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งานของท่าน 
ในฐานะ 
ประธาน 
คณะกรรมการโครงการ 
บาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร ทา่นชว่ยใหส้โมสรสนอง
ความตอ้งการของชุมชนของทา่นและชุมชนทัว่โลกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ี ่
เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ (Lead Your Club: Service 
Projects Committee) 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการทกุคณะ คณะกรรมการของท่าน 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) วางแผนงาน ดาํเนินการและประเมนิผลโครงการ 

ทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีมคณะกรรมการ บง่ชีโ้อกาสในการทาํโครงการเดน่ (Signature Projects) 
ของสโมสรทีจ่ะชว่ยทาํใหชุ้มชนรูจ้กัสโมสรมากขึน้ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอยา่งเชน่ ดา้นอาชพี, 
ชุมชน, ระหวา่งประเทศ, ชนรุน่ใหม,่ การหาทุน) 

ทาํงานรว่มกบัองคก์รอื่นๆ อาสาสมคัรและกรรมการ 
เพือ่ทาํใหโ้ครงการมผีลกระทบสงูสดุ 

ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรมรว่มกนั เป็นผูนํ้าในความพยายามหาทุนเพือ่โครงการต่างๆ 
กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สโมสรในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหลา่นัน้ 

ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบทีม่ผีล
ต่อโครงการและกจิกรรมของสโมสร 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธเ์พือ่สง่เสรมิ
โครงการ 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและคณะกรรมการ
ภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่ม 

รว่มมอืกบัสโมสรอื่นในการทาํโครงการ 

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของคณะกรรมการแก่นายก
สโมสร คณะกรรมการบรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสร 

 

กาํหนดวา่สโมสรตอ้งการใหค้ณะกรรมการทาํสิง่อืน่ใดอกีบา้ง  
 
 
 



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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บทนํา  

    
 
ขอแสดงความยนิดทีีท่่านไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ คู่มอืเล่มน้ีจะช่วยท่านในการกําหนด
เป้าหมายและเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบในการชว่ยใหส้โมสรสามารถสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน
ได ้ทัง้ประกอบไปดว้ยนโยบายและวธิปีฏบิตัติ่างๆ ที่ทุกสโมสรควรจะดําเนินการ รวมทัง้ความคดิเหน็
ต่างๆ ทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ 

คาํอธบิายรายละเอยีดของงานในหน้า 1 สรปุหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่น ทา่นจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ในการ
อบรมภาคประจาํปีซึง่ทา่นจะไดส้านสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าภาคและสโมสรอื่นๆ 
ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายทีห่น้า 19-20 ก่อนการประชุม 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ยผูว้า่การ
ภาคหรอือดตีประธานคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค 
(Club and District Support representative) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเชน่กนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 
8 ภาษาที ่Rotary.org และมพีนกังานทีส่าํนกังานใหญ่และสาํนกังานระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารการอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org 
 

แบง่ปนับทที ่1 กบั
กรรมการของท่าน
เพือ่ใหต้ระหนกัถงึ
หน้าทีร่บัผดิชอบ 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

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

บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ 
 

   
 
สโมสรโรตารทีําให้เกิดผลกระทบในชุมชนทัว่โลก บทบาทของคณะกรรมการของท่าน คือ เป็นผู้นํา
ความคดิรเิริม่ในโครงการของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในชุมชนทีท่าํงานให ้
 
จงจาํไวว้า่ มบุีคคลทีส่ามารถชว่ยในการวางแผนงานและดาํเนินโครงการได ้
• โรแทเรยีน ครอบครวัและเพือ่น 
• องคก์รชุมชนต่างๆ 
• สมาชกิสโมสรโรทาแรคท ์
• ศษิยเ์ก่าโรตาร ี
• สมาชกิสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์นกัเรยีนแลกเปลีย่นของโรตารแีละผูร้ว่มโปรแกรมไรลา (RYLA) 
• สมาชกิกลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC)  
• สมาชกิสโมสรโรตารอีื่นๆ 
• กลุม่ปฏบิตักิารโรแทเรยีนและชมรมมติรภาพโรตาร ี
 
การทาํงานโครงการใหโ้อกาสในการเป็นเครอืขา่ยและการคบหากนัระหวา่งสมาชกิสโมสร จดัใหส้มาชกิมี
ความสนใจอยูเ่สมอโดยใหส้มาชกิทุกคนเขา้รว่มในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
 

การดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
คณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์มหีน้าที่รบัผดิชอบในการวางแผนและดําเนินโครงการบําเพญ็
ประโยชน์ใหป้ระสบความสาํเรจ็ ซึ่งจะใชเ้งนิทุนและเวลาของสมาชกิสโมสรเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่
ขาดแคลน  สําหรบัแต่ละโครงการต้องกําหนดเวลา กฎเกณฑ์ในการวดัความก้าวหน้า และพจิารณา
ทรพัยากรและเครื่องมอืทีม่อียูเ่พื่อช่วยสนบัสนุนท่าน สิง่ทีต่ามมาคอื กระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานในการ
วางแผนและดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี ทา่นอาจจะตอ้งการปรบัแนวทางใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของสโมสร  
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1. ประเมินสถานการณ์ 
 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ตอ้งสนองตอบความหว่งใยทีเ่ป็นปจัจุบนัและเป็นจรงิ

ของชุมชน  ประเมนิความตอ้งการเพือ่บง่ชีค้วามตอ้งการของชุมชน 
2. เลือกโครงการ 
 การประเมนิจะทาํใหเ้กดิบรรทดัฐานสาํหรบัการเลอืกโครงการบาํเพญ็ประโยชน์  พจิารณาการ

สนบัสนุนและการมสีว่นรว่มของชุมชน ประวตักิารบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร ทรพัยากร ระยะเวลา
และความยัง่ยนืของโครงการ  

3. วางแผนงาน 
 กาํหนดวตัถุประสงค ์พฒันาแผนการทาํงาน ทาํงบประมาณ กําหนดการป้องกนัความรบัผดิชอบ 
4. ดาํเนินโครงการ 
 สง่เสรมิโครงการ การหาทุน และบรหิารกจิกรรมโครงการ ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์

ของสโมสรเพือ่วางแผนงานการสง่เสรมิโครงการและการจดัการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร 
5. ประเมินผลสาํเรจ็ 
 กาํหนดวา่สิง่ใดทาํไดผ้ล และสิง่ใดไมไ่ดผ้ล บนัทกึสิง่ทีพ่บในการประเมนิและรวมเขา้ไวใ้น

กระบวนการวางแผนโครงการของสโมสร  
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ในหนงัสอืการปฏบิตักิารของชุมชน : 
คาํแนะนําเกีย่วกบัโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Communities in Action: A Guide to  
Effective Projects)  
 

ลาํดบัความสาํคญัในการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตารี 
เมือ่วางแผนโครงการ ตอ้งเลอืกความตอ้งการของชุมชนซึง่จดัอยูใ่นเรือ่งทีม่ลีาํดบัความสาํคญัในการ
บาํเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
• เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตาร ี(Areas of Focus)  

- สนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

- การป้องกนัและการรกัษาโรค 

- น้ําและการสขุาภบิาล 

- สขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 

- การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

- การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

• แนวทางแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์ : บรกิารสโมสร บรกิารชุมชน บรกิารอาชพี บรกิารระหวา่งประเทศ 
และบรกิารเยาวชน  

การทาํใหโ้ครงการของทา่นมคีวามเขม้แขง็ขึน้ไดโ้ดยการรว่มมอืกบัสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่ง
หน่ึงพเิศษโดยเฉพาะ สโมสรโรตารอีื่น องคก์รอื่นและชุมชนทีไ่ดร้บับรกิาร ทา่นสามารถหาผูร้ว่มทาํ
โครงการไดใ้นหลายๆ วธิ ีเชน่  
• ตดิต่อกบัประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคหรอืประธานคณะกรรมการโปรแกรมภาค 
• เป็นเครอืขา่ยกบัสมาชกิโรตารใีนการประชุมของภาคและการประชุมระหวา่งประเทศ 
• บราวสน์ดหูรอืโพสตข์อ้มลูทีเ่มนู Rotary Ideas และ Rotary Showcase 
• ขยายการตดิต่อระหวา่งประเทศโดยการเยีย่มเยยีนเพือ่มติรภาพกบัสโมสรอื่นและผา่นชมรม
แลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ี

• ตดิต่อกบัมติรโรแทเรยีนบนไซตเ์ครอืขา่ยทางสงัคม 
• สาํรวจเรือ่งเกีย่วกบัวฏัจกัรโครงการ (Life cycle of a Project) ทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org  
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โอกาสในการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี 
ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่สมาชกิรูถ้งึโอกาสในการบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ เหลา่น้ี 
โปลิโอพลสั – โปรแกรมของโรตารซีึง่สนบัสนุนความพยายามในการขจดัโปลโิอทัว่โลก 
อินเทอรแ์รคท ์– สโมสรบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัเยาวชน อาย ุ12-18 ปี อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีน
ทอ้งถิน่ 
การแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ – การแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วกบัการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษย์
หรอืดา้นอาชพีทีจ่ดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการระหวา่งภาคโรตารสีองภาค สาํหรบัผูใ้หญ่ทีม่อีายไุมเ่กนิ 
30 ปี 
โรทาแรคท ์– สโมสรบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัหนุ่มสาวอาย ุ18-30 ปีซึง่อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีน
ทอ้งถิน่ 
กลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน (Rotarian Action Group) – กลุม่โรแทเรยีน คูค่รอง และโรทาแรคเทอร์
จากนานาชาตทิีร่ว่มกนัทาํโครงการบรกิารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ 
กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารี (RCC) – กลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ของผูใ้หญ่ทีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน 
อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 
ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship) – กลุม่โรแทเรยีน คูค่รอง และโรทาแรคเทอรจ์าก
นานาชาตทิีม่ารวมกลุม่กนัตามความสนใจดา้นอาชพีหรอืสนัทนาการทีเ่หมอืนกนั 
การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี (Friendship Exchange) – โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหวา่ง
ประเทศของโรแทเรยีนและครอบครวัทีส่ง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ีส่ามารถก่อใหเ้กดิการรว่มมอื
ระหวา่งประเทศในการทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
ศนูยส์นัติภาพโรตารี (Rotary Peace Center) – โปรแกรมทุนการศกึษาระหวา่งประเทศในระดบั
ปรญิญาโทหรอืประกาศนียบตัรการพฒันาดา้นอาชพีในเรือ่งสนัตภิาพและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ผูส้มคัรที่
มคีุณสมบตัจิะมโีอกาสไดศ้กึษาทีศ่นูยส์นัตภิาพของโรตารหีน่ึงในหลายแหง่ทีต่ ัง้อยูท่ ัว่โลก 
การแลกเปล่ียนเยาวชน (YE) – โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศทีส่ง่เสรมิสนัตภิาพและความ
เขา้ใจระหวา่งประเทศในหมูเ่ดก็นกัเรยีนอาย ุ15-19 ปี  
รางวลัเยาวชนผูนํ้าของโรตารี (RYLA) – โปรแกรมการอบรมในทอ้งถิน่สาํหรบัเยาวชนทีเ่น้นความ
เป็นผูนํ้า ความเป็นพลเมอืงและความเจรญิเตบิโตของตนเอง 
ทนุสนับสนุนของโรตารี (Rotary Grants) – เงนิทุนสาํหรบัสโมสรและภาคในการทาํกจิกรรมเพือ่
เพือ่นมนุษยแ์ละการศกึษา 
 

การหาทนุ 
ท่านอาจจะตอ้งการหาทุนสาํหรบัโครงการทีส่โมสรจะทํา ควรทํางานร่วมกบัคณะกรรมการมลูนิธใินการ
หาทุน งานหรอืการรณรงคห์าทุนทีป่ระสบความสาํเรจ็สามารถสนับสนุนโครงการทีท่ําใหเ้กดิผลอย่างมี
ความหมายแก่ชวีติของผูค้นอย่างแทจ้รงิ หากสโมสรของท่านเลอืกการจดังานหาทุน จงทําตามขัน้ตอน
ต่อไปน้ี 
 1. กาํหนดความต้องการ กําหนดจํานวนเงนิเป้าหมายและบ่งชี้ประเภทของงานที่จะทําให้ได้เงนิ

จาํนวนนัน้จรงิ 
 2. ตัง้งบประมาณ ตรวจสอบเงนิทุนที่มอียู่ในงบประมาณของสโมสร กําหนดรายจ่ายและคาดการณ์

ลว่งหน้าถงึรายได ้ 
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 3. บ่งช้ีทรพัยากรท่ีต้องการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการหาทุน กําหนดจํานวนคนที่
จาํเป็นในการวางแผนและดาํเนินการหาทุน 

 4. คาดการณ์ส่ิงท่ีจาํเป็นในการหาทนุ เลอืกเวลาและสถานทีใ่หเ้หมาะสม 
 5. จดัการเงินทุนอย่างเหมาะสม กําหนดวธิปีฏบิตัใินการตดิตามก่อนจะรวบรวมเงนิทุน และนําฝาก

ในบญัชทีีเ่ปิดขึน้มาสาํหรบังานนัน้ แจง้สโมสรและผูบ้รจิาควา่จะใชเ้งนิอยา่งไร 
 6. จดัอาสาสมคัร กาํหนดบทบาทและงานของอาสาสมคัร และใหส้มาชกิของชุมชนมสีว่นรว่ม แต่งตัง้

คณะกรรมการจดังานหาทุน 
 7. ประชาสมัพนัธกิ์จกรรม กําหนดกลุ่มเป้าหมายทัง้ในสโมสรและในชุมชน และวางแผนวา่จะเขา้ถงึ

พวกเขาอยา่งไร ใหส้ือ่มสีว่นรว่มตามความเหมาะสม 
 8. จดังานหาทุน ส่งเสรมิใหอ้าสาสมคัรเฝ้าตดิตามความก้าวหน้าของงานหาทุน บนัทกึความสาํเรจ็

และปญัหาต่างๆ เพือ่นําไปอภปิรายระหวา่งการประเมนิผล 
 9. ยกย่องอาสาสมคัร ผู้บริจาคและผู้อุปถมัภ ์ส่งบตัรขอบคุณเป็นการส่วนตวั รวมทัง้รูปถ่ายหรอื

ประกาศนียบตัรตามความเหมาะสม 
 10. ประเมินความพยายาม บนัทกึบทเรยีนทีไ่ดร้บัเพือ่ใชใ้นการหาทุนในอนาคต 
 11. พยายามดําเนินการหาทุนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต อภิปรายประเด็นเด่นๆ กับเหรญัญิก 

รบัเลอืกและกรรมการใหมใ่นคณะกรรมการการจดัหาทุน 
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่Rotary.org 
 
การออกหนังสือเวียนถึงสโมสรโรตารีต่างๆ โรแทเรยีนตอ้งไมใ่ชท้าํเนียบทางการ (Official Direc- 
tory) เพือ่การสง่เอกสารการคา้ทางไปรษณีย ์ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดใชป้ระโยชน์จาก
ทาํเนียบทางการของโรตารสีากลในเชงิพาณิชย ์ ทาํเนียบทางการมลีขิสทิธิค์ุม้ครองอยู ่ไมม่อีงคก์รใดที่
จะสง่จดหมายเป็นจาํนวนมากเพือ่ขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิหรอือาสาสมคัรไปยงัสโมสรโรตารไีด ้ 
โปรดแจง้ขอ้มลูน้ีใหแ้ก่สมาชกิสโมสรไดท้ราบเพือ่หลกีเลีย่งการใชน้โยบายในทางทีผ่ดิ 
 
ภายใตข้อบเขตทีจ่าํกดั มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะอนุญาตใหม้กีารตดิต่อกบัสโมสรอื่นในเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วกบั
การแสวงประโยชน์ทางธุรกจิตามเงือ่นไขต่อไปน้ี 
• สโมสรโรตารทีีต่อ้งการความรว่มมอืจากสโมสรอื่นจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่การภาคของตนและ
แจง้ความมุง่หมายทีจ่ะตดิต่อ   อยา่งไรกต็าม สโมสรทีต่อ้งการตดิต่อสโมสรอื่นเพยีงสโมสรเดยีว
เทา่นัน้ไมต่อ้งขออนุญาตจากผูว้า่การภาค   

• สโมสรตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก่อนทีจ่ะรอ้งขอการสนบัสนุนดา้นการเงนิ
โดยตรงจากสโมสรอื่นหรอืจากสมาชกิเป็นรายบุคคล   นอกจากสมาชกิของสโมสรเอง 
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การจดัการความเส่ียง 
ในฐานะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์  ทา่นอยูใ่นตาํแหน่งทีต่อ้งลดความเสีย่งลงใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ
และป้องกนัสมาชกิสโมสร ผูม้สีว่นรว่มในโปรแกรมและทรพัยส์นิของสโมสร  พจิารณาคาํถามขัน้พืน้ฐาน 
3 ขอ้เมือ่วางแผนโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 
• มอีะไรบา้งทีอ่าจจะผดิพลาดได ้
• หากมอีะไรผดิพลาด  ฉนัหรอืสโมสรจะตอบสนองอยา่งไร 
• จะจา่ยชดเชยความสญูเสยีอยา่งไร 
 
หากมโีอกาสทีเ่ป็นไปไดว้า่จะมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้  จงลดความเสีย่งลงดว้ยวธิดีงัต่อไปน้ี 
• ยกเลกิกจิกรรมหรอืงานนัน้ 
• ปรบัเปลีย่นกจิกรรมหรอืงานใหม้คีวามเสีย่งน้อยลง 
• เตรยีมแผนงานเพือ่รองรบัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
• หาองคก์รอื่นทีย่นิยอมจะมสีว่นรว่มและแบง่ปนัความเสีย่ง 
 
โรตารแีนะนําเป็นอยา่งยิง่วา่สโมสรควรเซน็สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการตกลงยนิยอมใดๆ  การมี
เอกสารสญัญาเป็นสิง่จาํเป็นในกรณีทีม่ปีระเดน็ของความรบัผดิเกดิขึน้ เพราะสญัญาจะเป็นตวักาํหนด
บทบาทและความรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยอยา่งชดัเจน  และสามารถระบุขอ้กําหนดเพือ่จาํกดัความเสีย่ง
ได ้เกบ็เอกสารทางกฎหมายเอาไวห้ลงัจากงานสิน้สดุลงดว้ย เผื่อกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนในภายหลงั 
 
สโมสรควรขอรบัคาํแนะนําจากทีป่รกึษาดา้นกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการรบัผดิและการประกนัภยั 
การป้องกนัอาจจะเป็นรปูแบบของการจดทะเบยีนสโมสร (หรอืกจิกรรมสโมสร) หรอืการซือ้ประกนัภยั
ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (liability insurance) สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและอาณาเขตและในการ
ครอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไปและการประกนัภยั
ในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่ลกูจา้งผ่านโปรแกรมทีโ่รตารสีากลจดัเตรยีมการให ้
โดยสโมสรในสหรฐัทุกสโมสรจ่ายเงนิ สโมสรทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาทาํประกนัภยัถา้หากวา่
ยงัมไิดท้าํ หากตอ้งเดนิทางไปต่างประเทศในเรือ่งเกีย่วกบัโครงการ ตอ้งพจิารณาซือ้ประกนัการเดนิทาง 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นคูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure)  
 
การคุ้มครองเยาวชน เมือ่วางแผนโครงการทีม่เียาวชนเขา้มาเกีย่วขอ้ง ตอ้งทาํตามขัน้ตอนต่างๆ เพือ่
เพิม่การคุม้ครอง เชน่ การคดักรอง การเลอืกและการอบรมอาสาสมคัร โปรดอา้งองินโยบายการคุม้ครอง
เยาวชนของโปรแกรมการแลกเปลีย่นเยาวชน และโครงการใดๆ กต็ามทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางของ
เยาวชน ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายคุม้ครองเยาวชนของโรตารไีดท้ีภ่าคผนวก 1 
 
การใช้เคร่ืองหมายโรตารี เมื่อเป็นอาสาสมคัรหรอืมสีว่นร่วมในการบําเพญ็ประโยชน์ ตอ้งมัน่ใจว่าได้
แสดงชื่อของสโมสรใหส้งัเกตเหน็ไดช้ดัเจน เพื่อใหส้าธารณชนเชื่อมโยงชื่อสโมสรกบังานที่ทํา และตอ้ง
แสดงโลโกแ้ละวงลอ้โรตารอีย่างถูกต้อง ดูนโยบายและคําแนะนําในการใชไ้ดท้ีคู่่มอืเอกลกัษณ์เสยีงและ
ภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) หรอื Brand Center หรอืคู่มอืปฏบิตักิาร (Manual of 
Procedure)  

เยีย่มชม Learning 
Center (ศนูยก์าร
เรยีนรู)้ ที ่Rotary.org 
และลงทะเบยีนคอรส์ที่
เกีย่วกบัการทาํงานกบั
เยาวชน 



•

•

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 2 
 

ประธานคณะกรรมการโครงการ 
บาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร 

 
ทา่นเป็นประธานคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ จะเป็นอยา่งไรต่อไป? ทา่นควรจะพบกบั
ประธานคณะกรรมการทีก่าํลงัจะพน้ตาํแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิวา่
ควรจะมใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง ทา่นควรเริม่ตน้วางแผนวา่จะดาํเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการ
ตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของคณะกรรมการของทา่นเองแลว้ ทา่นจะตอ้งบรหิารกรรรมการอกีดว้ย 
 

คณะกรรมการของท่าน 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้จงึเป็นไปไดว้า่
กรรมการในปจัจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ตาํแหน่งทีว่า่งลง ควรทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
• การพฒันาหรอืการบรกิารชุมชน 
• การศกึษาหรอืการเดนิทางไปต่างประเทศ 
• งานอาสาสมคัรในชุมชน 
 
ในฐานะประธาน ทา่นจะตอ้งมอบหมายงาน จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจวา่จะใชค้วามชาํนาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไร ทา่นสามารถเตรยีมกรรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ําลงัดาํเนินอยูแ่ละเป้าหมาย 
• จบัคูก่รรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 
• สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่าํงานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  
• แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาคแก่กรรมการ 
• แบง่ปนัทรพัยากรต่างๆ  
 
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสโมสรมากทีส่ดุ การพดูคุยกนัน้ี
ควรจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และอาจจะคุยกนัในระหวา่งการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร  
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การกาํหนดเป้าหมาย 
ในฐานะประธาน ทา่นตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่คณะกรรมการไดก้าํหนดเป้าหมายและทาํงานบรรลุเป้าหมาย
ประจาํปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ทา่นจะกาํหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้า
สโมสรรบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการ
สามารถใสข่อ้มลูเป้าหมายต่างๆ ที ่Rotary Club Central 
 
เป้าหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายประจาํปีแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี
กาํหนดเวลาชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ สโมสรของเราจะทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืรวม 2 โครงการ
หรอืทาํกจิกรรมทีท่าํใหอ้าสาสมคัรทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะมสีว่นรว่มอยา่งน้อย 100 คน และเกดิ
ประโยชน์แก่สมาชกิในชุมชน 300 คน 
 
แผนปฏบิตักิาร  
ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการของทา่นเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิารหรอืเป้าหมายยอ่ยหลายเป้าหมาย 
หรอืขัน้ตอนทีจ่าํเป็นในการบรรลุแต่ละเป้าหมาย ควรดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
• กาํหนดเวลาสิน้สดุ 
• กาํหนดวา่ใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ 
• ตดัสนิใจวา่จะวดัความกา้วหน้าและความสาํเรจ็อยา่งไร 
• พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้
ประเมนิความกา้วหน้าอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัเปลีย่นเป้าหมายตามความจาํเป็น   
 
การใหแ้รงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของทา่นมแีรงจงูใจอยา่งต่อเน่ือง จงจาํไว้
วา่กรรมการของทา่นเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
 ความมัน่ใจวา่เป้าหมายจะเป็นประโยชน์ 
 ความเชื่อทีว่า่เป้าหมายจะบรรลุผลและประสบความสาํเรจ็ได ้
 โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืขา่ย 
 งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามชาํนาญของกรรมการแต่ละคน 
 ทาํใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการมคีวามพอใจในงานของคณะกรรมการ 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระเพือ่
กาํหนดวา่คณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และการเงนินัน้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณของ
สโมสร กจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 
 
ดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์การเงนิ
งบประมาณของคณะกรรมการตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอจะช่วยให้
สามารถลงมอืปฏบิตักิารไดท้นัทเีมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ 
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บทท่ี 3 

ทรพัยากร 

 

การสนับสนุนจากสโมสร ภาค และสาํนักเลขาธิการ 
• ผูว้า่การภาค — สามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ะทาํใหส้โมสรของทา่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
• ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค — ไปเยีย่มสโมสรทุก 3 เดอืนเป็นอยา่งน้อยและพรอ้มจะตอบคาํถามหรอืให้
คาํแนะนํา 

• ประธานคณะกรรมการของสโมสรอื่นๆ ในภาคของทา่น — ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  และเป็นเพื่อนผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีค่าดหวงัในงานความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของสโมสร 

• อดตีประธานคณะกรรมการและอดตีผูนํ้าสโมสร — ใหค้าํแนะนําเมือ่ทา่นวางแผนงานประจาํปี 
• ผูป้ระสานงานโรตาร ี— ใหก้ารสนบัสนุนและวธิกีารทีจ่ะสง่เสรมิสมาชกิภาพของสโมสร รวมทัง้การทาํ
ใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม 

• ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค — พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารหีรอืสาํนกังานระหวา่ง
ประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของโรตารทีี่
เหมาะสม  

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

 

เอกสารเก่ียวกบันโยบายและการอ้างอิง  
• คูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) — นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองโรตารสีากลและมลูนิธิ
โรตารทีีก่าํหนดโดยมตขิองสภานิตบิญัญตั ิคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธิ
โรตาร ีจดัทาํทุกๆ สามปีหลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีมเีอกสารธรรมนูญของ 
โรตารสีากลอยูด่ว้ย 

• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
• ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี  
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ทรพัยากรออนไลน์  
• Rotary.org — เวบ็ไซตข์องโรตารทีีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ทรพัยากร และเครือ่งมอืต่างๆ แก่ผูนํ้าสโมสร
ตามทีต่อ้งการเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร  ไปที ่My Rotary เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรใน
ระดบัสโมสร เพื่อการพฒันาสมาชกิภาพ สรา้งสรรคเ์อกสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การดาํเนินงาน
ของสโมสร การหาทุน และอื่นๆ    

 

Take Action 
• Rotary Showcase – เครือ่งมอืออนไลน์ซึง่เป็นทีแ่สดงโครงการทีท่าํเสรจ็สิน้แลว้เพือ่ใหผู้อ้ื่นด ู
• Rotary Ideas – เครือ่งมอืออนไลน์ซึง่เป็นสว่นทีท่า่นสามารถรบัแนวความคดิในการบาํเพญ็ประโยชน์
หรอืรอ้งขอรบัการบรจิาค อาสาสมคัร วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ หรอืเพือ่นผูร้ว่มทาํโครงการ 

 

Learning & Reference (การเรยีนรูแ้ละการอา้งองิ)  
• Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญและเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้  

• ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผูว้า่การ
ภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

• รางวลั (Awards) – รางวลัและโปรแกรมการยกยอ่งของโรตาร ี

 

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

• Club Administration – จดัการรายชื่อสมาชกิ เจา้หน้าที ่ขอ้มลูของสโมสร และอื่นๆ 
• Brand Center – จดัทาํแผน่พบัของสโมสรใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ รวมทัง้ดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ี 
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การส่ือสารและส่ิงพิมพต่์างๆ  
• ชุมชนปฏบิตักิาร : แนวทางสูโ่ครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ (Communities in Action: A Guide to 

Effective Projects) – คาํแนะนําเพือ่การพฒันา ดาํเนินการและประเมนิโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

• เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) – คาํแนะนําสูเ่รือ่งทีเ่น้นความสาํคญั  
6 เรือ่งพรอ้มตวัอยา่งโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ในแต่ละเรือ่ง  

• เครือ่งมอืเพือ่การประเมนิชุมชน (Community Assessment Tools) – อธบิายถงึวธิกีารบ่งชีโ้ครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพภายในชุมชน 

• ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบับรกิารชนรุน่ใหม ่(An Introduction to New Generations Service) ทรพัยากร
ทีแ่นะนําสโมสรโรตารเีกีย่วกบัอนิเทอรแ์รคท ์โรทาแรคท ์การแลกเปลีย่นเยาวชน ไรลา  
การคุม้ครองเยาวชนและกจิกรรมของศษิยเ์ก่า 

• ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบับรกิารดา้นอาชพี (An Introduction to Vocational Service) – ใหข้อ้มลู 
ทรพัยากรและแนวความคดิเกีย่วกบัโครงการบรกิารดา้นอาชพี 

• คูม่อือนิเทอรแ์รคท ์(Interact Handbook) – คาํแนะนําสาํหรบัการก่อตัง้และบรหิารสโมสรอนิเทอร-์ 
แรคท ์

• คูม่อืโรทาแรคท ์(Rotaract Handbook) – คาํแนะนําสาํหรบัการก่อตัง้และพฒันาสโมสรโรทาแรคท ์

• คูม่อืกลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(Rotary Community Corps Handbook) – ขัน้ตอนพืน้ฐาน 
ในการจดักลุม่ รวมทัง้ขอ้แนะนําในการบง่ชีผู้นํ้าทีม่ศีกัยภาพ และแนวความคดิเกีย่วกบัโปรแกรม 

• คูม่อืโปรแกรมมติรภาพของโรตาร ี(Rotary Fellowships Handbook) – คาํแนะนําในการจดัและ
สง่เสรมิโปรแกรมมติรภาพของโรตาร ี

• คูม่อืรางวลัเยาวชนผูนํ้าของโรตาร ี(Rotary Youth Leadership Awards Handbook) – คาํแนะนําใน
การจดังานของสโมสรและภาคเพือ่พฒันาความเป็นผูนํ้าในกลุม่คนหนุ่มสาว 

• คูม่อืการแลกเปลีย่นเยาวชน (Youth Exchange Handbook) – คาํแนะนําในการดาํเนินโปรแกรม 
การแลกเปลีย่นเยาวชน 

• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี

• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายมลูนิธโิรตาร ี– นโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานที่
กาํหนดโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลและคณะกรรมการมลูนิธโิรตารเีพื่อสนบัสนุนธรรมนูญ
และขอ้บงัคบัของโรตารสีากล 

• ขอ้มลูอา้งองิของมลูนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Reference Guide) – เป็นการรวบรวมโปรแกรม
และการบาํเพญ็ประโยชน์ของมลูนิธโิรตาร ี

• เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: You Club Leadership 
Plan) – สิง่พมิพท์ีท่าํใหเ้หมาะกบัแต่ละภมูภิาค พรอ้มตวัอยา่งวธิกีารทีจ่ะเปลีย่นจากสโมสรธรรมดาๆ 
เป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ 

• Rotary Leader – จดหมายขา่วรายสองเดอืนสาํหรบัผูนํ้าสโมสรโรตารแีละภาค 
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• นิตยสารโรตาร ี- เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) – นิตยสารทางการรายเดอืนของโรตาร ีรวมทัง้
นิตยสารภมูภิาคของโรตารอีกี 30 ฉบบัใน 24 ภาษา 

• คูม่อืคาํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) – คาํแนะนํา
สาํหรบังานออกแบบสิง่พมิพใ์นทุกระดบัขององคก์รโรตารแีละเพือ่การใชต้ราสญัลกัษณ์โรตารทีีถ่กูตอ้ง 

• แนวทางการวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Guide) – คาํแนะนําสัน้ๆ และเอกสารปฏบิตังิานที่
จะชว่ยสโมสรในการสรา้งวสิยัทศัน์ทีส่นบัสนุนเป้าหมายระยะยาวและประจาํปี 

• จดหมายขา่วของโรตาร ี(Rotary Newsletters) – จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกสใ์นหวัขอ้เกีย่วกบัโรตารี
เฉพาะเรือ่ง เช่น สมาชกิภาพ การขจดัโปลโิอ การประชาสมัพนัธแ์ละมลูนิธโิรตาร ี
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ภาคผนวก 1 : การจดัการความเสีย่งในการทาํงานกบั
เยาวชน 
 
เมือ่สโมสรโรตารทีาํงานรว่มกบัเยาวชน มนัคอืการลงทุนในอนาคตของชุมชนและของโรตารเีอง แต่การลงทุนน้ีจะประสบ
ผลสาํเรจ็ไดต้่อเมือ่กจิกรรมเหล่าน้ีมกีารบรหิารจดัการดว้ยความรบัผดิชอบ โปรแกรมเยาวชนของเรามไิดว้างอยูใ่นที่
สญูญากาศ เราทาํงานในโลกทีบ่างครัง้มภียนัตราย การจดัการความเสีย่งเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความเขา้ใจในความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ไดก้บักจิกรรมเยาวชน เชน่ การบาดเจบ็ ปว่ยไข ้และการกระทาํทารณุ เพื่อชว่ยป้องกนัและลดผลกระทบลง 
สโมสรของทา่นควรจะพจิารณาประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเมือ่พฒันากระบวนการทีป่ลอดภยัในการทาํงานกบัเยาวชน 
 
• พฒันาและดาํเนินนโยบายคุม้ครองเยาวชนของสโมสร ซึง่จะใชป้้องกนัการทารุณกรรมหรอืการลว่งละเมดิทางกาย ทาง
เพศและอารมณ์ ตอ้งรายงานการทารณุกรรมและการลว่งละเมดิแก่ผูนํ้าภาค และ/หรอื ตาํรวจในทอ้งถิน่ทนัท ี ตดิต่อกบั
ภาคเพือ่ขอดรูายละเอยีดนโยบายและขอ้กาํหนดเพิม่เตมิของภาค 

• กาํหนดประมวลการปฏบิตัสิาํหรบัผูร้ว่มโปรแกรมทีเ่ป็นผูใ้หญ่และเยาวชน  กฎระเบยีบน้ีควรจะแสดงถงึกฎหมายทอ้งถิน่ 
มาตรฐานวฒันธรรม และนโยบายทีบ่งัคบัใชข้องภาคหรอืสโมสร รวมทัง้การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการคุม้ครองเยาวชน 

• พจิารณาทบทวนนโยบายของสโมสรเพื่อใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบันโยบายของภาคและแนวทางของคณะกรรมการบรหิาร
โรตารสีากลในเฉพาะแต่ละเรือ่งทีก่าํหนดเพื่อโปรแกรมเยาวชน 

• สือ่สารกบัผูนํ้าภาคอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ประสานการปฏบิตังิานทีร่วดเรว็ในระหวา่งสถานการณ์ทีอ่าจจะเป็นอนัตราย 
• พจิารณาคาํถามเหลา่น้ีเมือ่อุปถมัภโ์ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมสาํหรบัเยาวชน 

– จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็? 
– จะเกดิอะไรขึน้หากผูร้ว่มโปรแกรมถกูกลา่วหาวา่มคีวามประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมหรอืเป็นอนัตราย? 
– จะเกดิอะไรขึน้หากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตขิึน้ในระหวา่งทีโ่ปรแกรมหรอืงานกาํลงัดาํเนินอยู?่ 

• ทาํงานเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
– จดัโปรแกรมการคดัเลอืกและอบรมอาสาสมคัรตามทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายของภาคและสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

– สอนผูร้ว่มโปรแกรมถงึการประพฤตตินทีป่ลอดภยัในระหวา่งโปรแกรม 
– จดัทาํแผนฉุกเฉินภยัพบิตัแิละฝึกปฏบิตั ิ
– จดัซือ้ประกนัภยัทีใ่หค้วามคุม้ครองบุคคลภายนอกอยา่งเพยีงพอสาํหรบัภมูภิาคของทา่น 

 
หากกจิกรรมของสโมสรเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของเยาวชนออกนอกพืน้ทีชุ่มชนซึง่เป็นบา้นของพวกเขา ตอ้งตดิต่อกบั
ภาคเพือ่ยนืยนัวา่ไดป้ฏบิตัติามแนวทางการเดนิทางของเยาวชน กจิกรรมทุกกจิกรรมทีเ่ป็นงานรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดั
เตรยีมการตอ้นรบัและการเดนิทางของผูร้ว่มโปรแกรมทีเ่ป็นเยาวชน จะตอ้งโอนยา้ยเขา้สูห่น่วยงานโรตารตี่างประเทศ เชน่ 
โปรแกรมการแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตาร ีตอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการโดยไดร้บัอนุมตัแิละการดแูลของภาคโรตารทีีไ่ดร้บั
การรบัรองแลว้ 
 
มนีโยบายการประกนัสขุภาพมากมายทีใ่หค้วามคุม้ครองจาํกดัเฉพาะเมือ่เดนิทางหรอือาศยัอยูน่อกบา้นพกัของตน ดว้ยเหตุ
น้ี ผูร้ว่มโปรแกรมทุกคนทีเ่ดนิทางจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัวา่มปีระกนัชวีติและสขุภาพคุม้ครองเพยีงพอ ผูม้สีว่นรว่มควรจะ
พจิารณาทาํประกนัเดนิทางทีใ่หค้วามคุม้ครองสาํหรบัการเบกิจ่ายคา่รกัษาพยาบาล การสง่ศพกลบัประเทศ การอพยพ
ฉุกเฉิน และการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุรวมทัง้การสญูเสยีอวยัวะ สโมสรและภาคตอ้งตดิต่อกบัมอือาชพีทางดา้นประกนัภยัใน
ทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาวา่กรมธรรมป์ระกนัภยันัน้ใหค้วามคุม้ครองเพยีงพอสาํหรบัโปรแกรมเยาวชนหรอืไม ่
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สโมสรยงัควรจะปรกึษาหารอืกบัทีป่รกึษากฎหมายในทอ้งถิน่ก่อนลงนามในขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ กบัองคก์รอื่นที่
ใหบ้รกิารเยาวชน เอกสารเหลา่น้ีควรจะมกีารยกเวน้ความรบัผดิชอบหรอืขอ้ตกลงในการชดเชยเงนิ ซึง่อาจจะเป็นการยอม
ใหอ้กีฝา่ยหน่ึงพน้จากความรบัผดิชอบและถ่ายโอนความเสีย่งใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค ตอ้งระมดัระวงัวา่ โรตารสีากลไม่
รบัผดิชอบต่อการเจบ็ปว่ยหรอืการบาดเจบ็ของบุคคล ซึง่รวมทัง้ผูม้สีว่นรว่มและผูจ้ดังาน หรอืสาํหรบัความเสยีหายแก่
ทรพัยส์นิใดๆ  
 
ถ้อยแถลงในการปฏิบติัของโรตารีสาํหรบัการทาํงานร่วมกบัเยาวชน 
โรตารสีากลพยายามสรา้งสรรคแ์ละรกัษาสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาํหรบัเยาวชนทุกคนทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมของโรตาร ี
โรแทเรยีน คูค่รองของโรแทเรยีน เพือ่นผูร้ว่มโครงการ และอาสาสมคัรอื่นๆ จะตอ้งปกป้องดแูลเดก็และผูท้ีม่อีายนุ้อยเมือ่มี
การตดิต่อกนัและปกป้องพวกเขาจากการกระทาํทารณุทางรา่งกาย เพศ และอารมณ์อยา่งเตม็ความสามารถ 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี 
 
เมือ่พจิารณาคาํถามเหลา่น้ี ควรพดูคุยกบัผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะหมดวาระและทีจ่ะมารบัหน้าทีเ่พือ่แบ่งปนัความคดิเหน็ 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสรมอีะไรบา้ง  และหน้าทีข่องท่านในฐานะประธานมี
อะไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเภทใดบา้งทีจ่ะมผีลกระทบยิง่ใหญ่ทีส่ดุในชุมชน? 
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มกีารหาทุนอะไรบา้งทีจ่ะทาํใหม้ ัน่ใจวา่จะหาเงนิสาํหรบัโครงการได?้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการและจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเดน่เป็นทีรู่จ้กัของสโมสรทา่นคอืโครงการอะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเดน่เป็นทีรู่จ้กัของสโมสรทา่นแสดงใหเ้หน็วสิยัทศัน์ของสโมสรหรอืไม?่ 
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ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

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

Rotary Club Central?

226D-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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