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ฉบับปี 2016-19

เป็นผู้นํา

229-TH—1015(315) 

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เลขานุการ (Lead Your Club: Secretary) ฉบบัปี 2015 น้ีจะใช้
สาํหรบัเลขานุการของสโมสรปี 2016-17, 2017-18 และ 2018-19  เน้ือหาสาระในฉบบัน้ีมี
ฐานรากมาจากเอกสารธรรมนูญและนโยบายของโรตาร ีโปรดดนูโยบายของโรตารทีีถ่กูตอ้ง
ไดจ้ากทรพัยากรต่างๆ เหลา่น้ี การเปลีย่นแปลงใดๆ ของเอกสารธรรมนูญและนโยบายของ 
โรตารจีะมผีลทาํใหต้อ้งมกีารเปลีย่นแปลงเน้ือหาสาระในสิง่พมิพฉ์บบัน้ีดว้ย 

ใชคู้ม่อืเลม่น้ีเพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทของท่านใหม้ากขึน้ก่อนเขา้อบรมภาคประจาํปี 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ย
ผูว้า่การภาคหรอือดตีเลขานุการสโมสร  ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and District 
Support representative) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเชน่กนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 9 ภาษาใน
ระบบออนไลน์และมพีนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาและสาํนกังานระหวา่งประเทศอกี
ดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org 

คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เลขานุการ เลม่น้ี แปลจาก Lead Your Club: Secretary ฉบบั
ภาษาองักฤษ โดยไดร้บัมอบหมายจากโรตารสีากล 

ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและ
ทบทวนอยา่งละเอยีดแลว้  โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรองความ
สมบรูณ์ของคูม่อืเลม่น้ีได ้  หากมขีอ้ความใดทีไ่มช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัคูม่อืเป็นผูนํ้า
สโมสรของทา่น : เลขานุการ ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 
ตุลาคม 2558 



 

 
 

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

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

 ก าหนดวันและเวลาทีเ่หมาะสมที่สุดส าหรับการประชุมสโมสร 
 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประชุม 
 นับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรืองานกิจกรรมทางสังคมเป็นการประชุมได้ 
 เลือกว่าจะประชุมแบบพบปะกันหรือแบบออนไลน์ สลับระหว่างการประชุมออนไลน์หรือพบปะกัน หรือทั้งสองรูปแบบในเวลา

เดียวกัน (เช่น สมาชิกคนหน่ึงสามารถเข้าร่วมประชุมแบบพบปะหน้ากันได้โดยใช้ระบบวิดีโอแชท (video chat) 
 แก้ไขข้อบังคับสโมสรเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในการเข้าประชุมและยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวกับสมาชิกที่มีคะแนนการเข้า 

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

ข้อมูลปรับปรุงใหม ่
จากสภานิติบัญญัติของโรตารี ปี 2016 



 

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

การเปลี่ยนแปลงส าหรับคู่มือชุด “เป็นผู้น าสโมสรของท่าน” (Lead Your Club) 
 

มติ 
คู่มือเป็นผู้น าสโมสรของท่าน : 

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

บทท่ี 2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

โรแทเรียน 2 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่เดียวกันอาจจะเลือกบอกรับนิตยสาร The Rotarian 
หรือนิตยสารฉบับภูมิภาคที่ก าหนดส าหรับสโมสรของพวกเขาร่วมกันได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

สโมสรไม่จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าสมาชิกแรกเข้าอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม สโมสรสามารถเลือก
ที่จะเก็บเงินค่าแรกเข้าต่อไปได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 5 บทที่ 2 

เหรัญญิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสโมสร บทที ่2 
และ 3 

บทที่ 2  

ต้องส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทุกคน
ภายใน 60 วัน หลังการประชุม 

 
 

บทที่ 2 บทที่ 2 

 
 
กรกฎาคม 2559 



สารบญั 
 
 

 งานของท่านในฐานะเลขานุการสโมสร 
 
1 MY ROTARY ........................................................................  1 
 
2 การบริหารจดัการสโมสร .....................................................  3 
 กจิกรรมทัว่ไป ...................................................................................................  3 
 ทาํงานรว่มกบันายกสโมสร ................................................................................  5 
 ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการต่างๆ .....................................................................  5 
 การประชุม ........................................................................................................  5 
 การสือ่สาร ........................................................................................................  7 
 การเลอืกตัง้ .......................................................................................................  8 
 รายงานประจาํปี ................................................................................................  8 
 
3 สมาชิกภาพ ..........................................................................  9 
 ทาํรายชื่อสมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนั .........................................................................  9 
 รายงานการเปลีย่นแปลงของสโมสร ...................................................................  10 
 รายงานคะแนนการเขา้ประชุมประจาํเดอืน .........................................................  10 
 
4 การเงิน .................................................................................  13 
 ใบแจง้หน้ีของสโมสร .........................................................................................  13 
 คา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียม ..................................................................................  13 
 การบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี.............................................................................  15 
 การทบทวนการเงนิของสโมสร ...........................................................................  15 
 
5 บนัทึกและเอกสารสาํคญัของสโมสร ..................................  17 
 
6 ทรพัยากร .............................................................................  19 
 
ภาคผนวก 
 1. วธีกีารสรา้งบญัช ีMy Rotary .........................................................................  22 
 2. คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี ..........................................  25 
 3. การคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล ................  26 
 4. ผูแ้ทนสโมสรในการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค ...........................................  28 
 5. การเสนอชื่อและการเลอืกตัง้สมาชกิใหม ่........................................................  29 
 6. แบบฟอรม์ขอ้มลูสมาชกิ ................................................................................  30 
 



งานของท่าน 
ในฐานะ 
เลขานุการ 
สโมสร  
ในฐานะเลขานุการสโมสร ทา่นชว่ยใหส้โมสรดาํเนินงานไดด้ว้ยด ีเฝ้าดแูนวโน้มเพือ่บ่งชีว้า่สิง่
ใดทาํไดผ้ลดหีรอืสิง่ใดทาํไมไ่ด ้และแบ่งปนัขอ้มลูเหลา่น้ีกบัผูนํ้าสโมสรและผูนํ้าภาค  
 
ดรูายละเอยีดไดท้ี ่เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เลขานุการ (Lead Your Club: Secretary) 
 

 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 

พบกบัเลขานุการทีก่าํลงัจะหมดหน้าทีแ่ละรบับนัทกึต่างๆ ของสโมสร 

พบกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืก 

สรา้งบญัช ีMy Rotary ที ่Rotary.org หากยงัมไิดด้าํเนินการ 

ปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรและรายชือ่สมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนัเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงที ่My Rotary 

มอบใบแจง้หน้ีสโมสรซึง่ครบกาํหนดในเดอืนมกราคมและกรกฎาคมใหแ้ก่เลขานุการสโมสร 

ทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารสโมสร และกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

จดบนัทกึการประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร รวมทัง้การประชุมกจิกรรมสโมสร 

ปรบัขอ้มลูของสโมสรและเจา้หน้าทีส่โมสรใหเ้ป็นปจัจุบนัสาํหรบัทาํเนียบทางการและบนัทกึต่างๆ ของโรตาร ี

จดัการเกีย่วกบัจดหมายโตต้อบของสโมสร ตอบอเีมลและสง่จดหมายรวมทัง้บตัรเชญิต่างๆ ทีเ่ป็นทางการ 

เกบ็รกัษาสิง่ของทีใ่ชใ้นงานสง่เสรมิ ป้ายชือ่ และอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชส้าํหรบัการประชุมและงานต่างๆ 

ทาํคะแนนการประชุมและสง่รายงานคะแนนการประชุมประจาํเดอืนใหแ้ก่ผูว้า่การภาค 

เกบ็รกัษาบนัทกึต่างๆ ทีเ่ป็นประวตัศิาสตรข์องสโมสร 

เขยีนรายงานประจาํปีเมือ่สิน้ปีโรตาร ี

ชว่ยนายก เหรญัญกิ และคณะกรรมการสโมสรตามทีจ่าํเป็น 

พบกบัผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีต่่อจากทา่นและสง่มอบบนัทกึต่างๆ ของสโมสร 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary



MY ROTARY     |     1 

บทท่ี 1  
 

MY ROTARY 
My Rotary ทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org ชว่ยใหท้า่นทาํงานสโมสรไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ทาํให้
มัน่ใจไดว้า่โรตารมีบีนัทกึทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสโมสรของทา่น หากทา่นยงัไมม่บีญัช ีดวูธิกีารสรา้งบญัช ีMy  
Rotary ทีภ่าคผนวก 1 
 

เมือ่วาระของทา่นเริม่ตน้ในวนัที ่1 กรกฎาคม ทา่นจะไดร้บัสทิธกิารเขา้ถงึรายการเฉพาะ และลงิคต่์างๆ ที่
จะตอ้งใชเ้พือ่ทาํงานในหน้าที ่โดยการลงชือ่เขา้ใชง้าน My Rotary แลว้จงึดใูตแ้ทบ็ Manage ทีห่น้า Club Ad-
ministration  
 
ในฐานะเลขานุการสโมสร ทา่นสามารถใช ้My Rotary เพือ่  
 ปรบัขอ้มลูสว่นตวัใหเ้ป็นปจัจุบนั  
 ปรบัขอ้มลูสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนั  
 ปรบัเปลีย่นขอ้มลูสมาชกิภาพใหเ้ป็นปจัจุบนั (เพิม่ แกไ้ขหรอืลบชือ่สมาชกิ) 
 ใช ้Rotary Club Central เพือ่ทบทวนและแกไ้ขเป้าหมายของสโมสรรวมทัง้ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมาย  
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 ทาํรายงานเจา้หน้าทีส่โมสร  
 ดรูายงานการเงนิรายวนัของสโมสร 
 ดรูายงานการบรจิาคและการยกยอ่ง  
 ดรูายงานระบบเงนิปนัสว่น (SHARE) และโปลโิอ 
 ทาํเนียบทางการ (Official Directory) 
มเีพยีงทา่นและนายกสโมสรเทา่นัน้ทีส่ามารถเพิม่ชือ่เจา้หน้าทีส่โมสร ซึง่จะเป็นการใหส้ทิธกิารเขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานในหน้าทีข่องพวกเขา  
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การบรหิารจดัการสโมสร 

 

กิจกรรมทัว่ไป 
เลขานุการสโมสรทุกสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบคลา้ยคลงึกนั ทา่นจะใชเ้วลาในชว่ง 18 เดอืนในบทบาทดงัต่อไปน้ี 
 
 

มกราคม-มถุินายน : เตรยีมการรบัหน้าที ่ 
 สรา้งบญัช ีMy Rotary ที ่Rotary.org  ถา้หากยงัไมม่ ี(ดู
คาํแนะนําทีภ่าคผนวก 1) 

ทาํความคุน้เคยกบัคูม่อืเลม่น้ี ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรตาร ีขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ีและธรรมนูญ
และขอ้บงัคบัของสโมสรของทา่น 

ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายในภาคผนวก 2 ก่อนการ
อบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly)  

ประชุมรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่ทีจ่ะ 
– พดูคุยเกีย่วกบัเป้าหมายของสโมสร 
– กาํหนดเวลาทาํกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร 
– ตดัสนิใจวา่ทา่นจะแบง่งานบรหิารจดัการอยา่งไร 

ประชุมรว่มกบัเลขานุการทีก่าํลงัจะหมดหน้าทีเ่พือ่ทีจ่ะ  
– ทบทวนวธิกีารปฏบิตัขิองสโมสร 
– ทบทวนใบแจง้หน้ีของสโมสร 
– ทาํใหม้สีทิธเิขา้ถงึบนัทกึต่างๆ ของสโมร ทรพัยส์มบตัิ
และเอกสารสาํคญัต่างๆ ของสโมสร รวมทัง้คูม่อื
ปฏบิตักิารเลม่ปจัจุบนั  

 เขา้รว่มในการอบรมภาคประจาํปี (District Training As-
sembly)  

 เขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืก
และคณะกรรมการบรหิารชุดปจัจุบนัเมือ่ไดร้บัเชญิ 

 เขา้รว่มในการประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) ที่
จดัโดยนายกรบัเลอืกหลงัจากการอบรมภาคประจาํปี เพือ่
หารอืเกีย่วกบัแผนงานของสโมสรในปีโรตารทีีจ่ะมาถงึ 

 จดัเตรยีมกาํหนดการสง่รายงานคา่บาํรุงและคา่ธรรมเนียม
ของสโมสรใหแ้ก่สมาชกิทุกคน (เป็นรายเดอืน ราย 3 เดอืน 
หรอืครึง่ปี) และวางแผนงานวา่จะบนัทกึการรบัเงนินัน้
อยา่งไร 
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กรกฎาคม : เขา้รบัหน้าที ่
มอบใบแจง้หน้ีสโมสรใหแ้ก่เหรญัญกิเพือ่ใหม้กีารจา่ยเงนิ
ตรงตามเวลา 

 เริม่ปรบัขอ้มลูสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนัเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
รกัษาประวตัสิมาชกิภาพ (เรยีนรูว้ธิกีารเพิม่ แกไ้ข และตดั
ชือ่สมาชกิสโมสร รวมทัง้ปรบัขอ้มลูของสโมสรใหเ้ป็น
ปจัจุบนั) และดรูายงานต่างๆ ที ่My Rotary 

ทาํใหม้ัน่ใจวา่ไดม้กีารแจง้ชือ่เจา้หน้าทีค่นใหมท่ี ่My  
Rotary  

 

ธนัวาคม 
สนบัสนุนการประชุมประจาํปีเพือ่เลอืกตัง้เจา้หน้าทีส่โมสร 
ยนืยนัรายชือ่สมาชกิของสโมสรวา่เป็นปจัจุบนัเพือ่ใหไ้ดร้บั
ใบแจง้หน้ีทีถู่กตอ้งในเดอืนมกราคม 

 

มกราคม 
ทบทวนกาํหนดการทาํกจิกรรมต่างๆ ของสโมสรกบันายก
และคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้จดัเตรยีมรายงาน
ความกา้วหน้าครึง่ปี 

 รายงานเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์
ที ่My Rotary หรอือเีมลชือ่ และรายละเอยีดการตดิต่อไปที ่
data@rotary.org 

ประสานงานกบัเหรญัญกิสโมสรเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ไดจ้า่ยเงนิ
ตามใบแจง้หน้ีของสโมสรแลว้ 

 

กุมภาพนัธ ์ 
หากสโมสรของทา่นตอ้งการเสนอชือ่สมาชกิเป็นผูส้มคัร
เป็นผูว้า่การภาคนอมนีิ (Governor-Nominee) ใหส้ง่มตทิี่
ประชุมและแบบฟอรม์ผูว้า่การภาคนอมนีิ (District Gover-
nor-Nominee Form) ไปยงัคณะกรรมการเสนอชือ่ของภาค 

 

เมษายน 
 เริม่ตน้อธบิายงานโดยยอ่ใหแ้ก่เลขานุการสโมสรคนต่อไป 
 จดัเตรยีมบตัร Credentials ใหแ้ก่ผูแ้ทนทีไ่ปรว่มการ
ประชุมใหญ่โรตาร ี(ดขูอ้บงัคบัของโรตารสีากลขอ้ 15.050 
และภาคผนวก 3) 

 

มถุินายน 
ยนืยนัรายชือ่สมาชกิของสโมสรวา่เป็นปจัจุบนัเพือ่ใหไ้ดร้บั
ใบแจง้หน้ีทีถู่กตอ้งในเดอืนกรกฎาคม 

 จดัเตรยีมการรายงานประจาํปีแก่สโมสร 
มอบบนัทกึต่างๆ วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารสาํคญัของ
สโมสรใหแ้ก่เลขานุการรบัเลอืก  
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ทาํงานรว่มกบันายกสโมสร 
ทา่นจะทาํงานใกลช้ดิกบันายกสโมสรของทา่นซึง่สว่นใหญ่เกีย่วกบัเรือ่งการประชมุ  ก่อนเริม่ตน้ปี ควรพบปะ
หารอืเกีย่วกบับทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบและการวางแผนการทาํงานดว้ยกนั ตวัอยา่งเชน่ นายกสโมสรอาจจะ
เป็นผูนํ้าการประชุมแต่ทา่นอาจจะเป็นผูว้างแผนงานและจดัเตรยีมการทางดา้นลอจสิตกิ ควรหารอืเกีย่วกบั
หน้าทีซ่ึง่จะมอบหมายใหแ้ก่ผูนํ้าสโมสรอื่นๆ ดว้ย  
 
ทา่นทัง้สองควรจะประชุมรว่มกบัผูนํ้าสโมสรในปจัจบุนัเพือ่เรยีนรูส้ถานภาพของสโมสรรวมทัง้โครงการและ
กจิกรรมทีก่าํลงัดาํเนินอยู ่หากจาํเป็น ควรเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรชุดปจัจุบนั เพือ่เรยีนรู้
เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการบรหิารของสโมสรและเพือ่ใหม้ ัน่ใจในความต่อเน่ืองของการดาํเนินงาน 
 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการต่างๆ  
ทา่นเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรโดยอตัโนมตั ิซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบคอื 
 วางแผนการประชุมสโมสรและโปรแกรมพเิศษต่างๆ  
 จดักจิกรรมทางสงัคมใหแ้ก่สมาชกิ 
 จดัทาํจดหมายขา่วของสโมสรและปรบัปรุงเวบ็ไซตข์องสโมสรใหท้นัสมยั 
 
ทา่นควรจะประชมุรว่มกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรแต่เน่ินๆ เพือ่หารอืเกีย่วกบัความคดิรเิริม่และ
วธิทีีท่า่นจะใหก้ารสนบัสนุน สาํหรบัหน้าทีข่องทา่นในกระบวนการเลอืกตัง้สมาชกิใหมน่ัน้ ใหด้มูาตรา 10 ของ
ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี
 

การประชมุ  
การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
ทา่นเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารสโมสรรว่มกบันายก นายกรบัเลอืก (หรอืนายกนอมนีิ หากยงัไมม่ี
การเลอืกตัง้ผูท้าํหน้าทีแ่ทน) เหรญัญกิ นายกเพิง่ผา่นพน้ และกรรมการบรหิารอื่นๆ ตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสโมสร อุปนายกและปฏคิมอาจจะเป็นกรรมการบรหิารสโมสรดว้ย 
 
นายกสโมสรเป็นผูนํ้าในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร โดยทัว่ไปแลว้เลขานุการมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
ทาํงานรว่มกบันายกเพือ่กาํหนดวาระการประชุม 
สง่จดหมายเชญิประชุมถงึกรรมการบรหิารและยนืยนัการเขา้รว่มประชุม 
 จดรายงานการประชุมและจดัทาํรายงานใหแ้ก่สโมสร  
 ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเอกสารต่างๆ ตามความจาํเป็น 
 เชญิผูช้ว่ยผูว้า่การภาคเมือ่มคีวามเหมาะสม 
 
ก่อนทีจ่ะเริม่วาระ นายกสโมสรรบัเลอืกอาจจะเชญิประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกเพือ่เตรยีมการ
สาํหรบัปีทีจ่ะมาถงึ 
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การประชมุสโมสร 
ชว่ยนายกและคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรในการจดัทาํวาระการประชุม หน้าทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการประชุมของทา่นคอื  
 จดัเตรยีมประกาศต่างๆ  
 วางแผนโปรแกรมต่างๆ  
ทาํกาํหนดการเกีย่วกบัผูบ้รรยายรบัเชญิ 
 
ขอใหค้ณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรชว่ยเกีย่วกบัการจดัเตรยีมการประชมุดงัน้ี 
แจกและเกบ็ป้ายชือ่ 
 จดัทาํคะแนนการเขา้ประชุม 
 จา่ยคา่อาหาร 
 จดัเตรยีมการต่างๆ สาํหรบัผูบ้รรยายจากภายนอก (การเดนิทาง คา่ใชจ้า่ยต่างๆ จดหมาย
ขอบคุณ) 

 จดัเอกสารการประชุมทดแทนใหแ้ก่โรแทเรยีนทีม่าเยอืน 
 
พจิารณาจดัการประชุมปกตใินรปูแบบต่างๆ ใหห้ลากหลาย เชน่ จดัโครงการทีต่อ้งลงมอืทาํหรอื
จดัชัว่โมงคอ็กเทลทุกๆ เดอืน 

 

การประชมุกจิกรรมสโมสร 
สโมสรสว่นใหญ่จดัประชุมกจิกรรมสโมสร 4-6 ครัง้ต่อปี ในขณะทีบ่างสโมสรจดัการประชุมทุกเดอืน 
สมาชกิทุกคนควรเขา้รว่มประชุม บทบาทของทา่นคอืการกาํหนดการประชุมกจิกรรมสโมสรโดยการ
หารอืกบันายก ทาํงานรว่มกบันายกและคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรเพือ่จดัการประชุมน้ี 
บนัทกึการประชุม และชว่ยเหลอืนายกในระหวา่งการประชุม 
 
ทา่นอาจจะใชก้ารประชุมกจิกรรมสโมสรเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบัโครงการในปจัจุบนั  
 จดัเวทอีภปิรายเกีย่วกบัสิง่ทีส่มาชกิชอบเกีย่วกบัสโมสรและสิง่ทีพ่วกเขาอยากจะเปลีย่นแปลง 
 รบัขอ้มลูและสรา้งความเหน็ชอบเกีย่วกบัเป้าหมายและแผนปฏบิตักิาร 
 ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัเกีย่วกบักจิกรรมและความคดิรเิริม่ของคณะกรรมการต่างๆ  
 เพิม่การมสีว่นรว่มในโปรแกรมของโรตารแีละมลูนิธ ิ
 เฉลมิฉลองความสาํเรจ็ของสโมสรและสมาชกิ 
 

อคีลบัมขีอ้กาํหนดใน
การประชุมทีแ่ตกต่าง
ออกไป ดรูายละเอยีด
ไดจ้ากธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสร
โรตาร ีมาตรา 6  

สง่เสรมิใหส้มาชกิใหม่
ไดแ้สดงความคดิเหน็
ในการประชมุกจิกรรม
สโมสรเพือ่ทาํใหพ้วก
เขารูส้กึมคีวาม
เชือ่มโยงกบักลุม่มาก
ขึน้และมสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจเกีย่วกบั
อนาคตของสโมสร 
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การเยีย่มของผูว้า่การภาค 
ผูว้า่การภาคจะเยีย่มสโมสรทุกสโมสรในภาค  ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ผูว้า่การภาครบัเลอืกหรอืผูช้ว่ยผูว้า่การ
ภาคของทา่นจะบอกถงึวนัทีท่ีผู่ว้า่การภาคมาเยีย่ม ในการเตรยีมการ ใหส้อบถามนายกวา่ตอ้งการสิง่ใดบา้ง 
เชน่ รายงานทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงานของคณะกรรมการต่างๆ กจิกรรม และความสาํเรจ็ เตรยีมพรอ้ม
ทีจ่ะพดูคยุเกีย่วกบัความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร สอบถามผูช้ว่ยผูว้า่การภาคถงึสิง่ทีผู่ว้า่การภาค
คาดหวงัจากสโมสร 
 
ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคไดท้ี ่
ภาคผนวก 4  

 

การส่ือสาร 
ในสโมสรโรตารสีว่นใหญ่ เลขานุการสโมสรจะตอบจดหมายต่างๆ หรอืสง่ต่อไปตามทีจ่าํเป็น ทาํงานรว่มกบั
นายกสโมสรเพือ่กาํหนดกระบวนการในการตอบอเีมลและจดหมายต่างๆ  
 

จดหมายขา่ว 
จดหมายขา่วของสโมสรชว่ยใหส้มาชกิไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการประชุมทีจ่ะมขีึน้ การยกยอ่งการบาํเพญ็
ประโยชน์ดเีดน่ของสมาชกิ และรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการและกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ  
 
คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในการจดัทาํจดหมายขา่ว ในฐานะสมาชกิของ
คณะกรรมการน้ี ทา่นควรจะจดัเตรยีมเน้ือหา เชน่ รายงานของคณะกรรมการ มตขิองคณะกรรมการบรหิาร 
และบทความต่างๆ จากสารผูว้า่การภาครายเดอืน นิตยสาร The Rotarian หรอืนิตยสารโรตารปีระเทศไทยซึง่
เป็นนิตยสารภมูภิาคของโรตาร ีหรอืจดหมายขา่ว Rotary Leader  
 

เวบ็ไซตแ์ละสือ่ทางสงัคม 
เวบ็ไซตแ์ละบญัชสีือ่ทางสงัคมของสโมสรเป็นการแสดงตวัตนบนระบบออนไลน์ของสโมสรทีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร
แก่สมาชกิปจัจุบนัและสมาชกิทีค่าดหวงั ชุมชน และสาํนกัขา่วในทอ้งถิน่ ชว่ยคณะกรรมการบรหิารจดัการ
สโมสรในการพฒันาเน้ือหาสาํหรบัเวบ็ไซตแ์ละตอบคาํถามสมาชกิทีค่าดหวงั รวมทัง้เพือ่นผูร้ว่มโครงการที่
ตดิต่อทา่นทางออนไลน์ 
 
เยีย่มชม Brand Center ของโรตารเีพือ่หาแมแ่บบ (template) จดหมายขา่วของสโมสร กระดาษหวั
จดหมาย ซอง และนามบตัร การนําเสนอต่างๆ รวมทัง้โลโกท้ีไ่ดป้รบัเปลีย่นใหเ้ป็นปจัจุบนัอกีมากมาย 
ทา่นเพยีงแต่ดาวน์โหลดและปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของสโมสร ใช ้Quick Start Guide for Club 
Websites เพือ่จดัทาํการนําเสนอตวัตนของสโมสรในระบบออนไลน์ใหม้ชีวีติชวีา 

 

การบอกกลา่วแก่ผูว้า่การภาคและพนกังานของโรตาร ี
บอกกลา่วผูว้า่การภาคและพนกังานของโรตารเีกีย่วกบักจิกรรมพเิศษต่างๆ ของสโมสร แบง่ปนัเกีย่วกบั
โครงการและงานต่างๆ ทีป่ระสบความสาํเรจ็ที ่Rotary Showcase บอกเลา่ถงึความคดิรเิริม่ของสโมสรทีพ่บวา่
มปีระสทิธภิาพแก่พนกังานของโรตาร ี
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การเลือกตัง้ 
คูม่อืเจา้หน้าทีส่โมสรแต่ละเลม่จะมรีายละเอยีดของงานอยูห่น่ึงหน้าทีม่รีายการหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละ
ตาํแหน่ง ถ่ายสาํเนาและแจกใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่โมสรทีค่าดหวงั หรอืตพีมิพค์ุณสมบตัขิองผูส้มคัรเป็นนายก 
เหรญัญกิ เลขานุการ และบทบาทผูนํ้าอื่นๆ ของสโมสรบนเวบ็ไซตข์องสโมสรหรอืในจดหมายขา่ว การประชุม
ประจาํปีเพือ่การเลอืกตัง้เจา้หน้าทีค่วรจะจดัไมเ่กนิวนัที ่31 ธนัวาคม 
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการไดจ้ากขอ้บงัคบัสโมสรของทา่นและขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสร 
โรตาร ี
 

รายงานประจาํปี 
เมือ่สิน้สดุปีโรตาร ีใหจ้ดัเตรยีมรายงานประจาํปีเพือ่นําเสนอในการประชุมสโมสรครัง้สดุทา้ยของปี นายก
สโมสรจะจดัเตรยีมรายงานดว้ยเชน่กนั จงึควรรว่มมอืกบันายกเพือ่หลกีเลีย่งการทาํงานซํ้าซอ้น รายงานของ
ทา่นควรจะทบทวนถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปีรวมทัง้มตขิองคณะกรรมการบรหิารสโมสร การเปลีย่นแปลง
ขอ้บงัคบั การเพิม่และสญูเสยีสมาชกิ รวมทัง้โครงการทีด่าํเนินต่อเน่ืองซึง่มไิดม้อียูใ่นรายงานของนายกสโมสร 
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บทท่ี 3  
 

สมาชกิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ทาํรายช่ือสมาชิกให้เป็นปัจจบุนั  
หน้าทีร่บัผดิชอบทีส่าํคญัทีส่ดุของทา่นในฐานะเลขานุการคอืการทาํรายชือ่สมาชกิสโมสรใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่
เสมอ ทา่นควรจะเขา้ไปทาํการเปลีย่นแปลงที ่My Rotary ในทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลงซึง่จะทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ใบ
แจง้หน้ีของสโมสรมคีวามถูกตอ้ง  นอกจากน้ี การเพิม่ชือ่สมาชกิใหมจ่ะเป็นการทาํใหส้มาชกิสามารถบอกรบั
นิตยสาร The Rotarian หรอืนิตยสารโรตารภีมูภิาคของโรตาร ี(นิตยสารโรตารปีระเทศไทย) (หากมโีรแทเรยีน
มากกวา่หน่ึงคนอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั พวกเขาสามารถบอกรบันิตยสารทางการรว่มกนัได)้ 

ทา่นสามารถรายงานขอ้มลูสมาชกิภาพใหแ้ก่โรตารใีน 3 วธิกีาร คอื 

1. ผา่นทางบญัช ีMy Rotary ของทา่น 

2. ผา่นฐานขอ้มลูในทอ้งถิน่  (ดรูายชือ่ผูข้ายฐานขอ้มลู) 

3. ใชแ้บบฟอรม์ขอ้มลูสมาชกิ (Member Data Form) ซึง่หาไดจ้ากภาคผนวก 6 (และอเีมลไปที ่ 
data@rotary.org หรอืแฟกซไ์ปทีห่มายเลข +1-847-556-2207 หรอืสง่ไปรษณยีไ์ปยงัสาํนกังานโรตารใีน
ทอ้งถิน่ หรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิ) 

ในการรายงานขอ้มลูสมาชกิภาพผา่น My Rotary ตอ้งมัน่ใจวา่ทา่นไดล้งชือ่เขา้ใชใ้นบญัช ี(ดภูาคผนวก 1 เพือ่
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารสรา้งบญัช)ี  จากแทป็ Manage ใหไ้ปที ่Club Administration และเลอืกเมนูยอ่ย add/
edit/remove member ดาํเนินการตามลงิคเ์พือ่เปลีย่นแปลงประวตัติามทีต่อ้งการ ทา่นอาจจะดาวน์โหลด
แนวทางในการทาํงานซึง่จะแสดงถงึวธิกีารเพิม่ แกไ้ข หรอืตดัรายชือ่สมาชกิ เพือ่ดขูอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบั
กระบวนการเหลา่น้ีได ้

 

 

ดภูาคผนวก 5 เพือ่
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวธิเีสนอ
ชือ่และเลอืกตัง้สมาชกิ
ใหม ่

จดัการตรวจสอบอเีมลของสมาชกิสโมสรทุกคนในระบบบนัทกึของโรตารเีพือ่ทาํใหพ้วกเขาสามารถ
สรา้งบญัช ีMy Rotary ที ่Rotary.org ไดง้า่ยขึน้ สมาชกิไมส่ามารถใชอ้เีมลเดยีวกนัเพือ่การสรา้ง
บญัชไีด ้
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การตดัชือ่สมาชกิ 
ในฐานะเลขานุการ ทา่นตอ้งตดิต่อกบัสมาชกิทีไ่มจ่า่ยคา่บาํรุงภายใน 30 วนัหลงัจากครบกาํหนด แจง้จาํนวน
เงนิทีเ่ป็นหน้ีและวนัครบกาํหนด หากยงัไมช่าํระเงนิภายใน 10 วนัหลงัจากทีไ่ดแ้จง้เตอืน คณะกรรมการบรหิาร
สโมสรสามารถสิน้สดุสมาชกิภาพของบุคคลนัน้ คณะกรรมการบรหิารฯ สามารถคนืสมาชกิภาพหากสมาชกินัน้
ขอใหท้า่นดาํเนินการและจา่ยเงนิทัง้หมดทีค่งคา้งต่อสโมสร  
 

เมือ่ทา่นตดัชือ่สมาชกิคนหน่ึงออกจากบญัชรีายชือ่สมาชกิสโมสรที ่My Rotary การเปลีย่นแปลงนัน้ 
จะเกดิขึน้ทนัทแีละเป็นการถาวร หากทา่นลบชือ่สมาชกิออกดว้ยความผดิพลาด ใหส้ง่อเีมลไปที ่ 
data@rotary.org  

 

รายงานการเปล่ียนแปลงของสโมสร  
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูของสโมสร (ตวัอยา่งเชน่ วนั เวลา และสถานทีป่ระชุมใหม)่ ควรจะรายงานทนัทแีก่ 
ผูว้า่การภาคและโรตาร ีทา่นสามารถปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัไดท้ี ่My Rotary หรอืสง่อเีมลขอ้มลูไปที ่
data@rotary.org 
 

ขอ้มลูสาํหรบัทาํเนียบทางการ  
ที ่My Rotary ทา่นสามารถปรบัปรงุขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมและเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นปจัจุบนัซึง่จะปรากฏใน
ขอ้มลูของสโมสรในทาํเนียบทางการฉบบัต่อไป ทา่นยงัสามารถบนัทกึวา่ตอ้งการจะรบัทาํเนียบเป็นแผน่ซดีี
หรอืในระบบออนไลน์ ตอ้งสง่ขอ้มลูเจา้หน้าทีไ่ปยงัผูว้า่การภาครบัเลอืกดว้ยเพือ่ใหส้ามารถตดิต่อกบันายก
สโมสรรบัเลอืกได ้
 
หากทา่นไมส่ามารถเขา้ถงึระบบอนิเตอรเ์น็ต ขอใหส้ง่จดหมายพรอ้มกบัขอ้มลูดงัต่อไปน้ีไปยงัโรตารหีรอื
สาํนกังานระหวา่งประเทศในพืน้ทีข่องทา่น คอื ชือ่สโมสร ภาค วนัเวลาและสถานทีป่ระชุม ชือ่นายกและ
เลขานุการสโมสร ทีอ่ยูเ่พือ่การสง่ไปรษณีย ์และทีอ่ยูเ่พือ่การสง่อเีมล รวมทัง้หมายเลขโทรศพัท ์
 

รายงานคะแนนการเข้าประชมุประจาํเดือน  
บนัทกึคะแนนการเขา้ประชุมในการประชุมสโมสรแต่ละครัง้และรายงานผูว้า่การภาคทุกเดอืน คณะกรรมการ
บรหิารจดัการสโมสรสามารถชว่ยทา่นไดด้งัน้ี 
 เตอืนใหส้มาชกิสโมสรทราบวา่ตอ้งเขา้ประชุม หรอืประชุมทดแทนอยา่งน้อย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องการประชุม
สโมสรทัง้หมด 

 แจง้ใหส้มาชกิสโมสรทราบถงึวธิกีารประชุมทดแทนเมือ่ขาดประชุม รวมทัง้เขา้รว่มการประชุมสโมสรโรตาร ี
อคีลบั หรอืโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

 บนัทกึคะแนนการเขา้ประชุม 
 
นโยบายการเขา้ประชุมซึง่รวมถงึการคาํนวณคะแนนการเขา้ประชุม การบนัทกึการประชุมทดแทน และเขา้รว่ม
ประชุมสาํหรบัอคีลบัมอีธบิายอยูใ่นธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีมาตรา 9  
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การสือ่สารกบัสโมสรอืน่ 
ทา่นอาจจะตอ้งการสือ่สารกบัสโมสรอื่นเมือ่มสีมาชกิประชุมทดแทนในสโมสรของทา่น หรอืโอนยา้ยมายงั
สโมสรของทา่น หรอืยา้ยทีอ่ยูไ่ปยงัชุมชนใหม ่
 
มอบเอกสารการประชุมทดแทนใหแ้ก่โรแทเรยีนทีม่าเยอืนหรอืตดิต่อกบัเลขานุการสโมสรของผูม้าเยอืน 
 
เมือ่สมาชกิโอนยา้ยมายงัสโมสรของทา่น ขอใหส้โมสรก่อนหน้าน้ียนืยนัสมาชกิภาพและยนืยนัวา่สมาชกินัน้
มไิดเ้ป็นหน้ีสโมสร หากทา่นไมไ่ดร้บัรายงานภายใน 30 วนัสามารถสนันิษฐานไดว้า่ สมาชกินัน้มไิดเ้ป็นหน้ีต่อ
สโมสร สมาชกิโอนยา้ยและอดตีสมาชกิทีเ่ขา้มารว่มในสโมสรอกีครัง้หน่ึงไมต่อ้งชาํระคา่สมาชกิแรกเขา้เป็นครัง้
ทีส่อง 
 
เมือ่มสีมาชกิในสโมสรยา้ยออกจากพืน้ที ่ทา่นสามารถเสนอชือ่สมาชกินัน้ใหแ้ก่สโมสรอื่น ใชแ้บบฟอรม์การ
ยา้ยทีอ่ยูข่องโรแทเรยีน (Rotarian Relocation Form) เพือ่แจง้ใหน้ายกหรอืเลขานุการสโมสรอื่นทราบเกีย่วกบั
สมาชกิทีค่าดหวงั 
 
ทา่นอาจจะออกบตัรประจาํตวัสมาชกิสโมสรโรตารซีึง่ใชแ้สดงเมือ่ไปรว่มประชุมทดแทนกบัสโมสรอืน่ บตัร
ประจาํตวัน้ีจะใชส้าํหรบัสมาชกิแต่ละคนเทา่นัน้ สามารถสัง่ซือ้ไดจ้ากผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิต์ามบญัชรีายชือ่ที ่
Rotary.org 



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 4  
 

การเงนิ 

 
ทา่นและเหรญัญกิสโมสรตอ้งแบง่หน้าทีร่บัผดิชอบในหลายเรือ่ง พจิารณารว่มกนัวา่จะทาํอยา่งไร 
 

ใบแจ้งหน้ีของสโมสร 
โรตารสีากลสง่ใบแจง้หน้ีคา่บาํรุงและคา่ธรรมเนียมของโรตารสีากลปีละสองครัง้ ทา่นจะไดร้บัใบแจง้หน้ีตน้
เดอืนกรกฎาคม และตน้เดอืนมกราคม 
 
คา่บาํรุงจะถูกคาํนวณตามจาํนวนสมาชกิทีไ่ดร้ายงานผา่น My Rotary, ระบบฐานขอ้มลูรวม (Integrated data-
base) อเีมล, แฟกซห์รอืไปรษณีย ์ก่อนวนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคมของทุกปี ใบแจง้หน้ีจะตอ้งถกูชาํระ
เตม็จาํนวน ไมส่ามารถปรบัแกไ้ขจาํนวนเงนิได ้ดงันัน้ทา่นจะตอ้งจดัทาํรายชือ่สมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 
 
เหรญัญกิมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจา่ยเงนิตามจาํนวนทีแ่สดงในใบแจง้หน้ี แต่ทา่นหรอืนายกสโมสรสามารถ
จา่ยเงนิไดเ้ชน่กนั การชาํระเงนิโดยบตัรเครดติสามารรถทาํไดโ้ดยตรงผา่น My Rotary  ดรูายละเอยีดในการ
ชาํระใบแจง้หน้ีไดท้ีคู่ม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เหรญัญกิ (Lead Your Club: Treasurer)  
 
หากไมไ่ดร้บัใบแจง้หน้ีภายในสิน้เดอืนกรกฎาคมหรอืมกราคม สามารถพมิพส์าํเนาจาก Rotary.org หรอืขอไป
ที ่data@rotary.org หรอืขอจากสาํนกังานระหวา่งประเทศ  
 

ค่าบาํรงุและค่าธรรมเนียม  
โรแทเรยีนตอ้งชาํระคา่บาํรุงแก่สโมสร ภาค (หากภาคของทา่นเรยีกเกบ็คา่บาํรุง) และโรตารสีากล เหรญัญกิจะ
ตดิตามเกบ็คา่บาํรุงจากสมาชกิตามจาํนวนทีเ่ป็นหน้ี 
  

ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี 
สโมสร 
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คา่บาํรุงสโมสร  
สโมสรตดัสนิใจจาํนวนเงนิทีส่มาชกิจะตอ้งชาํระเป็นคา่บาํรุงสโมสรและกาํหนดเวลาวา่จะเรยีกเกบ็เมือ่ใด คา่
บาํรุงเหลา่น้ีใชจ้า่ยเกีย่วกบัการประชุม คา่อาหาร ของขวญัวทิยากร และอุปกรณ์อืน่ๆ  
 
ทา่นมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสง่รายงานการเงนิของสโมสร ภาค และโรตารสีากลใหส้มาชกิอยา่งสมํ่าเสมอ
ตามทีส่โมสรกาํหนด รายงานการเงนิควรจะรวมถงึจาํนวนเงนิทีเ่ป็นหน้ี เชน่ คา่อาหาร เป็นตน้ หากทา่นเป็นผู้
เกบ็คา่บาํรุง ควรทาํงานรว่มกบัเหรญัญกิเพือ่การโอนเงนิและออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
 
เหรญัญกิควรจะแจง้ใหท้า่นทราบวา่มสีมาชกิคนใดทีย่งัไมช่าํระคา่บาํรุงภายใน 30 วนั ตอ้งสง่คาํเตอืนซึง่มรีะบุ
จาํนวนเงนิทีเ่ป็นหน้ีและวนัทีค่รบกาํหนด หากยงัมไิดช้าํระภายใน 10 วนัหลงัจากวนัทีไ่ดท้าํการแจง้ สมาชกิ
ภาพอาจจะสิน้สดุลงตามการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารสโมสร โดยคณะกรรมการบรหิารสโมสรอาจจะ
คนืสมาชกิภาพใหแ้ก่สมาชกิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอและจา่ยเงนิทีค่า้งชาํระทัง้หมดแก่สโมสร 
 

คา่บาํรุงโรตารสีากลรายหวั 
สมาชกิทุกคนจะตอ้งชาํระคา่บาํรงุแก่โรตารสีากลซึง่คา่บาํรุงน้ีเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทัว่ไปของโรตารี
รวมทัง้การผลติเอกสาร สิง่พมิพใ์นหลายๆ ภาษา การสนบัสนุนสโมสร ภาค และโครงการต่างๆ การจดัการ
อบรมและทรพัยากรสาํหรบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืก และการดแูลรกัษาเวบ็ไซตข์องโรตาร ีดรูายละเอยีดในขอ้บงัคบั
ของโรตารสีากล 
 
อตัราสาํหรบัปีโรตาร ี2016-17 คอื 28 เหรยีญต่อสมาชกิต่อครึง่ปี 
 

คา่ธรรมเนียมของโรตารสีากล  
โรตารสีากลยงัเรยีกเกบ็เงนิจากสมาชกิเพือ่การบอกรบันิตยสารตามทีก่าํหนด คา่ธรรมเนียมสภานิตบิญัญตัิ
ของโรตาร ีและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ คา่ธรรมเนียมสาํหรบันิตยสารภมูภิาคอาจจะเกบ็โดยตรงจากบรรณาธกิารของ
นิตยสารนัน้ๆ  
 
สโมสรทีไ่ดร้บับรกิารจากโรตารสีากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดม์โีครงสรา้งคา่บาํรุงทีแ่ตกต่าง
ออกไป 
 
สโมสรในออสเตรเลยีจะตอ้งจา่ยภาษสีนิคา้และบรกิารสาํหรบัคา่บาํรุงสโมสร คา่บาํรุงภาค และคา่บาํรงุ 
โรตารสีากล รวมทัง้คา่บอกรบันิตยสารภมูภิาค 
 
สโมสรในประเทศอนิเดยีจะตอ้งจา่ยภาษบีรกิารสาํหรบัคา่บาํรุงสโมสร ภาค และโรตารสีากล รวมทัง้
คา่ลงทะเบยีนการประชุมใหญ่โรตารแีละการประชมุ Presidential Summit สว่นคา่บอกรบันิตยสาร The 
Rotarian ไมต่อ้งชาํระภาษบีรกิาร  
 
ในบางประเทศ การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัสโมสร (เชน่ การเพิม่คา่บาํรุง) จะตอ้งลงทะเบยีนแจง้กบัรฐับาล
ของประเทศนัน้ดว้ย 

 



การเงนิ     |     15 

การสิน้สดุสมาชกิภาพและการขอคนืสมาชกิภาพของสโมสร  
หากสโมสรของทา่นไมช่าํระใบแจง้หน้ีในทนัท ี โรตารสีากลจะสิน้สดุสมาชกิภาพและสโมสรจะ
ไมไ่ดร้บับรกิารใดๆ จากโรตารหีรอืภาคอกีต่อไป สโมสรอาจจะถูกแขวน (Suspended) หรอืยุบ
เลกิ (Terminated)  หากสมาชกิใชเ้งนิทุนจากมลูนิธโิรตารใีนทางทีผ่ดิ นโยบายการสิน้สดุสมาชกิ
ภาพและการขอคนืสมาชกิภาพมรีะบุไวด้งัน้ี 
 เมือ่ครบ 120 วนัหลงัจากการออกใบแจง้หน้ีในวนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม สโมสรทีม่หีน้ี
คงคา้ง 250 เหรยีญหรอืมากกวา่จะถูกยุบเลกิ 

 ในการขอคนืสมาชกิภาพ สโมสรจะตอ้งสมคัรขอคนืสมาชกิภาพภายใน 30 วนั และตอ้งชาํระหน้ี
คงคา้งในอดตีทัง้หมด คา่บาํรุงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการถูกยุบเลกิและคา่ขอคนืสมาชกิภาพ 30 
เหรยีญต่อคน 

 สโมสรทีไ่มช่าํระเงนิตามหน้าทีร่บัผดิชอบภายใน 150 วนัทียุ่บเลกิ จะสญูเสยีใบชารเ์ตอรด์ัง้เดมิ
และจะไมม่สีทิธิข์อคนืสมาชกิภาพไดอ้กี 

 

การบริจาคให้แก่มลูนิโรตารี  
เหรญัญกิของสโมสรเป็นผูด้าํเนินการและเกบ็รกัษาบนัทกึการบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตารซีึง่มไิดท้าํ
ผา่น Rotary.org และสามารถดรูายงานของมลูนิธโิรตารทีีเ่กีย่วกบัการบรจิาคของสมาชกิสโมสรได ้
ตอ้งมัน่ใจวา่ทา่นและนายกสโมสรไดแ้ต่งตัง้เหรญัญกิที ่Rotary.org เพือ่ใหเ้หรญัญกิสามารถดู
รายงานเหลา่น้ีได ้ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในการสง่เงนิบรจิาคไดท้ีคู่ม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : 
เหรญัญกิ (Lead Your Club: Treasurer) 
 

การทบทวนการเงินของสโมสร 
ทา่นและเจา้หน้าทีส่โมสรอื่นๆ สามารถทีจ่ะเขา้ถงึรายงานการบรจิาคและการยกยอ่งไดท้ี ่My 
Rotary  เมือ่เริม่ตน้ปี มอบรายงานการเงนิของสโมสรในปีทีผ่า่นมาใหแ้ก่เหรญัญกิเพือ่ดวูา่มยีอด
คงคา้งทีจ่ะตอ้งชาํระหรอืมคีา่ธรรมเนียมทีจ่ะตอ้งเรยีกเกบ็หรอืไม ่ทาํงานรว่มกบัเหรญัญกิเพือ่
จดัเตรยีมรายงานการเงนิทีส่มบรูณ์เพือ่นําเสนอในการประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการบรหิาร
สโมสรรบัเลอืก 
 
ตอ้งทาํใหม้ัน่ใจวา่สถานภาพการเงนิของสโมสรทีบ่นัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรแสดงถงึงบประมาณของสโมสรอยา่งถูกตอ้ง 
 

ทา่นสามารถหารายงาน
ต่างๆ ของสโมสรได้
จากเพจ Club Admin-
istration ทบทวนบนัทกึ 
ขอ้มลูประวตัสิมาชกิใน
ปจัจุบนัและในอดตี 
รายงานสถานภาพ
การเงนิประจาํวนั  
ขอ้มลูที ่Rotary Club 
Central และอืน่ๆ 



•

•

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  
 

บนัทกึและเอกสารสาํคญัของ 
สโมสร 

 
ในฐานะเลขานุการ ทา่นตอ้งจดัการเกีย่วกบับนัทกึทัง้หมดของสโมสร เมือ่เริม่ตน้ปีโรตารตีอ้งรบัไฟลต่์างๆ วสัดุ
อุปกรณ์สาํนกังาน และเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ จากเลขานุการทีก่าํลงัจะหมดหน้าที ่
 

ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร  
นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองสโมสรถูกบนัทกึอยูใ่นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร ทบทวนธรรมนูญของ
สโมสรเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารทีีแ่นะนําในปจัจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
หลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัแิต่ละครัง้ และตอ้งทบทวนขอ้บงัคบัสโมสรโดยการใชข้อ้บงัคบัสโมสรโรตารี
ทีแ่นะนําเพือ่การอา้งองิ  
 

เอกสารสาํคญัของสโมสร  
สโมสรของทา่นอาจจะมเีอกสารสาํคญัทีเ่ป็นขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัขิองสโมสรและโรตาร ีเชน่  
 ใบสมคัรเป็นสมาชกิของโรตาร ีรวมทัง้รายชือ่สมาชกิก่อตัง้ของสโมสร  
 เอกสารทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงชือ่หรอืสถานทีป่ระชุมของสโมสร 
 ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข 
 ประกาศต่างๆ และบนัทกึการประชุม 
 สรุปขา่ว รปูภาพ สไลด ์หรอืวดิโีอทีเ่กีย่วกบัสโมสร รวมทัง้โครงการและกจิกรรมต่างๆ  
 
จดบนัทกึเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ตลอดปี  เมือ่สิน้ปีทาํงานรว่มกบันายกหรอืคณะกรรมการบรหิารจดัการ
สโมสรเพือ่ปรบัเอกสารสาํคญัใหเ้ป็นปจัจุบนั รวมทัง้สรุปกจิกรรมในระหวา่งปี รปูภาพของเจา้หน้าทีแ่ละงาน
ต่างๆ ชือ่สมาชกิใหม ่และความสาํเรจ็ทีโ่ดดเดน่  



JOIN LEADERS:  www.rotary.org/myrotary

คำแนะนำ
โปรแกรมการยกย่อง
ผู้อุปถัมภ์สมาชิกใหม่

รับการยกยอ่งใน
การทำให้สมาชิกภาพ
ของโรตารี
มีความเข้มแข็ง

ความคดิรเิริ�มใหมท่ี�น่าตื�นเตน้นี �เป็นการยกยอ่งสมาชกิโรตารี
ที�อุปถมัภส์มาชกิใหม ่ซึ�งรบัเขา้สโมสรในวนั หรอื หลงัวนัที� 
� กรกฎาคม ����  ผูอุ้ปถมัภจ์ะมสีทิธไิดร้บัเขม็สมาชกิภาพ 
ที�ออกแบบมาเป็นพเิศษพรอ้มแผน่รองหลงัเขม็ซึ�งมสีตี่างๆ 
ที�ระบุตามความสาํเรจ็ของผูอุ้ปถมัภจ์ากโรตาร ีรวมทั�งจะม ี
แกลอรเีพื�อการยกยอ่งสมาชกิเรว็ๆ นี � ที� Rotary.org
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บทท่ี 6  
 

ทรพัยากร  
 
 
 
 
ภาคและการสนบัสนุนของสาํนกังานเลขาธกิาร  
 ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค – คอืโรแทเรยีนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหช้ว่ยผูว้า่การภาคในการบรหิารสโมสรทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคไปเยีย่มสโมสรทุกสามเดอืน และใหก้ารสนบัสนุนตลอดทัง้ปี (ขอรายละเอยีด
การตดิต่อกบัผูช้ว่ยผูว้า่การภาคของทา่นจากภาค) 

 ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค – พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารทีีส่หรฐัอเมรกิาหรอืสาํนกังาน
ระหวา่งประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของโรตารทีี่
เหมาะสม 

 ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารทีีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ 
สง่อเีมลไปที ่contact.center@rotary.org หรอืโทร.ฟร ี(ภายในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) ที ่+1-866-9-
ROTARY (+1-866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของ
ตน 

 

เอกสารเกีย่วกบันโยบายและการอา้งองิ  
 ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี
 ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี
 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี
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ทรพัยากรออนไลน์  
บญัช ีMy Rotary ทีเ่วบ็ไซต ์Rotary.org  
 
Learning & Reference (การเรียนรู้และการอ้างอิง)  
 Learn by Role: Secretary (เรยีนรูจ้ากบทบาท : เลขานุการ) – เพจทีเ่ป็นทรพัยากรสาํหรบัเลขานุการ
สโมสร 

 Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญและเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้ 

 ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชือ่ของภาคและผูว้า่การภาค
ทัว่โลก รายชือ่สโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

 
Exchange Ideas (แลกเปล่ียนความคิดเหน็) 
Club Secretaries Discussion Group (กลุม่สนทนาของเลขานุการ) – เขา้รว่มกลุม่สนทนากบัเลขานุการ
สโมสรอื่นๆ ทัว่โลก 

 
Manage (การจดัการ) 
 shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพือ่การสัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
Club Administration – ชาํระใบแจง้หน้ีของสโมสรและดรูายงานต่างๆ เกีย่วกบัสโมสร 
Club Invoice – เรยีนรูว้ธิกีารเพิม่ แกไ้ข และตดัชือ่สมาชกิ เพิม่ชือ่เจา้หน้าทีส่โมสร จา่ยใบแจง้หน้ีสโมสร 
และอืน่ๆ  

 

การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ ์ 
Rotary Leaders – จดหมายขา่วสาํหรบัผูนํ้าสโมสรโรตารแีละภาคซึง่สามารถใชเ้ป็นทรพัยากรสาํหรบั
จดหมายขา่วและเวบ็ไซตข์องสโมสร 

 นิตยสารโรตาร ี- เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) – นิตยสารทางการรายเดอืนของโรตาร ีหรอืนิตยสารใน
ภมูภิาค 

 เวบ็ไซตห์รอืทาํเนียบของภาค – รวมรายละเอยีดการประชุมของสโมสรในภาคและขอ้มลูการตดิต่อของผูว้า่
การภาค ผูว้า่การภาครบัเลอืก ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค คณะกรรมการภาค เจา้หน้าทีส่โมสร และผูนํ้าโรตารอีื่นๆ  

 วธิเีสนอชือ่สมาชกิใหม ่(How to Propose a New Member) – แผน่พบัทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบั
วธิดีาํเนินการในการคดัเลอืกและเลอืกตัง้สมาชกิ รวมทัง้แบบฟอรม์การเสนอชือ่สมาชกิ (Membership Pro-
posal Form) 

 เป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) 
– แนวทางในภมูภิาคทีใ่หข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการทาํใหส้โมสรมคีวามตื่นตวั  
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สือ่ 
 Brand Center ‒ ดาวน์โหลดตราสญัญลกัษณ์พรอ้มแมแ่บบสาํหรบัแผน่พบั เครือ่งเขยีน เป็นตน้ 

Rotary Images ‒ คน้หาภาพทีเ่หมาะสมเพือ่บอกเลา่ถงึงานโรตารไีดจ้ากหอ้งสมดุน้ี อนัประกอบดว้ย
รปูภาพนบัพนัภาพทีท่า่นสามารถนําไปใชท้าํเวบ็ไซต ์เอกสารต่างๆ และการรณรงคเ์พือ่ภาพลกัษณ์
สาธารณะ 

Rotary Videos ‒ ใชว้ดิโีอสัน้ๆ น้ีเพือ่สือ่ต่อชุมชน เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจระหวา่งการประชุมและในกจิกรรม
ต่างๆ ของโรตาร ี

 เวบ็ไซตข์องการประชุมใหญ่โรตาร ี‒ โฆษณางานประชุมใหญ่ในสโมสร และแต่งตัง้ผูแ้ทนการประชุมใหญ่ 
(ภาคผนวก 3) พรอ้มอาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีน, จองทีพ่กั, ซือ้บตัรงานเลีย้งของเจา้ภาพ และ
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 

 



ภาคผนวก 1

วธิกีารสรางบัญชี M y R otary

G 

เริ่มแรกใหไปที่ www.rotary.org

แลวคลิ้กที่ My Rotary

1

คลิ้กที่ SIGN IN / REGISTER 

(ลงชื่อเขาใช/ลงทะเบียน) 2

October 2014 

   HOW TO CREATE A MY ROTARY ACCOUNT
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หากทานเพิง่ใชเปนครั้งแรก ใหคลิ้กที่ 
CREATE ACCOUNT (สรางบัญชี)3

ใสขอมูลที่ ACCOUNT REGISTRATION (ลงทะเบียน 
บัญชีชือ่) แลวจึงคลิ้กที่ CONTINUE (ทําตอไป) 4

5ทานจะไดรับแจงวามีอีเมลถูกสงถึงทาน

October 2014 

หากเคยเขาใชแลว 
ใหใสอีเมล และ 
พาสเวิรด แลวจึง 
คลิ้กที่ SIGN IN 
(ลงช่ือเขาใช)



เช็คอีเมลของทานที่ใหไวตามขั้นตอนขางบน 
ทานจะไดรับขอความใหม แลวจึงคลิ้กที่ลิ้งค 
สีฟาเพื่อทํากระบวนการขั้นตอนสุดทายให 
เสร็จสมบูรณ

6 
กรอกขอมูลที่ระบบบังคับใหกรอก 

ทัง้หมด แลวคลิ้กที่ CREATE

ACCOUNT (สรางบัญชี)

7 

8
ยินดีดวย! ทานสราง 
บัญชี MY ROTARY 
เรียบรอยแลว 9 

October 2014 

คลิ้กที่ CONTINUE 
(ทําตอไป)
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ภาคผนวก 2 

คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี  
(District Training Assembly Discussion Questions) 
หลงัจากทีไ่ดท้บทวนคูม่อืเลม่น้ีเพือ่การเตรยีมตวัในบทบาทของทา่น จงตอบคาํถามเหลา่น้ี แลว้จงึอภปิรายความคดิเหน็กบัผูนํ้า
สโมสรรบัเลอืกในการอบรมภาคประจาํปี 
 
 
 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของเลขานุการสโมสรของทา่นคอือะไรบา้ง? 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํงานรว่มกบันายกสโมสรอยา่งไรบา้ง? 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํงานรว่มกบัเหรญัญกิอยา่งไรบา้ง? 
 
 
 
 
ทา่นจะสนบัสนุนคณะกรรมการของสโมสรไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
 
 
 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารใดบา้งทีท่า่นจะตอ้งสรุปใหเ้รยีบรอ้ย (Streamline)? 
 
 
 
 
เป้าหมายประจาํปีหน่ึงขอ้ใดทีท่า่นจะทาํงานเพือ่ปีต่อไป เป้าหมายน้ีจะสนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสรอยา่งไรบา้ง? 
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ภาคผนวก 3 

การคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุใหญ่ประจาํปีของ 
โรตารสีากล  
การประชุมใหญ่ของโรตารสีากลเป็นการประชุมประจาํปีทีโ่รตารจีะทาํธุรกรรมต่างๆ ของโรตารแีละเลอืกตัง้เจา้หน้าทีอ่ยา่งเป็น
ทางการ สโมสรแต่ละสโมสรควรจะสง่ผูแ้ทนอยา่งน้อยหน่ึงคนเพือ่เป็นผูแ้ทนสโมสรในการตดัสนิใจธุรกรรมต่างๆ ทีท่าํในการ
ประชุมใหญ่ จงทาํงานรว่มกบันายกสโมสรเพือ่เป็นแนวทางในกระบวนการคดัเลอืกผูแ้ทน  
 
ดาํเนินตามขัน้ตอนเหลา่น้ีเพือ่ใหส้โมสรของทา่นมผีูแ้ทน 
 
1. เลือกตัง้ผูแ้ทน 
สโมสรแต่ละสโมสรตอ้งเลอืกตัง้ผูแ้ทนอยา่งน้อยหน่ึงคน และตอ้งมอบหมายอยา่งเป็นทางการใหผู้แ้ทนทุกคน ถงึแมว้า่จะไมม่ี
สมาชกิในสโมสรวางแผนทีจ่ะเขา้รว่มในการประชมุใหญ่ มเีพยีงสมาชกิสามญัของสโมสรเทา่นัน้ทีส่ามารถทาํหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทน 
สโมสรของทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะมผีูแ้ทนหน่ึงคนต่อสมาชกิทุกๆ 50 คน หรอืมากกวา่ครึง่หน่ึงของ 50 นัน่หมายความวา่ สโมสรทีม่สีมาชกิ
สามญั 74 คน จะมผีูแ้ทนหน่ึงคน สว่นสโมสรทีม่สีมาชกิ 75-124 คน จะมผีูแ้ทน 2 คน และเป็นเชน่น้ีต่อไปเรือ่ยๆ ใชจ้าํนวนสมาชกิ
ทีเ่ป็นทางการของสโมสรซึง่นบัในวนัที ่1 มกราคม ของปีทีจ่ะมกีารประชุมใหญ่ โดยไมน่บัรวมสมาชกิกติมิศกัดิ ์ 
 
หากสโมสรของทา่นมผีูแ้ทน 2 คนหรอืมากกวา่อาจจะมอบอาํนาจใหห้น่ึงในจาํนวนนัน้เป็นผูอ้อกคะแนนเสยีงทัง้หมดของสโมสร 
บง่ชีอ้าํนาจหน้าทีโ่ดยการมอบใบรบัรองการเป็นผูแ้ทน (Credential Certificate) (ซึง่รวมทัง้บตัรผูแ้ทนเพือ่การลงคะแนนเสยีง - 
Voting Delegate Card) สาํหรบัคะแนนเสยีงแต่ละคะแนนทีผู่แ้ทนไดร้บัมอบหมายอาํนาจใหล้งคะแนนเสยีง 
 
2. เลือกผูแ้ทนสาํรอง  
สโมสรของทา่นอาจจะเลอืกตัง้ผูแ้ทนสาํรองสาํหรบัผูแ้ทนทีไ่มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด ้เฉพาะโรแทเรยีนทีว่างแผนจะเขา้รว่มกาประชุม
ใหญ่เทา่นัน้ทีค่วระจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูแ้ทนสาํรอง  
 
เมือ่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทน สโมสรอาจจะเลอืกผูแ้ทนสาํรองสาํหรบัแต่ละงานทีผู่แ้ทนไมส่ามารถจะทาํหน้าทีไ่ดเ้พือ่เป็นผูแ้ทนสาํรอง
คนทีส่อง ผูแ้ทนสาํรองและผูแ้ทนสาํรองคนทีส่องสามารถลงคะแนนเสยีงไดต่้อเมือ่ผูแ้ทนทีพ่วกเขาไดร้บัเลอืกใหท้าํหน้าทีแ่ทนไม่
อยูใ่นทีป่ระชุม 
 
3. แต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ 
สโมสรหน่ึงทีไ่มม่ผีูแ้ทนหรอืผูแ้ทนสาํรองเขา้รว่มการประชุมใหญ่อาจจะมอบหมายแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ (Proxy) เป็นผูล้งคะแนน
เสยีงแทน  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งเป็นสมาชกิสามญัของสโมสรภายในภาคเดยีวกนั  
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกผูแ้ทน ผูแ้ทนสาํรอง และผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ีคู่ม่อืปฏบิตักิาร (Manual of Procedure)  
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ใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสร (Credential Certificate) 
พนกังานของโรตารจีะสง่ใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสรตามจาํนวนทีเ่หมาะสมใหแ้ต่ละสโมสร อยา่สง่ใบรบัรองฯ ทีก่รอก
สมบรูณ์เรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่โรตาร ีการออกใบรบัรองฯ ของสโมสรอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ผูแ้ทนแต่ละคน สโมสรจะตอ้ง 
 
1. กรอกรายละเอยีดในใบรบัรองฯ ซึง่รวมทัง้ 

– จาํนวนสมาชกิสโมสร (ไมร่วมสมาชกิกติตมิศกัดิ)์ ณ วนัที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารประชุมใหญ่ 
– จาํนวนผูแ้ทนทีส่โมสรของทา่นมสีทิธิ ์
– วนัทีผู่แ้ทน (ผูแ้ทนสาํรองหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ) ไดร้บัเลอืก 
– ชือ่ของผูแ้ทน 
– ชือ่ของผูแ้ทนสาํรองหากทา่นไดแ้ต่งตัง้ 
– ชือ่ของผูร้บัมอบฉนัทะ หากมกีารแต่งตัง้รวมทัง้ชือ่สโมสรโรตารแีละภาคของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2. มอบใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสรใหแ้ก่ผูแ้ทนหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มกบัคาํแนะนําในการเสนอแก่คณะกรรมการผูม้ ี
สทิธิอ์อกเสยีง (Credential Committee) ทีบ่ธูผูแ้ทนการลงคะแนนเสยีงในการประชุมใหญ่ 

 
3. เกบ็รกัษาสาํเนาใบรบัรองไวเ้ป็นบนัทกึของสโมสร 
 
หากทา่นไมไ่ดร้บัใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสรจากโรตาร ีขอใหเ้ตรยีมจดหมายซึง่แสดงชือ่ของผูแ้ทนและบง่ชีจ้าํนวนสมาชกิ
สามญัของสโมสร ณ วนัที ่1 มกราคม โดยมเีจา้หน้าทีส่องคน (ควรเป็นนายกและเลขานุการ) ลงนามในจดหมายฉบบัดงักลา่ว  
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ภาคผนวก 4 

ผูแ้ทนสโมสรในการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค  
(Club Electors at the District Conference) 
ในฐานะเลขานุการสโมสร ทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคซึง่จะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัแก่เจา้หน้าทีส่โมสร
เกีย่วกบัโปรแกรมของโรตารแีละของภาค และยงัใหโ้อกาสในการพบปะกบัผูนํ้าอืน่ๆ ในภาคของทา่น 
 
การประชุมใหญ่ยงัทาํหน้าทีเ่ป็นการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองภาคและเป็นโอกาสทีจ่ะไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งทีส่าํคญัๆ ซึง่
นําเสนอโดยคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากล 
 

ผูแ้ทนในการออกเสยีงของสโมสร (Club Electors) 
ทาํงานรว่มกบันายกสโมสรเพือ่ชีแ้นวทางในการคดัเลอืกผูแ้ทนในการออกเสยีงของสโมสรสาํหรบัการประชุมใหญ่ ทุกสโมสรมสีทิธิ ์
ทีจ่ะมผีูแ้ทนในการออกเสยีงหน่ึงคนต่อสมาชกิทุกๆ 25 คน หรอืมากกวา่กึง่หน่ึง ใชก้ารนบัจาํนวนสมาชกิของสโมสรตามทีบ่นัทกึ
ในใบแจง้หน้ีของสโมสรก่อนวนัทีล่งคะแนนเสยีงโดยไมร่วมสมาชกิกติตมิศกัดิ ์สโมสรของทา่นถงึแมจ้ะมสีมาชกิน้อยกวา่ 25 คนกม็ี
สทิธิท์ีจ่ะมผีูแ้ทนในการออกเสยีงหน่ึงคน สโมสรทีม่สีมาชกิสามญั 25-37 คนสามารถมผีูแ้ทนในการออกเสยีง 1 คน สโมสรทีม่ ี
สมาชกิ 38-62 คน จะมผีูแ้ทนในการออกเสยีง 2 คน สมาชกิ 63-87 คน มไีด ้3 คน และต่อๆ ไป ผูแ้ทนในการออกเสยีงทุกคน
จะตอ้งเป็นสมาชกิสามญัของสโมสรและสโมสรทีย่งัคงสมาชกิภาพเทา่นัน้ทีม่สีทิธิอ์อกเสยีงในการประชุมใหญ่ของภาค หากสโมสรมี
ผูแ้ทนในการออกเสยีงไดห้ลายเสยีงจะตอ้งลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูส้มคัรหรอืการเสนอขอ้คดิเหน็ใดๆ เหมอืนกนัทัง้หมด มเิชน่นัน้จะ
ไมไ่ดร้บัการนบัคะแนนเสยีง  
 
สโมสรอาจจะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ (proxy) ในกรณีทีผู่ม้สิทิธิล์งคะแนนเสยีงลาประชุม หากไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่การภาค 
 

ใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสร (Credential Certificate) 
ผูว้า่การภาคจะจดัเตรยีมใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสรทีผู่แ้ทนสโมสรจะแสดงเพือ่เป็นหลกัฐานวา่พวกเขามคีุณสมบตัจิะ
ลงคะแนนเสยีงในนามของสโมสร สาํหรบัผูแ้ทนฯ แต่ละคนจะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
1. กรอกใบรบัรองการทาํหน้าทีผู่แ้ทนสโมสร (Credential Certificate) ใหส้มบรูณ์ 

– ใสช่ือ่ผูแ้ทน 
– ใสจ่าํนวนสมาชกิของสโมสรและจาํนวนผูแ้ทนทีส่โมสรมสีทิธิจ์ะไดร้บั 
– ลงนามในใบรบัรองดงักลา่วและใหน้ายกสโมสรรว่มลงนามดว้ย 

2. มอบใบรบัรองตวัจรงิใหแ้ก่ผูแ้ทนในการออกเสยีงซึง่จะมอบใหแ้ก่คณะกรรมการผูม้สีทิธิอ์อกเสยีง (Credential Committee) เมือ่
เริม่การประชุมใหญ่ 

3. เกบ็สาํเนาไวเ้ป็นบนัทกึของสโมสร 
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ภาคผนวก 5  

การเสนอชือ่และการเลอืกตัง้สมาชกิใหม ่ 
(Proposing and Electing New Member) 
ในฐานะเลขานุการสโมสร ทา่นจะมสีว่นเกีย่วขอ้งในการเสนอและเลอืกตัง้สมาชกิใหม ่ดาํเนินการตามขัน้ตอนดว้ยความระมดัระวงั
และทนัทเีพือ่รกัษาความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัในการเขา้รว่มกบัสโมสรของทา่น เกบ็รกัษาการเสนอชือ่สมาชกิเป็นความลบั
ยกเวน้ตามทีร่ะบขุา้งลา่งน้ี 
 
1. สมาชกิสามญัของสโมสรหรอืคณะกรรมการสมาชกิภาพใหช้ือ่สมาชกิทีค่าดหวงัแก่ทา่นเพือ่สง่ใหค้ณะกรรมการบรหิาร สมาชกิ

สามญัหรอืคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรอื่นสามารถเสนอชือ่สมาชกิโอนยา้ยหรอือดตีสมาชกิเขา้เป็นสมาชกิสามญัใน
สโมสรของทา่นไดเ้ชน่กนั 

 
2. คณะกรรมการบรหิารยนืยนัวา่สมาชกิทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของการเป็นสมาชกิภาพ 
 
3. คณะกรรมการบรหิารเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบขอ้เสนอภายใน 30 วนัหลงัจากการเสนอชือ่ และทา่นเป็นผูแ้จง้การตดัสนิใจ

ใหแ้ก่ผูเ้สนอชือ่ไดท้ราบ 
 
4. หากการเสนอชือ่ไดร้บัการเหน็ชอบ ผูเ้สนอชือ่จะพดูคุยเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องโรตารแีละหน้าทีร่บัผดิชอบของสมาชกิกบั

สมาชกิทีค่าดหวงั สมาชกิทีค่าดหวงัลงนามในแบบฟอรม์การเสนอชือ่สมาชกิและอนุญาตใหส้โมสรตพีมิพช์ือ่และประเภท
อาชพีทีไ่ดร้บัการเสนอ (ไมม่กีารเสนอประเภทอาชพีสาํหรบัสมาชกิกติตมิศกัดิ)์ 

 
5. ขอ้บงัคบัของสโมสรโรตารทีีแ่นะนํายนิยอมใหส้มาชกิสโมสรพจิารณาขอ้เสนอภายใน 7 วนั และสง่การคดัคา้นเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หากกรรมการบรหิารมไิดร้บัคาํคดัคา้น สมาชกิทีค่าดหวงัจะไดร้บัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิหลงัจากทีไ่ดช้าํระคา่แรกเขา้ หาก
คณะกรรมการบรหิารไดร้บัคาํคดัคา้นจะทาํการลงคะแนนเสยีงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอสมาชกิภาพในการประชมุครัง้ต่อไป 
หากสมาชกิภาพไดร้บัมตเิหน็ชอบ ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จะไดร้บัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นสมาชกิหลงัจากทีไ่ดช้าํระคา่แรกเขา้ 

 
 สมาชกิโอนยา้ยหรอืสมาชกิเก่าของอกีสโมสรหน่ึงจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งชาํระคา่แรกเขา้ตราบเทา่ทีไ่ดแ้สดงเอกสารซึง่

พสิจูน์ถงึสมาชกิภาพและเอกสารทีร่ะบุวา่มไิดเ้ป็นหน้ีสโมสรก่อนหน้าน้ี สมาชกิกติตมิศกัดิแ์ละโรทาแรคเทอรซ์ึง่สิน้สดุสมาชกิ
ภาพของโรทาแรคทภ์ายในสองปีก่อนหน้าน้ีจะไดร้บัการยกเวน้มติอ้งชาํระคา่สมาชกิแรกเขา้ สโมสรของทา่นอาจจะพจิารณา
ลดคา่สมาชกิใหมใ่นชว่ง 1-2 ปีแรก เพือ่มใิหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยจาํนวนสงูแก่สมาชกินัน้ 

 
6. สโมสรอาจจะเลอืกตัง้สมาชกิกติตมิศกัดิต์ามทีไ่ดร้บัขอ้เสนอจากคณะกรรมการบรหิาร  
 
หลงัจากทีส่มาชกิไดร้บัเลอืกตัง้ นายกสโมสรจะจดัเตรยีมพธิกีารรบัสมาชกิ บตัรประจาํตวัสมาชกิและเอกสารเกีย่วกบัสมาชกิใหม ่
มอบหมายใหส้มาชกิปจัจุบนัคนหน่ึงชว่ยเหลอืผูท้ีม่าใหมใ่หม้สีว่นรว่มในสโมสร และมอบหมายใหส้มาชกิใหมท่าํโครงการหรอืงาน
ต่างๆ ของสโมสร ในฐานะเลขานุการสโมสร ทา่นจะตอ้งเพิม่ขอ้มลูของสมาชกิใหมใ่นบนัทกึของสโมสรและที ่My Rotary 



ภาคผนวก � 

แบบฟอรม์ขอ้มลูสมาชกิ (Member Data Form)

EN—(114)

แบบฟอรม์ข้อมูลสมาชิก 

*เ

 เพศหญงิ     วนัเกดิ ___________________________ 

*

หากสามารถใชอิ้นเตอรเ์นต็ได ้ท่านสามารถรายงานการเปลี�ยนแปลงสมาชิกภาพไดที้� www.rotary.org/myrotary แทนการใชแ้บบฟอรม์นี�  แบบฟอร์มนี�สามารถใช้เพื�อรายงาน

สมาชิกใหม่และสมาชิกที�ลาออกหรือการเปลี�ยนแปลงข้อมูลสมาชิกภาพ ใช้แบบฟอร์มแยกสาํหรับสมาชิกแต่ละคน โปรดรายงานชื�อตามที�ปรากฏในหนังสอืเดนิทางหรือเอกสารที�ทาง

ราชการออกให้ แบบฟอร์มนี�สามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี� www.rotary.org ส่งสาํเนาหนึ�งชุดให้ผู้ว่าการภาค เกบ็หนึ�งชุดเข้าแฟ้มสโมสรและส่งฉบบัจริงไปยัง  
Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201 – 3698, USA             Fax: +1-847-733-9340     Email: data@rotary.org 

สโมสรโรตาร ี ___________________________________________________________________________  ภาค ________________________  

เลขประจาํตวัสมาชกิโรตาร*ี  ____________________________________________  

ฉพาะสมาชกิลาออกและสมาชกิที�โอนยา้ยเทา่นั �น  สมาชกิใหมจ่ะไดร้บัหมายเลขประจาํตวัจากโรตารสีากล

ประเทศ 

นามสกุล 

อาํเภอ 

ประเทศ

สมาชกิโอนยา้ยใช่หรอืไม?่

หากใช่ กรอกหมายเลขประจําตัวสมาชิกด ้านบน
สโมสรโรตารเีดมิ ______________________________________________________________________  ภาค ________________________  

ความชาํนาญในภาษา: ______________________________________  ไดร้บัการอุปถมัภจ์าก ___________________________________  

บอกรบัเป็นสมาชกิ:     The Rotarian   

 สมาชิกสิ�นสุดสมาชิกภาพ 

**หากเหตุผลของการส ิ�นสุดสมาชิกภาพคือการย ้ายที�อยู่ โปรดใช ้แบบฟอรม์การสง่ตัวสมาชิก (membership referral form) ที� www.rotary.org/membershipreferral 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
เลขานุการสโมสร (ชื�อตัวบรรจง)    ลายมอืชื�อ    วันที� (เดือน/วัน/ปี) 

อดตีผูว้่าการภาค 

ประเทศ 

ที�อยู่ใหม่

บ้านเลขท ี� และถนน  

จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์ 

อาํเภอ 

ประเทศ  

อาํเภอ 

ประเทศ 

อเีมลใหม่ 

ชื�อใหม่

 ความจําเป็นทางธุรกิจ (2)
 เข้าร่วมสโมสรใหม่  (6)

 ตาย (3)
 ย้ายที �อยู่**  (7)

 ___________________________________________________________________________________________________  
อเีมล 

 เพิ�มสมาชิก 
 เพศชาย  

 สมาชิกกิตติมศักดิ� สมาชกิสามญั 

อดตีกรรมการบรหิารโรตารสีากล 

________________________________________________________________________________________________________  
จงัหวดั 

ชื�อสมาชิก ________________________________________________________________________________________________________  
ชื�อ 

ที�อย่ทูางไปรษณยี ์ ___________________________________________________________________________________________________
บา้นเลขที� และ ถนน 

 ___________________________________________________________________________________________________  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

 ___________________________________________________________________________________________________  
จงัหวดั 

 ________________________________________________________  ______________________________________________________  
จงัหวดั 

 ________________________________________________________  ______________________________________________________  
รหสัไปรษณีย์ 

 เปลี�ยนอีเมล   _____________________________________________________   ____________________________________________________  
อเีมลเดมิ 

 เปลี�ยนชื�อ   _____________________________________________________   ____________________________________________________  
ชื�อเดิม 

 เปลี�ยนประเภทสมาชิกเป็น      สามัญ      กิตติมศักดิ์ 

 ________________________________________________________  ______________________________________________________  
บ้านเลขท ี� และถนน  

 อื�นๆ (8) โปรดระบุ ___________________________ 

เหตุผลท ี�สิ�นสดุ (เลือกหน ึ�งข้อ)
 การประชุม (1) 

สุขภาพ/เรื�องส่วนตัว (5)

 นิตยสารโรตารปีระเทศไทย  ID# :_ __________________________________  

 ข้อมลูสมาชิก 
 เปลี�ยนแปลงที�อยู่

ที�อยู่เดิม 

วันที�รับเป็นสมาชิก  ___________________________ 
(เดอืน/วนั/ปี) 

วันที�สิ�นสดุสมาชิกภาพ  _ ___________________________ 
(เดือน/วัน/ปี ) 

 ความจําเป ็นทางครอบครัว (4)

วันที่เปล ี�ยนแปลง  _ ________________________________ 
(เดอืน/วนั/ปี) 

30      |    เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : เลขานุการ 





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?

229-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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