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งานของท่าน 
ในฐานะ 
ประธาน 
คณะกรรมการ 
มลูนิธิโรตารีของสโมสร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร ควรสรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่การบรจิาค 
และมสีว่นรว่มในกจิกรรมของมลูนิธ ิดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ีเ่ป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : 
คณะกรรมการมลูนิธโิรตารสีโมสร (Lead Your Club: Rotary Foundation Committee) 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ
คณะกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการของท่าน 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) สง่เสรมิทนุสนบัสนุนและกจิกรรมต่างๆ ของมลูนิธิ

ตลอดจนสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม  
ทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีมคณะกรรมการ สรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่ใหส้มาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธ ิ

โรตาร ี
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอยา่งเช่น global grants, 
district grants, หาทนุ, การบรจิาคประจาํปี, เมเจอรก์ฟิท,์ 
โปลโิอพลสั และ ศนูยส์นัตภิาพโรตาร)ี 

รว่มประชมุการสมัมนาการจดัการทนุสนบัสนุนเพือ่ให้
มคีณุสมบตัใินการรบัทุนสนบัสนุน หรอืพดูคยุกบันายก
รบัเลอืก เพือ่หาสมาชกิของสโมสรเขา้รว่มประชุม 

ประชมุอยา่งสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม ดแูลกระบวนการการทาํคุณสมบตัสิาํหรบั Global 
Grant 

กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายของ
สโมสรในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหลา่นัน้ 

จดัโปรแกรมทีส่รา้งแรงจงูใจในดา้นมลูนิธอิยา่งน้อย 
ปีละ 4 ครัง้ 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ ทาํงานรว่มกบัเหรญัญกิเพือ่บรหิารทนุสนบัสนุนที่
ไดร้บัการจดัสรร 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและคณะกรรมการ
ภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่ม 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็
ประโยชน์เพือ่พฒันาและใหทุ้นแก่โครงการ 

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  

ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ คูม่อืเลม่น้ีจะชว่ยทา่นในการกาํหนด 
เป้าหมายและเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบในการสนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ีทัง้ประกอบไปดว้ยนโยบายและวธิี
ปฏบิตัติ่างๆ ทีทุ่กสโมสรควรจะดาํเนินการ รวมทัง้ความคดิเหน็ต่างๆ ทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ 

คาํอธบิายรายละเอยีดของงานในหน้า 1 สรปุหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่น ทา่นจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ในการ
อบรมภาคประจาํปีซึง่ทา่นจะไดส้านสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าภาคและสโมสรอื่นๆ 
ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายทีห่น้า 18 ก่อนการประชุม 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น โปรดตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ย
ผูว้า่การภาคหรอือดตีประธานคณะกรรมมลูนิธโิรตาร ี ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and 
District Support representative) พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืเชน่กนั 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 

   
 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนับสนุนของโรตารแีก่โครงการซึ่งในที่สุดแลว้สง่เสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก 
ไมตรจีติ และสนัตภิาพผ่านการปรบัปรุงดา้นสขุภาพ สนับสนุนการศกึษา และบรรเทาความยากจน โดย
การใชทุ้นสนบัสนุนของมลูนิธ ิ
 

เป็นผูส้นับสนุนมลูนิธิของสโมสร 
หน้าทีร่บัผดิชอบอย่างหน่ึงของคณะกรรมการมลูนิธ ิคอื การแบ่งปนัเรื่องราวกบัสมาชกิสโมสรว่ามลูนิธิ
ทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร เมื่อสมาชกิเชื่อมโยงโครงการของโรตารเีขา้กบัการให้
ทุนของมลูนิธ ิสมาชกิกจ็ะไดร้บัแรงบนัดาลใจใหม้สีว่นรว่มและบรจิาคเงนิ  
 

การประชมุสโมสร  
ขอใหก้าํหนดโปรแกรมการประชุมทุกๆ 3 เดอืน เพือ่ยกยอ่งสมาชกิทีบ่รจิาคเงนิและเพื่อพดูคุยวา่สมาชกิ
จะสนับสนุนมลูนิธไิดอ้ย่างไร เชญิศษิยเ์ก่าและอาสาสมคัรใหม้าพดูว่าไดร้บัประโยชน์จากมลูนิธอิย่างไร
หรือพวกเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไร ดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพต่างๆ ได้ฟรี และม ี
แผน่พบัต่างๆ ที ่shop.rotary.org ซึง่สามารถชว่ยสง่เสรมิการนําเสนอ 
 

กจิกรรมทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน  
สมคัรขอรบัทุนสนับสนุนเพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณภาพและผลกระทบต่อโครงการของสโมสร โครงการที่
ดกีวา่ยอ่มทําใหส้โมสรเป็นทีน่่าสนใจแก่สมาชกิใหม่มากกวา่  ทําใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในฐานะผูว้างแผน
งานและอาสาสมคัร เมือ่พวกเขาเหน็ผลกระทบของโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความสาํเรจ็กจ็ะมี
แรงบนัดาลใจในการสง่เสรมิโรตาร ีมลูนิธแิละสโมสรของทา่น  
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การสมัมนามลูนิธ ิ 
สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรเขา้รว่มการสมัมนามลูนิธโิรตารขีองภาคเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบัมลูนิธแิละ
การมสีว่นรว่ม  คณะกรรมการของทา่นอาจจะจดัการสมัมนามลูนิธโิรตารขีองสโมสรดว้ย 
 
ทรพัยากรในการวางแผนงานมอีาท ิเช่น แนวทางสําหรบัผู้นําการสมัมนามูลนิธโิรตารภีาค 
(District Rotary Foundation Seminar Leader’s Guide) กรรมการมูลนิธิโรตารีของภาค ผู้
ประสานงานมลูนิธโิรตารใีนภมูภิาค และทีป่รกึษาการบรจิาคกองทุนถาวร เมเจอรก์ฟิท ์
 

การเรยีนรูอ้ยา่งอสิระ 
สมาชกิสามารถไปทีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) ที ่learn.rotary.org และหาดคูอรส์ทีจ่ะ
ช่วยปรบัปรุงความรู้  คอร์สมูลนิธิโรตารขี ัน้พื้นฐานประกอบด้วยการนําเสนอด้วยพาวเวอร์
พอ้ยทใ์นหวัขอ้เกีย่วกบัมลูนิธโิรตาร ีและคาํถามทดสอบความรูข้องทา่น 
 

 
 

การสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน  
การสมัมนาซึง่จดัโดยภาคน้ีจะมุง่เน้นความสาํคญัของวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีจ่ะช่วยใหม้ ัน่ใจไดว้า่ผู้
อุปถมัภท์ุนสนบัสนุนของโรตารทีุกคนพรอ้มทีจ่ะจดัการทุนสนบัสนุน 
 
ในการทีจ่ะมคีุณสมบตัริบัทุนสนบัสนุน Global Grants ของโรตาร ีสมาชกิสโมสรอยา่งน้อยหน่ึง
คน อาจจะเป็นนายก ท่านหรอืสมาชกิอื่น ต้องเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมน้ีและต้องลงนามใน
บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) 
 

ทนุสนับสนุนของโรตารี 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนับสนุนทีช่่วยสง่เสรมิโครงการทีห่ลากหลาย รวมทัง้ทุนการศกึษาและการ
อบรมที่สมาชกิดําเนินการอยู่ทัว่โลก ทุนสนับสนุนม ี2 ประเภท คอื district grant และ global 
grant 

ลงทะเบยีนบอกรบั 
Giving & Grants 
newsletter เพือ่รบั
ขอ้มลูขา่วสารลา่สดุ
คาํแนะนําต่างๆ และ
ทรพัยากรสาํหรบัทุน
สนบัสนุนของโรตาร ี



บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการ     |     7 

ทุน District Grants  
ช่วยใหส้โมสรและภาคสามารถสนบัสนุนกจิกรรมขนาดเลก็ในระยะสัน้ ซึง่สนองความตอ้งการเรง่ด่วนทัง้
ชุมชนในท้องถิ่นและต่างประเทศและสอดคล้องกบัพนัธกิจของมูลนิธิโรตารี ก่อนเริม่กิจกรรมต่างๆ 
สโมสรต้องส่งคําขอรบัเงนิทุนเพื่อทําโครงการไปยงัภาค ซึ่งเป็นผู้พจิารณาว่าจะอนุมตัิคําขอใดบ้าง
รวมทัง้จํานวนเงนิที่ต้องขอรบัจากมูลนิธ ิ เมื่อได้รบัเงนิแล้วภาคจะจ่ายให้แก่สโมสร ภาคมสีทิธริบัทุน 
District Grants ปีละหน่ึงครัง้เทา่นัน้  
 
ทุน Global Grant   
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการที่ชุมชนผู้รบั
ประโยชน์บ่งชี้ และสมาชกิสโมสรรวมทัง้สมาชกิชุมชนมสี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ ทุน Global Grant 
ก่อให้เกิดผลยัง่ยืนที่วดัได้ในเรื่องที่เน้นความสําคญัของโรตารีหน่ึงเรื่องหรือมากกว่า และมุ่งที่จะ
ชว่ยเหลอืชุมชนต่อเน่ืองไปอกีเป็นเวลานานหลงัจากทีส่โมสรโรตารแีละภาคทาํงานเสรจ็สิน้ลง  
 
เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั คอื 
• สนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
• การป้องกนัและการรกัษาโรค 
• น้ําและการสขุาภบิาล 
• สขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 
• การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 
• การพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
 

Global Grant ให้ทุนจากกองทุนโลกอย่างน้อยที่สุด 15,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการที่มี
งบประมาณอย่างตํ่า 30,000 เหรยีญ กองทุนโลกจะใหเ้งนิสมทบ 100 เปอรเ์ซน็ต์สาํหรบัทุนจดัสรรของ
ภาค (DDF) หรอืสมทบ 50 เปอรเ์ซน็ต์ใหก้บัเงนิสด ตัง้แต่ปี 2015 เป็นต้นไป ผูอุ้ปถมัภ์จะตอ้งเพิม่เงนิ
อกี 5 เปอรเ์ซนตส์าํหรบัการบรจิาคเงนิสด เพื่อทีจ่ะเป็นค่าใชจ้่ายในกระบวนการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการ
บริจาคนัน้ ทุน Global Grant ต้องมีผู้อุปถมัภ์หลกั 2 ราย ซึ่งอาจจะเป็นสโมสรหรือภาค คือ ผู้ร่วม
โครงการฝา่ยเจา้ภาพในประเทศทีม่กีจิกรรม และผูร้ว่มโครงการต่างประเทศซึง่อยูน่อกประเทศ 
 
การสมคัรขอรบัทุน Global Grant มกีระบวนการ 2 ขัน้ตอน ขัน้แรกโรแทเรยีนผูอุ้ปถมัภต์อ้งลงชื่อเขา้ใช้
งาน Grant application tool (ที ่My Rotary) แลว้ตอบคําถามขัน้ตอนแรกเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าพรอ้มจะสง่ใบ
สมคัร คาํถามเหล่าน้ีเป็นการทบทวนขอ้กําหนดและเงื่อนไขของทุนสนบัสนุน เมื่อผูอุ้ปถมัภเ์จา้ภาพและ
ต่างประเทศมัน่ใจว่าการขอทุนเป็นไปตามขอ้กําหนดแลว้  สโมสรหรอืภาคจงึจะส่งใบสมคัรออนไลน์ได ้
ประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคของผูอุ้ปถมัภท์ัง้สองภาคตอ้งลงนามอนุมตัใิบสมคัรก่อนทีม่ลูนิธิ
จะพจิารณา ใชแ้นวทางออนไลน์ (บน Rotary.org) หรอืตดิต่อพนักงานของมลูนิธโิรตารเีพื่อตอบคําถาม
ต่างๆ เมือ่เตรยีมการสมคัร 
 
การดแูลเงินทนุและการมีคณุสมบติั  เพือ่เป็นการแสดงพนัธสญัญาวา่จะจดัการเงนิทุนสนบัสนุนอยา่ง
มีจริยธรรม  ผู้อุปถัมภ์ทุนต้องมีคุณสมบตัิโดยภาคเป็นผู้ดําเนินการ ภาคของท่านต้องมีคุณสมบตัิ
เพื่อทีจ่ะเขา้ร่วมในทุนสนับสนุนเหล่าน้ี และในทางกลบักนัต้องทําใหส้โมสรมคีุณสมบตัเิพื่อสมคัรขอรบั
ทุน Global Grant  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทรพัยากรเกี่ยวกับบนัทึกความเข้าใจของสโมสร (Club 
Memorandum of Understanding Resources)  
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มลูนิธมิขีอ้กาํหนดขัน้ตํ่า 2 ขอ้สาํหรบัการมคีุณสมบตัขิองสโมสร 
• นายกรบัเลอืกหรอืผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากสโมสรเขา้รว่มสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน 
• นายกและนายกรบัเลอืกลงนามในบนัทกึความเขา้ใจของสโมสรในนามของสโมสร 
 
ภาคของท่านอาจจะมขีอ้กําหนดของการมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ เมื่อภาคทําใหส้โมสรของท่านมคีุณสมบตัิ
แล้ว ท่านจึงจะสมคัรขอรบัทุน Global Grant ได้  หากมีคําถามเกี่ยวกับคุณสมบตัิ โปรดติดต่อกับ
ประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคของทา่น 
 

โปลิโอพลสั  
เรื่องทีม่ลีาํดบัความสาํคญัมากทีส่ดุของโรตาร ีคอื การไดร้บัรองว่าโปลโิอถูกกวาดลา้งหมดไปจากโลกน้ี 
จากความพยายามในการหาทุนของสมาชกิสโมสร โรตารไีดบ้รจิาคเงนิมากกว่า 1 พนัลา้นเหรยีญเพื่อ
การรณรงคโ์ปลโิอพลสั  นอกจากน้ี สมาชกิยงัก่อใหเ้กดิเครอืขา่ยอาสาสมคัรขนาดใหญ่ในระดบัทอ้งถิน่
ซึ่งให้การสนับสนุนที่หน่วยพยาบาลและผลกัดนัชุมชนในกิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกนัโรคหรือการขจดั
โปลโิอในดา้นอื่นๆ 
 
สโมสรสามารถช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายในการขจดัโปลโิอทัว่โลกไดโ้ดยการมสี่วนร่วมในแนวทางหลกั 3 
ประการดงัต่อไปน้ี 
• สนับสนุน – เชิญผู้จดัทํานโยบาย (สมาชิกสภาแทนราษฎร รฐัมนตรี สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทน
หน่วยงานเพื่อการพฒันา) มาร่วมประชุมสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่เพื่อหารอืเกี่ยวกบัความก้าวหน้าใน
การป้องกนัโปลิโอ และวธิทีี่พวกเขาจะร่วมสร้างประวตัิศาสตร์โดยการสนับสนุนการต่อสูเ้พื่อหยุด
โปลโิอ 

• หาทุน – จดังานหาทุนโปลโิอหรอืจดัโปรแกรมการประชุมสโมสรสกัครัง้หน่ึงในหวัขอ้เรื่องการขจดัโรค
โปลโิอ แบ่งปนัขอ้มลูกบัเครอืข่ายสงัคมและเขยีนจดหมายถงึผูนํ้ารฐับาลเพื่อขอรบัการสนับสนุนจาก
ภาครฐัในโปรแกรมการขจดัโรคโปลโิอ 

• ใหค้วามรู ้– แจง้ใหส้มาชกิสโมสรทราบถงึความกา้วหน้าทีอ่งคก์รโรตารไีดด้าํเนินการและความสาํคญั
ของการมสี่วนร่วมจนกระทัง่โลกน้ีไดร้บัการรบัรองว่าปลอดจากโรคโปลโิอ แบ่งปนัเรื่องราวกบัสื่อใน
ทอ้งถิน่เพื่อบอกเล่าชุมชนเกี่ยวกบัสิง่ทีส่โมสรของท่านทําเพื่อหยุดโปลโิอ ใหต้วัอย่างว่าท่านไดท้ําให้
เกดิผลกระทบอยา่งไรบา้ง และอา้งองิถงึสมาชกิโรตารใีนทอ้งถิน่และผูส้นบัสนุนอื่นๆ 

 
หากสโมสรของทา่นอยูใ่นประเทศทีม่กีารระบาดของโรคโปลโิอ ทา่นสามารถ 
• มสีว่นร่วม – เสนอใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประธานคณะกรรมการโปลโิอพลสัแห่งชาตเิกี่ยวกบักจิกรรม
การใหภ้มูคิุม้กนัหรอืการเฝ้าระวงัโรค 

• สนับสนุน – ติดต่อกบัผู้นํารฐับาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อขอคํามัน่สญัญาในการทําให้โลกน้ี
ปลอดจากโปลโิอ เขา้ถงึผูนํ้าชุมชนและบรษิทัหา้งรา้นต่างๆ เพื่อสง่เสรมิการสนับสนุนความพยายาม
ในการขจดัโรคโปลโิอในประเทศของทา่น 

• ใหค้วามรู ้– บอกเลา่สมาชกิในชุมชนเกีย่วกบัโรคโปลโิอ การใหภู้มคิุม้กนัพืน้ฐาน และการทีโ่ลกปลอด
จากโรคโปลโิอจะทาํใหเ้ดก็ทุกคนมสีขุภาพดขีึน้ไดอ้ยา่งไร 

 
หาเอกสารที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการทํางานน้ีได้ที่ endpolio.org หากมีคําถามเกี่ยวกับโปรแกรม
โปลโิอพลสั สง่อเีมลไปที ่polioplus@rotary.org 
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ศนูยส์นัติภาพโรตารี  
โปรแกรมศูนย์สนัติภาพโรตารีให้ทุนแก่ผู้มีวิชาชีพเพื่อศึกษาในระดบัปริญญาโทในสาขา
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การศกึษาสนัติภาพ การแก้ไขขอ้ขดัแย้งหรอืวชิาที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืประกาศนียบตัรการพฒันาวชิาชพีในดา้นการศกึษาสนัตภิาพและการแก้ไขขอ้ขดัแยง้ ที่
หน่ึงในศนูยส์นัตภิาพโรตาร ี
 
สโมสรตอ้งสง่ใบสมคัรทุนการศกึษาสนัตภิาพของโรตารใีหแ้ก่ภาคภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 
และภาคตอ้งสง่ใบสมคัรของภาคใหม้ลูนิธโิรตารภีายในวนัที ่1 กรกฎาคม  
 
สโมสรของทา่นสามารถมสีว่นรว่มไดห้ลายวธิ ีเชน่ 
• เชญิผู้รบัทุนสนัตภิาพของโรตารใีนปจัจุบนัและอดตีมาร่วมแบ่งปนัประสบการณ์กบัสโมสร
ของทา่น 

• เสนอชื่อผูข้อรบัทุนใหภ้าคพจิารณา 
• ทาํหน้าทีเ่ป็นเจา้ภาพหรอืทีป่รกึษาใหแ้ก่ผูร้บัทุน 
 
ผูท้ีเ่พิง่จะไดร้บัเลอืกหรอืคาดว่าจะไดร้บัเลอืกสามารถเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ไดโ้ดยลงทะเบยีนคอรส์
ต่างๆ ทีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) ของโรตาร ีเช่น การปฐมนิเทศสาํหรบัผูร้บัทุน ทมี
ฝึกอบรมอาชพี และนกัศกึษาทุนสนัตภิาพ 
 

ทาํงานกบัศิษยเ์ก่า  
ศษิยเ์ก่าโรตารหีมายรวมถงึผูม้สีว่นร่วมในโปรแกรมของโรตาร ีผูค้นกว่า 118,000 คนเขา้ร่วม
ในโปรแกรมที่ได้รบัทุนจากมูลนิธโิรตาร ีศษิย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนอนัทรงพลงัของโรตารแีละ
มลูนิธโิรตาร ีและเป็นผูท้ี่คาดว่าอาจจะเป็นโรแทเรยีนและบรจิาคเงนิดว้ย ศษิยเ์ก่ายงัสามารถ
ชว่ยสโมสรของทา่นไดด้งัต่อไปน้ี 
• ตดิต่อกบัสโมสรโรตารใีนประเทศอื่นๆ เพื่อทาํการบาํเพญ็ประโยชน์และมติรภาพ 
• แบ่งปนักบัสมาชกิสโมสรและสื่อว่าประสบการณ์สว่นตวัในโปรแกรมของมลูนิธโิรตารเีปลีย่น 
แปลงชวีติของพวกเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

• สง่เสรมิโปรแกรมแก่มติรสหาย 
• ใหค้าํแนะนําในการคดัเลอืกผูร้ว่มในโปรแกรมและชว่ยในการปฐมนิเทศและการเป็นเจา้ภาพ
โปรแกรม 

• เป็นสมาชกิสโมสรของทา่น 
 
ตดิต่อกบัประธานสมาชกิภาพของภาคเพื่อดวูา่จะผสมผสานศษิยเ์ก่าของมลูนิธเิขา้กบักจิกรรม
ของสโมสรไดอ้ยา่งไร 
 

ระบบเงินปันส่วน (SHARE) และเงินทนุจดัสรรของภาค (DDF)   
เงนิที่บรจิาคให้มูลนิธโิรตารจีะถูกแปลงไปสู่ทุนสนับสนุนเพื่อปรบัปรุงโลกของเราให้ดขีึน้และ
ปรบัเปลี่ยนชวีติของผู้คนโดยผ่านระบบเงนิปนัส่วน กรรมการมูลนิธใิห้โรแทเรยีนทัว่โลกได้มี
สว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจในเรือ่งทุนสนบัสนุนและโปรแกรมของมลูนิธ ิ
 

ตดิต่อประธาน
คณะกรรมการมลูนิธิ
โรตารขีองภาค เพือ่
หาศษิยเ์ก่าและ
อาสาสมคัรทีจ่ะมา
แบง่ปนัเรือ่งราว
เกีย่วกบัผลกระทบ
ของมลูนิธโิรตารทีีม่ ี
ต่อชวีติของพวกเขา 
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เมื่อสิ้นปีโรตารทีุกๆ ปี เงนิบรจิาคให้แก่กองทุนประจําปี-ระบบปนัส่วน (Annual Fund-SHARE) จาก
สโมสรโรตารทีุกสโมสรในภาคหน่ึงๆ จะถกูแบง่ออกเป็นสองกองทุน คอื 
• 50 เปอรเ์ซน็ตส์มทบเขา้กองทุนโลก (World Fund)    
• 50 เปอรเ์ซน็ตนํ์าไปจดัเป็นทุนจดัสรรสาํหรบัภาค (DDF) 
 
มลูนิธจิะใชเ้งนิในสว่นของกองทุนโลกเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของโปรแกรมทัว่โลกสาํหรบัภาคโรตารทีัง้หมด 
ภาคของท่านใช้ส่วนของเงินทุนจดัสรรสําหรบัภาคเพื่อให้เงินแก่โครงการทุนสนับสนุนต่างๆ และ
โปรแกรมของมลูนิธติามแต่จะเลอืกใช ้
 
มลูนิธโิรตารดีาํเนินการตามรอบเวลาการใหเ้งนิทุน 3 ปีทีอ่อกแบบมาเพื่อช่วยใหภ้าคมเีวลาทีจ่ะวางแผน
งานและคดัเลอืกโครงการและกจิกรรมต่างๆ และยงัช่วยใหม้ลูนิธสิามารถนําเงนิรายไดจ้ากการลงทุนไป
เป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการบรหิารงานทัว่ไปและคา่ใชจ้า่ยในการพฒันากองทุน 
 
คณะกรรมการมูลนิธิโรตารขีองภาคตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใช้เงนิ DDF ของภาคที่มอียู่ โดยหารือกบั
สโมสรโรตารใีนภาค ตดิต่อประธานมลูนิธโิรตารภีาคเพือ่เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 
 

การบริจาคเงินให้มลูนิธิโรตารี 
การบรจิาคใหม้ลูนิธสิามารถระบุใหแ้ก่กองทุนประจาํปี กองทุนถาวร หรอืกองทุนโปลโิอพลสั ท่านสามารถ
บรจิาคผา่น Rotary.org โดยไปทีแ่ทป Take Action และเลอืกเมนู GIVE NOW  
 

 
 
ทา่นสามารถลงชื่อเขา้ใชบ้ญัช ีMy Rotary เพือ่บรจิาคเงนิในนามของสมาชกิและสามารถดรูายงานมลูนิธิ
ของสโมสรรวมทัง้แบบฟอรม์การบรจิาคหลายครัง้ (multiple donor form) และแบบฟอรม์การบรจิาคเงนิ
ของบุคคล (individual contribution form) หากท่านไม่สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ น้ีได้ ต้องขอให้
เลขานุการหรอืนายกสโมสรเพิม่ชื่อของทา่นเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรที ่Rotary.org  
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กองทุนโปลโิอพลสั   
แมจ้ะมทีรพัยากรจาํนวนมหาศาลทีม่กีารสญัญาเอาไวแ้ลว้กต็าม แต่ยงัมคีวามตอ้งการเงนิเรง่ด่วนเพื่อให้
สามารถเขา้ถงึเดก็ๆ ในประเทศที่ยงัมกีารระบาดของโปลโิอ สมาชกิสโมสรควรบรจิาคเงนิเขา้กองทุน
โปลโิอพลสัซึง่จะชว่ยใหค้วามพยายามในการใหภ้มูคิุม้กนัโรคยงัดาํเนินต่อไปไดจ้นกระทัง่โลกน้ีไดร้บัการ
ประกาศว่าปลอดจากโรคโปลโิอ คณะกรรมการของท่านสามารถจดังานหาทุนเพื่อสนับสนุนโปลโิอพลสั 
ทุนสนับสนุนจากกองทุนน้ีช่วยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรบัวนัให้ภูมคิุ้มกนัโรคแห่งชาต ิและกจิกรรมการเฝ้า
ระวงัโรค 
 

กองทุนประจาํปี  
กองทุนประจําปีเป็นแหล่งทุนเบื้องต้นสําหรบัทุนสนับสนุนและกิจกรรมของมูลนิธิโรตารี โปรแกรม 
โรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปีส่งเสรมิให้สมาชกิทุกคนมสี่วนร่วมในโครงการของมูลนิธแิละบรจิาคให้
กองทุนประจาํปีทุกๆ ปี ทา่นสามารถสนบัสนุนความพยายามน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 
• บรจิาคเงนิใหม้ลูนิธติัง้แต่ตน้ปีโรตาร ี
• สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรทุกคนบรจิาคเงนิทุกปี 
• อธบิายใหส้มาชกิทราบว่าการบรจิาคให้แก่กองทุนประจําปีจะช่วยส่งเสรมิทุนสนับสนุนและกจิกรรม
ของมลูนิธซิึง่จะบรรลุผลทีด่แีก่โลก 

• ยกยอ่งผูท้ีส่นบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี
 

กองทุนถาวร  
กองทุนถาวรเป็นหลกัประกนัในระยะยาวสาํหรบัทุนสนับสนุนและโปรแกรมต่างๆ ของมลูนิธ ิเงนิทีบ่รจิาค
ใหก้องทุนถาวรจะถูกนําไปลงทุนทัง้หมด สว่นหน่ึงของมลูค่าทัง้หมดของกองทุนจะถูกสง่เขา้ทุนสนับสนุน
และโปรแกรมของมลูนิธทุิกปี การบรจิาคใหแ้ก่กองทุนถาวรมกัจะเป็นจาํนวนมากและอาจจะเป็นในรปูของ
การบรจิาคทนัท ีหุน้ พนัธบตัร มรดก หรอืขอ้ตกลงรายไดเ้ลีย้งชพี สมาชกิสโมสรทีต่อ้งการสนบัสนุนศนูย์
สนัตภิาพโรตารอีาจจะบรจิาคเงนิใหแ้ก่โปรแกรมนัน้ผ่านกองทุนถาวร หากท่านทราบว่ามสีมาชกิสโมสรที่
สามารถบรจิาคเงนิจาํนวนมากใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ีโปรดตดิต่อกบัผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาคของ
ท่าน หรอืผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนพืน้ทีข่องท่านเพื่อขอรายละเอยีดในการดาํเนินการบรจิาคให้
เสรจ็สมบรูณ์ 
 

ทุนจากชมุชน  
ในขณะทีก่ารบรจิาคจํานวนมากของมูลนิธมิาจากสมาชกิ แต่ชุมชนกบ็รจิาคโดยผ่านงานหาทุนและการ
บรจิาคโดยอสิระดว้ย วางแผนการหาทุนเพื่อเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดส้นับสนุนสโมสรของท่านและโรตาร ี
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นสว่นของการหาทุนในคู่มอืเป็นผูนํ้าสโมสรของท่าน : คณะกรรมการโครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ (Lead Your Club: Service Projects Committee) 
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การประกาศเกยีรตคิุณการบรจิาค  
การตระหนกัถงึการบรจิาคอยา่งจรงิใจเป็นขัน้ตอนแรกสูก่ารสนบัสนุนทางการเงนิเพิม่เตมิ  มลูนิธโิรตารี
ประกาศเกยีรตคิุณแก่ผูบ้รจิาคเงนิ หรอืผูท้ีใ่หส้ญัญาวา่จะบรจิาคในอนาคต ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่พจ 
Recognition บนเวบ็ไซต ์Rotary.org  
 

การประกาศเกียรติคณุของมลูนิธิโรตารี 

การประกาศเกียรติคณุสาํหรบับคุคล การประกาศเกียรติคณุสาํหรบัสโมสร 

สมาชกิสนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี

พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ 

พอล แฮรสิ เฟลโลว ์แบบทวคีณู       

ใบประกาศเกยีรตคิุณ พอล แฮรสิ เฟลโลว ์เพือ่
การระลกึถงึ 

ชมรม พอล แฮรสิ 

ใบประกาศเกยีรตคิุณเพือ่แสดงความขอบคุณ 
(สาํหรบับรษิทัต่างๆ ดว้ย)  

ผูบ้รจิาคใหก้องทุนถาวร 

ชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์ 

เมเจอร ์โดนเนอร ์

สมาคม อารช์ คลมัภ ์

ธงสาํหรบัสโมสรทีม่สีมาชกิสนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี
100 เปอรเ์ซน็ต ์(รางวลัประจาํปี) 

ธงโรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปี (รางวลัประจาํปี) 

ธงสาํหรบัสโมสรทีม่ยีอดการบรจิาครายหวัสงูสดุ
ใหแ้ก่กองทุนประจาํปี 3 อนัดบั (ต่อภาค และเป็น
รางวลัประจาํปี) 

ธงสาํหรบัสโมสรทีเ่ป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ 
100 เปอรเ์ซน็ต ์(ตามคาํขอ) 

ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ
โปรแกรมโปลิโอพลัส (สําหรับสโมสรที่บริจาค 
1,500 เหรยีญใหโ้ปลโิอพลสั) 
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บทท่ี 2 
 

ประธานคณะกรรมการ 
มลูนิธโิรตารขีองสโมสร 

 
ทา่นเป็นประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร จะเป็นอยา่งไรต่อไป? ทา่นควรจะพบกบัประธาน
คณะกรรมการทีก่าํลงัจะพน้ตาํแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิวา่ควรจะมี
ใครเป็นกรรมการอกีบา้ง ทา่นควรเริม่ตน้วางแผนวา่จะดาํเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการตอ้งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของคณะกรรมการของทา่นเองแลว้ ทา่นจะตอ้งบรหิารกรรมการอกีดว้ย 
 

คณะกรรมการของท่าน 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้า่
กรรมการในปจัจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ตาํแหน่งทีว่า่งลง ควรทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ระหวา่งประเทศ อาสาสมคัร
หรอืการหาทุน 
 
ในฐานะประธาน ทา่นจะตอ้งมอบหมายงาน จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจวา่จะใชค้วามชาํนาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไร ทา่นสามารถเตรยีมกรรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ําลงัดาํเนินอยูแ่ละเป้าหมาย 
• จบัคูก่รรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 
• สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่าํงานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  
• แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาคแก่กรรมการ 
• แบง่ปนัทรพัยากรต่างๆ  
 
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสโมสรมากทีส่ดุ เชน่ ทาํงานรว่มกบั
คณะกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 
• โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ – เพือ่พจิารณาวา่โครงการใดสามารถรบัทุนสนบัสนุนของโรตารไีด ้
• ประชาสมัพนัธ ์– เพือ่สง่เสรมิโครงการ การหาทุนและการมสีว่นรว่มของสมาชกิ 
• สมาชกิภาพ – หาและทาํใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นรว่มในกจิกรรมของสโมสร 
 
ควรมกีารพดูคุยกนัอยา่งต่อเน่ืองรวมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
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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 สมาชกิสโมสรทุกคนจะบรจิาคเขา้กองทุนประจาํปีภายในวนัที ่1 
มกราคม 
 

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 ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระเพือ่กาํหนดวา่
คณะกรรมการของทา่นตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และการเงนินัน้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณของสโมสร 
กจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 
 
ดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์การเงนิ
งบประมาณของคณะกรรมการตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอจะชว่ยให้
สามารถลงมอืปฏบิตักิารไดท้นัทเีมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ 
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บทท่ี 3 
 

ทรพัยากร 

 

การสนับสนุนจากสโมสร ภาค และสาํนักเลขาธิการ 
• คณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองภาค – ดแูลกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งมลูนิธโิรตารทีัง้หมดภายในภาค 
• ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค (RRFC) – ช่วยภาคและสโมสรในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัมลูนิธทิัง้หมด 
รวมทัง้ทุนสนบัสนุนและการจดัการทุนสนบัสนุน การหาทุน และโปรแกรมต่างๆ เช่น โปลโิอพลสั และ
ศนูยส์นัตภิาพโรตาร ี

• ผูช้่วยผู้ประสานงานมูลนิธโิรตารใีนภูมภิาค (ARRFC) – ช่วยเหลอื RRFC ภาคและสโมสรในเรื่องที่
เกี่ยวกบัมูลนิธิทัง้หมด รวมทัง้ทุนสนับสนุนและการจดัการทุนสนับสนุน การหาทุน และโปรแกรม
ต่างๆ เชน่ โปลโิอพลสั และศนูยส์นัตภิาพโรตาร ี

• ที่ปรกึษากองทุนถาวรและเมเจอร์กฟิท์ – ช่วยในการเชญิชวนและสนับสนุนการบรจิาคเมเจอร์กฟิท ์
และการบรจิาคใหแ้ก่กองทุนถาวร 

• ผูป้ระสานงาน End Polio Now – เป็นผูนํ้าและสรา้งความตระหนกั ใหค้าํแนะนําและสนบัสนุนกจิกรรม
การหาทุนของภาคและสโมสรทีเ่กีย่วกบัการรณรงคข์จดัโรคโปลโิอใหห้มดไป 

• คณะกรรมการโปลิโอพลสั – เป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ในภูมิภาค ในระดบัชาติหรือท้องถิ่น
เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของโรตารใีนความพยายามขจดัโรคโปลโิอ 

• ผู้แทนการเงนิ – พนักงานจากแผนกการเงนิที่โรตารสีากลซึ่งควบคุมดูแลการแจ้งหน้ี การจ่ายเงนิ 
คา่ธรรมเนียมชารเ์ตอร ์และเรือ่งเกีย่วกบัการเงนิอื่นๆ 

• ผูแ้ทนดแูลการเงนิ – ตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของท่านเพื่อขอขอ้มลูของผูแ้ทนดแูลการเงนิ
ของทา่น 

• ผูว้า่การภาค – สามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ะทาํใหส้โมสรของทา่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
• ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค – ไปเยี่ยมสโมสรทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อยและพร้อมจะตอบคําถามหรือให้
คาํแนะนํา 

• ประธานคณะกรรมการของสโมสรอื่นๆ ในภาคของท่าน – ทําหน้าที่เป็นทรพัยากรเกี่ยวกบัความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  และเป็นเพือ่นผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีค่าดหวงัในงานความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของสโมสร 

• อดตีประธานคณะกรรมการและอดตีผูนํ้าสโมสร – ใหค้าํแนะนําเมือ่ทา่นวางแผนงานประจาํปี 
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• ผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค – พนักงานที่สาํนักงานใหญ่ของโรตารหีรอืสาํนักงานระหว่าง
ประเทศทีจ่ะช่วยตอบคําถามเกี่ยวกบัการบรหิารงาน และสง่คําถามต่างๆ ไปยงัพนักงานของโรตารทีี่
เหมาะสม 

• ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ สามารถตดิต่อไดท้ี ่
contact.center@rotary.org หรือโทร.ฟรี (ภายในสหรฐัอเมริกาและแคนาดา) ที่ 866-9-ROTARY 
(866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของตน 

 
เอกสารเก่ียวกบันโยบายและการอ้างอิง  
• คูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) – นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
โรตารทีีก่าํหนดโดยมตขิองสภานิตบิญัญตั ิคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธิ
โรตาร ีจดัทาํทุกๆ สามปีหลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีมเีอกสารธรรมนูญของโรตารี
สากลอยูด่ว้ย 

• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
• ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี  
 

ทรพัยากรออนไลน์  
• Rotary.org – เวบ็ไซตข์องโรตารทีีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ทรพัยากร และเครือ่งมอืต่างๆ แก่ผูนํ้าสโมสร
ตามทีต่อ้งการเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสโมสรไปที ่My Rotary เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรใน
ระดบัสโมสรเพื่อการพฒันาสมาชกิภาพ สรา้งสรรคเ์อกสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การดาํเนินงานของ
สโมสร การหาทุน และอื่นๆ  

 

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

• ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผูว้า่
การภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 
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Manage (การจดัการ) 
• Shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพือ่การสัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุ 
 อุปกรณ์ต่างๆ  
• Club Administration – จดัการรายชื่อสมาชกิ เจา้หน้าที ่ขอ้มลูของสโมสรและอื่นๆ 
• Brand Center – จดัทาํแผน่พบัของสโมสรใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ รวมทัง้ดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ี  
 

การส่ือสารและส่ิงพิมพต่์างๆ  
• เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: You Club Leadership 

Plan) – สิง่พมิพท์ีท่าํใหเ้หมาะกบัแต่ละภมูภิาค พรอ้มตวัอยา่งวธิกีารทีจ่ะเปลีย่นจากสโมสรธรรมดาๆ 
เป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ 

• มลูนิธโิรตาร ีขอ้มลูอา้งองิ (The Rotary Foundation Reference Guide) – สรปุโปรแกรมและการ
บาํเพญ็ประโยชน์ของมลูนิธโิรตารรีวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรต่างๆ 

• Gift Acceptance Policy – คาํอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบัของขวญัทีม่ลูนิธไิดร้บั รวมทัง้ของขวญัทีม่อบให้
กองทุนถาวร 

• ขอ้เทจ็จรงิของมลูนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Facts) – แผน่พบัขนาดพกใสก่ระเป๋าเกีย่วกบัสถติิ
ต่างๆ ของมลูนิธ ิ

• รายงานประจาํปีของโรตาร ี(Rotary Annual Report) – ตวัเลขการเงนิสิน้ปีและความสาํเรจ็ของ
โปรแกรมทีม่ชีื่อเสยีง 

• Giving & Grants – จดหมายขา่วออนไลน์ราย 2 เดอืนทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารซึง่สง่เสรมิการทาํงานโรตารี
ผา่นการบรจิาคและกจิกรรมทุนสนบัสนุน 

• Rotary Leader – จดหมายขา่วรายสองเดอืนสาํหรบัผูนํ้าสโมสรโรตารแีละภาค 
• นิตยสารโรตาร ี– เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) – นิตยสารทางการรายเดอืนของโรตาร ีรวมทัง้นิตยสาร
ภมูภิาคของโรตารอีกี 30 ฉบบัใน 24 ภาษา 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี 
เมือ่พจิารณาคาํถามเหลา่น้ี ควรพดูคุยกบัผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะหมดวาระและทีจ่ะมารบัหน้าทีเ่พือ่แบ่งปนัความคดิเหน็ 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสรมอีะไรบา้ง และหน้าทีข่องทา่นในฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นจะสง่เสรมิและชว่ยใหส้มาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารไีดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะสนบัสนุนมลูนิธไิดอ้ยา่งไรบา้ง และจะจงูใจใหส้มาชกิบรจิาคไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
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ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

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

Rotary Club Central?

226E-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


	Blank Page
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




