   กลุม่สมาชกิโรตารแีละครอบครวัของโรตารทีีร่ว่มกนัทาํโครงการระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบั
เรือ่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

ศนูยส์นัติภาพโรตารี     โปรแกรมการศกึษาระหวา่งประเทศทีใ่หทุ้นระดบัปรญิญาโท หรอื ประกาศนียบตัรการ
พฒันาดา้นอาชพีในเรือ่งสนัตภิาพและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  

ทุนสนับสนุนของโรตารี     สนบัสนุนการเงนิใหแ้ก่สโมสรและภาคในการทาํกจิกรรมเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละการศกึษาทัง้
ในและต่างประเทศ 
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การจดัการความเสีย่งในการทาํงานกบัเยาวชน 
เมือ่สโมสรโรตารทีาํงานรว่มกบัเยาวชน นัน่คอืพวกเขาลงทุนในอนาคตของชุมชนและโรตาร ีแต่การลงทุนน้ีจะประสบ
ผลสาํเรจ็ไดต้่อเมือ่กจิกรรมเหล่าน้ีมกีารบรหิารจดัการดว้ยความรบัผดิชอบ โปรแกรมเยาวชนของเรามไิดด้าํรงอยูใ่นที่
สญูญากาศ เราทาํงานในโลกทีบ่างครัง้มภียนัตราย การจดัการความเสีย่งเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความเขา้ใจในความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ไดก้บักจิกรรมเยาวชน เชน่ การบาดเจบ็ ปว่ยไข ้และการกระทาํทารณุ เพื่อชว่ยป้องกนัและลดผลกระทบลง 
สโมสรของทา่นควรจะพจิารณาประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เมือ่พฒันากระบวนความปลอดภยัในการทาํงานกบัเยาวชน 
• พฒันาและดําเนินนโยบายคุม้ครองเยาวชนของสโมสร ซึ่งจะใชป้้องกนัการทารุณกรรมหรอืการล่วงละเมดิทางกาย ทาง
เพศและอารมณ์ ตอ้งรายงานการทารุณกรรมและการล่วงละเมดิแก่ผูนํ้าภาค และ/หรอืตํารวจในทอ้งถิน่ทนัท ี ตดิต่อกบั
ภาคเพือ่ขอดรูายละเอยีดนโยบายและขอ้กาํหนดเพิม่เตมิของภาค 

• กาํหนดประมวลการปฏบิตัสิาํหรบัผูร้ว่มโปรแกรมทีเ่ป็นผูใ้หญ่และเยาวชน  กฎระเบยีบน้ีควรจะแสดงถงึกฎหมายทอ้งถิน่ 
มาตรฐานวฒันธรรม และนโยบายทีบ่งัคบัใชข้องภาคหรอืสโมสร รวมทัง้การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการคุม้ครองเยาวชน 

• พจิารณาทบทวนนโยบายของสโมสรเพื่อใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบันโยบายของภาคและแนวทางของคณะกรรมการบรหิาร
โรตารสีากลในเฉพาะแต่ละเรือ่งทีก่าํหนดเพื่อโปรแกรมเยาวชน 

• สือ่สารกบัผูนํ้าภาคอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ประสานการปฏบิตังิานทีร่วดเรว็ในระหวา่งสถานการณ์ทีอ่าจจะเป็นอนัตราย 
• พจิารณาคาํถามเหลา่น้ีเมือ่อุปถมัภโ์ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมสาํหรบัเยาวชน 

– จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็? 
– จะเกดิอะไรขึน้หากผูร้ว่มโปรแกรมรายงานวา่มกีารประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมหรอืเป็นอนัตราย? 
– จะเกดิอะไรขึน้หากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตขิึน้ในระหวา่งทีโ่ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมกาํลงัดาํเนินอยู?่ 

• ทาํงานเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
– จดัโปรแกรมการคดัเลอืกและอบรมอาสาสมคัรตามทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายของภาคและสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

– สอนผูร้ว่มโปรแกรมถงึการประพฤตตินทีป่ลอดภยัในระหวา่งโปรแกรม 
– จดัทาํแผนฉุกเฉินภยัพบิตัแิละฝึกปฏบิตั ิ
– จดัซือ้ประกนัภยับุคคลที ่3 ทีใ่หค้วามคุม้ครองเพยีงพอสาํหรบัภมูภิาคของทา่น 

 
หากกจิกรรมของสโมสรเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของเยาวชนออกนอกพืน้ทีชุ่มชนซึง่เป็นบา้นของพวกเขา ตอ้งตดิต่อกบั
ภาคเพือ่ยนืยนัวา่ไดป้ฏบิตัติามแนวทางการเดนิทางของเยาวชน กจิกรรมทุกกจิกรรมทีเ่ป็นงานรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดั
เตรยีมการตอ้นรบัและการเดนิทางของผูร้ว่มโปรแกรมทีเ่ป็นเยาวชน จะตอ้งโอนยา้ยเขา้สูห่น่วยงานโรตารตี่างประเทศ เชน่ 
การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตาร ีตอ้งมกีารบรหิารจดัการโดยไดร้บัการอนุมตัแิละการดแูลของภาคโรตารทีีไ่ดร้บัการ
รบัรองแลว้ 
 
มนีโยบายการประกนัสขุภาพมากมายทีใ่หค้วามคุม้ครองจาํกดัเมือ่เดนิทางหรอือาศยัอยูน่อกบา้นพกัของตน ดว้ยเหตุน้ี ผู้
รว่มโปรแกรมทุกคนทีเ่ดนิทางจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัวา่มปีระกนัชวีติและประกนัสขุภาพคุม้ครองเพยีงพอ ผูม้สีว่นรว่มควร
จะพจิารณาทาํประกนัเดนิทางทีใ่หค้วามคุม้ครองสาํหรบัการเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล การสง่ศพกลบัประเทศ การอพยพ
ฉุกเฉิน และการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุรวมทัง้การสญูเสยีอวยัวะ สโมสรและภาคตอ้งตดิต่อกบัมอือาชพีทางดา้นประกนัภยัใน
ทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาวา่กรมธรรมป์ระกนัภยัใหค้วามคุม้ครองเพยีงพอสาํหรบัโปรแกรมเยาวชนหรอืไม ่
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สโมสรยงัควรจะปรกึษาหารอืกบัทีป่รกึษากฎหมายในทอ้งถิน่ก่อนลงนามในขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ กบัองคก์รอื่นที่
ใหบ้รกิารเยาวชน เอกสารเหลา่น้ีควรจะมกีารยกเวน้ความรบัผดิชอบหรอืขอ้ตกลงในการชดเชยเงนิ ซึง่อาจจะเป็นการยอม
ใหอ้กีฝา่ยหน่ึงพน้จากความรบัผดิชอบและถ่ายโอนความเสีย่งใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค ตอ้งระมดัระวงัวา่ โรตารสีากลไม่
รบัผดิชอบต่อการเจบ็ปว่ยหรอืการบาดเจบ็ของบุคคล ซึง่รวมทัง้ผูม้สีว่นรว่มและผูจ้ดังานหรอืสาํหรบัความเสยีหายแก่
ทรพัยส์นิใดๆ  
 
ถ้อยแถลงในการปฏิบติัของโรตารีสาํหรบัการทาํงานร่วมกบัเยาวชน 
โรตารสีากลพยายามสรา้งสรรคแ์ละรกัษาภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาํหรบัเยาวชนทุกคนทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมของโรตาร ี
โรแทเรยีน คูค่รองของโรแทเรยีน เพือ่นผูร้ว่มโปรแกรม และอาสาสมคัรอื่นๆ จะตอ้งปกป้องดแูลเดก็และผูท้ีม่อีายนุ้อยเมือ่มี
การตดิต่อดว้ยและปกป้องพวกเขาจากการกระทาํทารณุทางรา่งกาย เพศ และอารมณ์อยา่งเตม็ความสามารถ 

 
 
  



บนัทกึ
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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?

222-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

ความสำเร็จของสโมสรได้
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