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บทบาทของท่านในฐานะประธานโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสร คอืช่วยใหส้โมสรบ่งชีแ้ละตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนของท่านและชุมชนทัว่โลกไดอ้ย่างแทจ้รงิโดยการพฒันาและดาํเนินโครงการบําเพญ็

ประโยชน์ต่างๆ 

 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) วางแผนงาน ดาํเนินการ และประเมนิผลโครงการ 

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีม

คณะกรรมการ 

บ่งชีโ้อกาสในการทาํโครงการทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

(Signature Projects) ทีจ่ะเพิม่ผลกระทบของ

สโมสรในชุมชน 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (เช่น 

คณะอนุกรรมการดา้นอาชพี ชุมชน ระหว่างประเทศ 

ชนรุ่นใหม่ หาทุน) 

ทาํงานร่วมกบัองคก์รอื่นๆ อาสาสมคัรและ

กรรมการเพือ่ทาํใหโ้ครงการมผีลกระทบสงูสุด 

ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรมร่วมกนั เป็นผูนํ้าในความพยายามหาทุนเพือ่โครงการต่างๆ 

กําหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ช่วยใหบ้รรลุ

เป้าหมายของสโมสร และตดิตามความกา้วหน้าไปสู่

เป้าหมายเหล่านัน้ 

เขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิทีอ่าจจะมผีลต่อ

โครงการของสโมสร 

ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ 
ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ

เพือ่สง่เสรมิโครงการ 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ

คณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิ

รเิริม่ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร 

ร่วมมอืกบัสโมสรอื่นในการทาํโครงการ 

รายงานกจิกรรมและความก้าวหน้าของคณะกรรมการ

แก่นายก คณะกรรมการบรหิาร และสมาชกิสโมสร

ทัง้หมด 

นําเสนอโครงการของสโมสรที ่Rotary Showcase 

บ่งชีค้วามคาดหมายของสโมสรทีม่ตี่อคณะกรรมการ

ของท่าน 
 

รายละเอียดงานของ 
ประธานคณะกรรมการโครงการ 

บาํเพ็ญประโยชนข์องสโมสร 
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ท่านเป็นประธานโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสร ท่านจะทาํอะไรเป็นสิง่แรก? ท่านควรจะพบกบั

ประธานทีก่ําลงัจะหมดวาระ ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยุทธข์องสโมสร และหากจําเป็น ควรเริม่คดิว่าควร

จะมใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง นอกเหนือจากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องของโครงการบําเพญ็ประโยชน์แลว้ 

ท่านยงัจะตอ้งบรหิารคณะกรรรมการอกีดว้ย 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการ

ในปัจจุบนับางคนอาจจะทํางานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในตําแหน่งทีว่่างลง 

ควรทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นการพฒันาชุมชนหรอืการบรกิารชุมชน 

เคยศกึษาทีต่่างประเทศหรอืเดนิทางไปต่างประเทศ หรอืงานอาสาสมคัรในชุมชน 

พจิารณาการร่วมทํางานกบัคณะกรรมการอื่นๆ ในขณะทีท่่านพฒันาโครงการ ตวัอย่างเช่น ท่านอาจจะ

ทาํงานกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคเพือ่ดวู่าโครงการของท่านสามารถขอรบัทุนสนับสนุนจากโรตารไีด้

หรอืไม่ หรอืทํางานกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่สง่เสรมิโครงการ งานหาทุน และ

การมสีว่นร่วมของชุมชน หรอืทาํงานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพือ่หาศษิยเ์ก่ามาร่วมในโครงการ

บําเพญ็ประโยชน์ ท่านยงัสามารถทาํงานกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพือ่ขอรบัทรพัยากร

และคาํแนะนําเกี่ยวกบัการประเมนิชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ทีป่ระสบความสาํเรจ็ 

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน ดงันัน้จงึต้องพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามชํานาญและความ

สนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ําลงัดาํเนินอยู่และเป้าหมาย   

• จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   

• สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ํางานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   

• แจง้กจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  

• แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเน่ือง 

การกาํหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ําหนดเป้าหมายและทํางานบรรลุเป้าหมายประจําปี

ซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะกําหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้าสโมสรรบัเลอืก

อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใสเ่ป้าหมายที ่

Rotary Club Central 

ทาํงานกบั 
คณะกรรมการของท่าน 
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เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายประจําปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  

เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี

กําหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สโมสรของเราจะทาํโครงการบําเพญ็ประโยชน์หรอืกจิกรรม 2 อย่างที ่

ยัง่ยนื มอีาสาสมคัรอย่างน้อย 100 คนเขา้มสีว่นเกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์แก่สมาชกิชุมชน 300 คน) 
 

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 

ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะของ

งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้

ทนัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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โครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารทีาํใหเ้กดิผลกระทบในชุมชนทัว่โลก และใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการเป็น

เครอืขา่ยและมคีวามสนุกสนาน  การทําใหส้มาชกิของสโมสรทุกคนมสีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการจะทําใหทุ้ก

คนมสีว่นร่วมในความสาํเรจ็ของสโมสรอยู่เสมอ 
 
ท่านจะเพิม่ผลกระทบทีส่โมสรทาํและแสดงใหเ้หน็ว่าโรตารปีฏบิตักิารอย่างไรในชุมชนไดโ้ดยการเชญิชวน

ศษิยเ์ก่าของโปรแกรม ผูนํ้าอายุน้อย มติรสหาย ครอบครวั ชุมชนทีร่่วมโครงการ และเพือ่นร่วมงานใหเ้ขา้

ร่วมในโครงการของท่าน  ความเชีย่วชาญของพวกเขาจะช่วยปรบัปรุงโครงการใหด้ขีึน้ได ้
 
โรตารเีสนอโปรแกรมเพือ่เพือ่นมนุษย ์โปรแกรมวฒันธรรมระหว่างประเทศ และโปรแกรมการศกึษา

มากมายทีจ่ะช่วยสโมสรและภาคใหบ้รรลุเป้าหมายในการบําเพญ็ประโยชน์ผ่านการบรกิาร 5 แนวทาง 

• บรกิารสโมสร 

• บรกิารดา้นอาชพี 

• บรกิารชุมชน 

• บรกิารระหว่างประเทศ 

• บรกิารเยาวชน 
 
ตอ้งทาํใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิรบัรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมและกจิกรรมต่างๆ ของโรตารทีีชุ่มชนของท่านสามารถมี

สว่นเกีย่วขอ้ง 

• โปลิโอพลสั – โปรแกรมของโรตารซีึง่สนบัสนุนความพยายามในการขจดัโปลโิอทัว่โลก 

• อินเทอรแ์รคท์ – สโมสรบําเพญ็ประโยชน์สําหรบัเยาวชนอายุ 12-18 ปี อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารี

ในทอ้งถิน่ 

• การแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ – โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหว่างภาคโรตาร ี2 ภาค ทีเ่น้น

อย่างยิง่เกี่ยวกบัการบําเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษยห์รอืบรกิารดา้นอาชพีทีจ่ดัตามความตอ้งการ

สาํหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัและผูใ้หญ่อายุไม่เกนิ 30 ปี 

• โปรเจคแฟร ์(Project fairs) – งานในระดบัภูมภิาคทีภ่าคโรตารเีป็นเจา้ภาพ เป็นการแสดงความ

พยายามในการบําเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่ใหแ้ก่ผูร่้วมโครงการระหว่างประเทศทีค่าดหวงั 

• โรทาแรคท์ – สโมสรบําเพญ็ประโยชน์สาํหรบัหนุ่มสาวอายุ 18 ปีขึน้ไป  

โอกาสในการบาํเพ็ญประโยชน ์

ของโรตาร ี
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• กลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน (Rotarian Action Groups) – กลุ่มนานาชาตขิองโรแทเรยีน โรทา- 

แรคเทอร ์สมาชกิในครอบครวั ผูร่้วมโปรแกรม และศษิยเ์ก่าโปรแกรมต่างๆ ทีม่คีวามสนใจและ

ความเชีย่วชาญเหมอืนกนัในสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ และสนบัสนุนสโมสรและภาคดว้ยการทาํ

โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนัน้ๆ  

• กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) – กลุ่มของสมาชกิในชุมชนทีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน

ทาํงานร่วมกบัสโมสรโรตารอีุปถมัภใ์นทอ้งถิน่เพือ่ช่วยประเมนิชุมชน วางแผนและดาํเนินโครงการ

บําเพญ็ประโยชน์ 

• ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships) – กลุ่มนานาชาตขิองโรแทเรยีน โรทาแรคเทอร ์

สมาชกิในครอบครวั ผูร่้วมโปรแกรม และศษิยเ์ก่าโปรแกรมทีม่ารวมกลุ่มกนัตามความสนใจดา้น

อาชพีหรอืสนัทนาการหรอืงานอดเิรกทีเ่หมอืนกนั 

• การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange) – โปรแกรมการแลกเปลีย่น

ระหวา่งประเทศทีเ่ปิดใหโ้รแทเรยีนและมติรสหายทีมุ่่งเน้นการเรยีนรูว้ฒันธรรมใหม่ๆ และสรา้ง

มติรภาพ สามารถทาํใหเ้กดิการตดิต่อเป็นผูร่้วมโครงการระหว่างประเทศได ้

• การแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange-YE) – โปรแกรมการแลกเปลีย่น

ระหว่างประเทศสาํหรบัเดก็นกัเรยีนอายุ 15-19 ปี ทีส่ง่เสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศและ

สนัตภิาพ 

• รางวลัเยาวชนผู้นําของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards-RYLA) – โปรแกรมการ

อบรมในทอ้งถิน่สาํหรบัผูร่้วมโปรแกรมทีม่อีายุ 14-30 ปี ทีเ่น้นความเป็นผูนํ้า ความเป็นพลเมอืง

และความเจรญิเตบิโตของตนเอง 
 
นอกจากน้ี ท่านจะตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทราบเกีย่วกบัศูนยส์นัตภิาพโรตารซีึง่เป็นโปรแกรมทุนการศกึษา

ระหว่างประเทศทีใ่หทุ้นแก่ผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัใินระดบัปรญิญาโทหรอืประกาศนียบตัรการพฒันาดา้น

อาชพีในสาขาการอบรมทีเ่กี่ยวกบัสนัตภิาพและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ อ่านคาํแนะนําสําหรบัโปรแกรมเพือ่

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 
 
 



6   |   คณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสร  

  

 

  

 
 
 

บทบาทของคณะกรรมการของท่านคอื เป็นผูนํ้าในโครงการของสโมสรเพือ่ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน

ชุมชนทีท่่านทาํงานอยู่  โครงการของสโมสรยงัใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการเป็นเครอืข่ายและการพบปะ

สงัสรรคก์นั ซึ่งสามารถช่วยใหพ้นัธสญัญาในโรตารมีคีวามเขม้แขง็ขึน้ 

สาํหรบัโครงการแต่ละโครงการ คณะกรรมการของท่านตอ้งกําหนดเวลา ทาํการประเมนิชุมชนและกําหนด

กฎเกณฑใ์นการวดัความกา้วหน้า ใชท้รพัยากรและเครื่องมอืทีม่อียูส่ําหรบัท่าน กระบวนการในการวางแผน

และดาํเนินโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของโรตารมีดีงัน้ี 

1. ประเมินสถานการณ์ 

 โครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความสําเรจ็ตอ้งสนองตอบความห่วงใยทีแ่ทจ้รงิในปัจจุบนัใน

ชุมชน และใชท้รพัยส์นิของชุมชนนัน้เพือ่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื  ประเมนิความตอ้งการ

เพือ่บ่งชีท้รพัยส์นิและความตอ้งการของชุมชน เอกสารเครือ่งมอืประเมนิชุมชน (Community  

Assessment Tools) นําเสนอวธิกีารประเมนิชุมชนอย่างหลากหลายทีท่่านสามารถใชไ้ด ้ตอ้งสง่ 

ผลการประเมนิชุมชนไปดว้ยเมื่อสมคัรขอรบัทุน Global Grant 

2. เลือกโครงการ 

 การประเมนิจะทาํใหม้หีลกัเกณฑใ์นการเลอืกโครงการบําเพญ็ประโยชน์  บางหลกัเกณฑท์ีค่วร

พจิารณารวมถงึการสนบัสนุนและการมสีว่นเกี่ยวขอ้งของชุมชน ประวตักิารบําเพญ็ประโยชน์ของ

สโมสร ทรพัยากรทีม่อียู่สําหรบัท่าน ระยะเวลาและความยัง่ยนืของโครงการ  

3. วางแผนงาน 

 กําหนดวตัถุประสงค ์พฒันาแผนการทาํงานและงบประมาณ กําหนดว่าควรจะมกีารป้องกนัความ

รบัผดิชอบอะไรบา้ง  หลงัจากเลอืกโครงการแลว้ ท่านต้องทาํงานกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรและ

พนกังานของภาคเพือ่พดูคุยเกีย่วกบัทุนและทรพัยากรอื่นๆ ทีส่ามารถช่วยในการพฒันาแผนงานทีม่ี

รายละเอยีดสาํหรบัโครงการ  ตดิตอ่กบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพือ่เชื่อมโยงกบั

ผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ภายในครอบครวัโรตาร ี

4. ดาํเนินโครงการ 

 สง่เสรมิโครงการ หาทุน และบรหิารกจิกรรมโครงการ  

5. ประเมินผลโครงการ 

 กําหนดว่าสิง่ใดทาํไดผ้ลด ีและสิง่ใดไม่ไดผ้ล บนัทกึสิง่ทีค่น้พบในการประเมนิและรวมเขา้ไวใ้น

กระบวนการวางแผนงานโครงการของสโมสร  

การดาํเนิน 

โครงการบาํเพ็ญประโยชน ์
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การเริม่ตน้ใชท้รพัยากรต่อไปน้ีในการเริม่ต้นโครงการบําเพญ็ประโยชน์ 

• คาํแนะนําเรือ่งทีเ่น้นความสําคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) ใหต้วัอย่างของโครงการใน

แต่ละเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 

• หลกัสตูร Rotary’s Areas of Focus ที ่Learning Center มกีารนําเสนอโดยพาวเวอรพ์อ้ยทท์ีจ่ะ

ช่วยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรื่องราวทีต่่างๆ ของเรา 

• Rotary Showcase ใหค้วามสาํคญักบัโครงการในปัจจุบนัทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ในขณะทีว่างแผน

งานโครงการ 

• มแีผนกลยุทธแ์ละกรณีศกึษาของโครงการในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 6 เรื่องที ่My Rotary 

๐ กลยุทธส์าํหรบัโครงการรูห้นงัสอืและการศกึษาขัน้พื้นฐาน (Basic Education and Literacy  

Project Strategies) 

๐ กลยุทธส์าํหรบัโครงการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน (Economic and Community Development 

Project Strategies) 

• เพจ Project Lifecycle Resources ใหค้วามคดิเหน็และทรพัยากรเพิม่เตมิสําหรบัการวางแผนและ

ดาํเนินงานโครงการบําเพญ็ประโยชน์ 

จงจําไวว้่ามผีูท้ีส่ามารถช่วยในการวางแผนและดําเนินโครงการของท่านได ้คอื 

• ประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคและผูจ้ดัการโครงการบําเพญ็ประโยชน์ 

• โรแทเรยีนและครอบครวัและมติรสหาย 

• องคก์รชุมชนต่างๆ 

• สมาชกิสโมสรโรทาแรคท ์

• ศษิยเ์ก่าโรตาร ี

• สมาชกิสโมสรอนิเทอรแ์รคท์ นกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นของโรตาร ีและผูร่้วมโปรแกรมไรลา 

• สมาชกิกลุ่มบําเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) 

• สมาชกิของสโมสรโรตารอีื่นๆ  

• กลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีนและชมรมมติรภาพโรตาร ี

 

การติดต่อกบัสโมสรโรตารีอ่ืน  
นโยบายของโรตารหีา้มมใิหโ้รแทเรยีนใชท้รพัยากรเหล่าน้ีเพือ่วตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย ์

• ทาํเนียบฉบบัทางการ (Official Directory) 

• ทาํเนียบสโมสรหรอืภาค 

• ขอ้มลูพืน้ฐานอื่นๆ หรอืรายชื่อทีร่วบรวมไวซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบัโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัโรตาร ี

โรแทเรยีนยงัถูกหา้มมใิหจ้ดัหาทรพัยากรต่างๆ เหล่าน้ีแก่ผูอ้ื่นเพือ่วตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย ์โปรดแบ่งปัน

นโยบายน้ีแก่สมาชกิสโมสรเพือ่ป้องกนัการใชท้รพัยากรโรตารใีนทางทีผ่ดิ 
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ในบางสถานการณ์ สโมสรโรตารอีาจจะตดิต่อกบัสโมสรอื่นๆ ในเรื่องทีไ่ม่เกีย่วกบังานและกจิกรรมของ 

โรตาร ีตราบเท่าทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

• สโมสรโรตารตีอ้งขออนุญาตจากผูว้่าการภาคก่อนทีจ่ะตดิต่อกบัสโมสรโรตารอีื่น และตอ้งแจง้

วตัถุประสงคข์องการตดิต่อใหแ้ก่ผูว้่าการภาคนัน้ดว้ย 

• สโมสรโรตารจีะตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก่อนทีจ่ะรอ้งขอการสนบัสนุน

ทางการเงนิโดยตรงจากสโมสรโรตารอีื่นหรอืจากโรแทเรยีนอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชกิสโมสรของตน 
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มลูนิธโิรตารใีหทุ้นเพือ่สนบัสนุนโครงการ ทุนการศกึษา และโปรแกรมฝึกอบรมดา้นอาชพีของโรตารมีากมาย 

District Grants 
District Grants ใหทุ้นแก่กจิกรรมระยะสัน้ทีม่ขีนาดเลก็ทัง้โครงการเพือ่เพือ่นมนุษย ์ทุนการศกึษา และทมี

ฝึกอบรมอาชพีซึง่ตอบสนองความตอ้งการในชุมชนของท่านและชุมชนต่างประเทศ 

Global Grants 

Global Grants สนบัสนุนกจิรรมระหว่างประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่ใหผ้ลทีว่ดัไดแ้ละยัง่ยนืในเรื่องทีเ่น้น

ความสาํคญัของโรตารอีย่างน้อยหน่ึงในหกเรื่อง  ทุนสนับสนุนเหล่าน้ีใหเ้งนิแก่โครงการเพือ่เพือ่นมนุษย ์ทมี

ฝึกอบรมอาชพี และทุนเพือ่การศกึษาในระดบัปรญิญาโทในสถาบนัการศกึษา  ในการเขา้ร่วมโปรแกรมทุน 

Global Grants สโมสรจะตอ้งมผีูร่้วมโครงการระหว่างประเทศ มวีธิกีารหาเพือ่นร่วมโครงการหลายวธิ ีเช่น 

• หาสโมสรทีก่ําลงัตอ้งการเพื่อนร่วมโครงการจาก Rotary Ideas  

• โพสตโ์ครงการของท่านที ่Rotary Ideas และรอ้งขอผูร่้วมโครงการ 

• ตดิต่อกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาค เพือ่เชื่อมโยงกบัผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ภายใน

ครอบครวัโรตารซีึง่มทีกัษะและประสบการณ์ดา้นเทคนิคในเรื่องทีเ่น้นความสําคญัหกเรื่อง 

• เป็นเครอืข่ายกบัสมาชกิโรตารใีนการประชุมของภาคและการประชุมระหว่างประเทศ 

• เขา้ร่วมงานโปรเจคแฟรท์ีโ่รตารอีุปถมัภ ์

• ร่วมกบัสโมสรโรทาแรคท์ทีส่โมสรของท่านอุปถมัภ์ 

• ตดิต่อกบัสมาชกิโรตารผี่าน Discussion Group หรอืจากไซตเ์ครอืขา่ยทางสงัคม 

การประเมินชุมชน 
การประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน ความตอ้งการและทรพัยส์นิของชุมชนทีท่่านกําลงัจะช่วยเป็นขัน้ตอนสาํคญัลําดบั

แรกในการวางแผนโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่จะเกดิผลกระทบทีม่คีวามหมาย  การประเมนิชุมชนจะช่วย

สรา้งความสมัพนัธท์ีม่คีุณค่า ทาํใหผู้อ้ยู่อาศยัในชุมชนมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซึ่งจะช่วยพฒันาชุมชน

ของพวกเขา และสนบัสนุนพวกเขาใหม้สีว่นร่วมในการเปลีย่นแปลงชุมชนอย่างยัง่ยนื  สิง่สาํคญัทีสุ่ดคอื

โครงการทีม่พีืน้ฐานจากผลการประเมนิชุมชนจะมคีวามยัง่ยนืมากกว่า 

สโมสรหรอืภาคทีส่มคัรขอรบัทุน Global Grant เพือ่สนบัสนุนโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยห์รอืทมีฝึกอบรม

อาชพีตอ้งทาํการประเมนิชุมชนเป็นสิง่แรกและสง่แบบฟอรม์ผลการประเมนิชุมชนทีเ่สรจ็สมบูรณ์ พรอ้มใบ

สมคัร Global Grants ที ่Grant Center  

ทุนสนบัสนุนและโปรแกรม 

ของโรตาร ี
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ท่านสามารถใช ้District Grant เพือ่เป็นทุนสาํหรบัการประเมนิชุมชน เอกสารเครือ่งมอืการประเมนิชุมชน

ของโรตาร ี(Rotary’s Community Assessment Tools) ใหข้อ้คดิเหน็และวธิกีารสาํหรบัการประเมนิทรพัยส์นิ

และความตอ้งการของชุมชน รวมทัง้การประชุมชุมชน การสาํรวจ การสมัภาษณ์ และการทํากลุ่มเป้าหมาย

ซึง่ทัง้หมดเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการพสิูจน์แลว้ 
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ควรทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของสโมสรในการหาทุน งานหาทุนทีป่ระสบความสาํเรจ็สามารถสนบัสนุน

โครงการทีท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแก่ชวีติของผูค้นอย่างแทจ้รงิ หากสโมสรของท่านเลอืกทีจ่ะจดังานหา

ทุน จงทาํตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1. กาํหนดความต้องการ ตัง้เป้าจาํนวนเงนิทีเ่ป็นจุดมุ่งหมายและบ่งชี้ประเภทของงานทีจ่ะทําใหไ้ด้

เงนิจํานวนนัน้จรงิ 

2. ตัง้งบประมาณ ตรวจสอบว่าสโมสรมงีบประมาณในการจดังานเท่าไร กําหนดรายจ่ายและ

คาดการณ์ล่วงหน้าถงึรายได ้

3. บ่งช้ีทรพัยากรท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการหาทุน กําหนดจํานวนคนทีจ่ําเป็นใน

การวางแผนและดําเนินการหาทุน ใช ้Rotary Ideas เพื่อช่วยในการวางแผนงานและทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายการหาทุน 

4. คาดการณ์เก่ียวกบัระบบการจดัการข้อมูลและทรพัยากร (Logistics) เลอืกเวลาและสถานที่

ใหเ้หมาะสม 

5. ลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุด ประเมนิว่ากจิกรรมของงานอาจจะนําไปสูค่วามสูญเสยีที่

อาจจะเกดิขึน้กบัสโมสรหรอืไม่ และพจิารณาว่าจะหลกีเลีย่งความสญูเสยีเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร 

6. จดัอาสาสมคัร กําหนดบทบาทและงานของอาสาสมคัร และใหส้มาชกิของชุมชนมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

แต่งตัง้คณะกรรมการจดังานหาทุน 

7. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ทํางานร่วมกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่

กําหนดกลุ่มเป้าหมายของงานทัง้ในสโมสรและในชุมชน และวางแผนว่าจะเขา้ถงึพวกเขาอย่างไร 

แจง้สือ่เกีย่วกบังานตามความเหมาะสม ดทูรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิไดท้ี ่Brand Center 

8. จดังานหาทุน สง่เสรมิใหอ้าสาสมคัรเฝ้าตดิตามความก้าวหน้าของงานหาทุน บนัทกึความสาํเรจ็

และปัญหาต่างๆ เพือ่นําไปอภปิรายระหว่างการประเมนิผล 

9. จดัการเงินทุนอย่างเหมาะสม กําหนดวธิปีฏบิตัใินการตดิตามก่อนจะรวบรวมเงนิทุน และนํา

ฝากในบญัชทีีเ่ปิดขึน้มาสาํหรบังานนัน้โดยเฉพาะ แจง้สโมสรและผูบ้รจิาคว่าจะใชเ้งนิอย่างไร 

10. ยกย่องอาสาสมคัร ผู้บริจาคและผู้อุปถมัภ ์สง่บตัรขอบคุณเป็นการสว่นตวั รวมทัง้รปูถ่ายหรอื

ประกาศนียบตัรตามความเหมาะสม 

การวางแผนงานหาทุน 
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11. ประเมินความพยายาม บนัทกึสิง่ทีไ่ดผ้ลดแีละไม่ไดผ้ล เพือ่ใหเ้ป็นบทเรยีนทีจ่ะใชใ้นการหาทุน

ในอนาคต 

12. ทาํให้มัน่ใจในความสาํเรจ็ของการหาทุนในอนาคต พดูคุยถงึเรื่องทีห่่วงใยและประเดน็สําคญั

ต่างๆ กบัเหรญัญกิรบัเลอืกและกรรมการใหม่ในคณะกรรมการการจดัหาทุน  

ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิและทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิไดท้ี ่Event Planning Guide ที ่Brand Center ของโรตาร ี
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ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั (Masterbrand Signature) (โลโกท้างการ) ของโรตาร ีบ่งชี ้

ถงึโรตารแีละพนัธสญัญาในการปรบัปรุงชุมชนทัว่โลกใหด้ขีึน้ โรตารสีากลเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้

และตราสญัลกัษณ์แห่งการบรกิาร (อา้งองิตราสญัลกัษณ์โรตารแีละมอียู่ในรายการคาํแนะนําเอกลกัษณ์ของ

เสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Poli-

cies) เพือ่ประโยชน์ของโรแทเรยีนทัว่โลก 

เมื่อท่านผลติตราสญัลกัษณ์ของโรตารขีึน้มาใหม่ ใหใ้ชค้าํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and 

Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) (มาตรา 33) สโมสร

สามารถดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ีโรทาแรคท ์และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารไีดท้ี ่Brand Center 

แนวทางการตัง้ช่ือ 
ในการตัง้ชื่อกจิกรรม โครงการ โปรแกรม เวบ็ไซตห์รอืสิง่พมิพ ์สโมสรโรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี

ตอ้งใชช้ื่อของตน และตอ้งไม่ใชแ้ต่เพยีงคาํว่า “โรตาร”ี เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ชื่อสโมสรไวใ้นชือ่

โครงการ เป็นตน้ ตวัอย่างการตัง้ชื่อทีเ่หมาะสม เช่น 

• โครงการทาํความสะอาดของสโมสรโรตารอีฟีเวนสตนั 

• สวนสาธารณะ 100 ปีโรตารขีองสโมสรโรตารเีมาเทนซติี้ 

• www.anycityrotaryclub.org 

เอกลกัษณ์ของสโมสรโรตารซีึง่ประกอบดว้ยตราสญัลกัษณ์โรตารทีีเ่ป็นทางการพรอ้มดว้ยชื่อสโมสรควรจะ

ใชใ้นการสือ่สารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วกบักจิกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร 

ดคูาํแนะนําเฉพาะเรื่องสาํหรบัการตัง้ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ระมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of  

Policies) หรอืตดิต่อผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค 

เครื่องหมายโรตารบีนสินค้าเพื่อการหาทุน 
มผีูข้ายทีไ่ดล้ขิสทิธิเ์กอืบ 160 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติสนิคา้ทีม่เีครื่องหมายโรตารแีละขายระบบการ

จดัการสโมสร รวมทัง้เครื่องมอืออนไลน์อื่นๆ ดรูายชื่อผูม้ลีขิสทิธิท์างการเพือ่การตดิต่อไดท้ี ่My Rotary 

และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources  มเีพยีงผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิเ์ท่านัน้ที่

ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติและขายสนิคา้ทีม่ตีราสญัลกัษณ์โรตาร ี

การใชต้ราสญัลกัษณโ์รตาร ี
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หากสโมสรของท่านตอ้งการหาทุนสําหรบัโครงการโดยการขายสนิคา้ ท่านสามารถขายผลติภณัฑท์ีม่ตีรา

สญัลกัษณ์โรตารใีนช่วงเวลาจาํกดัตราบเท่าทีท่่านขายสนิคา้จากผูไ้ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารอีย่างเป็นทางการ 

และใสร่ายละเอยีดดงัต่อไปน้ีเอาไวบ้นสิง่ของ 

• ชื่อสโมสรโรตาร ีหรอื สญัลกัษณ์ของสโมสร 

• ชื่อโครงการหรอืงานหาทุน 

• วนัเวลาของโครงการ 

หากสโมสรตอ้งการขายสนิคา้ในโครงการหาทุนระยะยาวจะตอ้งสมคัรขอลขิสทิธิ ์หากสโมสรตอ้งการซือ้

สนิคา้จากผูข้ายทีม่ไิดร้บัลขิสทิธิ ์ผูข้ายนัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์โรตารโีดยตรงจากโรตารี

สากล โปรดตดิต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมคีาํถามเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์
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ท่านสามารถช่วยปกป้องทรพัยส์นิของสโมสรและป้องกนัตวัท่านเองรวมทัง้สโมสรจากความรบัผดิชอบโดย

การคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความเสีย่งเกี่ยวกบักจิกรรมสโมสรทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้การตระหนกัถงึความเสีย่ง

และการจดัการกบัความเสีย่งจะช่วยปกป้องสมาชกิ ผูร่้วมโปรแกรมและทรพัยส์นิของสโมสรได ้ 

ควรประชุมกบัเหรญัญกิทีก่ําลงัจะหมดวาระเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัแผนจดัการความเสีย่งของสโมสร ตรวจสอบ

ดวู่าขอ้แนะนําดา้นล่างน้ีมใีชอ้ยู่แลว้ หรอืจะตอ้งกําหนดขึน้ในระหว่างทีท่่านอยู่ในตําแหน่ง 

ไม่ว่าท่านจะจดัประชุม งานหาทุน หรอืทาํงานร่วมกบัคนหนุ่มสาว ความรบัผดิชอบในการจดัการความเสีย่ง

เป็นสว่นหน่ึงในหน้าทีข่องท่าน  ในบรบิทน้ี “การจดัการความเสีย่ง” หมายถงึกระบวนการในเชงิรุกทีมุ่่ง

หมายจะบ่งชีส้าเหตุแห่งการสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้และพจิารณาว่าจะป้องกนัหรอืลดผลกระทบทาง

การเงนิไดอ้ย่างไร ในการจดัการความเสีย่ง ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

 ทบทวนกจิกรรมจากมุมมองทีว่่า “มอีะไรทีอ่าจจะผดิพลาดได?้” 

 ปรบัแกก้จิกรรมเพือ่ลดความเสีย่ง 

 ใชส้ญัญาและขอ้ตกลงเพือ่กําหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน 

(หารอืกบัทีป่รกึษากฎหมายในทอ้งถิน่เพือ่ร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ) 

 ดาํเนินงานตามนโยบาย วธิปีฏบิตั ิและคาํแนะนําทีก่ําหนดไวแ้ลว้ 

สโมสรควรขอรบัคาํแนะนําจากทีป่รกึษากฎหมายและทีป่รกึษาการประกนัภยัเกีย่วกบัการป้องกนั 

ความรบัผดิ ตวัอย่างเช่น ขอคาํแนะนําจากทีป่รกึษามอือาชพีเกีย่วกบัการจดัตัง้สโมสร (หรอืกจิกรรม) ใน

รปูแบบของบรษิทั หรอืซือ้ความคุม้ครองประกนัภยัความรบัผดิตามทีเ่หมาะสม 

สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและในอาณาเขตรวมทัง้สทิธิค์รอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการ

ประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไปและการประกนัภยัในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่

ลูกจา้งผ่านโปรแกรมทีโ่รตารสีากลจดัเตรยีมการให ้โดยโรแทเรยีนในสหรฐัเป็นผูจ่้ายค่าประกนัภยั  

สโมสรทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาซือ้ประกนัภยัถา้หากว่ายงัไม่ม ีดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก

ประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050  

การจดัการความเสี่ยง 

สาํหรบัโครงการ 

 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
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เป็นเรื่องสาํคญัทีจ่ะตอ้งรูจ้กักบัความเสีย่ง เช่น การบาดเจบ็ ป่วยไขแ้ละการล่วงละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมเยาวชนเพือ่ทีผู่ร่้วมโปรแกรมจะสามารถเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการกบัความเสีย่งเหล่านัน้  แมว้่า

การตระหนกัรูเ้พยีงอย่างเดยีวจะไม่สามารถป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ ได ้แต่สามารถนําไปสูก่ารพูดคุยและ

การวางแผนอย่างรอบคอบซึง่จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได ้

พจิารณาสรา้งโปรแกรมการจดัการความเสีย่งในการทาํงานกบัเยาวชนซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

• พฒันาและดําเนินนโยบายคุม้ครองเยาวชนของภาคเพือ่ป้องกนัและจดัการกบัการทารุณกรรมหรอื

การล่วงละเมดิทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

• กําหนดประมวลการประพฤตปิฏบิตัสิาํหรบัผูใ้หญ่และเยาวชนทีเ่กี่ยวขอ้งในโปรแกรม คดักรอง 

ผูใ้หญ่ทีจ่ะทํางานกบัเยาวชน   

• รกัษานโยบายในการเดนิทางของเยาวชนทีช่ดัเจน และมรีะบบในการสือ่สารขอ้มลูโดยเฉพาะกบั

บดิามารดาหรอืผูป้กครอง 

• ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าการภาคในการทาํกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผูเ้ยาว ์ซึ่งเกดิขึน้

ภายนอกชุมชนทอ้งถิน่ของพวกเขา หรอืซึง่รวมถงึการพกัคา้งคนื 

• พจิารณาทบทวนนโยบายของภาคเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกบัแนวทางของโรตารทีีพ่ฒันาโดยคณะ

กรรมการบรหิารโรตารเีพือ่โปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม 

• ศกึษาความเสีย่งและความจําเป็นในเรื่องประกนัภยัเมื่ออุปถมัภโ์ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมสําหรบั

เยาวชน พจิารณาคําถามเหล่าน้ี 

– จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็? 

– จะเกดิอะไรขึน้หากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต?ิ 

• ทาํงานเพือ่ลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

– จดัซือ้ประกนัภยัความรบัผดิอย่างเพยีงพอสาํหรบัภูมภิาคของท่าน 

– จดัทําแผนฉุกเฉินและฝึกปฏบิตัอิย่างน้อยหน่ึงครัง้ในระหว่างโปรแกรม 

– สอนผูร่้วมโปรแกรมถงึการประพฤตตินทีป่ลอดภยัในระหว่างโปรแกรม 

ขัน้ตอนเหล่าน้ีเป็นขอ้กําหนดในการรบัรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค อกีทัง้ยงัเป็นขอ้แนะนํา

สาํหรบัภาคทีเ่ขา้ร่วมในโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ไรลา หรอืกจิกรรมเยาวชนอื่นๆ 

สโมสรและภาคควรจะตดิต่อกบัตวัแทนประกนัภยัเพือ่ตรวจสอบว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัใหค้วามคุม้ครองแก่

โปรแกรมเยาวชนเพยีงพอหรอืไม่  การประกนัภยัจะกลายเป็นประเดน็ทีซ่บัซอ้นเมื่อภาคหลายๆ ภาคหรอื

สโมสรหลายๆ สโมสรอุปถมัภโ์ปรแกรมร่วมกนัเพราะแต่ละองคก์รมคีวามคุม้ครองทีอ่าจจะแตกต่างกนั 

การจดัการความเสี่ยงสาํหรบั

โปรแกรมเยาวชน 
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ผูม้สีว่นร่วมทุกคน รวมทัง้เยาวชนและผูจ้ดัควรจะรบัรองว่ามกีารประกนัชวีติและประกนัสุขภาพทีม่คีวาม

คุม้ครองเพยีงพอในระหว่างโปรแกรม กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพมากมายทีใ่หค้วามคุม้ครองจํากดัเมื่ออยู่นอก

เขตพืน้ทีท่ีเ่จาะจงโดยเฉพาะ ดงันัน้ การระมดัระวงัล่วงหน้าจงึเป็นเรื่องสาํคญัอย่างยิง่เมื่อผูร่้วมโปรแกรม

เดนิทางหรอือาศยัอยู่ห่างไกลจากบา้นของตน  ในกรณีเช่นน้ี ผูร่้วมโปรแกรมจะตอ้งมกีรมธรรมป์ระกนัภยัการ

เดนิทางทีคุ่ม้ครองอุบตัเิหตุและดา้นการแพทยซ์ึง่คุม้ครองในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• การเบกิค่าใชจ่้ายดา้นการแพทย ์

• การขนสง่ศพ 

• การอพยพฉุกเฉิน 

• การทุพลภาพและเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ 

ควรหารอืกบัทีป่รกึษาทางกฎหมายก่อนลงลายมอืชื่อในขอ้ตกลงหรอืสญัญากบัองคก์ร ผูร้บัเหมาหรอืผู้

ใหบ้รกิารใดๆ เอกสารเหล่าน้ีอาจจะมกีารยกเวน้ความรบัผดิหรอืมขีอ้ตกลงทีอ่าจจะทาํใหฝ่้ายหน่ึงรอดพน้

จากการรบัผดิ และโอนความเสีย่งมาใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค โรตารสีากลจะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัความป่วย

ไขห้รอืการบาดเจบ็ของบุคคล ซึง่รวมถงึผูร่้วมโปรแกรม อาสาสมคัรและผูจ้ดั หรอืการสญูเสยีทรพัยส์นิใดๆ 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัแิละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพไดจ้ากหลกัสตูร 

Protecting Youth Program Participants ที ่Learning Center 
 

ถ้อยแถลงในการปฏิบติัของโรตารีสาํหรบัการทาํงานกบัเยาวชน 

โรตารสีากลพยายามสรา้งสรรคแ์ละรกัษาสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาํหรบัเยาวชนทุกคนทีม่สีว่นร่วมใน

กจิกรรมของโรตาร ี  โรแทเรยีน คู่ครองของโรแทเรยีน เพือ่นผูร่้วมโครงการ และอาสาสมคัรอื่นๆ จะตอ้ง

ปกป้องดแูลเดก็และผูท้ีม่อีายุน้อยอย่างเตม็ความสามารถเมื่อมกีารตดิต่อกนัและปกป้องพวกเขาจากการ

ล่วงละเมดิทางร่างกาย ทางเพศและอารมณ์ 

 



18   |   คณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสร  

 

 

 

 

การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 

คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรม 

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรมอีะไรบา้ง  และหน้าทีข่องท่านใน

ฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 

 

 

 

คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 

 

 

 

ท่านจะพจิารณาอย่างไรว่าโครงการใดจะมผีลกระทบสงูสุดกบัชุมชน? 

 

 

 

โครงการประเภทใดมคีวามสาํคญัต่อสโมสร และแสดงถงึวสิยัทศัน์และวฒันธรรมของสโมสรอย่างไร? 

 

 

 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการและจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 

 

 

 

ท่านจะทํางานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ในสโมสรและภาคอย่างไรในการพฒันาและส่งเสรมิโครงการของ

สโมสร? 

 

 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย         

ในการอบรมภาคประจาํปี 








