
ธรรมนูญและข้อบงัคบัมาตรฐานของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี 
 

มาตราที ่1 – วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 
วตัถุประสงคข์องกลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีคอื ชว่ยใหช้มุชนสามารถสนองตอบความตอ้งการของชมุชนเอง

โดยการพฒันาและมสีว่นรว่มในความคดิรเิริม่ในการบาํเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนื 
 
เป้าหมายของโปรแกรมกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีคอื 

1) พฒันาการเป็นผูร้ว่มโปรแกรมระหว่างโรแทเรยีนและผูท้ีม่ใิชโ่รแทเรยีนในความพยายามทีจ่ะชว่ยยกระดบัชมุชน 

2) สนบัสนุนสมาชกิในชมุชนทีส่นองความตอ้งการของชมุชนในเชงิรกุ ตระหนกัถงึความสามารถเฉพาะตวัในการบ่งชี้

ความหว่งใยทีเ่ป็นปญัหามากทีส่ดุและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการดาํเนินการ 

3) สง่เสรมิการแกไ้ขปญัหาแบบยัง่ยนืต่อความตอ้งการของชมุชน โดยใหท้กุภาคสว่นของชมุชนมสีว่นรว่มในการ

พฒันาและดาํเนนิโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีมุ่ง่เน้น 
 

มาตราที ่2 – การอปุถมัภ ์
 
กลุ่มตอ้งไดร้บัการอปุถมัภจ์ากสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่หนึ่งสโมสรหรอืมากกว่านัน้ โดยมคีณะกรรมการโรแทเรยีนชดุ

หนึ่งซึง่จะใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบักจิกรรม โครงการและนโยบายต่างๆ ของกลุ่ม สโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภต์อ้งมสีว่นรว่ม

อยา่งแขง็ขนัในกลุ่ม 
 
สมาชกิของกลุ่มมใิชส่มาชกิของสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภแ์ละไมถ่อืว่าเป็นสมาชกิสมทบหรอืโรแทเรยีนฝึกหดั 
 

มาตราที ่3 – สมาชกิภาพ 
 

ก) สมาชกิภาพของกลุ่มจะประกอบดว้ยผูใ้หญ่ทีม่อีปุนิสยัด ีมคีวามปรารถนาและศกัยภาพทีจ่ะอทุศิตนเพือ่ชว่ย

ยกระดบัชมุชน และมศีกัยภาพแหง่ความเป็นผูนํ้า  การเป็นสมาชกิจะเปิดรบัทัง้ผูซ้ึง่อาศยัอยู ่ทาํงาน หรอืเรยีน

หนงัสอือยูใ่นหรอืใกลช้มุชนของกลุ่ม 

ข) วธิกีารเลอืกตัง้สมาชกิของแต่ละกลุ่มจะถกูกาํหนดโดยกลุ่มซึง่ไดร้บัคาํปรกึษาจากสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภ ์

ค) สมาชกิภาพอาจสิน้สดุลงเมือ่  

(1) หมดคณุสมบตัขิองการเป็นสมาชกิ หรอื  

(2) เมือ่กลุ่มลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 จากจาํนวนสมาชกิทัง้หมดทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดอยา่งครบถว้น 
 

มาตราที ่4 – การประชมุ 
 

ก) สมาชกิทกุคนควรใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ประชมุเป็นลาํดบัแรก กลุ่มจะตอ้งมกีารประชมุกนัอยา่งน้อยเดอืนละ 1 

ครัง้ ในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกแกส่มาชกิ 

ข) กลุ่มผูนํ้าของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารจีะตอ้งมกีารประชมุกนัอยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ หรอืบ่อยเทา่ที่

จาํเป็นในการจดัการและควบคมุดแูลกจิกรรมของกลุ่มใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

ค) การประชมุของกลุ่มหรอืผูนํ้าของกลุ่มจะไมน่บัเป็นการประชมุทีเ่ป็นทางการ หากไมม่สีมาชกิของคณะกรรมการ

กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารขีองสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภ ์1 คน (หรอืโรแทเรยีนอืน่ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดย

นายกสโมสรโรตาร)ี เขา้รว่มประชมุดว้ย 
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มาตราที ่5 – กลุ่มผูนํ้า 
 

ก) กลุ่มผูนํ้าของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารแีต่ละกลุ่มนัน้จะประกอบดว้ยสมาชกิของกลุ่มผูนํ้าจาํนวนเทา่ใดก็

ไดเ้ทา่ทีก่ลุ่มผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารจีะกาํหนด  โดยการปรกึษากบัสโมสรโรตารอีปุถมัภ ์ซึง่ผูนํ้าทัง้หมด

จะตอ้งคดัเลอืกจากสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดอยา่งครบถว้น 

ข) วธิกีารเลอืกตัง้สมาชกิกลุ่มผูนํ้าควรจะเป็นไปตามระเบยีบทีเ่ขา้กบัวฒันธรรมและวธิปีฏบิตัใินทอ้งถิน่  แต่ไมว่่าใน

กรณีใดๆ ใหถ้อืคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

ค) กลุ่มผูนํ้าจะเลอืกผูแ้ทนกลุ่มขึน้เพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนกลุ่มในการตดิต่อกบัสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภ ์ และ

สาธารณชน 

ง) ผูนํ้ากลุ่มทกุกลุ่มจะมวีาระในการปฏบิตัหิน้าที ่1 ปี หากกลุ่มมไิดก้าํหนดระยเวลาใหน้้อยกว่านัน้โดยปรกึษาหารอื

กบัสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภแ์ลว้ 
      

มาตราที ่6 – กจิกรรมและโครงการ 
 

ก) กลุ่มจะรบัผดิชอบเกีย่วกบัการวางแผนงาน การจดัองคก์ร การเงนิ และการดาํเนินกจิกรรมของตนพรอ้มทัง้จดัหา

กาํลงัคนและความคดิรเิริม่ทีจ่าํเป็นในการทาํกจิกรรม  นอกเสยีจากว่ากรณีทีเ่ป็นโครงการรว่มหรอืกจิกรรมที่

ปฏบิตัริว่มกบัองคก์รอืน่  กจ็ะตอ้งแบ่งความรบัผดิชอบกบัองคก์รนัน้ๆ  เงนิทีไ่ดจ้ากโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ 

ของกลุ่มควรจะใชจ้่ายเพือ่โครงการของกลุ่มต่อไป 

ข) ในการทาํกจิกรรมใดๆ ของกลุม่จะตอ้งมโีครงการใหญ่อยา่งน้อยทีส่ดุ 2 โครงการต่อปี โครงการใหญ่โครงการหนึ่ง

นัน้จะเป็นโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชมุชน  และอกีโครงการหนึ่งเพือ่ใหโ้อกาสแกส่มาชกิในการบาํเพญ็

ประโยชน์โดยใชอ้าชพีของพวกเขาหรอืพฒันาทกัษะดา้นอาชพีของสมาชกิ  โครงการเหล่านี้จะตอ้งใหส้มาชกิทกุ

คนหรอืจาํนวนมากทีส่ดุของกลุ่มไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม 

ค) กลุ่มจะตอ้งหาเงนิทีจ่าํเป็นเพือ่ทาํกจิกรรมและโครงการต่างๆ เอง จะตอ้งไมร่อ้งขอหรอืรบัความชว่ยเหลอืดา้น

การเงนินอกเหนือจากเป็นครัง้คราวจากสโมสรโรตารอีปุถมัภ ์ และจะตอ้งไมร่อ้งขอจากสโมสรโรตารอีืน่ๆ หรอื

กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารอีืน่ๆ กลุ่มจะไมร่อ้งขอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากบุคคล ธุรกจิ หรอืองคก์ร

ใดๆ ในชมุชนโดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัลิ่วงหน้าจากสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภ ์
 

มาตราที ่7 – คณะกรรมการ 
 
ผูแ้ทนกลุ่มซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบจากกลุ่มผูนํ้าอาจจะแต่งตัง้คณะกรรมการตามทีเ่หน็ว่าจาํเป็น โดยกาํหนดหน้าทีใ่น 

เวลาทีแ่ต่งตัง้  กลุ่มควรจะมคีณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรกิารดา้นอาชพี คณะกรรมการบรกิารชมุชนและ

คณะกรรมการการเงนิ คณะกรรมการเหล่านัน้จะหมดวาระลงเมือ่เสรจ็สิน้หน้าที ่หรอืเมือ่ถกูปลดโดยผูแ้ทนกลุ่มทีไ่ด้

แต่งตัง้คณะกรรมการนัน้ขึน้มาหรอืเมือ่หมดวาระ  แลว้แต่ขอ้ใดจะเกดิขึน้กอ่น 
 

มาตราที ่8 – คา่ธรรมเนียมและคา่บาํรงุ 
 

ก) เงนิคา่ธรรมเนียมและคา่บาํรงุ หรอืคา่รบัเขา้เป็นสมาชกิ ซึง่สมาชกิของกลุ่มจะตอ้งชาํระนัน้ ควรจะเป็นจาํนวน

เพยีงเลก็น้อย และเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเป็นคา่ใชจ้่ายของการบรหิารกลุ่มเทา่นัน้ 

ข) เงนิทนุสาํหรบัการทาํกจิกรรมและโครงการควรจะจดัหานอกเหนือไปจากเงนิคา่ธรรมเนียมและคา่บาํรงุ และคา่

รบัเขา้เป็นสมาชกิ 
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ค) ควรจะมกีารตรวจสอบบญัชปีีละ 1 ครัง้โดยผูม้คีณุสมบตั ิเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิและรายงานใหส้มาชกิของกลุ่ม

และสโมสรโรตารทีีอ่ปุถมัภไ์ดท้ราบ 
 

มาตราที ่9 – การยอมรบัธรรมนูญ 
 
สมาชกิทกุคนของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีเมือ่ยอมรบัสมาชกิภาพ และคงความเป็นสมาชกิจากนัน้แลว้   

ยอ่มจะยอมรบัหลกัการของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารซีึง่แจง้ไว ้ณ ทีน่ี้  รวมทัง้ตกลงปฏบิตัติามและเป็นไปตาม

ธรรมนูญนี้ 
 

มาตราที ่10 – การนําขอ้บงัคบัมาใช ้
 
กลุ่มจะนําขอ้บงัคบัมาใชเ้พือ่การบรหิารและการปกครอง  ขอ้บงัคบัควรจะคลา้ยคลงึกบัธรรมนูญของกลุ่มบาํเพญ็

ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีซึง่คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลมมีตเิหน็ชอบ แต่สามารถปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบั

วฒันธรรมและระเบยีบปฏบิตัใินทอ้งถิน่ 
 

มาตราที ่11 – รปูสญัลกัษณ์ 
 
รปูสญัลกัษณ์ของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารจีะตอ้งใชเ้ฉพาะกลุ่มและเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิ สมาชกิสามารถ

ใชห้รอืแสดงรปูสญัลกัษณ์ในทางทีม่เีกยีรตแิละเหมาะสมในขณะทีย่งัคงสมาชกิภาพ  สมาชกิจะหมดสทิธทิีจ่ะใชร้ปู

สญัลกัษณ์นัน้เมือ่หมดสมาชกิภาพหรอืเมือ่กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารยีบุเลกิ 
 

มาตราที ่12 – อายขุองกลุ่ม 
 

ก) กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารจีะยงัคงอยูต่่อไปตราบเทา่ทีย่งัดาํเนินกจิกรรมสอดคลอ้งกบัธรรมนูญนี้ หรอื

จนกระทัง่ยบุเลกิ ดงัต่อไปนี้ 

1) โดยกลุ่มเป็นผูก้าํหนดและปฏบิตั ิ

2) โดยสโมสรโรตารอีปุถมัภย์กเลกิการอปุถมัภก์ลุ่ม หรอื 

3) โดยโรตารสีากลอนัเนื่องมาจากกลุ่มมไิดป้ฏบิตัติามขอ้แนะนําเหล่านี้หรอืดว้ยสาเหตุอืน่ๆ 

ข) เมือ่กลุ่มยบุเลกิไป สทิธปิระโยชน์อนัเนื่องมาแต่ชือ่ของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารแีละรปูสญัลกัษณ์จะตอ้ง

หมดสิน้ไป ไมว่่าจะเป็นสทิธปิระโยชน์ของกลุ่มหรอืสมาชกิแต่ละบุคคลหรอืโดยรวม 
 

มาตราที ่13 – การแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
ธรรมนูญนี้อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมตขิองคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเทา่นัน้ และการเปลีย่นแปลง

แกไ้ขขอ้บงัคบัมาตรฐานของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารโีดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล จะมผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงธรรมนูญฉบบันี้โดยอตัโนมตั ิ
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 ข้อบงัคบัมาตรฐานของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี 
 

ขอ้ที ่1 – ชือ่ 
 
ชือ่ขององคก์รนี้ คอื  

กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ี____________________________________ 

อปุถมัภโ์ดยสโมสรโรตาร_ี___________________________________________ 
 

ขอ้ที ่2 - การยอมรบัธรรมนูญ 
 
องคก์รนี้จะปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญมาตรฐานสาํหรบักลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีซึง่กาํหนดโดยคณะ

กรรมการบรหิารโรตารสีากล 
 

ขอ้ที ่3 – การเลอืกตัง้ 
 

1) การเลอืกตัง้สมาชกิของกลุ่มผูนํ้าจะตอ้งมปีีละ 1 ครัง้ กอ่นวนัที ่____________________ ของแต่ละปี  จะตอ้งมี

การคดัเลอืกผูแ้ทนจากกลุ่มผูนํ้าภายใน 1 สปัดาหห์ลงัการเลอืกตัง้ ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกเป็นกลุ่มผูนํ้าและผูแ้ทนจะเริม่

ปฏบิตังิานตัง้แต่วนัที ่____________________ หลงัจากการเลอืกตัง้ 

2) การเสนอชือ่เพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้กลุ่มผูนํ้าจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มเสนอชือ่ผูแ้ทนอยา่งน้อย 1 สปัดาห์

กอ่นการประชมุปกตซิึง่จะมกีารเลอืกตัง้  จะมกีารประกาศการเลอืกตัง้ในการประชมุปกตกิอ่นการเลอืกตัง้  การ

ลงคะแนนเสยีงกระทาํโดยใชบ้ตัรลงคะแนนลบั  ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดค้ะแนนเสยีงสว่นใหญ่จากสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม

ประชมุและเป็นสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดอยา่งครบถว้นจะไดร้บัการเลอืกตัง้ หากเป็นการประชมุครบองค ์
 

ขอ้ที ่4 - หน้าทีข่องเจา้หน้าที ่
 

1) ผูแ้ทน ผูแ้ทนจะตอ้งเป็นประธานในการประชมุปกตแิละการประชมุพเิศษของกลุ่มและการประชมุกลุ่มผูนํ้า  เขา

หรอืเธอจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ตาํแหน่งทีว่่างลงทัง้หมดจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ปกตคิรัง้ต่อไปของกลุ่ม โดยจะตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากกลุ่มผูนํ้า  และจะเป็นสมาชกิของคณะกรรมการทกุคณะ โดยตาํแหน่งและมสีทิธลิงคะแนนเสยีง 

2) เหรญัญกิ  สมาชกิหนึ่งคนของกลุ่มผูนํ้าจะทาํหน้าทีเ่หรญัญกิและดแูลรกัษาการเงนิทัง้หมดของกลุ่ม เกบ็รกัษา

ขอ้มลูทัง้หมดทีจ่าํเป็นและฝากเงนิไวใ้นธนาคารซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบจากกลุ่มผูนํ้า เหรญัญกิจะตอ้งรายงานสภาพ

การเงนิของกลุ่มใหท้ราบในทีป่ระชมุและจะตอ้งเกบ็บนัทกึต่างๆ ไวเ้พือ่การตรวจสอบโดยสมาชกิคนใดกต็าม  การ

จ่ายเงนิต่างๆ ตอ้งจ่ายโดยเชค็ซึง่ลงนามโดยผูม้อีาํนาจ 2 คนในกลุ่มผูนํ้า 
 

ขอ้ที ่5 – การประชมุ 
 

1) กลุ่มและผูนํ้ากลุ่มจะตอ้งมกีารประชมุอยา่งสมํ่าเสมอตามเวลาและสถานทีท่ีไ่ดก้าํหนดไว ้ กลุ่มจะตอ้งมกีารประชมุ

ไมน้่อยกว่าเดอืนละหนึ่งครัง้ และกลุ่มผูนํ้าจะตอ้งมกีารประชมุไมน้่อยกว่าเดอืนละหนึ่งครัง้ 

2) เมือ่สมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดของอยา่งครบถว้นสว่นใหญ่มารว่มประชมุ  ถอืเป็นการประชมุครบองคใ์นการ

ประชมุปกตหิรอืการประชมุพเิศษใดๆ ของกลุ่ม   เมือ่สมาชกิ 4 คนของกลุ่มผูนํ้าประชมุรว่มกนัถอืเป็นครบองค์

ประชมุ  
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ขอ้ที ่6 – คา่ธรรมเนียมและคา่บาํรงุ 
 

1) คา่รบัเขา้เป็นสมาชกิใหมเ่ป็นเงนิ _______________ บาท คา่บาํรงุประจาํปีคนละ _______________ บาท  โดย

กาํหนดชาํระในอตัราเดอืนละ _______________ บาท 

2) คา่ธรรมเนียมและคา่บาํรงุทัง้หมดจะตอ้งชาํระกอ่นทีส่มาชกิจะไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นสมาชกิทีป่ฏบิตัติาม

ขอ้กาํหนดอยา่งครบถว้น 
 

ขอ้ที ่7 - คณะกรรมการ 
 
 ผูแ้ทนจะแต่งตัง้คณะกรรมการประจาํตามความเหน็ชอบของกลุ่มผูนํ้า ดงัต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบรหิาร   คณะกรรมการชดุนี้จะรบัผดิชอบเกีย่วกบัการเขา้ประชมุ  โปรแกรมสมาชกิภาพ มติรภาพ  

การประสมัพนัธ ์ และเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หน็ว่าเหมาะสม 

2) คณะกรรมการบรกิารชมุชน    คณะกรรมการชดุนี้จะรบัผดิชอบการกาํหนดและการพฒันาโครงการเพือ่บรกิาร

ชมุชน 

3) คณะกรรมการบรกิารดา้นอาชพี   คณะกรรมการชดุนี้จะรบัผดิชอบในการสง่เสรมิคณุธรรมในการจดัการธุรกจิทกุ

เรือ่ง รวมทัง้การรเิริม่โครงการบรกิารดา้นอาชพีของกลุ่ม 

4) คณะกรรมการการเงนิ   คณะกรรมการชดุนี้จะจดัหาแนวทางเกีย่วกบัการเงนิเพือ่กจิกรรมใดๆ ของกลุ่มทีต่อ้งการ

เงนิทนุ  และจะทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ทีเ่หมาะกบักจิกรรมนัน้ 
 

ขอ้ที ่8 – การแกไ้ขขอ้บงัคบั 
 

1) ขอ้บงัคบัเหล่านี้อาจจะไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรงุโดยคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ของสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดอยา่ง

ครบถว้น  ในการประชมุปกตหิรอืการประชมุพเิศษของกลุ่มซึง่เป็นการประชมุครบองค ์  หากมกีารประกาศ

เจตจาํนงทีจ่ะลงคะแนนเสยีงเพือ่การแกไ้ขนัน้ๆ อยา่งน้อยทีส่ดุ 14 วนักอ่นการประชมุครบองคข์องกลุ่ม  และหาก

การแกไ้ขนัน้ไดร้บัความเหน็ชอบจากสโมสรโรตารอีปุถมัภ ์

2) ไมม่สีิง่ใดในขอ้บงัคบันี้ทีจ่ะฝา่ฝืนขอ้กาํหนดในธรรมนูญของกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีซึง่กาํหนดโดย

คณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากล 

     

       ---------------------------------- 
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