ธรรมนูญและข้อบังคับมาตรฐานของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี
มาตราที่ 1 – วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของกลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี คือ ช่วยให้ชมุ ชนสามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนเอง
โดยการพัฒนาและมีสว่ นร่วมในความคิดริเริม่ ในการบําเพ็ญประโยชน์ทย่ี งยื
ั่ น
เป้าหมายของโปรแกรมกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี คือ
1) พัฒนาการเป็ นผูร้ ว่ มโปรแกรมระหว่างโรแทเรียนและผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนในความพยายามทีจ่ ะช่วยยกระดับชุมชน
2) สนับสนุนสมาชิกในชุมชนทีส่ นองความต้องการของชุมชนในเชิงรุก ตระหนักถึงความสามารถเฉพาะตัวในการบ่งชี้
ความห่วงใยทีเ่ ป็ นปญั หามากทีส่ ดุ และวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการดําเนินการ
3) ส่งเสริมการแก้ไขปญั หาแบบยังยื
่ นต่อความต้องการของชุมชน โดยให้ทกุ ภาคส่วนของชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาและดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทม่ี งุ่ เน้น
มาตราที่ 2 – การอุปถัมภ์
กลุ่มต้องได้รบั การอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารีในท้องถิน่ หนึ่งสโมสรหรือมากกว่านัน้ โดยมีคณะกรรมการโรแทเรียนชุด
หนึ่งซึง่ จะให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับกิจกรรม โครงการและนโยบายต่างๆ ของกลุ่ม สโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์ตอ้ งมีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขันในกลุ่ม
สมาชิกของกลุ่มมิใช่สมาชิกของสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์และไม่ถอื ว่าเป็ นสมาชิกสมทบหรือโรแทเรียนฝึกหัด
มาตราที่ 3 – สมาชิกภาพ
ก) สมาชิกภาพของกลุ่มจะประกอบด้วยผูใ้ หญ่ทม่ี อี ปุ นิสยั ดี มีความปรารถนาและศักยภาพทีจ่ ะอุทศิ ตนเพือ่ ช่วย
ยกระดับชุมชน และมีศกั ยภาพแห่งความเป็ นผูน้ ํา การเป็ นสมาชิกจะเปิ ดรับทัง้ ผูซ้ ง่ึ อาศัยอยู่ ทํางาน หรือเรียน
หนังสืออยูใ่ นหรือใกล้ชมุ ชนของกลุ่ม
ข) วิธกี ารเลือกตัง้ สมาชิกของแต่ละกลุ่มจะถูกกําหนดโดยกลุ่มซึง่ ได้รบั คําปรึกษาจากสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์
ค) สมาชิกภาพอาจสิน้ สุดลงเมือ่
(1) หมดคุณสมบัตขิ องการเป็ นสมาชิก หรือ
(2) เมือ่ กลุ่มลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจํานวนสมาชิกทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน
มาตราที่ 4 – การประชุม
ก) สมาชิกทุกคนควรให้ความสําคัญกับการเข้าประชุมเป็ นลําดับแรก กลุ่มจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้ ในเวลาและสถานทีท่ ส่ี ะดวกแก่สมาชิก
ข) กลุ่มผูน้ ําของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือบ่อยเท่าที่
จําเป็ นในการจัดการและควบคุมดูแลกิจกรรมของกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ
ค) การประชุมของกลุ่มหรือผูน้ ําของกลุ่มจะไม่นบั เป็ นการประชุมทีเ่ ป็ นทางการ หากไม่มสี มาชิกของคณะกรรมการ
กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีของสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์ 1 คน (หรือโรแทเรียนอืน่ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดย
นายกสโมสรโรตารี) เข้าร่วมประชุมด้วย
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มาตราที่ 5 – กลุ่มผูน้ ํา
ก) กลุ่มผูน้ ําของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีแต่ละกลุ่มนัน้ จะประกอบด้วยสมาชิกของกลุ่มผูน้ ําจํานวนเท่าใดก็
ได้เท่าทีก่ ลุ่มผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีจะกําหนด โดยการปรึกษากับสโมสรโรตารีอปุ ถัมภ์ ซึง่ ผูน้ ําทัง้ หมด
จะต้องคัดเลือกจากสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน
ข) วิธกี ารเลือกตัง้ สมาชิกกลุ่มผูน้ ําควรจะเป็ นไปตามระเบียบทีเ่ ข้ากับวัฒนธรรมและวิธปี ฏิบตั ใิ นท้องถิน่ แต่ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ให้ถอื คะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
ค) กลุ่มผูน้ ําจะเลือกผูแ้ ทนกลุ่มขึน้ เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนกลุ่มในการติดต่อกับสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์ และ
สาธารณชน
ง) ผูน้ ํากลุ่มทุกกลุ่มจะมีวาระในการปฏิบตั หิ น้าที่ 1 ปี หากกลุ่มมิได้กาํ หนดระยเวลาให้น้อยกว่านัน้ โดยปรึกษาหารือ
กับสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์แล้ว
มาตราที่ 6 – กิจกรรมและโครงการ
ก) กลุ่มจะรับผิดชอบเกีย่ วกับการวางแผนงาน การจัดองค์กร การเงิน และการดําเนินกิจกรรมของตนพร้อมทัง้ จัดหา
กําลังคนและความคิดริเริม่ ทีจ่ าํ เป็ นในการทํากิจกรรม นอกเสียจากว่ากรณีทเ่ี ป็ นโครงการร่วมหรือกิจกรรมที่
ปฏิบตั ริ ว่ มกับองค์กรอืน่ ก็จะต้องแบ่งความรับผิดชอบกับองค์กรนัน้ ๆ เงินทีไ่ ด้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มควรจะใช้จ่ายเพือ่ โครงการของกลุ่มต่อไป
ข) ในการทํากิจกรรมใดๆ ของกลุม่ จะต้องมีโครงการใหญ่อย่างน้อยทีส่ ดุ 2 โครงการต่อปี โครงการใหญ่โครงการหนึ่ง
นัน้ จะเป็ นโครงการบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และอีกโครงการหนึ่งเพือ่ ให้โอกาสแก่สมาชิกในการบําเพ็ญ
ประโยชน์โดยใช้อาชีพของพวกเขาหรือพัฒนาทักษะด้านอาชีพของสมาชิก โครงการเหล่านี้จะต้องให้สมาชิกทุก
คนหรือจํานวนมากทีส่ ดุ ของกลุ่มได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ค) กลุ่มจะต้องหาเงินทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ทํากิจกรรมและโครงการต่างๆ เอง จะต้องไม่รอ้ งขอหรือรับความช่วยเหลือด้าน
การเงินนอกเหนือจากเป็ นครัง้ คราวจากสโมสรโรตารีอปุ ถัมภ์ และจะต้องไม่รอ้ งขอจากสโมสรโรตารีอน่ื ๆ หรือ
กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีอน่ื ๆ กลุ่มจะไม่รอ้ งขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร
ใดๆ ในชุมชนโดยไม่ได้รบั การอนุมตั ลิ ่วงหน้าจากสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์
มาตราที่ 7 – คณะกรรมการ
ผูแ้ ทนกลุ่มซึง่ ได้รบั การเห็นชอบจากกลุ่มผูน้ ําอาจจะแต่งตัง้ คณะกรรมการตามทีเ่ ห็นว่าจําเป็ น โดยกําหนดหน้าทีใ่ น
เวลาทีแ่ ต่งตัง้ กลุ่มควรจะมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริการด้านอาชีพ คณะกรรมการบริการชุมชนและ
คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการเหล่านัน้ จะหมดวาระลงเมือ่ เสร็จสิน้ หน้าที่ หรือเมือ่ ถูกปลดโดยผูแ้ ทนกลุ่มทีไ่ ด้
แต่งตัง้ คณะกรรมการนัน้ ขึน้ มาหรือเมือ่ หมดวาระ แล้วแต่ขอ้ ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
มาตราที่ 8 – ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง
ก) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง หรือค่ารับเข้าเป็ นสมาชิก ซึง่ สมาชิกของกลุ่มจะต้องชําระนัน้ ควรจะเป็ นจํานวน
เพียงเล็กน้อย และเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเป็ นค่าใช้จ่ายของการบริหารกลุ่มเท่านัน้
ข) เงินทุนสําหรับการทํากิจกรรมและโครงการควรจะจัดหานอกเหนือไปจากเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง และค่า
รับเข้าเป็ นสมาชิก
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ค) ควรจะมีการตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครัง้ โดยผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ เกีย่ วกับการใช้จ่ายเงินและรายงานให้สมาชิกของกลุ่ม
และสโมสรโรตารีทอ่ี ปุ ถัมภ์ได้ทราบ
มาตราที่ 9 – การยอมรับธรรมนูญ
สมาชิกทุกคนของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี เมือ่ ยอมรับสมาชิกภาพ และคงความเป็ นสมาชิกจากนัน้ แล้ว
ย่อมจะยอมรับหลักการของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีซง่ึ แจ้งไว้ ณ ทีน่ ้ี รวมทัง้ ตกลงปฏิบตั ติ ามและเป็ นไปตาม
ธรรมนูญนี้
มาตราที่ 10 – การนําข้อบังคับมาใช้
กลุ่มจะนําข้อบังคับมาใช้เพือ่ การบริหารและการปกครอง ข้อบังคับควรจะคล้ายคลึงกับธรรมนูญของกลุ่มบําเพ็ญ
ประโยชน์ชมุ ชนโรตารี ซึง่ คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเห็นชอบ แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและระเบียบปฏิบตั ใิ นท้องถิน่
มาตราที่ 11 – รูปสัญลักษณ์
รูปสัญลักษณ์ของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีจะต้องใช้เฉพาะกลุ่มและเพือ่ ประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกสามารถ
ใช้หรือแสดงรูปสัญลักษณ์ในทางทีม่ เี กียรติและเหมาะสมในขณะทีย่ งั คงสมาชิกภาพ สมาชิกจะหมดสิทธิทจ่ี ะใช้รปู
สัญลักษณ์นนั ้ เมือ่ หมดสมาชิกภาพหรือเมือ่ กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารียบุ เลิก
มาตราที่ 12 – อายุของกลุ่ม
ก) กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีจะยังคงอยูต่ ่อไปตราบเท่าทีย่ งั ดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับธรรมนูญนี้ หรือ
จนกระทังยุ
่ บเลิก ดังต่อไปนี้
1) โดยกลุ่มเป็ นผูก้ าํ หนดและปฏิบตั ิ
2) โดยสโมสรโรตารีอปุ ถัมภ์ยกเลิกการอุปถัมภ์กลุ่ม หรือ
3) โดยโรตารีสากลอันเนื่องมาจากกลุ่มมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําเหล่านี้หรือด้วยสาเหตุอน่ื ๆ
ข) เมือ่ กลุ่มยุบเลิกไป สิทธิประโยชน์อนั เนื่องมาแต่ชอ่ื ของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีและรูปสัญลักษณ์จะต้อง
หมดสิน้ ไป ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิประโยชน์ของกลุ่มหรือสมาชิกแต่ละบุคคลหรือโดยรวม
มาตราที่ 13 – การแก้ไขเพิม่ เติม
ธรรมนูญนี้อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านัน้ และการเปลีย่ นแปลง
แก้ไขข้อบังคับมาตรฐานของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล จะมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงธรรมนูญฉบับนี้โดยอัตโนมัติ
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ข้อบังคับมาตรฐานของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี
ข้อที่ 1 – ชือ่
ชือ่ ขององค์กรนี้ คือ
กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี ____________________________________
อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี____________________________________________
ข้อที่ 2 - การยอมรับธรรมนูญ
องค์กรนี้จะปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับธรรมนูญมาตรฐานสําหรับกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี ซึง่ กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีสากล
ข้อที่ 3 – การเลือกตัง้
1) การเลือกตัง้ สมาชิกของกลุ่มผูน้ ําจะต้องมีปีละ 1 ครัง้ ก่อนวันที่ ____________________ ของแต่ละปี จะต้องมี
การคัดเลือกผูแ้ ทนจากกลุ่มผูน้ ําภายใน 1 สัปดาห์หลังการเลือกตัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็ นกลุ่มผูน้ ําและผูแ้ ทนจะเริม่
ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่ ____________________ หลังจากการเลือกตัง้
2) การเสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ กลุ่มผูน้ ําจะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเสนอชือ่ ผูแ้ ทนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ก่อนการประชุมปกติซง่ึ จะมีการเลือกตัง้ จะมีการประกาศการเลือกตัง้ ในการประชุมปกติกอ่ นการเลือกตัง้ การ
ลงคะแนนเสียงกระทําโดยใช้บตั รลงคะแนนลับ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ด้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและเป็ นสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างครบถ้วนจะได้รบั การเลือกตัง้ หากเป็ นการประชุมครบองค์
ข้อที่ 4 - หน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
1) ผูแ้ ทน ผูแ้ ทนจะต้องเป็ นประธานในการประชุมปกติและการประชุมพิเศษของกลุ่มและการประชุมกลุ่มผูน้ ํา เขา
หรือเธอจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตําแหน่งทีว่ ่างลงทัง้ หมดจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ปกติครัง้ ต่อไปของกลุ่ม โดยจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากกลุ่มผูน้ ํา และจะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการทุกคณะ โดยตําแหน่งและมีสทิ ธิลงคะแนนเสียง
2) เหรัญญิก สมาชิกหนึ่งคนของกลุ่มผูน้ ําจะทําหน้าทีเ่ หรัญญิกและดูแลรักษาการเงินทัง้ หมดของกลุ่ม เก็บรักษา
ข้อมูลทัง้ หมดทีจ่ าํ เป็ นและฝากเงินไว้ในธนาคารซึง่ ได้รบั การเห็นชอบจากกลุ่มผูน้ ํา เหรัญญิกจะต้องรายงานสภาพ
การเงินของกลุ่มให้ทราบในทีป่ ระชุมและจะต้องเก็บบันทึกต่างๆ ไว้เพือ่ การตรวจสอบโดยสมาชิกคนใดก็ตาม การ
จ่ายเงินต่างๆ ต้องจ่ายโดยเช็คซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจ 2 คนในกลุ่มผูน้ ํา
ข้อที่ 5 – การประชุม
1) กลุ่มและผูน้ ํากลุ่มจะต้องมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอตามเวลาและสถานทีท่ ไ่ี ด้กาํ หนดไว้ กลุ่มจะต้องมีการประชุม
ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครัง้ และกลุ่มผูน้ ําจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครัง้
2) เมือ่ สมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของอย่างครบถ้วนส่วนใหญ่มาร่วมประชุม ถือเป็ นการประชุมครบองค์ในการ
ประชุมปกติหรือการประชุมพิเศษใดๆ ของกลุ่ม เมือ่ สมาชิก 4 คนของกลุ่มผูน้ ําประชุมร่วมกันถือเป็ นครบองค์
ประชุม
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ข้อที่ 6 – ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง
1) ค่ารับเข้าเป็ นสมาชิกใหม่เป็ นเงิน _______________ บาท ค่าบํารุงประจําปี คนละ _______________ บาท โดย
กําหนดชําระในอัตราเดือนละ _______________ บาท
2) ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงทัง้ หมดจะต้องชําระก่อนทีส่ มาชิกจะได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดอย่างครบถ้วน
ข้อที่ 7 - คณะกรรมการ
ผูแ้ ทนจะแต่งตัง้ คณะกรรมการประจําตามความเห็นชอบของกลุ่มผูน้ ํา ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบเกีย่ วกับการเข้าประชุม โปรแกรมสมาชิกภาพ มิตรภาพ
การประสัมพันธ์ และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
2) คณะกรรมการบริการชุมชน คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบการกําหนดและการพัฒนาโครงการเพือ่ บริการ
ชุมชน
3) คณะกรรมการบริการด้านอาชีพ คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบในการส่งเสริมคุณธรรมในการจัดการธุรกิจทุก
เรือ่ ง รวมทัง้ การริเริม่ โครงการบริการด้านอาชีพของกลุ่ม
4) คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการชุดนี้จะจัดหาแนวทางเกีย่ วกับการเงินเพือ่ กิจกรรมใดๆ ของกลุ่มทีต่ อ้ งการ
เงินทุน และจะทํางานร่วมกับคณะกรรมการอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะกับกิจกรรมนัน้
ข้อที่ 8 – การแก้ไขข้อบังคับ
1) ข้อบังคับเหล่านี้อาจจะได้รบั การแก้ไขปรับปรุงโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่าง
ครบถ้วน ในการประชุมปกติหรือการประชุมพิเศษของกลุ่มซึง่ เป็ นการประชุมครบองค์ หากมีการประกาศ
เจตจํานงทีจ่ ะลงคะแนนเสียงเพือ่ การแก้ไขนัน้ ๆ อย่างน้อยทีส่ ดุ 14 วันก่อนการประชุมครบองค์ของกลุ่ม และหาก
การแก้ไขนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจากสโมสรโรตารีอปุ ถัมภ์
2) ไม่มสี งิ่ ใดในข้อบังคับนี้ทจ่ี ะฝา่ ฝืนข้อกําหนดในธรรมนูญของกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี ซึง่ กําหนดโดย
คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากล
----------------------------------
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