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หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร คอืสรา้งแรงบนัดาลใจ

เพือ่ใหส้มาชกิสโมสรบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธแิละมสีว่นร่วมในกจิกรรมของมลูนิธ ิดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหน้าที่

เหล่าน้ีไดจ้ากเอกสารชุดน้ี 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของสโมสร 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) สง่เสรมิทุนสนับสนุนและกจิกรรมต่างๆ ของมลูนิธิ

ตลอดจนสง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วม  

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและ

เตรยีมกรรมการของท่าน 

สรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่ใหส้มาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธ ิ

โรตาร ี

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอย่าง 

เช่น Global Grants, District Grants, หาทุน,  

การบรจิาคประจาํปี, โปลโิอพลสั และศูนย์

สนัตภิาพโรตาร)ี 

เขา้ร่วมการสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุนเพือ่ให้

มัน่ใจว่าสโมสรมคีุณสมบตัใินการขอรบัทุน Global 

Grant ของมลูนิธโิรตาร ี

ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม 
ดแูลกระบวนการการทาํคุณสมบตัสิาํหรบั Global 

Grant 

กําหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่จะช่วยให้

บรรลุเป้าหมายประจําปีของสโมสร และตดิตาม

ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

จดัโปรแกรมสโมสรทีส่รา้งแรงจงูใจซึง่เน้น

ความสาํคญัของมลูนิธอิย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ 
ทาํงานร่วมกบัเหรญัญกิเพือ่จดัการทุนสนบัสนุนของ 

โรตารทีีส่โมสรไดร้บั 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ

คณะกรรมการภาคในเรื่องกจิกรรมหรอืความคดิ

รเิริม่ของสโมสรหลายสโมสร 

ทาํงานร่วมกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศและ

คณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของภาค 

เพือ่พฒันาและใหทุ้นแก่โครงการ 

จดัเตรยีมขอ้มลูขา่วสารล่าสุดใหส้โมสร รวมทัง้

นายกสโมสรและคณะกรรมการบรหิารสโมสร  

ทาํงานร่วมกบัเหรญัญกิเพือ่สง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธิ

อย่างถูกตอ้งและตามกําหนดเวลา 

กําหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการของ

ท่าน 

ทาํงานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเพือ่ 

ใหม้ัน่ใจในภาพลกัษณ์และประสบการณ์สโมสรทีด่ ี

รายละเอียดงานของ 

ประธานคณะกรรมการ 
มูลนิธิโรตารีของสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร ท่านจะทาํอะไรเป็นสิง่แรก? ควรพบกบัประธานคณะ 

กรรมการทีก่ําลงัจะหมดวาระ ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยุทธข์องสโมสร และหากจาํเป็น เริม่คดิว่าควรจะ

มใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง หากมคีณะกรรมการมลูนิธโิรตารอียู่แลว้ ตอ้งพบกบัประธานทีก่ําลงัจะหมดวาระ 

ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยุทธข์องสโมสร และเปลีย่นมาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องของมลูนิธโิรตาร ี

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่า

กรรมการในปัจจุบนับางคนอาจจะทํางานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในตําแหน่ง

ทีว่่างลง ควรทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์อย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  โครงการระหว่างประเทศ  

  โครงการบรกิารชุมชน 

  การหาทุน 

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดต่อสโมสร ตวัอย่างเช่น  

  ทาํงานกบัคณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์เพือ่พจิารณาว่ามโีครงการใดในปัจจุบนัหรอื

อนาคตทีจ่ะสามารถรบัทุนสนบัสนุนของโรตารไีด ้

  ทาํงานกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพือ่สง่เสรมิโครงการและการหาทุน และกระตุน้การมี

สว่นร่วมของสมาชกิ 

  ทาํงานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพือ่คน้หาและทําใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในกจิกรรมของสโมสร 

ท่านควรจะทาํงานกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพือ่ขอรบัทรพัยากรและคาํแนะนําในการ

ประเมนิชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามชํานาญและความ

สนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมการใหก้รรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและเป้าหมายของคณะกรรมการ 

  จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   

  สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ํางานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  

  แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเน่ือง 

ทาํงานกบั 
คณะกรรมการของท่าน 
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การกาํหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ําหนดเป้าหมายและทํางานบรรลุเป้าหมายประจําปี

ซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะกําหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้าสโมสรรบัเลอืก

อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใสเ่ป้าหมายที ่

Rotary Club Central 
 
เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายประจําปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  

เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี

กําหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สมาชกิสโมสรทุกคนจะบรจิาคเขา้กองทุนประจําปีภายในวนัที ่1 มกราคม) 
 

แผนปฏิบติัการ 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของท่านเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเน่ืองของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่

จาํเป็นในการบรรลเุป้าหมายประจําปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง 

  กําหนดว่าใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ   

  ระบุวนัครบกําหนด 

  ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความสาํเรจ็อย่างไร   

  พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้และหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้

  ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจําเป็น   
 

การให้แรงจงูใจ 

หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอย่างต่อเน่ือง จงจําไวว้่า

กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

  ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาํเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 

  โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   

  งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   

  ความพยายามทีจ่ะทาํใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งทาํงานร่วมกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ

เพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องการเงนิทีค่ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอใหร้วมการเงนินัน้เอาไวใ้น

งบประมาณของสโมสร ตอ้งพจิารณากจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ดว้ย 
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ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะของ

งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้

ทนัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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กรรมการมลูนิธโิรตารภีาคสามารถช่วยใหส้โมสรตดิต่อกบัสโมสรโรตารอีื่นทีท่าํโครงการคลา้ยคลงึกนั 

เอกสารมลูนิธโิรตาร ี– ขอ้มูลอา้งองิ (The Rotary Foundation Reference Guide) อธบิายวธิกีารทีส่โมสร

สามารถมสีว่นร่วมในโปรแกรมของมลูนิธ ิประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคสามารถช่วยท่านในการ

ประเมนิชุมชน วางแผนงาน และขอรบัทรพัยากรเพือ่โครงการทีม่คีวามเขม้แขง็ 
 

เวิรค์ช้อปสาํหรบัสโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่เสมอ  
สมาชกิสามารถเรยีนรูก้ลยุทธใ์นการสรา้งสโมสรทีเ่ขม้แขง็และตื่นตวัอยู่เสมอ สง่เสรมิภาพลกัษณ์สาธารณะ

และเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัมลูนิธโิรตาร ีนายกสโมสร กรรมการมลูนิธขิองสโมสร กรรมการสมาชกิภาพ 

กรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะและสมาชกิทีส่นใจควรเขา้ร่วมเวริค์ชอ้ปน้ี 
 

การสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) 
ในการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุน สมาชกิสโมสรจะเรยีนรูว้ธิกีารจดัการทุนสนับสนุนของโรตารใีห้

ประสบความสําเรจ็ ดาํเนินงานตามความคาดหวงัเกีย่วกบัการดแูลปกป้องทุนของมูลนิธ ิและทาํบนัทกึความ

เขา้ใจของสโมสร (MOU) เพือ่ใหส้โมสรมคีุณสมบตัขิอรบัทุน Global Grant  สมาชกิอย่างน้อยหน่ึงคนที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินโครงการตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมในภาค พดูคุยกบันายกรบัเลอืกเพือ่กําหนดว่า

ใครในสโมสรทีจ่ะเขา้ร่วมการสมัมนา ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการของทุน Global Grant ไดท้ี่

เอกสารคาํแนะนําสาํหรบั Global Grants (A Guide to Global Grants) และลอ้คอนิเขา้ Learning Center 

เพือ่เรยีนรูห้ลกัสตูร Grant Management Seminar  
 

การประชุมสโมสร (Club Meetings) 
ขอใหม้กีําหนดโปรแกรมการประชุมเพือ่ยกย่องสมาชกิทีบ่รจิาคเงนิใหม้ลูนิธแิละเพื่อพดูคุยว่าสมาชกิจะ

สนบัสนุนมลูนิธไิดอ้ย่างไร ตอ้งทาํเช่นน้ีทุกๆ 3 เดอืน เชญิศษิยเ์ก่าและอาสาสมคัรใหม้าบรรยายว่ามลูนิธใิห้

ประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไรบา้ง หรอืพวกเขาเหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่นอย่างไร  

ดาวน์โหลดวดิโีอและรูปภาพต่างๆ ไดฟ้รจีากเวบ็ไซตข์องโรตารเีพือ่แสดงใหเ้หน็ผลงานของมลูนิธ ิมโีลโก้

ของมลูนิธโิรตารแีละเอกสารการสง่เสรมิที ่Brand Center ซึง่สามารถช่วยเสรมิการนําเสนอของท่านได ้

 

 
  

การสนบัสนุนจากภาค 
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หน่ึงในหน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสรคอืการแจง้ใหส้มาชกิสโมสรทราบ

เรื่องราวเกีย่วกบัวธิกีารทีมู่ลนิธโิรตารทีาํใหโ้ครงการบําเพญ็ประโยชน์เป็นไปไดอ้ย่างไร เมื่อสมาชกิสามารถ

เชื่อมโยงโครงการโรตารกีบัการใหทุ้นของมลูนิธ ิพวกเขาจะเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะมสีว่นเกีย่วขอ้งและบรจิาค

เงนิ นโยบายการรบัเงนิบรจิาค (Gift Acceptance Policy) ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัการบรจิาคประเภทตา่งๆ ที่

มลูนิธโิรตารสีามารถรบัได ้

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของสโมสรในความพยายามหาทุนเพือ่โครงการของสโมสร งานกจิกรรมหรอื

การรณรงคห์าทุนทีป่ระสบความสาํเรจ็จะสง่เสรมิโครงการทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่บัตอ้งได ้หาก

สโมสรของท่านเลอืกทีจ่ะจดังานหาทุน ควรจะดําเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดว่าท่านต้องการทุนจาํนวนเท่าใด กําหนดจาํนวนเป้าหมายและบ่งชี้ประเภทของงานทีจ่ะทาํ

ใหไ้ดร้บัเงนิตามจาํนวนนัน้ไดจ้รงิ 

2. ตัง้งบประมาณ ตรวจดวู่าสโมสรมงีบประมาณสาํหรบัการจดังานเท่าใด กําหนดรายจ่ายและรายรบัที่

คาดว่าจะได ้

3. บ่งช้ีทรพัยากรท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการหาทุน กําหนดว่าจะใชค้นจํานวนเท่าใดในการ

วางแผนและดําเนินการหาทุน 

4. วางแผนงาน เลอืกวนัทีแ่ละสถานทีจ่ดังานใหเ้หมาะสม 

5. จดัการเงินทุนอย่างเหมาะสม กําหนดกระบวนการตดิตามก่อนทีจ่ะเกบ็เงนิ และฝากเงนิทีเ่กบ็

รวบรวมไดใ้นบญัชทีีเ่ปิดขึน้เฉพาะสาํหรบังานน้ี รายงานแก่สโมสรและผูบ้รจิาคว่าจะใชทุ้นอย่างไร 

6. จดัระบบอาสาสมคัร ตัง้คณะกรรมการเพือ่จดังานหาทุน มอบหมายงานใหอ้าสาสมคัรและจดัให้

สมาชกิของชุมชนมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

7. เผยแพร่งานหาทุน ทํางานร่วมกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่บ่งชีก้ลุ่ม

ผูร่้วมงานทีเ่ป็นเป้าหมายในสโมสรและชุมชน และวางแผนงานว่าจะเขา้ถงึพวกเขาไดอ้ย่างไร  จดัใหส้ือ่

มสีว่นร่วมตามความเหมาะสม ท่านสามารถหาทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิไดท้ี ่Brand Center 

8. จดังานหาทุน สง่เสรมิอาสาสมคัรใหส้อดสอ่งดแูลความกา้วหน้าของงาน บนัทกึความสาํเรจ็และสิง่ที่

ทา้ทาย และวางแผนเพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องเหล่าน้ีในช่วงการประเมนิผล 

การหาทุน 
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9. ยกย่องอาสาสมคัร ผู้บริจาค และผู้อปุถมัภ ์สง่คาํขอบคุณ รปูภาพ และใบประกาศเกยีรตคิุณตาม

ความเหมาะสมใหแ้ต่ละบุคคล 

10. ประเมินผลของงาน พดูคุยเกีย่วกบัความสําเรจ็และความทา้ทายของงาน บนัทกึความคดิเหน็เพือ่ที่

นํามาใชก้บังานหาทุนในอนาคต 

11. ทาํให้มัน่ใจในความต่อเน่ือง อภปิรายประเดน็ทีโ่ดดเด่นกบัเหรญัญกิทีก่ําลงัจะเขา้มารบัหน้าที ่และ

กรรมการใหม่ของคณะกรรมการจดังานหาทุน 

ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบังานและทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิจากคําแนะนําในการวางแผนงาน (Event 

Planning Guide) ที ่Brand Center และใช ้Rotary Ideas เพือ่ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการหาทุน 
 
 
 



8   |   คณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสร  

 
 
 
 
 
 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนบัสนุนเพือ่สง่เสรมิโครงการ ทุนการศกึษา และการอบรมทัว่โลกมากมายทีส่มาชกิเป็น

ผูป้ระสานงาน มทุีนสนบัสนุน 2 ประเภทคอื District Grant และ Global Grant ดูรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบั

ทุนสนับสนุนของโรตารใีนเอกสารขอ้มลูอา้งองิของมลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Reference 

Guide) 

ทุนสนับสนุนของโรตารจีะช่วยยกระดบัคุณภาพและผลกระทบของโครงการของสโมสร โครงการทีด่กีว่าจะ

ทาํใหส้โมสรเป็นทีส่นใจของสมาชกิใหม่มากกว่า ควรทําใหส้มาชกิมสีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการในฐานะทีเ่ป็น

ผูว้างแผนงานและอาสาสมคัร เมื่อเหน็ผลกระทบของโครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ พวก

เขาจะเกดิแรงบนัดาลใจในการสง่เสรมิโรตาร ีมลูนิธแิละสโมสร ทรพัยากรของภาคและพนกังานฝ่ายทุน

สนบัสนุนของโรตารสีามารถช่วยในการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนและชีแ้นะกระบวนการทุนสนับสนุน 

ลงชื่อบอกรบัจดหมายข่าว Giving & Grants Newsletter เพือ่รบัขอ้มลูข่าวสารล่าสุด คาํแนะนํา และ

ทรพัยากรต่างๆ สาํหรบัทุนสนบัสนุนของโรตาร ี

กจิกรรมทุนสนับสนุนไดร้บัการสนับสนุนจากเงนิทีบ่รจิาคแก่มลูนิธซิึง่สามารถบ่งชีใ้หแ้กก่องทุนประจาํปี 

กองทุนถาวร หรอืกองทุนโปลโิอพลสั 

• กองทุนประจาํปี เป็นแหล่งเงนิทุนหลกัของทุนสนบัสนุนและกจิกรรมของโรตาร ีความคดิรเิริม่ 

โรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปี (Every Rotarian, Every Year Initiative) สง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

ในโครงการของมลูนิธแิละบรจิาคแก่กองทุนประจําปีทุกปี 

• กองทุนถาวร เงนิบรจิาคแก่กองทุนถาวรจะทําใหม้ัน่ใจในการอยู่รอดระยะยาวของทุนสนับสนุนและ

โปรแกรมของมลูนิธ ิเงนิตามอตัราสว่นของมลูค่ารวมทัง้หมดของกองทุนจะถูกสง่เขา้ทุนสนบัสนุนและ

โปรแกรมของมลูนิธใินแต่ละปี 

• กองทุนโปลิโอพลสั สมาชกิสโมสรควรจะบรจิาคเงนิใหแ้ก่กองทุนโปลโิอพลสั ซึง่จะช่วยทาํใหค้วาม

พยายามในการใหภู้มคิุม้กนัโรคดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่โลกน้ีไดร้บัการประกาศว่าปลอด

จากโรคโปลโิอ 

คาํแนะนํา Global Grants (A Guide to Global Grants) ใหภ้าพรวมของกระบวนการสมคัรขอรบัทุน Global 

Grant และการพฒันาโครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืและประสบความสําเรจ็ 

 

กิจกรรมท่ีไดร้บัทุนสนบัสนุน 
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การปกป้องดแูลเงินทุนและการมคีณุสมบติั 
มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนบัสนุนแก่โครงการทีส่ง่เสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก สนัถวไมตร ีและสนัตภิาพ

โดยการปรบัปรุงสุขภาพ การสนบัสนุนการศกึษา และการขจดัความยากจน สมาชกิโรตารสีนบัสนุน

โครงการต่างๆ นบัพนัทีช่่วยจดัหาน้ําสะอาด ต่อสูโ้รคภยัไขเ้จบ็ สง่เสรมิสนัตภิาพ จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ผ่านมลูนิธโิรตาร ี มลูนิธยิงัเป็นผูนํ้าในการต่อสูเ้พือ่ขจดัโรคโปลโิออกีดว้ย 

กระบวนการมคีุณสมบตัช่ิวยทาํใหม้ัน่ใจว่าภาคหรอืสโมสรเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการเงนิของทุน

สนบัสนุนของมลูนิธแิละมพีนัธสญัญาในการจดัการทุนสนบัสนุนอย่างมจีรยิธรรม ภาครบัผดิชอบในการทาํ

ใหส้โมสรในภาคมคีุณสมบตั ิหลงัจากทีภ่าคทําใหส้โมสรมคีุณสมบตัใินการมสีทิธิข์อรบัทุนแลว้ ท่านอาจจะ

สมคัรขอรบัทุน Global Grant ได ้ มลูนิธมิขีอ้กําหนดสาํหรบัการมคีุณสมบตัขิองสโมสร 2 ประการคอื 

• นายกรบัเลอืกหรอืผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากสโมสรตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุนของ

ภาค 

• นายกสโมสรและนายกรบัเลอืกตอ้งลงนามในบนัทกึความเขา้ใจของสโมสร (Club Memorandum of 

Understanding – MOU) ในนามของสโมสร 

ภาคของท่านอาจจะมขีอ้กําหนดเพิม่เตมิได ้
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การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 

คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรม 

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารขีองสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านในฐานะประธาน

มอีะไรบา้ง? 

 

 

คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 

 

 

คณะกรรมการของท่านจะส่งเสรมิใหส้มาชกิบรจิาคแก่มูลนิธโิรตารทุีกปีไดอ้ย่างไร? และช่วยในเรื่องการ

บรจิาคไดอ้ย่างไร? 

 

 

ท่านจะสนบัสนุนมลูนิธไิดอ้ย่างไรบา้ง? และจะจงูใจใหส้มาชกิบรจิาคไดอ้ย่างไร? 

 

 

ท่านจะสง่เสรมิมลูนิธแิก่สมาชกิในชุมชนอย่างไร? 

 

 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ? ท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 

 

 
ท่านมแีผนงานอะไรบา้งในการจดักจิกรรมหาทุน? 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย 

ในการอบรมภาคประจาํปี 








