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งานของท่านในฐานะ
เลขานุการสโมสร
เลขานุ การทุกสโมสรมีหน้าที่รบั ผิดชอบคล้ายคลึงกันที่จะช่วยให้ สโมสรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าทีเ่ หล่านี้ได้จากเอกสารประกอบ

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
พบกับเลขานุการทีก่ าลังจะหมดหน้าทีแ่ ละรับบันทึกต่างๆ ของสโมสร
พบกับเจ้าหน้าทีส่ โมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกเพื่อวางแผนงานในปี ของท่าน
สร้างบัญชี My Rotary ที่ Rotary.org หากยังมิได้ดาเนินการ
ปรับปรุงบันทึกข้อมูลของสโมสรและรายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary หรือโดยระบบการจัดการ
ของสโมสร (Club Management System)
ทาให้มนใจว่
ั ่ าเหรัญญิกสโมสรมีใบแจ้งหนี้สโมสรซึง่ ครบกาหนดในเดือนมกราคมและกรกฎาคม

ทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการบริหารสโมสร และกรรมการบริหารจัดการสโมสร
จดบันทึกการประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร รวมทัง้ การประชุมกิจกรรม
สโมสร
ปรับข้อมูลของสโมสรและเจ้าหน้าทีส่ โมสรให้เป็ นปั จจุบนั สาหรับทาเนียบทางการและบันทึกต่างๆ ของ
โรตารี
จัดการเกีย่ วกับจดหมายโต้ตอบของสโมสร ตอบอีเมลและส่งจดหมายรวมทัง้ บัตรเชิญต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ทางการ
เก็บรักษาสิง่ ของทีใ่ ช้ในงานส่งเสริม ป้ ายชื่อ และอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้สาหรับการประชุมและงานต่างๆ
ส่งรายงานการเข้าประชุมประจาเดือนให้แก่ผวู้ ่าการภาค หากสโมสรของท่านไม่ได้ตดิ ตามการเข้าประชุม
ต้องแจ้งผูว้ ่าการภาคทราบ
เก็บรักษาบันทึกต่างๆ ทีเ่ ป็ นประวัตศิ าสตร์ของสโมสร
เขียนรายงานประจาปี เมือ่ สิน้ สุดปี โรตารี
ช่วยนายก เหรัญญิก และคณะกรรมการสโมสรตามทีจ่ าเป็ น
พบกับผูท้ จ่ี ะมารับหน้าทีต่ ่อจากท่านและส่งมอบบันทึกต่างๆ ของสโมสร
เลขานุการสโมสร | 1

การใช้เครือ่ งมือออนไลน์
ของโรตารี
การสร้างบัญชีท่ี My Rotary จะทาให้ท่านสามารถเข้าถึงรายงานข้อมูล ข่าวสารและเครื่องมือล่าสุดได้ บัญชีของ
ท่านจะช่วยให้ทา่ นทางานโรตารีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล และทาให้มนใจว่
ั ่ าโรตารีมบี นั ทึกข้อมูลเกีย่ วกับ
สโมสรทีถ่ กู ต้อง My Rotary ช่วยให้ทา่ นสามารถทางานดังต่อไปนี้
• ปรับแต่งและแบ่งปั นโปรไฟล์ เพือ
่ การเป็ นเครือข่ายกับมิตรโรแทเรียนได้งา่ ย
• เข้าร่วมหรือเริม
่ Discussion Group เพือ่ แบ่งปั นการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ และรับฟั งแนวความคิดเห็นทีม่ นี วัตกรรม
• ค้นหาอาสาสมัคร เพื่อนร่วมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคให้แก่โครงการของท่านเพื่อเพิม
่ พูน
ผลกระทบของสโมสร
• เรียนรูห
้ ลักสูตรในระบบออนไลน์ทจ่ี ะช่วยให้ทา่ นเตรียมการสาหรับปี ทจ่ี ะเป็ นเลขานุการสโมสร
แท็ป Manage ที่ My Rotary แสดงถึงเครือ่ งมือและลิง้ ค์ต่างๆ ทีท่ า่ นอาจจะต้องการเพือ่ ช่วยบริหารสโมสรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้เครือ่ งมือและทรัพยากรเหล่านี้เพือ่ ทาให้ปีของท่านประสบความสาเร็จ
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านยังสามารถใช้ My Rotary เพือ่
• ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบน
ั
• จัดการและปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั
• ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกภาพให้เป็ นปั จจุบน
ั (เรียนรูว้ ธิ กี ารเพิม่ (add) แก้ไข (edit) หรือตัดทิง้ (remove) บันทึก
ข้อมูลสมาชิก)
• ใช้ Rotary Club Central เพือ
่ ทบทวนและแก้ไขเป้ าหมายของสโมสร และความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมาย
• จัดทารายงานของสโมสร
• จัดการ Membership Leads ทีส
่ โมสรของท่านได้รบั มอบหมาย
• จัดการบอกรับเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวต่างๆ
• หาข้อมูลในทาเนียบทางการ (Official Directory)
ต้องมันใจว่
่ า เจ้าหน้ าที่ส โมสรสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพ ยากรในระบบออนไลน์ ของโรตารีได้ โดยการ
รายงานชือ่ เจ้าหน้าทีป่ ี ต่อไปภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ท่าน นายก เหรัญญิกสโมสร ประธานมูลนิธิ หรือประธาน
สมาชิกภาพสามารถเพิม่ ชื่อเจ้าหน้าทีใ่ หม่ได้โดยการใช้ล้งิ ค์ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My Rotary หรือโดย
การใส่ชอ่ื เข้าในระบบการจัดการของสโมสร

การมอบหมายงาน
ในฐานะผู้นาสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่ผู้นาสโมสรคนอื่น การ
ยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
ร่ จู้ กั กันว่า การมอบหมายงานนี้มไิ ด้มุ่งจะให้เป็ นการปลดเปลื้องภาระหน้าที่ หากเพียง
เป็ นการมอบสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรคนอื่นทีม่ บี ญ
ั ชี My Rotary ผูร้ บั มอบงานไม่
สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัตกิ ารบริจาคหรือกิจกรรมกลุ่มสนทนา ( discussion
group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิ ์เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ และข้อมูลทีท่ ่านสามารถเข้าถึงได้ จึงควรมอบหมาย
งานให้ผทู้ ส่ี ามารถเชือ่ ถือได้เท่านัน้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ How to Delegate Your Online Access
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การจัดการ Membership Leads
โรตารีได้รบั คาขอนับพันจากผูค้ นทัวโลกที
่
ใ่ ช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราสอบถามเกีย่ วกับการเข้าร่วมในโรตารี
พนักงานของโรตารีสง่ ข้อมูลของสมาชิกทีค่ าดหวังให้แก่ภาคตามความเหมาะสม ซึง่ ภาคจะมอบหมายให้สโมสรที่
มีแนวโน้มว่าจะเป็ นไปตามความต้องการของบุคคลนัน้ ท่านและประธานสมาชิกภาพและนายกของท่านจะได้รบั
อีเมลแจ้งเตือนเมือ่ มี Membership Lead ทีถ่ กู มอบหมาย
ให้สโมสรตัดสินใจว่าใครจะเป็ นผูจ้ ดั การ Membership Lead ของสโมสร ท่าน ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ
และนายกสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับสมาชิกทีค่ าดหวังได้ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My Rotary ต้องมันใจ
่
ว่าได้ตดิ ตามทันทีโดยการติดต่อกับสมาชิกทีค่ าดหวัง หรือขอให้ภาคมอบหมายบุคคลนัน้ ให้สโมสรอืน่ ต่อไป หาก
พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมกับสโมสรของท่าน
เรียนรู้ Online Membership Leads ให้มากขึน้ ได้ท่ี Learning Center ของโรตารี
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คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสทีพ่ เิ ศษในการทีจ่ ะได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีผ่ นู้ าสโมสร
ท่านอืน่ ๆ คาถามเหล่านี้สามารถช่วยเตรียมตัวท่านสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของเลขานุการสโมสรของท่านคืออะไรบ้าง?

ท่านจะทางานร่วมกับนายกสโมสรอย่างไรบ้าง?

ท่านจะทางานร่วมกับเหรัญญิกอย่างไรบ้าง?

ท่านจะสนับสนุนคณะกรรมการของสโมสรได้อย่างไรบ้าง?

สโมสรของท่านจะจัดการกับ Membership Leads อย่างไร?

หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารใดบ้างทีท่ า่ นสามารถปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ?

เป้ าหมายหนึ่งข้อใดทีท่ า่ นจะทางานเพือ่ ปี ต่อไป เป้ าหมายนี้จะสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสรอย่างไรบ้าง?
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รายงานการเปลีย่ นแปลงของ
สโมสรและเจ้าหน้าที่
เป็ นเรือ่ งสาคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดทาข้อมูลของสโมสรและเจ้าหน้าทีส่ โมสรให้เป็ นปั จจุบนั ในฐานข้อมูลของโรตารีเพื่อที่
ท่านจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี ูกต้อง เจ้าหน้าทีส่ โมสรของท่านมีสทิ ธิ ์เข้าถึงรายงานและทรัพยากรต่างๆ และข้อมูล
การติดต่อของสโมสรในทาเนียบทางการและ Club Finder จะถูกต้อง ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรโดยตรงได้ท่ี
My Rotary หรือหากท่านใช้ระบบการจัดการของสโมสรต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของสโมสรถูกส่งไปยังโรตารี

การรายงานชื่อเจ้าหน้ าที่สโมสร
ต้องทำให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำที่สโมสรมีสิทธิ์เข้ำถึงเครื่องมือออนไลน์และทรัพยำกรของโรตำรีโดยกำรรำยงำนชื่อเจ้ำหน้ำที่
พวกเขำภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ของปีต่อไป ท่ำน นำยก เหรัญญิกสโมสร ประธำนมูลนิธิ หรือประธำนสมำชิกภำพ
สำมำรถเพิ่มชื่อเจ้ำหน้ำที่ใหม่ โดยกำรใช้ลิ้งค์ที่เพจ Club Administration ที่ My Rotary หรือโดยกำรใส่ข้อมูลในระบบ
กำรจัดกำรของสโมสร ต้องมั่นใจว่ำได้ส่งข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ไปยังผู้ว่ำกำรภำครับเลือกเพื่อให้สำมำรถติดต่อกับนำยกสโมสร
รับเลือกได้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการประชุมของสโมสร
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุมของสโมสร (ตัวอย่างเช่น วัน เวลา หรือสถานทีป่ ระชุมใหม่) ควรจะรายงาน
ผูว้ ่าการภาคและโรตารีทนั ที ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี My Rotary หรือส่งอีเมลข้อมูลไปที่
data@rotary.org หรือใช้ระบบการจัดการของสโมสร (ทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์จากโรตารี)

ข้อมูลสาหรับทาเนี ยบทางการ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมและเจ้าหน้าทีข่ องสโมสรในทาเนียบทางการถูกต้อง ท่านต้องปรับปรุง
ข้อมูลที่ My Rotary หรือในระบบการจัดการของสโมสรก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์
หากท่ า นไม่ ส ามารถเข้า ถึงระบบอิน เตอร์เ น็ ต ขอให้ส่ งจดหมายพร้อ มกับ ข้อมูล ดังต่ อไปนี้ ไปยัง โรตารีห รือ
ส านักงานระหว่ า งประเทศในพื้น ที่ข องท่า น คือ ชื่อสโมสร ภาค วัน เวลาและสถานที่ป ระชุม ชื่อนายกและ
เลขานุการสโมสร ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การส่งไปรษณียแ์ ละทีอ่ ยูเ่ พือ่ การส่งอีเมล รวมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์

การเข้าประชุม
หากสโมสรมีอตั ราการเข้า ประชุม ต่ า ดูเหมือนจะเป็ น สัญญาณบ่ งชี้ว่ า สโมสรไม่เ ป็ น ที่ดึงดูด ใจสมาชิกทุกคน
เอกสารการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) และการสารวจความพึงพอใจ
ของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) สามารถช่วยให้ท่านเรียนรูส้ งิ่ ทีส่ มาชิกชอบเกีย่ วกับประสบการณ์ใน
สโมสร และสิง่ ทีส่ ามารถปรับปรุงได้
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จงจาไว้ว่าสโมสรมีอสิ ระทีจ่ ะปรับข้อกาหนดในการเข้าประชุมและตัวเลือกการประชุมให้ดขี น้ึ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของสมาชิก ท่านสามารถเลือกเวลา วิธกี าร และสถานทีท่ ส่ี โมสรจะประชุม รวมทัง้ ความถีข่ องการ
ประชุม ควรทางานร่วมกับผูน้ าสโมสรเพื่อเปลี่ยนแปลงสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ผลดีและทาให้การประชุมสโมสรดึงดูด
ความสนใจมากขึน้ และมีการเข้าประชุมมากขึน้
ท่านยังสามารติดต่อประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค และผูน้ าอื่นๆ ของภาคเพื่อ
ขอคาแนะนา
หากสโมสรของท่านติดตามการเข้าประชุม ท่านสามารถติดตามกระบวนการทีม่ สี รุปอยูใ่ นมาตรา 12 ของธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารี ท่านอาจจะเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นการเข้าประชุมทีม่ อี ยูม่ าตรา 7 สโมสรทีจ่ ดั ให้มปี ระเภท
สมาชิกต่างๆ ควรจะระบุความคาดหวังในการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละประเภทในข้อบังคับของสโมสร
หากสโมสรของท่านเลือกทีจ่ ะไม่ตดิ ตามการเข้าประชุม ต้องมันใจว่
่ าได้แจ้งผูว้ ่าการภาคทราบก่อนทีจ่ ะเริม่ วาระว่า
ท่านจะไม่สง่ รายงานประจาเดือน
เนื่องจากบางสโมสรติดตามการเข้าประชุมของสมาชิก ท่านอาจจะจาเป็ นต้องมอบเอกสารการมาเยือนให้โรแทเรียนทีม่ าประชุมทีส่ โมสรของท่าน หรือติดต่อกับเลขานุการของสโมสรของแขกผูม้ าเยือน
สิ่ งที่ ต้องส่งให้โรตารีสากลและภาค
ส่งให้โรตารีสากล

ส่งให้ภาค

ข้อมูลการประชุมสโมสรและเจ้าหน้าทีส่ โมสร

รายงานการเข้าประชุม หากสโมสรของท่านเลือกที่
จะติดตามการประชุม (หากสโมสรของท่านเลือกทีจ่ ะ
ไม่ทา ต้องแจ้งผูว้ ่าการภาคทราบ)

ชือ่ ของเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ เพือ่ ทาให้มนใจว่
ั ่ าพวกเขาจะได้รบั การ
ติดต่อสือ่ สารของโรตารี

แบบฟอร์มผูว้ ่าการภาคนอมินใี ห้แก่คณะกรรมการ
เสนอชือ่ ของภาค

การเปลีย่ นแปลงข้อมูลการประชุมของสโมสร (วัน
เวลา หรือสถานทีป่ ระชุม)

การเปลีย่ นแปลงข้อมูลการประชุมของสโมสร (วัน
เวลา หรือสถานทีป่ ระชุม)

ชือ่ สมาชิกใหม่และสมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพภายใน
30 วัน

ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษของสโมสร

การชาระใบแจ้งหนี้สโมสร
ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษของสโมสร
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การจัดการข้อมูลสมาชิกภาพ
โรตารีมสี มาชิกภาพ 2 ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ ์ สโมสรของท่านอาจจะเสนอประเภทสมาชิกเพิม่ เติม
เพือ่ ดึงดูดสมาชิกใหม่ เช่น ครอบครัว องค์กร จูเนียร์ บริษทั ท่านต้องรายงานว่าสมาชิกเหล่านี้เป็ นสมาชิกสามัญ
และเก็บค่าบารุงสมาชิกโรตารีสากล (สมาชิกกิตติมศักดิ ์จ่ายค่าบอกรับนิตยสารเท่านัน้ ) นอกจากนี้ โรทาแรคเทอร์ยงั สามารถเป็ นสมาชิกสโมสรของท่านในขณะทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์อยู่ดว้ ย ปรับข้อบังคับ
สโมสรให้เป็ นปั จจุบนั เพือ่ รวมประเภทสมาชิกต่างๆ ข้อกาหนดในสิทธิ ์ต่างๆ และค่าบารุง ดูเอกสาร Start Guide
for Alternate Membership Types
ในขณะทีส่ โมสรของท่านอาจจะกาหนดระเบียบของสโมสรเองเกีย่ วกับสมาชิกโอนย้าย สมาชิกควบ (dual membership) และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ แต่คณ
ุ สมบัตทิ บ่ี งั คับเพียงข้อเดียวสาหรับสมาชิกคือโรแทเรียนต้องเป็ นผูใ้ หญ่ท่ี
มีอุปนิสยั ดี มีคุณธรรมและความเป็ นผูน้ า มีช่อื เสียงดีในธุรกิจ วิชาชีพและชุมชน และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะบาเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชนและทัวโลก
่

จัดทารายชื่อสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
หน้าทีร่ บั ผิดชอบสาคัญทีส่ ุดของท่านในฐานะเลขานุ การคือการทารายชื่อสมาชิกสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
ท่านควรจะเข้าไปทาการเปลี่ยนแปลงที่ My Rotary ในทันทีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชา้ กว่าวันที่ 1 กรกฎาคม
หรือ 1 มกราคม ซึง่ จะทาให้มนใจได้
ั่
ว่าใบแจ้งหนี้ของสโมสรมีความถูกต้อง
การเพิม่ ชื่อสมาชิกใหม่จะเป็ นการทาให้สมาชิกสามารถบอกรับนิตยสาร The Rotarian หากโรแทเรียนมากกว่า
หนึ่งคนอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน พวกเขาสามารถบอกรับนิตยสารทางการร่วมกันได้
ท่านสามารถรายงานข้อมูลสมาชิกภาพแก่โรตารีได้ 3 วิธี คือ
1. ผ่านทางบัญชี My Rotary ของท่าน
2. ผ่านระบบการจัดการสโมสรในท้องถิน่ (ดูรายชือ่ ผูข้ าย)
3. ใช้แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิก (Member Data Form) (อีเมลไปที่ data@rotary.org หรือแฟกซ์ไปทีห่ มายเลข
+1-847-556-2207 หรือส่งไปรษณียไ์ ปยังสานักงานโรตารีในท้องถิน่ หรือผูแ้ ทนดูแลการเงิน)
ในการรายงานข้อมูลสมาชิกภาพผ่าน My Rotary ต้องมันใจว่
่ าได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี (Account) ของท่าน จาก
แท็ป Manage ให้ไปที่ Club Administration และเลือกเมนูย่อย add/edit/remove members ดาเนินการตามลิงค์
เพื่อเปลี่ยนแปลงประวัตติ ามทีต่ อ้ งการ ดูขอ้ มูลรายละเอียดเกีย่ วกับกระบวนการเหล่านี้ได้จากแนวทางในการ
ทางานซึง่ จะแสดงถึงวิธกี ารเพิม่ (add) แก้ไข (edit) หรือตัด (remove) รายชือ่ สมาชิก
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จัดการตรวจสอบอีเมลของสมาชิกสโมสรทุกคนในระบบบันทึกข้อมูลของโรตารีเพื่อทาให้พวกเขาสามารถ
สร้างบัญชี My Rotary ที่ Rotary.org ได้ง่ายขึน้ สมาชิกจะได้รบั อีเมลยืนยันสถานภาพบัญชีเมื่อลงทะเบียน
My Rotary สมาชิกทีอ่ าศัยอยู่บ้านเลขทีเ่ ดียวกันสามารถใช้ทอ่ี ยู่อเี มลเดียวกันเพื่อเป็ นบัญชีสมาชิกบอกรับ
นิตยสารได้
ท่านอาจจะออกบัตรประจาตัว สมาชิกสโมสรโรตารี ซึ่งใช้แ สดงเมื่อไปร่วมประชุมทดแทนกับสโมสรอื่น บัต ร
ประจาตัวนี้จะใช้สาหรับสมาชิกแต่ละคนเท่านัน้ มีตน้ แบบ (Templates) บัตรประจาตัวสมาชิกที่ Brand Center
หรือสามารถสังซื
่ อ้ ได้จากผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ตามบัญชีรายชือ่ ที่ My Rotary

การโอนย้ายและการย้ายภูมิลาเนา
เมือ่ มีสมาชิกโอนย้ายมายังสโมสรของท่าน ต้องขอให้สโมสรเดิมยืนยันสมาชิกภาพ และสมาชิกนัน้ ต้องไม่มหี นี้คา้ ง
ชาระกับสโมสร หากท่านไม่ได้รบั รายงานการเงินจากสโมสรเดิมภายใน 30 วัน สามารถสันนิษฐานว่าสมาชิกไม่
เป็ นหนี้แต่อย่างใด
เมื่อมีสมาชิกในสโมสรย้ายออกจากพืน้ ทีข่ องท่าน ท่านสามารถเสนอให้ เขาหรือเธอเป็ นสมาชิกสโมสรในชุมชน
ใหม่ ใช้ แ บบฟอร์ ม การย้ า ยภู ม ิล าเนาของโรแทเรีย น (Rotarian Relocation Form) เพื่อ แจ้ ง แก่ น ายกและ
เลขานุการของสโมสรเกีย่ วกับสมาชิกทีค่ าดหวังนี้

การตัดชื่อสมาชิก
ในฐานะเลขานุ การ ท่านต้องติดต่อกับสมาชิกที่ไม่จ่ายค่าบารุงภายใน 30 วันหลังจากครบกาหนดและแบ่งปั น
ข้อมูลกับเหรัญญิก แจ้งจานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกาหนด หากยังไม่ชาระเงินภายใน 10 วันหลังจากทีไ่ ด้แจ้ง
เตือน คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถแขวน (suspend) สมาชิกภาพของบุคคลนัน้ คณะกรรมการบริหารฯ
สามารถคืนสมาชิกภาพหากสมาชิกนัน้ ยืน่ คาขอและจ่ายเงินทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหนี้คงค้างต่อสโมสร
เมือ่ ท่านตัดชือ่ สมาชิกคนหนึ่งออกจากบัญชีรายชือ่ สมาชิกสโมสรที่ My Rotary การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเกิดขึน้
ทันทีและเป็ นการถาวร หากท่านลบชือ่ สมาชิกออกด้วยความผิดพลาด ให้สง่ อีเมลไปที่ data@rotary.org
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ข้อบังคับและการเลือกตัง้
ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร
นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิของสโมสรถูกบันทึกอยู่ในธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสร ทบทวนธรรมนู ญของ
สโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสอดคล้องกับ ธรรมนู ญมาตรฐานของสโมสรโรตารีทแ่ี นะนาในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลังจากการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ต่ละครัง้ และต้องทบทวนข้อบังคับสโมสรเช่นเดียวกัน โดยการใช้ ขอ้ บังคับ
สโมสรโรตารีทแ่ี นะนาเพือ่ การอ้างอิง

การเลือกตัง้
การประชุมประจาปี เพื่อการเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วรจะจัดขึน้ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ในการเตรียมการเลือกตัง้
ต้องแจกรายละเอียดที่เป็ นหน้ า ที่รบั ผิดชอบของแต่ละตาแหน่ งในความยาวหนึ่งหน้ ากระดาษให้แก่ผู้สมัครที่
คาดหวัง หรือตีพมิ พ์คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเป็ นนายก เหรัญญิก เลขานุ การ และบทบาทผูน้ าอื่นๆ ของสโมสรบน
เว็บไซต์ของสโมสรหรือในจดหมายข่าว
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการได้จากข้อบังคับสโมสรของท่านและข้อบังคับสโมสรโรตารีทแ่ี นะนา
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ผูแ้ ทนสโมสรในการประชุมใหญ่
ประจาปี ของภาค
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
โปรแกรมของโรตารีและของภาค และพบปะกับผูน้ าอืน่ ๆ ในพืน้ ทีข่ องท่าน
เนื่องจากการประชุมใหญ่ยงั เป็ นการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องภาคด้วย ผูแ้ ทนสโมสรจึงมีโอกาสทีจ่ ะได้อภิปราย
และลงคะแนนเสียงเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ าคัญๆ ของภาค

ผู้แทนในการออกเสียงของสโมสร (Club Electors)
ทางานร่วมกับนายกสโมสรเพื่อช่วยคัดเลือกผูแ้ ทนในการออกเสียงของสโมสรสาหรับการประชุมใหญ่ภาค ทุก
สโมสรมีสทิ ธิทจ่ี ะมีผแู้ ทนในการออกเสียงหนึ่งคนต่อสมาชิกทุกๆ 25 คนหรือมากกว่ากึง่ หนึ่ง ใช้การนับจานวน
สมาชิกของสโมสรอย่างเป็ นทางการตามที่บนั ทึกในใบแจ้งหนี้ของสโมสรก่อนวันประชุมใหญ่ภาคเพื่อคานวณ
จานวนผูแ้ ทนของสโมสร ตัวอย่างเช่น สโมสรทีม่ สี มาชิกสามัญ 25-37 คนสามารถมีผแู้ ทนในการออกเสียง 1 คน
สโมสรทีม่ สี มาชิก 38-62 คน จะมีผแู้ ทนในการออกเสียง 2 คน สมาชิก 63-87 คน มีได้ 3 คน และต่อๆ ไป ใช้
ตัวเลขสมาชิกทีเ่ ป็ นทางการของสโมสรตามใบแจ้งหนี้ฉบับก่อนหน้าทีจ่ ะมีการประชุมใหญ่ภาค เพื่อคานวณหา
จานวนผูแ้ ทนในการออกเสียงทีส่ โมสรจะมีได้
ทุกสโมสร แม้จะมีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน สามารถมีผแู้ ทนในการออกเสียงได้ 1 คน และผูแ้ ทนทุกคนต้องเป็ น
สมาชิกสามัญ สโมสรอาจจะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ (proxy) ในกรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิ ์ลงคะแนนเสียงลาประชุม หากได้รบั
อนุญาตจากผูว้ ่าการภาค
หากสโมสรมีผแู้ ทนได้หลายคน ทุกคนต้องลงคะแนนเสียงให้ผสู้ มัครหรือข้อเสนอเหมือนกันทัง้ หมด มิเช่นนัน้ จะ
ไม่ได้รบั การนับคะแนน สมาชิกสามัญของสโมสรเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของภาค

ใบรับรองการทาหน้ าที่ผ้แู ทนสโมสร
ผูว้ ่าการภาคจะจัดเตรียมใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรทีผ่ แู้ ทนสโมสรจะแสดงเพือ่ เป็ นหลักฐานว่าพวกเขามี
คุณสมบัตจิ ะลงคะแนนเสียงในนามของสโมสร ผูแ้ ทนฯ แต่ละคนจะต้องดาเนินการดังนี้
1. กรอกใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสร (Credential Certificate) ให้สมบูรณ์ รวมทัง้
— ชือ
่ ผูแ้ ทน
— จานวนสมาชิกของสโมสรและจานวนผูแ
้ ทนทีส่ โมสรมีสทิ ธิ ์จะมี
— ลายมือชือ
่ นายกและเลขานุการสโมสร
2. มอบใบรับ รองตัว จริง ให้แ ก่ผู้แ ทนในการออกเสีย งซึ่งจะมอบให้แ ก่ค ณะกรรมการผู้ม ีส ิทธิอ์ อกเสีย ง
(Credential Committee) เมือ่ เริม่ การประชุมใหญ่
3. เก็บสาเนาไว้เป็ นบันทึกของสโมสร
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การคัดเลือกผูแ้ ทนเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ประจาปี
ของโรตารีสากล
การประชุม ใหญ่ป ระจ าปี ข องโรตารีส ากลเป็ น งานใหญ่ท่สี ุด ของปี เป็ น การประชุม ที่น าให้ส มาชิกโรตารีแ ละ
ครอบครัวโรตารีจากทัวโลกมาอยู
่
ร่ ว่ มกันเพือ่ ให้ได้แรงบันดาลใจ ข้อมูลข่าวสารและความสนุ กสนาน การประชุมนี้
ยังเป็ นการประชุมประจาปี ทโ่ี รตารีจะทางานต่างๆ ของโรตารีและเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเป็ นทางการ แต่ละสโมสร
ควรจะส่ งผู้แ ทนอย่ า งน้ อ ยหนึ่ งคนเพื่อ เป็ น ผู้แ ทนสโมสรในการตัด สิน ใจงานต่ า งๆ ที่ทาในการประชุ ม ใหญ่
จงทางานร่วมกับนายกสโมสรเพือ่ ช่วยคัดเลือกผูแ้ ทนสาหรับการประชุมใหญ่
ดาเนินตามขัน้ ตอนเหล่านี้เพือ่ ให้สโมสรของท่านมีผแู้ ทน
1. เลือกตัง้ ผู้แทน
สโมสรแต่ละสโมสรต้องเลือกตัง้ ผูแ้ ทน (Delegate) อย่างน้ อยหนึ่งคน และต้องมอบหมายอย่างเป็ นทางการให้
ผูแ้ ทนทุกคน ถึงแม้ว่าจะไม่มสี มาชิกในสโมสรรวมทัง้ ตัวผูแ้ ทนเองด้วย วางแผนทีจ่ ะเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ มี
เพียงสมาชิกสามัญของสโมสรเท่านัน้ ทีส่ ามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทน สโมสรของท่านมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะมีผแู้ ทนหนึ่งคนต่อ
สมาชิกทุกๆ 50 คน หรือมากกว่าครึง่ หนึ่งของ 50 นัน่ หมายความว่า สโมสรทีม่ สี มาชิกสามัญ 74 คน จะมีผแู้ ทน
หนึ่งคน ส่วนสโมสรทีม่ สี มาชิก 75-124 คน จะมีผแู้ ทน 2 คน และเป็ นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ใช้จานวนสมาชิกทีเ่ ป็ น
ทางการของสโมสรซึง่ นับในวันที่ 1 มกราคมของปี ทจ่ี ะมีการประชุมใหญ่ โดยไม่นับรวมสมาชิกกิตติมศักดิ ์ในการ
คานวณจานวนผูแ้ ทนของสโมสร
หากสโมสรของท่านมีผแู้ ทน 2 คนหรือมากกว่าอาจจะมอบอานาจให้หนึ่งในจานวนนัน้ เป็ นผู้ออกคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของสโมสร บ่งชี้อานาจหน้าทีโ่ ดยการมอบใบรับรองการเป็ นผูแ้ ทน (Credential Certificate) (ซึ่งรวมทัง้
บัตรผูแ้ ทนเพื่อการลงคะแนนเสียง - Voting Delegate’s Card) สาหรับคะแนนเสียงแต่ละคะแนนทีผ่ แู้ ทนได้รบั
มอบหมายอานาจให้ลงคะแนนเสียง
2. เลือกผู้แทนสารอง
สโมสรของท่านอาจจะเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสารอง (alternate) และผูแ้ ทนสารองคนทีส่ องเพื่อเป็ นตัวแทนหากผูแ้ ทนไม่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ เฉพาะโรแทเรียนทีว่ างแผนจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่เท่านัน้ ทีค่ วรจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
ผูแ้ ทนสารอง
ผูแ้ ทนสารองและผูแ้ ทนสารองคนทีส่ องสามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อเมื่อผูแ้ ทนทีพ่ วกเขาได้รบั เลือกให้ทาหน้าที่
แทนไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
3. แต่งตัง้ ผู้รบั มอบฉันทะ
สโมสรทีไ่ ม่มผี แู้ ทนหรือผูแ้ ทนสารองเข้าร่วมการประชุมใหญ่อาจจะมอบหมายแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ (Proxy) เป็ น
ผูล้ งคะแนนเสียงแทน ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องเป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรภายในภาคเดียวกัน
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเลือกผูแ้ ทน ผูแ้ ทนสารอง และผูร้ บั มอบฉันทะได้ท่ี ค่มู อื ปฏิบตั กิ าร (Manual of
Procedure) (ข้อบังคับโรตารีสากล มาตรา 10.040)
เลขานุการสโมสร | 11

ใบรับรองการทาหน้ าที่ผ้แู ทนสโมสร (Credential Certificate)
พนักงานของโรตารีจะส่งใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรในจานวนทีเ่ หมาะสมกับสมาชิกภาพให้ท่าน อย่าส่ง
ใบรับรองฯ ที่กรอกสมบูร ณ์ เรียบร้อยแล้ว ให้แ ก่โรตารี ผู้แ ทนหรือผู้แทนสารองต้องนาใบรับ รองฯ ไปให้คณะ
กรรมการผูม้ สี ทิ ธิ ์ออกเสียง (Credential Committee) ณ ทีป่ ระชุมใหญ่
1. กรอกรายละเอียดในใบรับรองฯ ดังนี้
— จานวนสมาชิกสโมสร (ไม่รวมสมาชิกกิตติมศักดิ ์) ณ วันที่ 1 มกราคมของปี ทม
่ี กี ารประชุมใหญ่
— จานวนผูแ
้ ทนทีส่ โมสรของท่านมีสทิ ธิ ์
— วันทีผ
่ แู้ ทน (ผูแ้ ทนสารองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ) ได้รบั เลือก
— ชือ
่ ของผูแ้ ทน
— ชือ
่ ของผูแ้ ทนสารอง หากแต่งตัง้
— ชื่อของผูร้ บ
ั มอบฉันทะจากผูแ้ ทน หากมีการแต่งตัง้ รวมทัง้ ชื่อสโมสรโรตารีและภาคของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
2. มอบใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรให้แก่ผแู้ ทนหรือผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมกับคาแนะนาในการเสนอ
แก่ค ณะกรรมการผู้ม ีส ิท ธิอ์ อกเสีย ง (Credential Committee) ที่บู้ธ ผู้แ ทนการลงคะแนนเสีย งในการ
ประชุมใหญ่ (ตรวจดูทต่ี งั ้ บู้ธจากหนังสือโปรแกรมการประชุม) คณะกรรมการจะทาให้ใบรับรองฯ มีผล
สมบูรณ์ (validate) และมอบกระดุมสาหรับผูแ้ ทนสโมสรให้
3. เก็บรักษาสาเนาใบรับรองไว้เป็ นบันทึกของสโมสร
หากท่านไม่ได้รบั ใบรับรองการทาหน้าทีผ่ ู้แทนสโมสรจากโรตารี ขอให้เตรียมจดหมายซึ่งแสดงชื่อของสโมสร
ผูแ้ ทนหรือผูร้ บั มอบฉันทะ จานวนสมาชิกสามัญของสโมสร ณ วันที่ 1 มกราคม โดยมีเจ้าหน้าทีส่ องคน (ควรเป็ น
นายกและเลขานุการ) ลงนามในจดหมายฉบับดังกล่าว ผูแ้ ทนสโมสรควรมอบจดหมายดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้
มีสทิ ธิ ์ออกเสียง
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ปฏิทนิ กิจกรรม
ใช้ปฏิทนิ นี้เพือ่ ช่วยวางแผนกิจกรรมสาหรับ 18 เดือนข้างหน้า

มกราคม-มิถนุ ายน : เตรียมการรับหน้ าที่


















สร้างบัญชี My Rotary ถ้าหากยังไม่ม ี บอกรับเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวโรตารีทส่ี นับสนุนกิจกรรมของ
สโมสร
เรียนรูห้ ลักสูตร Club Secretary Basics และ Online Membership Leads ที่ Learning Center ของโรตารี
เข้าร่วม Discussion Group สาหรับเลขานุการสโมสรที่ My Rotary
ทาความคุน้ เคยกับประมวลนโยบายโรตารี ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี ข้อบังคับเสนอแนะของ
สโมสรโรตารี และธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรของท่าน
ทบทวนคาถามเพือ่ การอภิปรายสาหรับการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly)
ประชุมร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่
 พูดคุยเกีย
่ วกับเป้ าหมายของสโมสร
 กาหนดเวลาทากิจกรรมต่างๆ ของสโมสร
 ตัดสินใจว่าท่านจะแบ่งงานบริหารจัดการอย่างไร
 ตัดสินใจว่าใครจะจัดการกับ Membership Leads ทีส
่ โมสรได้รบั มอบหมาย
ประชุมร่วมกับเลขานุการทีก่ าลังจะหมดหน้าทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะ
 ทบทวนวิธก
ี ารปฏิบตั ขิ องสโมสรรวมทัง้ การเข้าประชุม
 ทบทวนใบแจ้งหนี้ของสโมสร
 แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นว่าทีมผูน้ าทีจ่ ะหมดวาระจัดการเรือ่ ง Membership Leads อย่างไร
 ทาให้มส
ี ทิ ธิเข้าถึงบันทึกต่างๆ ของสโมสร ทรัพย์สนิ และเอกสารสาคัญต่างๆ ของสโมสร
ทบทวนคูม่ อื ปฏิบตั กิ าร (Manual of Procedure) เล่มปั จจุบนั
เข้าร่วมในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly)
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกและคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั เมือ่ ได้รบั เชิญ
เข้าร่วมในการประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) ทีจ่ ดั โดยนายกรับเลือกหลังจากการอบรมภาค
ประจาปี เพือ่ หารือเกีย่ วกับแผนงานของสโมสรในปี โรตารีทจ่ี ะมาถึง
จัดเตรียมกาหนดการส่งรายงานค่าบารุงและค่าธรรมเนียมของสโมสรให้แก่สมาชิกทุกคน (เป็ นรายเดือน
ราย 3 เดือน หรือครึง่ ปี ) และวางแผนงานว่าจะบันทึกการรับเงินนัน้ อย่างไร
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กรกฎาคม : เข้ารับหน้ าที่






มอบใบแจ้งหนี้สโมสรให้แก่เหรัญญิกเพือ่ ให้มกี ารจ่ายเงินตรงตามเวลา
เริม่ ปรับข้อมูลสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั รักษาประวัตสิ มาชิกภาพ (เรียนรูว้ ธิ กี ารเพิม่ แก้ไข และตัดชือ่ (add,
edit, remove) สมาชิกสโมสร รวมทัง้ ปรับข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั ) และดูรายงานต่างๆ ที่ My Rotary หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของสโมสรถูก
ส่งไปยังโรตารี
สังซื
่ อ้ สิง่ พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ และเอกสารสมาชิกภาพได้ท่ี shop.rotary.org
ทาให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารแจ้งชือ่ เจ้าหน้าทีค่ นใหม่ท่ี My Rotary (เรียนรูก้ ารเพิม่ ชือ่ เจ้าหน้าที)่ เพือ่ ให้มสี ทิ ธิ
เข้าถึงเครือ่ งมือและทรัพยากรออนไลน์

ธันวาคม



สนับสนุนการประชุมประจาปี เพือ่ เลือกตัง้ เจ้าหน้าทีส่ โมสร
ยืนยันรายชือ่ สมาชิกของสโมสรว่าเป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary เพือ่ ให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี กู ต้องในเดือน
มกราคม หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของสโมสร
ถูกส่งไปยังโรตารี

มกราคม






ทบทวนกาหนดการทากิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกับนายกและคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ จัดเตรียม
รายงานความก้าวหน้าครึง่ ปี
รายงานเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ท่ี My Rotary หรือผ่านระบบการจัดการของ
สโมสร (Club Management System) หรืออีเมลชือ่ และรายละเอียดการติดต่อไปที่ data@rotary.org
ประสานงานกับเหรัญญิกสโมสรเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้จา่ ยเงินตามใบแจ้งหนี้ของสโมสรตรงตามเวลา

กุมภาพันธ์


หากสโมสรของท่านต้องการเสนอชือ่ สมาชิกเป็ นผูส้ มัครเป็ นผูว้ ่าการภาคนอมินี (Governor-nominee) ให้
ส่งมติทป่ี ระชุมและแบบฟอร์มผูว้ ่าการภาคนอมินี (District Governor-nominee form) ไปยังคณะกรรมการ
เสนอชือ่ ของภาค

เมษายน



เริม่ ต้นอธิบายงานโดยย่อให้แก่เลขานุการสโมสรคนต่อไป
จัดเตรียมบัตร Credentials ให้แก่ผแู้ ทนทีไ่ ปร่วมการประชุมใหญ่โรตารี (ดูขอ้ บังคับของโรตารีสากลข้อ
15.050)

มิถนุ ายน





ยืนยันรายชือ่ สมาชิกของสโมสรว่าเป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary เพือ่ ให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี กู ต้องในเดือน
กรกฎาคม หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของสโมสร
ถูกส่งไปยังโรตารี
จัดเตรียมการรายงานประจาปี แก่สโมสร
มอบบันทึกต่างๆ วัสดุอปุ กรณ์ และเอกสารสาคัญของสโมสรให้แก่เลขานุการรับเลือก
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ทางานร่วมกับนายกสโมสร
และคณะกรรมการต่างๆ
ทางานร่วมกับนายกสโมสร
ก่อนเริม่ ต้นปี ควรพบปะกับนายกสโมสรของท่านเพื่อหารือเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบและการวาง
แผนการทางานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น นายกสโมสรอาจจะเป็ นผูน้ าการประชุม แต่ทา่ นอาจจะเป็ นผูว้ างแผนงานและ
จัดเตรียมระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร เรือ่ งอืน่ ๆ ทีท่ า่ นอาจจะต้องการพูดคุยกับนายก มีอาทิ
• รายงานของสโมสร
• Membership Leads
• ข้อกาหนดเกีย
่ วกับการเข้าประชุม
• ความถีข
่ องการประชุม
• การสือ
่ สารของสโมสร
• กระบวนการตอบอีเมลและจดหมายต่างๆ
ท่านอาจจะต้องการปรึกษาหารือว่างานใดควรมอบหมายให้ผนู้ าสโมสรคนอืน่ ๆ และท่านสามารถใช้การมอบหมาย
บัญชี (Account Delegation) เพือ่ แบ่งปั นระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์กบั พวกเขาได้อย่างไร

การประชุมร่วมกับผูน้ าสโมสรในปั จจุบนั จะช่วยให้ทา่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับเป้ าหมายของสโมสร โครงการและกิจกรรม
หากเป็ นไปได้ ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดปั จจุบนั เพื่อเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ิ
ในการบริหารของสโมสรเพือ่ ให้มนใจในความต่
ั่
อเนื่อง
ท่านจะทางานอย่างใกล้ชดิ กับเหรัญญิกสโมสรด้วย ดูหลักสูตร Treasurer Basics ที่ Learning Center เพื่อหา
รายละเอียดเกีย่ วกับค่าบารุง การรายงานการเงิน การบริจาคและทุนสนับสนุน

ทางานร่วมกับคณะกรรมการต่างๆ
ในฐานะเลขานุ การสโมสร ท่านเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารจัด การสโมสรโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีหน้ า ที่
รับผิดชอบคือ
• วางแผนการประชุมสโมสรและโปรแกรมพิเศษต่างๆ
• จัดกิจกรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก
• จัดทาจดหมายข่าวของสโมสรและปรับปรุงเว็บไซต์ของสโมสรให้ทน
ั สมัย รวมทัง้ บัญชีสอ่ื ทางสังคมอืน่ ๆ
ท่านควรจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรเพือ่ หารือเกีย่ วกับความคิดริเริม่ และวิธที ท่ี า่ นจะให้
การสนับสนุน
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การสื่อสารของสโมสร
ส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุ การสโมสร คือ ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร เพื่อแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาคแก่สมาชิกผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ และบัญชีสอ่ื ทางสังคมของสโมสร
คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาจดหมายข่าว ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ
นี้ ท่านสามารถช่วยจัดเตรียมเนื้อหา เช่น รายงานของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการบริหาร และบทความ
ต่างๆ จากสารผูว้ ่าการภาครายเดือน ท่านสามารถหาเนื้อหาทีน่ ่ าสนใจและตรงประเด็นสาหรับสารสโมสรได้จาก
นิ ต ยสาร The Rotarian หรือ นิ ตยสารโรตารีป ระเทศไทยซึ่งเป็ น นิ ต ยสารภูม ิภ าคของโรตารี My Rotary หรือ
จดหมายข่าว Rotary Leader

เว็บไซต์และสื่อทางสังคม
เว็บไซต์และบัญชีส่อื ทางสังคมของสโมสรเป็ นการแสดงตัวตนของสโมสรบนระบบออนไลน์ ทใ่ี ห้ขอ้ มูลข่าวสารแก่
สมาชิกปั จจุบนั และสมาชิกทีค่ าดหวัง ชุมชน และสานักข่าวในท้องถิน่ ต้องมันใจว่
่ าเนื้อหาเป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
และโพสต์ของท่านน่ าสนใจและปรับให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ จัดทาปฏิทนิ เพื่อวางแผนเนื้อหาและจัดการมี
ตัวตนบนสือ่ ทางสังคมให้มกี ารเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เยีย่ มชม Brand Center ของโรตารีเพื่อหาต้นแบบ (template) จดหมายข่าวและแบนเนอร์ รูปภาพ โฆษณา
การนาเสนอต่างๆ และอื่นๆ ซึง่ ทัง้ หมดแสดงให้เห็นโลโก้โรตารี ท่านเพียงแต่ดาวน์โหลดและปรับแต่งให้เข้า
กับความต้องการของสโมสร ใช้ Quick Start Guide for Club Websites เพือ่ จัดทาการนาเสนอสโมสรในระบบ
ออนไลน์ให้มชี วี ติ ชีวา

การสื่อสารกับผู้ว่าการภาคและพนักงานของโรตารี
แจ้งผูว้ ่าการภาคและพนักงานของโรตารีเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของสโมสร ผูว้ ่าการภาคสามารถแบ่งปั น
ข้อมูลกับผูช้ ว่ ยผูว้ ่าการภาค หรือสโมสรอืน่ ๆ บนเว็บไซต์ของภาค
โพสต์โครงการและงานกิจกรรมทีป่ ระสบความสาเร็จที่ Rotary Showcase แจ้งให้โรตารีทราบเกีย่ วกับความคิด
ริเริม่ หรือกลยุทธ์ทส่ี โมสรพบว่ามีประสิทธิภาพ แบ่งปั นเรือ่ งราวความสาเร็จกับ ผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุ นสโมสรและภาค
(CDS) พนักงานของโรตารีอาจจะเขียนเรือ่ งราวเหล่านัน้ ลงในสิง่ พิมพ์ต่างๆ หรือที่ My Rotary

บันทึกและเอกสารสาคัญของสโมสร
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านต้องจัดการเกีย่ วกับบันทึกทัง้ หมดของสโมสร เมื่อเริม่ ต้นปี โรตารี ต้องรับไฟล์ต่างๆ
วัสดุอปุ กรณ์สานักงาน และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ จากเลขานุการทีก่ าลังจะหมดหน้าที่

16 | เลขานุการสโมสร

เอกสารสาคัญของสโมสร
สโมสรของท่านอาจจะมีเอกสารสาคัญทีเ่ ป็ นข้อมูลเกีย่ วกับประวัตขิ องสโมสรและโรตารี เช่น
• ใบสมัครเป็ นสมาชิกของโรตารี รวมทัง้ รายชือ
่ สมาชิกก่อตัง้
• เอกสารทีเ่ กีย
่ วกับการเปลีย่ นแปลงชือ่ หรือสถานทีป่ ระชุมของสโมสร
• ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรทีม
่ กี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไข
• ประกาศต่างๆ และบันทึกการประชุม
• สรุปข่าว รูปภาพ สไลด์ หรือวิดโี อทีเ่ กีย
่ วกับสโมสร รวมทัง้ โครงการและกิจกรรมต่างๆ
จดบันทึกเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี รวมทัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้แบ่งปั นกับโรตารีและภาค เมื่อสิ้นปี ทางานร่วมกับ
นายกหรือคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อเขียนรายงานประจาปี เพื่อเก็บเป็ นเอกสารสาคัญของสโมสร
รวมทัง้ สรุปกิจกรรมตลอดทัง้ ปี รูปภาพของเจ้าหน้าทีแ่ ละงานกิจกรรมต่างๆ ชื่อสมาชิกใหม่ และความสาเร็จที่
โดดเด่น

รายงานประจาปี
เมื่อสิน้ ปี โรตารี ให้จดั เตรียมรายงานประจาปี เพื่อนาเสนอในการประชุมสโมสรครัง้ สุดท้ายของปี นายกสโมสรจะ
จัดเตรียมรายงานด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงควรร่วมมือกับนายกเพื่อหลีกเลี่ยงการทางานซ้าซ้อน รายงานของท่าน
ควรจะทบทวนถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี รวมทัง้ มติของคณะกรรมการบริหารสโมสร การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
การเพิม่ และสูญเสียสมาชิก และโครงการทีด่ าเนินต่อเนื่องซึง่ มิได้มอี ยูใ่ นรายงานของนายกสโมสร
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การประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร
ท่านเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสโมสรร่วมกับนายก นายกรับเลือก (หรือนายกนอมินี หากยังไม่มกี าร
เลือกตัง้ ผูท้ าหน้าทีแ่ ทน) เหรัญญิก นายกเพิง่ ผ่านพ้น และกรรมการบริหารอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สโมสร อุปนายกและปฏิคมอาจจะเป็ นกรรมการบริหารสโมสรด้วย
นายกสโมสรเป็ นผูด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยทัวไปแล้
่
วเลขานุการมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
• ทางานร่วมกับนายกเพือ
่ กาหนดวาระการประชุม
• ส่งจดหมายเชิญประชุมถึงกรรมการบริหารและยืนยันการเข้าร่วมประชุม
• จดรายงานการประชุมและทารายงานให้แก่สโมสรภายใน 60 วันหลังการประชุม
• ให้การสนับสนุ นด้านเอกสารต่างๆ ตามความจาเป็ น
• เชิญผูช
้ ว่ ยผูว้ ่าการภาคเมือ่ มีความเหมาะสม
ก่อนที่จะเริม่ วาระ นายกสโมสรรับเลือกอาจจะประชุมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกเพื่อเตรียมการ
สาหรับปี ทจ่ี ะมาถึง

การประชุมสโมสร
ทางานกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรในการวางแผนการประชุมสโมสรที่สนุ กและน่ าสนใจ
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่า สโมสรทีม่ คี วามยืดหยุน่ เกีย่ วกับเวลา สถานที่ และวิธกี ารประชุมจะสามารถดึงดูดสมาชิก
ได้มากกว่าและทาให้สมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วม
สโมสรสามารถทาให้การประชุมมีความยืดหยุน่ มากขึน้ โดย
•
•
•

ลดความถีข่ องการประชุมลง ตราบเท่าทีย่ งั ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
นับโครงการบาเพ็ญประโยชน์หรืองานพบปะสังสรรค์เป็ นการประชุม
จัดให้มกี ารสลับระหว่างการประชุมแบบออนไลน์และแบบพบปะกัน หรือใช้ทงั ้ 2 รูปแบบในเวลาเดียวกัน
(เช่น สมาชิกสามารถร่วมการประชุมแบบพบปะกันผ่านการพูดคุยทางวิดโี อ)

ขอให้สร้างสรรค์และสนุ กสนาน! ทางานร่วมกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อพัฒนาการ
ประชุมที่มคี วามยืดหยุ่นและดึงดูดความสนใจ ท่านสามารถหาแนวความคิดที่จะทาให้สโมสรมีประสิทธิภาพ
สนุ กสนาน และมีความเกีย่ วข้องกันได้จากเอกสารเป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสรของท่าน (Be a
Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบซึง่ เป็ นตัวอย่างและตัวอย่างทีส่ โมสรได้
ใช้รปู แบบเหล่านัน้ อย่างไร
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การประชุมปกติ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ให้เวลาสมาชิกแบ่งปั นความคิดเห็นในการทาให้ชมุ ชนดีขน้ึ
ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เสนอให้สมาชิกมีทางเลือกทีจ่ ะมีสว่ นร่วมโดยสมัครใจ หาก
เขาไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
ให้สมาชิกได้พดู คุยเกีย่ วกับตนเองแทนทีจ่ ะจัดให้มี
ผูบ้ รรยาย
จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme) ทีแ่ ตกต่าง
กัน
หมุนเวียนสถานทีป่ ระชุม
จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับธุรกิจโรตารีในช่วงครึง่
แรกของการประชุม และใช้ชว่ งหลังสาหรับกิจกรรมที่
สนุกสนาน
เชิญสมาชิกทีค่ าดหวังให้พดู คุยในฐานะทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ธุรกิจในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของท่าน

งานกิ จกรรมสังคม
•

•
•
•

โครงการบาเพ็ญประโยชน์

การอบรมและการเป็ นเครือข่าย
•
•

•

จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ไมตรีจติ ซึง่ กันและกัน
จัดงานการเป็ นเครือข่ายกับผูม้ วี ชิ าชีพด้านธุรกิจในชุมชน
เพื่อให้สโมสรเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เพื่อนาสมาชิกใหม่เข้ามา
และเพื่อสร้างการเป็ นเพื่อนผูร้ ่วมโครงการทีอ่ าจจะเป็ นไป
ได้
วางแผนงานอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็ นผูน้ าของ
สมาชิก หรือสอนทักษะความชานาญใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยพวก
เขาในการดาเนินโครงการ

จัดให้มกี ารประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจาปี
เพื่อให้ได้สนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ ด้ทาในปี ท่ี
ผ่านมา
ประชุมเดือนละหนึ่งครัง้ ทีร่ า้ นอาหารหรือสถานที่
พบปะสังสรรค์
วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเทีย่ วซึง่ รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้ ปี
เฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญส่วนตัวและโอกาสพิเศษ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของสมาชิก

•
•
•

•

เป็ นเพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรอื่นเพื่อขยาย
ขอบเขตการทางานสูภ่ ายนอก
ทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีพ่ วก
เขามีความสนใจอย่างจริงจัง
สร้างสรรค์โอกาสในการทางานอาสาสมัครในชุมชน
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และพูดคุยถึงประสบการณ์
ในการประชุมหลังจากนัน้
ขอให้สมาชิกใหม่หรืออายุน้อยเสนอและเป็ นผูน้ า
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมีสมาชิกทีม่ ี
ประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา

หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการประชุมสโมสรของท่านคือ
• จัดเตรียมประกาศต่างๆ
• วางแผนโปรแกรมต่างๆ
• ทากาหนดการเกีย
่ วกับผูบ้ รรยายรับเชิญ
• แจกและเก็บป้ ายชือ
่
• จัดทาคะแนนการเข้าประชุม (หากสโมสรเลือกจะทา)
• จ่ายค่าอาหาร
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จัดเตรียมการต่างๆ สาหรับผูบ้ รรยายจากภายนอก (การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ จดหมายขอบคุณ)
• จัดเอกสารการประชุมทดแทนให้แก่โรแทเรียนทีม
่ าเยือน
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการของท่าน เพือ่ พิจารณาว่าพวกเขาสามารถช่วยคุณได้อย่างไรกับหน้าที่
รับผิดชอบของสโมสร
•

การประชุมกิจกรรมสโมสร
การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) คือ การประชุมทีม่ งุ่ หมายจะให้แรงบันดาลใจและให้สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วม สโมสรส่วนใหญ่จดั ประชุมกิจกรรมสโมสร 4-6 ครัง้ ต่อปี ในขณะทีบ่ างสโมสรจัดการประชุมกิจกรรม
สโมสรทุกเดือน สมาชิกทุกคนควรได้รบั การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม บทบาทของท่านคือการกาหนดการ
ประชุมกิจกรรมสโมสรโดยการหารือกับนายก ทางานร่วมกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพือ่
จัดการประชุมนี้ บันทึกการประชุม และช่วยเหลือนายกในระหว่างการประชุม
ท่านอาจจะใช้การประชุมกิจกรรมสโมสรเพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับโครงการในปั จจุบนั
• จัดอภิปรายเกีย
่ วกับสิง่ ทีส่ มาชิกชอบเกีย่ วกับสโมสรและสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะเปลีย่ นแปลง
• รับข้อมูลและสร้างความเห็นชอบเกีย
่ วกับเป้ าหมายและแผนปฏิบตั กิ าร
• ให้ขอ
้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับกิจกรรมและความคิดริเริม่ ของคณะกรรมการต่างๆ
• เพิม
่ การมีสว่ นร่วมในโปรแกรมของโรตารีและมูลนิธโิ รตารี
• เฉลิมฉลองความสาเร็จของสโมสรและสมาชิก

การเยี่ยมของผู้ว่าการภาค
ผูว้ ่าการภาคจะเยีย่ มสโมสรทุกสโมสรในภาค ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ผูว้ ่าการภาครับเลือกหรือผูช้ ว่ ยผูว้ ่าการภาค
ของท่านจะแจ้งวันทีท่ ผ่ี วู้ ่าการภาคมาเยีย่ ม ในการเตรียมการให้สอบถามนายกว่าต้องการสิง่ ใดบ้าง เช่น รายงาน
ทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับแผนงานของสโมสร กิจกรรมและความสาเร็จ เตรียมพร้อมทีจ่ ะพูดคุยเกีย่ วกับ
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสร สอบถามผูช้ ว่ ยผูว้ ่าการภาคหากมีคาถามเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ วู้ ่าการภาค
คาดหวังจากสโมสร
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การจัดการความเสีย่ ง
สาหรับโครงการ
ท่านสามารถปกป้ องทรัพย์สนิ ของสโมสรและป้ องกันตัวท่านเองรวมทัง้ สโมสรจากความรับผิดชอบโดยการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสีย่ งทีเ่ ป็ นไปได้ซง่ึ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมสโมสร การตระหนักถึงความเสีย่ งและ
การจัดการความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องสมาชิก ผูร้ ว่ มโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
ประชุมกับเหรัญญิกทีก่ าลังจะหมดหน้าทีเ่ พื่อเรียนรูว้ ่าสโมสรของท่านใช้การควบคุมและกระบวนการ
อะไรบ้าง และอะไรทีอ่ าจจะต้องกาหนดขึน้ ในระหว่างปี ทท่ี ่านทาหน้าที่
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ ุ่งหมายจะบ่งชี้
สาเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณากาหนดว่าจะป้ องกันหรือลดผลกระทบทางการเงินได้
อย่างไร ในการจัดการความเสีย่ ง ต้องดาเนินการดังนี้
• ทบทวนกิจกรรมจากมุมมองทีว่ ่า “มีอะไรทีอ่ าจจะผิดพลาดได้?”
• ปรับแก้กจิ กรรมเพื่อลดความเสีย่ ง

• ใช้สญ
ั ญาและข้อตกลงเพื่อกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน
(หารือกับทีป่ รึกษากฎหมายในท้องถิน่ เพื่อร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ)
• ดาเนินงานตามนโยบาย วิธปี ฏิบตั ิ และคาแนะนาทีก่ าหนดไว้แล้ว
สโมสรควรขอรับคาแนะนาจากทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาการประกันภัยเกีย่ วกับการป้ องกัน
ความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ขอคาแนะนาจากทีป่ รึกษามืออาชีพเกี่ยวกับการจัดตัง้ สโมสร (หรือกิจกรรม)
ในรูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดชอบตามทีเ่ หมาะสม
สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้ สิทธิครอบครองได้รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการ
ประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการประกั
่
นภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่
ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัดเตรียมการให้
สโมสรทีอ่ ยูน่ อกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่ม ี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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การจัดการความเสีย่ งสาหรับ
โปรแกรมเยาวชน
เป็ นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะต้องรูจ้ กั กับความเสีย่ ง เช่น การบาดเจ็บ เจ็บไข้ และการล่วงละเมิด ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมเยาวชน ดังนัน้ ผูร้ ่วมโปรแกรมสามารถเลือกตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดการกับความเสีย่ งเหล่านัน้
แม้ว่าการตระหนักรูเ้ พียงอย่างเดียวจะไม่สามารถป้ องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่กส็ ามารถนาไปสู่การ
พูดคุยและการวางแผนอย่างรอบคอบ ซึง่ จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้
พิจารณาสร้างโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งในการทางานกับเยาวชน ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
• พัฒนาและดาเนินนโยบายคุม้ ครองเยาวชนของภาคเพื่อป้ องกันและจัดการกับการทารุณกรรมหรือ
การล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
• กาหนดประมวลการประพฤติปฏิบตั สิ าหรับผูใ้ หญ่และเยาวชนทีเ่ กี่ยวข้องในโปรแกรม คัดกรอง
ผูใ้ หญ่ทจ่ี ะทางานกับเยาวชน
• รักษานโยบายในการเดินทางของเยาวชนทีช่ ดั เจน และมีระบบในการสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะกับบิดา
มารดาหรือผูป้ กครอง
• ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคในการทากิจกรรมใดๆ ก็ตามทีเ่ กี่ยวกับผูม้ อี ายุน้อย ซึง่
เกิดขึน้ ภายนอกชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขาหรือรวมถึงการพักค้างคืน
• พิจารณาทบทวนนโยบายของภาคเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของโรตารีทพ่ี ฒ
ั นาโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีเพื่อโปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษาความเสีย่ งและความจาเป็ นในเรือ่ งประกันภัยเมือ่ อุปถัมภ์โปรแกรมหรืองานกิจกรรมสาหรับ
เยาวชน พิจารณาคาถามเหล่านี้:
– จะเกิดอะไรขึน้ หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติขน้ึ ?
• ทางานเพื่อลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้โดยวิธกี ารดังต่อไปนี้:
– จัดซือ้ ประกันภัยทีใ่ ห้ความคุม้ ครองบุคคลภายนอกอย่างเพียงพอสาหรับภูมภิ าคของท่าน
– จัดทาแผนฉุกเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างโปรแกรม
– สอนผูร้ ว่ มโปรแกรมถึงการประพฤติตนทีป่ ลอดภัยในระหว่างโปรแกรม
ในขณะทีข่ นั ้ ตอนเหล่านี้จาเป็ นในการรับรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาค ขัน้ ตอนเหล่านี้ยงั ได้รบั
การแนะนาสาหรับภาคทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลา หรือกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ
สโมสรและภาคควรจะติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพื่อตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพียงพอหรือไม่ การประกันภัยจะกลายเป็ นประเด็นทีม่ คี วามซับซ้อนเมือ่ ภาคหลายๆ
ภาคหรือสโมสรหลายๆ สโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกันเพราะแต่ละองค์กรมีความคุม้ ครองทีอ่ าจจะ
แตกต่างกัน
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ผูม้ สี ่วนร่วมทุกคน รวมทัง้ เยาวชนและผูจ้ ดั ควรจะรับรองว่ามีการประกันชีวติ และประกันสุขภาพทีม่ คี วาม
คุม้ ครองเพียงพอในระหว่างโปรแกรม นโยบายการประกันสุขภาพมากมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจากัดเมือ่ อยู่
นอกเขตพืน้ ทีท่ เ่ี จาะจงโดยเฉพาะ ดังนัน้ การระมัดระวังล่วงหน้าจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ ผูร้ ว่ ม
โปรแกรมเดินทางหรืออาศัยอยูห่ ่างจากบ้านของตน ในกรณีเช่นนี้ ผูร้ ว่ มโปรแกรมจะต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยการเดินทางทีค่ ุม้ ครองอุบตั เิ หตุและด้านการแพทย์ซง่ึ คุม้ ครองในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การเบิกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
• การขนส่งศพ
• การอพยพฉุกเฉิน
• การทุพลภาพและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ

ควรปรึกษากับทีป่ รึกษาทางกฎหมายก่อนลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากับองค์กรใดๆ ผูร้ บั เหมา หรือ
ผูใ้ ห้บริการ เอกสารเหล่านี้อาจจะมีการยกเว้นความรับผิดหรือมีขอ้ ตกลงทีอ่ าจจะทาให้ฝ่ายหนึ่งรอดพ้นจาก
ความรับผิด และโอนความเสีย่ งมาให้แก่สโมสรหรือภาค โรตารีสากลจะไม่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความเจ็บไข้
หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึง่ รวมถึงผูร้ ว่ มโปรแกรม อาสาสมัคร และผูจ้ ดั หรือความสูญเสียทรัพย์สนิ ใดๆ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้จากหลักสูตร
Protecting Youth Program Participants ที่ Learning Center
ถ้อยแถลงในการปฏิ บตั ิ ของโรตารีสาหรับการทางานกับเยาวชน
โรตารีสากลพยายามสร้างสรรค์และรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยสาหรับเยาวชนทุกคนทีม่ สี ่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คู่ครองของโรแทเรียน เพื่อนผูร้ ว่ มโครงการและอาสาสมัครอื่นๆ จะต้อง
ปกป้ องดูแลเด็กและผูท้ ม่ี อี ายุน้อยอย่างเต็มความสามารถเมือ่ มีการติดต่อกันและปกป้ องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมิดทางร่างกาย เพศและอารมณ์
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ค่าบารุง ใบแจ้งหนี้สโมสร
และรายงานการเงิน
สโมสรของท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการและติดตามเงินทีร่ บั เข้าและจ่ายออกไป และดาเนินงานตาม
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ในปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ การส่งเสริมและทาให้มนใจในการปฏิ
ั่
บตั ทิ างการเงินทีโ่ ปร่งใส ควร
แต่งตัง้ คณะกรรมการการเงินเพื่อดูแลและช่วยในการวางแผนทีท่ าให้เกิดความต่อเนื่อง หากเป็ นไปได้
เลขานุการและเหรัญญิกทางานร่วมกับนายกเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเงินของสโมสรได้รบั การตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารสโมสรและชาระใบแจ้งหนี้ตามเวลา ท่านจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลายเรือ่ งร่วมกัน เช่น
• เก็บและบันทึกเงินค่าบารุง
• ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และชาระเงินตามเวลา
• จัดการกับการค้างชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• ส่งเงินบริจาคให้มลู นิธโิ รตารีในนามของสโมสร
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะมีแนวทางการทางานอย่างไรเพื่อช่วยให้สโมสรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบารุงและค่าธรรมเนี ยม
โรแทเรียนต้องชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมให้สโมสร โรตารีสากล และมักจะต้องให้ภาคด้วย

ค่าบารุงสโมสร
สโมสรของท่านกาหนดจานวนเงินค่าบารุงสโมสรทีส่ มาชิกต้องจ่ายและหากสโมสรมีการเก็บค่าธรรมเนียม
แรกเข้าว่าจะเป็ นจานวนเท่าใดและจะเรียกเก็บเมือ่ ใด เงินค่าบารุงเหล่านี้ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชุม
ค่าอาหาร ค่าของขวัญวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
หากสมาชิกไม่ชาระค่าบารุงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกาหนด เลขานุการสโมสรต้องส่งจดหมายเตือน
โดยระบุจานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกาหนดทีต่ อ้ งชาระ หากยังไม่ชาระภายใน 10 วันทีไ่ ด้รบั แจ้งเตือน
คณะกรรมการบริหารอาจจะเลือกทาการเพิกถอนสมาชิกภาพ
คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาคืนสมาชิกภาพให้เมือ่ สมาชิกนัน้ ส่งคาขอเป็ นทางการและชาระหนี้คง
ค้างทัง้ หมดแก่สโมสร

ค่าบารุงภาค
ภาคของท่านอาจจะเรียกเก็บค่าบารุงเพื่อให้เงินสนับสนุ นกิจกรรมทีภ่ าคอุปถัมภ์ หากมีการเรียกเก็บ
เหรัญญิกจะต้องเก็บเงินจากสมาชิกและส่งต่อไปยังภาค จานวนเงินค่าบารุงจะได้รบั อนุมตั ใิ นแต่ละปี ในการ
อบรมภาคประจาปี การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค หรือการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
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ใบแจ้งหนี้ สโมสร (ค่าบารุงโรตารีสากล)
โรตารีสากลแจ้งหนี้สโมสรปี ละ 2 ครัง้ สาหรับค่าบารุงรายหัวและค่าสมาชิกเข้ากลางปี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของโรตารีสากล ท่านจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนมกราคม ท่านอาจจะชาระ
หรือดูใบแจ้งหนี้สโมสรได้ท่ี My Rotary ไปทีแ่ ท็ป Manage > Club Administration เพื่อดูใบแจ้งหนี้สโมสร
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Club Invoice FAQ
• ค่าบารุงโรตารีสากลรายหัว
อัตราสาหรับปี โรตารี 2019-20 คือ คนละ 34 เหรียญต่อครึง่ ปี หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี ค่าบารุงจะยังคงเท่าเดิมต่อไปหลังจากปี 2019-20 ค่าบารุงโรตารีสากลจะ
คานวณจากจานวนสมาชิกทีร่ ายงานแก่โรตารีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี
เนื่องจากต้องชาระเงินเต็มจานวนและไม่สามารถปรับเปลีย่ นได้ จึงเป็ นเรือ่ งสาคัญทีท่ ่านต้องทางาน
ร่วมกับเลขานุการและนายกเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั
• ค่าธรรมเนี ยมโรตารีสากล
โรตารียงั คงเรียกเก็บค่าบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสาร ค่าธรรมเนียมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยซึง่ เป็ นข้อบังคับ โรแทเรียน 2 คนซึง่ อยูบ่ า้ นเดียวกันอาจจะเลือก
บอกรับนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสารฉบับภูมภิ าคของสโมสรร่วมกันได้ ค่าธรรมเนียมของ
นิตยสารภูมภิ าคบางฉบับถูกเรียกเก็บโดยตรงจากบรรณาธิการ
สโมสรในบางประเทศอาจจะต้องมีขอ้ พิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งค่าบารุงและค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อกับ
ผูแ้ ทนการเงินหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ตัวอย่างเช่น:
➢

➢

➢

➢

สโมสรทีใ่ ห้บริการโดยโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มโี ครงสร้างค่าบารุงทีแ่ ตกต่าง
ออกไป
สโมสรในประเทศออสเตรเลียอยูภ่ ายใต้ระบบภาษีสนิ ค้าและบริการเกีย่ วกับค่าบารุงโรตารีสากล
ภาคและสโมสรรวมทัง้ การบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารภูมภิ าค
สโมสรในอินเดียอยู่ภายใต้ระบบภาษี บริการเกี่ยวกับค่าบารุงโรตารีสากล ภาคและสโมสร รวมทัง้
ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่โรตารี ยกเว้นค่าบอกรับสมาชิกนิตยสารโรตารี
ในบางประเทศ การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของสโมสร (เช่น เพิม่ ค่าบารุง) จะต้องมีการจดทะเบียน
กับรัฐบาลด้วย
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การบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี
และทุนสนับสนุน
มูลนิธโิ รตารีเป็ นเครือ่ งมือเพื่อทาการกุศลของโรตารีและได้รบั การสนับสนุ นจากการบริจาคเงินโดยสมัครใจ
จากสมาชิกและมิตรสหายของโรตารีเท่านัน้ เจ้าหน้าทีส่ โมสรดาเนินการและเก็บรักษาบันทึกการบริจาคเงิน
ทีม่ ไิ ด้ทาผ่าน My Rotary
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเหรัญญิกมีคุณสมบัตเิ ข้าถึงรายงานของมูลนิธทิ เ่ี กีย่ วกับการบริจาคเงินของสมาชิกสโมสรได้
เลขานุการควรจะรายงานชื่อของเหรัญญิกที่ My Rotary

การบริจาคเงิน
เจ้าหน้าทีส่ โมสรรวมทัง้ เลขานุการอาจจะส่งเงินบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสรคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน
• หลังจากการลงชื่อเข้าใช้ท่ี My Rotary แล้ว ไปที่ Manage > Club & District Administration > Club
Giving ซึง่ จะมีตวั เลือกในการบริจาคจากสโมสรหรือในนามของสมาชิกสโมสร
• การบริจาคของแต่ละบุคคลอาจส่งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือแฟกซ์ โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้
มูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Contribution Form)
• เมือ่ มีการส่งเงินบริจาคหลายๆ รายพร้อมกัน ควรกรอกแบบฟอร์มการบริจาคหลายราย (Multiple Donor Form)
• หากส่งการบริจาคนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นเงินแล้ว เช่น หุน้ หลักทรัพย์ กรมธรรม์ประกันชีวติ ทรัพย์สนิ
และมรดก ติดต่อกับพนักงานทีส่ านักงานใหญ่โรตารีหรือสานักงานระหว่างประเทศของท่านเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากนโยบายการรับเงิน (Gift Acceptance Policy)
• มอบใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าบารุงและการบริจาคเงินให้สมาชิกและบันทึกการรับจ่าย รวมทัง้ การ
จัดซือ้ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริจาคเงิน
หากมีคาถามเกีย่ วกับกฎหมายท้องถิน่ หรือวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ติดต่อไปยังสานักงานระหว่างประเทศที่
ใกล้ทส่ี ุด หรือผูแ้ ทนดูแลการเงินในบังคลาเทศ ชิล ี โคลอมเบีย เนปาล ปากีสถาน เปรู ศรีลงั กา ยูเครน
เวเนซูเอล่าและประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายการเงิน (Financial Representatives)
ทีส่ ามารถตอบคาถามด้านการบริหารและส่งคาถามไปยังพนักงานของโรตารีสากลและมูลนิธติ าม
ความหมาะสม
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มูลนิธิของสโมสร
หากสโมสรของท่านมีหรือวางแผนจะก่อตัง้ มูลนิธ ิ ต้องมันใจว่
่ าเป็ นไปตามกฎหมายในท้องถิน่ ในบาง
ประเทศ มูลนิธจิ ะต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลและทาตามกฎระเบียบเฉพาะเรือ่ ง เช่น เมือ่ สโมสรรับเงินบริจาค
เข้ามูลนิธขิ องตนเอง จะต้องออกใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีจากมูลนิธ ิ หารือกับเจ้าหน้าทีภ่ าษีในท้องถิน่
เกีย่ วกับข้อกาหนดในการรายงาน
หากท่านส่งเช็คของมูลนิธขิ องสโมสรไปให้มลู นิธโิ รตารี เช็คนัน้ จะถูกดาเนินการเสมือนเป็ นการบริจาค
ของมูลนิธนิ นั ้ หากมีการส่งชื่อพร้อมการบริจาค มีเพียงบุคคลตามรายชื่อนัน้ เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั คะแนน
การยกย่องตามความเหมาะสม แต่จะไม่ได้รบั ใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีจากมูลนิธโิ รตารีสาหรับการบริจาค
เช่นนี้ เนื่องจากเป็ นความรับผิดชอบของมูลนิธขิ องสโมสร
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