
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมพรอ้มของ 

เหรญัญิกสโมสร 
  

TH-1222(722) 

ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 



 

  

เอกสารการเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลกัสตูร Get Ready: Club 

Treasurer ภาษาองักฤษที ่Learning Center บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 

ถงึแมว้่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอยา่ง

ละเอยีดแลว้ คณะกรรมการฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรองความสมบรูณ์ของเอกสารเล่มนี้ได ้ 

หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจน ขอใหอ้า้งองิไปยงัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 

ธนัวาคม 2565 



 

สารบญั 
 

 

บทบาทของท่าน 1 
 
ทาํงานกบันายกสโมสรและเลขานุการสโมสร 3 
 
ปฏิบติัตามมาตรฐานทางการเงิน 4 
 
จดัการการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรตารีและมูลนิธิของสโมสร 6 
 
ภารกิจต่อไป 8 
 
บทส่งท้าย 9 

 
 

 

 

  



 

  



การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร     |     1 

การเตรียมพรอ้มของเหรญัญิกสโมสร 
 

บทบาทของท่าน 
 
 

ในฐานะเหรญัญกิสโมสร ทา่นจะจดัการเรือ่งการเงนิของสโมสรและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารดแูลการเงนิอยา่ง

ถกูตอ้งโดยการตดิตามเงนิทนุเขา้และออก และดาํเนินการตามงบประมาณของสโมสร 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบอืน่ๆ ของเหรญัญกิสโมสร มอีาท ิ

 

ก่อนรบัตาํแหน่ง 

 พบกบัเหรญัญกิปัจจุบนัเพือ่ทบทวนวธิปีฏบิตัขิองสโมสร  

 ไดร้บัสทิธิก์ารเขา้ถงึบญัชขีองสโมสร บนัทกึการเงนิ และเอกสารวสัดุอปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจาก

เหรญัญกิทีก่าํลงัจะหมดวาระ  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารแจง้ชือ่ทา่นที ่My Rotary ในฐานะเหรญัญกิของปีต่อไป  

 เขา้รว่มการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) และการประชมุใหญ่ภาค (DC) 

 เรยีนรูว้ธิกีารจดัสรรเงนิใหแ้กค่ณะกรรมการสโมสรต่างๆ  

 ปรกึษาหารอืกบัเหรญัญกิภาคเกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินทอ้งถิน่และนโยบาย 

 

ในระหว่างปีงบประมาณ 

 เกบ็รกัษาบนัทกึทางการเงนิและบนัทกึทีส่าํคญัของสโมสรตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่กาํหนด 

 ทาํงานกบัเลขานุการสโมสรเพือ่สง่ใบแจง้หนี้คา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียมใหส้มาชกิสโมสรทกุคน 

 เกบ็เงนิคา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียม และใชเ้งนิทนุเหล่านี้ตามขอ้กาํหนดทางการเงนิของสโมสร 

 จดัการเงนิทนุของสโมสรรวมทัง้การจ่ายใบแจง้หนี้ เชน่ การประกนัภยั และคา่ใชจ้า่ยของโรตารสีากล 

เชน่ คา่บาํรงุสมาชกิ คา่บาํรงุภาค และคา่ธรรมเนยีมการบอกรบันิตยสาร 

 จ่ายเงนิทนุสนบัสนุนและทนุการศกึษา 

 ทาํงานกบัมลูนิธโิรตารเีพือ่จดัการเงนิทนุสนบัสนุนและสง่เงนิบรจิาคในนามของสมาชกิสโมสร 

 สง่รายงานประจาํเดอืนใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสร  

 ชาํระเงนิภาษอีากรของสโมสร หากกฎหมายแหง่ชาตหิรอืกฎหมายทอ้งถิน่กาํหนดใหส้โมสรตอ้งชาํระ

ภาษ ี
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เมื่อใกล้ส้ินสดุวาระ 

 ทาํงานกบักรรมการบรหิารรบัเลอืกเพือ่วางแผนงบประมาณในปีหน้า คณะกรรมการบรหิารชดุปัจจบุนั

ตอ้งอนุมตังิบประมาณนัน้ 

 จดัทาํและนําเสนอรายงานประจาํปีทีม่รีายละเอยีดเมือ่สิน้ปี 

 พบกบัเหรญัญกิรบัเลอืกเพือ่มอบบนัทกึการเงนิของสโมสร และเพิม่ชือ่เหรญัญกิรบัเลอืกเขา้ในบญัชี

ธนาคารของสโมสร 

 

หากมคีาํถามเกีย่วกบับทบาทของทา่น สามารถตดิต่อคณะกรรมการการเงนิภาคหรอืพดูคยุกบัเหรญัญกิสโมสร

อืน่ๆ ทา่นยงัสามารถสง่อเีมลใหศ้นูยส์นบัสนุนของโรตารทีี ่rotarysupportcenter@rotary.org หรอืตดิต่อกบั

สาํนกังานโรตารใีนภมูภิาค 
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ทาํงานกบันายกสโมสรและเลขานุการสโมสร 
 
 

เหรญัญกิและเลขานุการทาํงานกบันายกสโมสรเพือ่เป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการบรหิารสโมสรไดท้บทวน

พจิารณาการเงนิของสโมสรและจา่ยใบแจง้หนี้ตรงตามเวลา ทา่นและเลขานุการสามารถตดัสนิใจรว่มกนัวา่ทา่น

จะทาํงานแต่ละอยา่งเพือ่ชว่ยใหส้โมสรดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร หน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะทาํ

รว่มกนัคอื 
 
 • เกบ็เงนิคา่บาํรงุและบนัทกึว่าไดร้บัชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 • ตรวจสอบใบแจง้หนี้สโมสรและชาํระเงนิตรงตามเวลา 

 • หารอืเกีย่วกบัเป้าหมายของสโมสรในปีหน้า และกาํหนดว่าจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายอะไรบา้งเพือ่ทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายเหล่านัน้  

 • จดัเตรยีมการเกบ็คา่บาํรงุและคา่ธรรมเนียมทีย่งัมไิดช้าํระ 

 • จ่ายเงนิคา่อาหาร 

 • สง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารใีนนามของสโมสร  

 • กาํหนดคาํแนะนําในเรือ่งต่างๆ เชน่ ตอ้งเกบ็รกัษาบนัทกึไวน้านเทา่ไร หากสโมสรไมไ่ดก้าํหนดไวเ้ป็น

มาตรฐานและทาํเป็นเอกสารเอาไว ้ 

 • ยนืยนัหรอืรายงานอเีมลของสโมสรใน My Rotary เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดร้บัใบแจง้หนี้  

 • ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่างบประมาณแสดงถงึความตอ้งการของสมาชกิทกุคน 

 

ทา่นยงัจะตอ้งทาํงานรว่มกนัเพือ่จดัเตรยีมรายงาน ซึง่รวมถงึรายรบัและรายจา่ยของปีทีผ่า่นมาและครึง่แรกของ

ปีโรตารปัีจจบุนั ตอ้งนําเสนอรายงานต่อสโมสรภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
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ปฏิบตัติามมาตรฐานทางการเงิน 
 
 

สโมสรของทา่นจาํเป็นตอ้งตดิตามการเงนิเขา้และออก รวมทัง้ดาํเนินการตามงบประมาณทีจ่ดัทาํขึน้ในปีกอ่น

หน้า หน้าทีร่บัผดิชอบของสโมสรยงัรวมถงึการสง่เสรมิและสรา้งหลกัประกนัในวธิปีฏบิตัทิางการเงนิทีโ่ปรง่ใสซึง่

เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิทีม่คีวามตอ้งการและศกัยภาพทีห่ลากหลาย สโมสรควรจะมคีณะกรรมการการเงนิเพือ่

จดัใหม้กีารดแูลและสง่เสรมิความต่อเนื่อง หากเป็นไปได ้

 

หน้าทีร่บัผดิชอบทางการเงนิของเหรญัญกิ 

 • ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัการเงนิสโมสรแกค่ณะกรรมการบรหิารสโมสรทกุเดอืน 

 • แบ่งปันผลของความพยายามในการหาทนุและงบประมาณโดยรวมของแต่ละเดอืนแกค่ณะกรรมการบรหิาร 

 • ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอืน่ๆ ตามความจาํเป็นในการประชมุคณะกรรมการบรหิารและการประชมุสโมสร 

เพือ่การบนัทกึรายงานการประชมุทีม่ยีอดเงนิในบญัช ีและการจ่ายเงนิ (ซึง่สอดคลอ้งกบักจิกรรมทางการ

เงนิของสโมสร) 

 • เกบ็รกัษาบนัทกึทัง้หมดเอาไวส้าํหรบัในกรณีทีส่โมสรจาํเป็นตอ้งทาํบญัชวี่าใชเ้งนิทนุอยา่งไรในระหว่าง

ชว่งเวลาทีเ่จาะจงเป็นพเิศษ 

 • นําเสนอรายงานกลางปีในการประชมุทีจ่ดัขึน้กอ่นวนัที ่31 ธนัวาคมเพือ่เลอืกตัง้เจา้หน้าที ่รายงานนี้จะ

รวมถงึรายรบัและรายจ่ายของปีปัจจุบนัและรายงานการเงนิของปีกอ่นหน้า 

 • จดัทาํรายงานประจาํปีทีม่รีายละเอยีดเมือ่สิน้ปีโรตาร ี

 • หากกฎหมายแหง่ชาตหิรอืกฎหมายทอ้งถิน่กาํหนด จะตอ้งจา้งนกัการบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตซึง่ไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งกบัสโมสรเพือ่ตรวจสอบกจิกรรมการเงนิของสโมสรทกุปี 

 • หากสโมสรของทา่นมสีโมสรโรตารใีนเครอื ตอ้งสง่รายงานการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบงบดุลหรอื

พจิารณาทบทวนแลว้แกค่ณะกรรมการบรหิารของสโมสร 

 • แบ่งแยกรายรบัและรายจ่ายใหเ้ป็นสว่นของการดาํเนนิงานของสโมสรและกองทนุเพือ่การกศุล 

 • กาํหนดใหม้กีองทนุสาํรอง หากสโมสรยงัไมม่กีองทนุดงักล่าว 

 

ในฐานะเหรญัญกิ ทา่นอาจจะตอ้งรบัผดิชอบในการสง่เงนิภาษขีองสโมสร เป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ทีต่อ้งเรยีนรู้

เกีย่วกบักฎหมายภาษขีองประเทศ อาจมขีอ้กาํหนดพเิศษ หากสโมสรใชก้องทนุทีแ่ยกออกเพือ่ทนุการศกึษา

หรอืมลูนิธ ิหรอืหากสโมสรอยูใ่นรปูแบบของบรษิทั ตอ้งหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญในสโมสรหรอืในชมุชนหากมี

คาํถามเกีย่วกบัภาษเีฉพาะเรือ่ง 

 

มทีรพัยากรต่างๆ เชน่ รายงานการบรจิาคและรายงานการยกยอ่งที ่My Rotary  และความสาํเรจ็ของสโมสรที ่

Rotary Club Central สามารถชว่ยยนืยนัการบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตารขีองสโมสรได ้

 

เมือ่เริม่ตน้ปี เลขานุการควรจะมอบรายงานการเงนิของปีกอ่นหน้านี้ใหท้า่น เพือ่ทีท่า่นจะสามารถดยูอดเงนิคง

คา้งทีจ่ะตอ้งจ่ายหรอืคา่ธรรมเนียมทีจ่ะตอ้งเกบ็ เลขานุการจะตอ้งทาํงานกบัทา่นเพือ่จดัเตรยีมรายงานการเงนิ

ฉบบัสมบรูณ์เพือ่นําเสนอในการประชมุครัง้แรกของคณะกรรมการบรหิารชดุใหม ่
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานภาพการเงนิของสโมสรทีจ่ดัทาํเป็นเอกสารเอาไวใ้นรายงานการประชมุของ

คณะกรรมการบรหิารชดุกอ่นไดแ้สดงถงึงบประมาณของสโมสรอยา่งถกูตอ้ง 

 

การจดัทาํงบประมาณของปีต่อไป 
คณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกของสโมสรจะจดัทาํงบประมาณสาํหรบัปีทีพ่วกเขาอยูใ่นตาํแหน่ง เพราะ

คณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกไมส่ามารถตดัสนิใจไดจ้นกว่าจะดาํรงตาํแหน่งอยา่งเป็นทางการ  งบประมาณ

สาํหรบัปีต่อไปจงึตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารชดุปัจจบุนัเสมอ 

 

เพือ่เป็นหลกัประกนัในความต่อเนื่องและลดความจาํเป็นในการเปลีย่นแปลงอยา่งรนุแรงเมือ่วางแผน

งบประมาณ ทา่นควรจะทาํงานกบัเหรญัญกิรบัเลอืกและคณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกเพือ่ 

 • ตรวจสอบประวตักิารเงนิของสโมสร และรายรบั-รายจา่ยทีเ่ป็นไปได ้

 • หารอืว่างบประมาณจะมอีะไรบา้ง และเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารรบัเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก

สมาชกิเพือ่เป็นหลกัประกนัว่าทกุคนไดแ้สดงออกอยา่งเทา่เทยีม 

 • ปรบัปรงุขอ้กาํหนดเกีย่วกบัลายมอืชือ่ผูล้งนามทีเ่ป็นปัจจุบนัเมือ่มกีารเปลีย่นตาํแหน่งของเจา้หน้าที ่ 

จะตอ้งมผีูม้อีาํนาจลงนามในการเบกิถอนเงนิใดๆ 2 คน 
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จดัการการบริจาคเงินใหแ้ก่มูลนิธิโรตารีและมูลนิธิของ

สโมสร 
 
 

มลูนิธโิรตารไีดร้บัเงนิทนุจากการบรจิาคโดยสมคัรใจของสมาชกิและผูส้นบัสนุน เจา้หน้าทีส่โมสรจะเป็น

ผูด้าํเนินการสง่เงนิบรจิาคใหม้ลูนิธซิึง่มไิดท้าํผา่น My Rotary และเกบ็รกัษาบนัทกึการบรจิาค ในฐานะเหรญัญกิ 

ทา่นอาจจะตอ้งสง่การบรจิาคใหแ้กม่ลูนิธ ิ
 
ทา่นยงัจะตอ้งชว่ยสโมสรในการสมคัรขอรบัและดแูลตดิตามเรือ่งทนุสนบัสนุน จงทาํงานกบัคณะกรรมการมลูนิธิ

โรตารเีพือ่จดัการเงนิทนุสนบัสนุนของโรตารแีละทาํตามขอ้กาํหนดในการรายงานของมลูนิธ ิดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิไดท้ีเ่พจ Global Grants ที ่My Rotary 

 

การบริจาคเงิน 
สมาชกิและสโมสรสามารถบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธไิดโ้ดยใชบ้ตัรเครดติในเวลาใดกไ็ดผ้า่น Rotary.org หรอื My 

Rotary เจา้หน้าทีส่โมสรยงัสามารถสง่เงนิบรจิาคในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสรหนึ่งคนหรอืมากกว่าได ้ 

โปรดจาํไวว้่าทา่นสามารถ 

 • ทาํการบรจิาคเงนิในนามของสโมสรหรอืสมาชกิสโมสรโดยการลงชือ่เขา้ใช ้My Rotary แลว้จงึไปที ่ 

Manage >> Club Administration >> Club Giving  ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าไดใ้สช่ือ่ของสมาชกิทีบ่รจิาค

เงนิและหมายเลขประจาํตวัโรตารเีพือ่ทีพ่วกเขาจะไดร้บัใบเสรจ็รบัเงนิจากการบรจิาค 

 • สง่เงนิบรจิาครายบุคคลทางไปรษณีย ์อเีมล หรอืแฟกซโ์ดยใชแ้บบฟอรม์การบรจิาคของมลูนิธ ิ(The 

Rotary Foundation Contribution Form) 

 • กรอกแบบฟอรม์ผูบ้รจิาคหลายครัง้ของมลูนิธ ิ(The Rotary Foundation Multiple Donor Form) หาก

ทา่นสง่การบรจิาคของสมาชกิหลายคน 

 • ตดิต่อกบัศนูยส์นบัสนุนของโรตาร ี(Rotary Support Center) หากทา่นตอ้งการสง่การบรจิาคที่

นอกเหนือจากเงนิ เชน่ หุน้ หลกัทรพัย ์กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทรพัยส์นิและมรดก ดรูายละเอยีดจาก

นโยบายการรบับรจิาค Gift Acceptance Policy 

 • ตดิต่อกบัหน่วยงานสนบัสนุนสโมสรและภาค (CDS) หากท่านมคีาํถามเกีย่วกบัการบรจิาค กระบวนการ

ต่างๆ และเรือ่งภาษ ี

 

 

ⓘ หากมคีาํถามเกีย่วกบักฎหมายทอ้งถิน่หรอืวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ทา่นสามารถตดิต่อกบัสาํนกังาน

ภมูภิาคหรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิของโรตารสีากลซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศบงัคลาเทศ ชลิ ีโคลมัเบยี 

เอธโิอเปีย เนปาล ปากสีถาน เปร ูศรลีงักา ประเทศไทย และเวเนซุเอลา  ทา่นยงัสามารถตดิต่อ

กบัผูแ้ทนการเงนิซึง่สามารถตอบคาํถามในการบรหิารงานและสง่ต่อคาํถามของทา่นตามความ

จาํเป็น 
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มูลนิธิของสโมสร 
หากสโมสรของทา่นมมีลูนิธหิรอืวางแผนทีจ่ะกอ่ตัง้มลูนิธ ิตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้าํตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

ในบางประเทศกาํหนดใหม้ลูนธิติอ้งจดทะเบยีนกบัรฐับาลหรอืทาํตามกฎระเบยีบเฉพาะเรือ่ง เชน่ การสง่บนัทกึ

การใชเ้งนิทนุสนบัสนุนทัง้หมด ในบางประเทศสโมสรทีไ่ดร้บัเงนิบรจิาคเขา้มลูนธิขิองตนเอง อาจจะตอ้งออก

ใบเสรจ็รบัเงนิกาํกบัภาษขีองมลูนิธ ิ  ปรกึษาหารอืกบัเจา้หน้าทีด่า้นภาษอีากรในทอ้งถิน่หรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิ

เกีย่วกบัขอ้กาํหนดต่างๆ  โปรดจาํไวว้่าทา่นจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลกอ่นทีจ่ะ

รวมหรอืกอ่ตัง้มลูนิธใิดๆ 
 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าไดแ้จง้แกผู่แ้ทนหน่วยงานสนบัสนุนสโมสรและภาค (CDS) เมือ่ทา่นตัง้ชือ่มลูนิธดิว้ยการใช้

ชือ่สโมสร ตอ้งทาํตามคาํแนะนําในการใชแ้บรนดข์องโรตารแีละหลกีเลีย่งการใชค้าํวา่ “โรตาร”ี ตดิกบัคาํว่า

มลูนิธใินชือ่ของมลูนิธ ิเพือ่ป้องกนัการสบัสนกบัมลูนธิโิรตาร ี และแทนทีจ่ะเป็นเชน่นัน้ หากทา่นใชค้าํเหล่านี้ 

ตอ้งเลอืกชื่อทีใ่ชค้าํแยกออกจากกนั 
 
หากทา่นสง่เชค็ของมลูนิธสิโมสรไปยงัมลูนิธโิรตาร ีเชค็นัน้จะถกูดาํเนินการเสมอืนเป็นการบรจิาคของมลูนิธขิอง

สโมสรและสมาชกิจะไมไ่ดร้บัคะแนนการยกยอ่ง หากทา่นสง่การบรจิาคในนามของสมาชกิ จงจาํไวว้่าตอ้งใหช้ือ่

และเลขประจาํตวัของผูบ้รจิาคเพือ่ใหพ้วกเขาไดร้บัคะแนนการยกยอ่ง และมลูนิธจิงึจะออกใบเสรจ็รบัรองเรือ่ง

ภาษสีาํหรบัการบรจิาคใหแ้กส่มาชกิ 
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ภารกิจตอ่ไป 
 
 

 

ทา่นไดเ้รยีนรูม้ากมายถงึวธิทีาํหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในบทบาทของทา่นใหลุ้ล่วง ขอใหน้กึถงึคาํถาม

เหล่านี้เมือ่ทา่นเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค และปีทีจ่ะมาถงึ 

 
 
1) มใีครอกีบา้งในทมีงานทีท่า่นจะเตรยีมใหพ้รอ้มในฐานะเป็นเหรญัญกิ 

2) ทา่นจะทาํงานกบัผูนํ้าและคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรเพือ่จดัการการเงนิดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งไร 

3) สโมสรของทา่นอาจจะหาทนุอะไรบา้งในปีนี้ และทา่นจะมสีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งไร 

4) ทา่นจะทาํงานไปสูเ่ป้าหมายอะไรในระหวา่งปี  เป้าหมายนี้สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรอยา่งไร 

5) อาจจะมปัีญหาอะไรเกดิขึน้ไดบ้า้งในระหว่างปี และทา่นจะจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้อยา่งไร 

6) สโมสรของทา่นจะเตรยีมการเพือ่การตรวจสอบบญัชกีารเงนิอยา่งไร 
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บทส่งทา้ย 
 
 

“การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร” (Get Ready: Club Treasurer) เป็นหลกัสตูรหนึ่งในแผนการเรยีนรูข้อง 

Club Treasurer Basics [เรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทของทา่นในการจดัการการเงนิของสโมสร และทาํใหแ้น่ใจใน

การดแูลการเงนิทีด่ ีดแูนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุซึง่ทา่นจะสามารถใชเ้พือ่ตดิตามเงนิทนุเขา้และออก และจดัการ

งบประมาณของสโมสร] มหีลกัสตูรอืน่ๆ ที ่เกีย่วขอ้งกบับทบาทของทา่นในแผนการเรยีนรูน้ี้ ซึง่ทา่นสามารถดู

รายละเอยีดไดจ้ากศนูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 

 • Managing Club Business (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Working with Your Club Leadership Team (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Minimizing Risk 

 • Protecting Personal Data (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 

 

 

 

  





 

 

 เรียนรูไปกับบทบาทหนาท่ีตาง ๆ  
 

………  ในสโมสรของทา่น 

  การเตรยีมพรอ้มของนายกสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารสีโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร 
 

………  ในภาคของทา่น 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช่้วยผูว้่าการภาค 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค 

 

 

นอกจากน้ี ยงัมเีอกสารแปลหลกัสตูรต่าง ๆ จากศูนยก์ารเรยีนรู ้

(Learning Center) ของโรตาร ีซึง่ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดจ้ดัแปล

เป็นภาษาไทยอยูบ่นเวบ็ไซต ์www.rotarythailand.org  
 

  พืน้ฐานโรตาร ี(Rotary Basics) 

  ความรูพ้ืน้ฐานมลูนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Basics) 

  ภาพรวมการจดัการทุนสนบัสนุน (Grant Management Overview) 

  การเริม่ตน้สโมสรโรตาร ี(Starting a Rotary Club) 

ฯลฯ 

 

  



 

 


