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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร Club
Rotary Foundation Committee Basics ฉบับภาษาอังกฤษที่ Learning Center บน
เว็บไซต์ของโรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวน
อย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์
ของเอกสารเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจน ขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2562

สารบัญ
รายละเอียดงานของประธานคณะกรรมการ
มูลนิ ธิโรตารีของสโมสร
ทํางานกับคณะกรรมการของท่าน
การกําหนดเป้ าหมาย
เป้ าหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนปฏิบตั กิ าร
การให้แรงจูงใจ
งบประมาณ

การสนับสนุนจากภาค
เวิรค์ ช้อปสําหรับสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอ
การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุ น (Grant Management Seminar)
การประชุมสโมสร (Club Meetings)
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การหาทุน
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กิ จกรรมที่ได้รบั ทุนสนับสนุน
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การปกป้ องดูแลเงินทุนและการมีคุณสมบัติ

คําถามเพื่อการอภิ ปรายในการอบรมภาคประจําปี

9
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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิโรตารีของสโมสร
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสร คือสร้างแรงบันดาลใจ
เพือ่ ให้สมาชิกสโมสรบริจาคเงินให้มลู นิธแิ ละมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าที่
เหล่านี้ได้จากเอกสารชุดนี้

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่
เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)
ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและ
เตรียมกรรมการของท่าน
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าํ เป็ น (ตัวอย่าง
เช่น Global Grants, District Grants, หาทุน,
การบริจาคประจําปี , โปลิโอพลัส และศูนย์
สันติภาพโรตารี)
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกิจกรรม

คณะกรรมการมูลนิ ธิโรตารีของสโมสร
ส่งเสริมทุนสนับสนุ นและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วม
สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ ให้สมาชิกบริจาคให้มลู นิธิ
โรตารี
เข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุ นเพือ่ ให้
มันใจว่
่ าสโมสรมีคุณสมบัตใิ นการขอรับทุน Global
Grant ของมูลนิธโิ รตารี
ดูแลกระบวนการการทําคุณสมบัตสิ าํ หรับ Global
Grant

กําหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ จะช่วยให้
จัดโปรแกรมสโมสรทีส่ ร้างแรงจูงใจซึง่ เน้น
บรรลุเป้ าหมายประจําปี ของสโมสร และติดตาม
ความสําคัญของมูลนิธอิ ย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้
ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ

ทํางานร่วมกับเหรัญญิกเพือ่ จัดการทุนสนับสนุนของ
โรตารีทส่ี โมสรได้รบั

ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ ทํางานร่วมกับประธานบริการระหว่างประเทศและ
คณะกรรมการภาคในเรื่องกิจกรรมหรือความคิด คณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของภาค
ริเริม่ ของสโมสรหลายสโมสร
เพือ่ พัฒนาและให้ทุนแก่โครงการ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้สโมสร รวมทัง้
นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสร

ทํางานร่วมกับเหรัญญิกเพือ่ ส่งเงินบริจาคให้มลู นิธิ
อย่างถูกต้องและตามกําหนดเวลา

กําหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการของ ทํางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรเพือ่
ท่าน
ให้มนใจในภาพลั
ั่
กษณ์และประสบการณ์สโมสรทีด่ ี
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ทํางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสร ท่านจะทําอะไรเป็ นสิง่ แรก? ควรพบกับประธานคณะ
กรรมการทีก่ ําลังจะหมดวาระ ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และหากจําเป็ น เริม่ คิดว่าควรจะ
มีใครเป็ นกรรมการอีกบ้าง หากมีคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีอยู่แล้ว ต้องพบกับประธานทีก่ ําลังจะหมดวาระ
ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และเปลีย่ นมาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องของมูลนิธโิ รตารี
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่า
กรรมการในปั จจุบนั บางคนอาจจะทํางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่ ง
ทีว่ ่างลง ควรทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ หาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์อย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
โครงการระหว่างประเทศ
โครงการบริการชุมชน
การหาทุน




ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบสูงสุดต่อสโมสร ตัวอย่างเช่น
ทํางานกับคณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ พิจารณาว่ามีโครงการใดในปั จจุบนั หรือ
อนาคตทีจ่ ะสามารถรับทุนสนับสนุ นของโรตารีได้
ทํางานกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะเพือ่ ส่งเสริมโครงการและการหาทุน และกระตุน้ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก
ทํางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพเพือ่ ค้นหาและทําให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสโมสร






ท่านควรจะทํางานกับประธานบริการระหว่างประเทศของภาคเพือ่ ขอรับทรัพยากรและคําแนะนําในการ
ประเมินชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ให้ประสบความสําเร็จ
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชํานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมการให้กรรมการโดยดําเนินการดังต่อไปนี้
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและเป้ าหมายของคณะกรรมการ
จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
ส่งเสริมการสือ่ สารของผูท้ ท่ี ํางานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ






ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง
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การกําหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องมันใจว่
่ าคณะกรรมการได้กําหนดเป้ าหมายและทํางานบรรลุเป้ าหมายประจําปี
ซึง่ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกําหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ ําสโมสรรับเลือก
อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่เป้ าหมายที่
Rotary Club Central

เป้ าหมายที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ
เป้ าหมายประจําปี ของท่านต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีสว่ นร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสําเร็จได้ และมี
กําหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สมาชิกสโมสรทุกคนจะบริจาคเข้ากองทุนประจําปี ภายในวันที ่ 1 มกราคม)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จําเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจําปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง
กําหนดว่าใครจะรับผิดชอบดําเนินการ
ระบุวนั ครบกําหนด
ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสําเร็จอย่างไร
พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจําเป็ น






การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทําให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจําไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่
ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสําเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
ความพยายามทีจ่ ะทําให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน






งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องการเงินทีค่ ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอให้รวมการเงินนัน้ เอาไว้ใน
งบประมาณของสโมสร ต้องพิจารณากิจกรรมการหาทุนทีว่ างแผนเอาไว้แล้วด้วย
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ท่านต้องดูแลกองทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานะของ
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้
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การสนับสนุนจากภาค
กรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคสามารถช่วยให้สโมสรติดต่อกับสโมสรโรตารีอ่นื ทีท่ าํ โครงการคล้ายคลึงกัน
เอกสารมูลนิธโิ รตารี – ข้อมูลอ้างอิง (The Rotary Foundation Reference Guide) อธิบายวิธกี ารทีส่ โมสร
สามารถมีสว่ นร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิ ประธานบริการระหว่างประเทศของภาคสามารถช่วยท่านในการ
ประเมินชุมชน วางแผนงาน และขอรับทรัพยากรเพือ่ โครงการทีม่ คี วามเข้มแข็ง

เวิ รค์ ช้อปสําหรับสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ

สมาชิกสามารถเรียนรูก้ ลยุทธ์ในการสร้างสโมสรทีเ่ ข้มแข็งและตื่นตัวอยู่เสมอ ส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะ
และเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับมูลนิธโิ รตารี นายกสโมสร กรรมการมูลนิธขิ องสโมสร กรรมการสมาชิกภาพ
กรรมการภาพลักษณ์สาธารณะและสมาชิกทีส่ นใจควรเข้าร่วมเวิรค์ ช้อปนี้

การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar)

ในการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน สมาชิกสโมสรจะเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการทุนสนับสนุนของโรตารีให้
ประสบความสําเร็จ ดําเนินงานตามความคาดหวังเกีย่ วกับการดูแลปกป้ องทุนของมูลนิธิ และทําบันทึกความ
เข้าใจของสโมสร (MOU) เพือ่ ให้สโมสรมีคุณสมบัตขิ อรับทุน Global Grant สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินโครงการต้องเข้าร่วมการสัมมนาอบรมในภาค พูดคุยกับนายกรับเลือกเพือ่ กําหนดว่า
ใครในสโมสรทีจ่ ะเข้าร่วมการสัมมนา ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการของทุน Global Grant ได้ท่ี
เอกสารคําแนะนําสําหรับ Global Grants (A Guide to Global Grants) และล้อคอินเข้า Learning Center
เพือ่ เรียนรูห้ ลักสูตร Grant Management Seminar

การประชุมสโมสร (Club Meetings)
ขอให้มกี ําหนดโปรแกรมการประชุมเพือ่ ยกย่องสมาชิกทีบ่ ริจาคเงินให้มลู นิธแิ ละเพื่อพูดคุยว่าสมาชิกจะ
สนับสนุ นมูลนิธไิ ด้อย่างไร ต้องทําเช่นนี้ทุกๆ 3 เดือน เชิญศิษย์เก่าและอาสาสมัครให้มาบรรยายว่ามูลนิธใิ ห้
ประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไรบ้าง หรือพวกเขาเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่นื อย่างไร
ดาวน์โหลดวิดโี อและรูปภาพต่างๆ ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของโรตารีเพือ่ แสดงให้เห็นผลงานของมูลนิธิ มีโลโก้
ของมูลนิธโิ รตารีและเอกสารการส่งเสริมที่ Brand Center ซึง่ สามารถช่วยเสริมการนําเสนอของท่านได้
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การหาทุน
หนึ่งในหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสรคือการแจ้งให้สมาชิกสโมสรทราบ
เรื่องราวเกีย่ วกับวิธกี ารทีม่ ูลนิธโิ รตารีทาํ ให้โครงการบําเพ็ญประโยชน์เป็ นไปได้อย่างไร เมื่อสมาชิกสามารถ
เชื่อมโยงโครงการโรตารีกบั การให้ทุนของมูลนิธิ พวกเขาจะเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะมีสว่ นเกีย่ วข้องและบริจาค
เงิน นโยบายการรับเงินบริจาค (Gift Acceptance Policy) ให้ภาพรวมเกีย่ วกับการบริจาคประเภทต่างๆ ที่
มูลนิธโิ รตารีสามารถรับได้
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของสโมสรในความพยายามหาทุนเพือ่ โครงการของสโมสร งานกิจกรรมหรือ
การรณรงค์หาทุนทีป่ ระสบความสําเร็จจะส่งเสริมโครงการทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีจ่ บั ต้องได้ หาก
สโมสรของท่านเลือกทีจ่ ะจัดงานหาทุน ควรจะดําเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. กําหนดว่าท่านต้องการทุนจํานวนเท่าใด กําหนดจํานวนเป้ าหมายและบ่งชี้ประเภทของงานทีจ่ ะทํา
ให้ได้รบั เงินตามจํานวนนัน้ ได้จริง
2. ตัง้ งบประมาณ ตรวจดูว่าสโมสรมีงบประมาณสําหรับการจัดงานเท่าใด กําหนดรายจ่ายและรายรับที่
คาดว่าจะได้
3. บ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการหาทุน กําหนดว่าจะใช้คนจํานวนเท่าใดในการ
วางแผนและดําเนินการหาทุน
4. วางแผนงาน เลือกวันทีแ่ ละสถานทีจ่ ดั งานให้เหมาะสม
5. จัดการเงิ นทุนอย่างเหมาะสม กําหนดกระบวนการติดตามก่อนทีจ่ ะเก็บเงิน และฝากเงินทีเ่ ก็บ
รวบรวมได้ในบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ เฉพาะสําหรับงานนี้ รายงานแก่สโมสรและผูบ้ ริจาคว่าจะใช้ทุนอย่างไร
6. จัดระบบอาสาสมัคร ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ จัดงานหาทุน มอบหมายงานให้อาสาสมัครและจัดให้
สมาชิกของชุมชนมีสว่ นเกีย่ วข้อง
7. เผยแพร่งานหาทุน ทํางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่ บ่งชีก้ ลุ่ม
ผูร้ ่วมงานทีเ่ ป็ นเป้ าหมายในสโมสรและชุมชน และวางแผนงานว่าจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร จัดให้สอ่ื
มีสว่ นร่วมตามความเหมาะสม ท่านสามารถหาทรัพยากรเพือ่ การส่งเสริมได้ท่ี Brand Center
8. จัดงานหาทุน ส่งเสริมอาสาสมัครให้สอดส่องดูแลความก้าวหน้าของงาน บันทึกความสําเร็จและสิง่ ที่
ท้าทาย และวางแผนเพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องเหล่านี้ในช่วงการประเมินผล
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9. ยกย่องอาสาสมัคร ผู้บริ จาค และผู้อปุ ถัมภ์ ส่งคําขอบคุณ รูปภาพ และใบประกาศเกียรติคุณตาม
ความเหมาะสมให้แต่ละบุคคล
10. ประเมินผลของงาน พูดคุยเกีย่ วกับความสําเร็จและความท้าทายของงาน บันทึกความคิดเห็นเพือ่ ที่
นํามาใช้กบั งานหาทุนในอนาคต
11. ทําให้มนใจในความต่
ั่
อเนื่ อง อภิปรายประเด็นทีโ่ ดดเด่นกับเหรัญญิกทีก่ ําลังจะเข้ามารับหน้าที่ และ
กรรมการใหม่ของคณะกรรมการจัดงานหาทุน
ดูความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับงานและทรัพยากรเพือ่ การส่งเสริมจากคําแนะนําในการวางแผนงาน (Event
Planning Guide) ที่ Brand Center และใช้ Rotary Ideas เพือ่ ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายการหาทุน
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กิจกรรมที่ได้รบั ทุนสนับสนุน
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสนับสนุนเพือ่ ส่งเสริมโครงการ ทุนการศึกษา และการอบรมทัวโลกมากมายที
่
ส่ มาชิกเป็ น
ผูป้ ระสานงาน มีทุนสนับสนุ น 2 ประเภทคือ District Grant และ Global Grant ดูรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับ
ทุนสนับสนุ นของโรตารีในเอกสารข้อมูลอ้างอิงของมูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Reference
Guide)
ทุนสนับสนุ นของโรตารีจะช่วยยกระดับคุณภาพและผลกระทบของโครงการของสโมสร โครงการทีด่ กี ว่าจะ
ทําให้สโมสรเป็ นทีส่ นใจของสมาชิกใหม่มากกว่า ควรทําให้สมาชิกมีสว่ นเกีย่ วข้องในโครงการในฐานะทีเ่ ป็ น
ผูว้ างแผนงานและอาสาสมัคร เมื่อเห็นผลกระทบของโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความสําเร็จ พวก
เขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการส่งเสริมโรตารี มูลนิธแิ ละสโมสร ทรัพยากรของภาคและพนักงานฝ่ ายทุน
สนับสนุ นของโรตารีสามารถช่วยในการสมัครขอรับทุนสนับสนุ นและชีแ้ นะกระบวนการทุนสนับสนุ น
ลงชื่อบอกรับจดหมายข่าว Giving & Grants Newsletter เพือ่ รับข้อมูลข่าวสารล่าสุด คําแนะนํา และ
ทรัพยากรต่างๆ สําหรับทุนสนับสนุ นของโรตารี
กิจกรรมทุนสนับสนุ นได้รบั การสนับสนุ นจากเงินทีบ่ ริจาคแก่มลู นิธซิ ง่ึ สามารถบ่งชีใ้ ห้แก่กองทุนประจําปี
กองทุนถาวร หรือกองทุนโปลิโอพลัส
• กองทุนประจําปี เป็ นแหล่งเงินทุนหลักของทุนสนับสนุ นและกิจกรรมของโรตารี ความคิดริเริม่
โรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี (Every Rotarian, Every Year Initiative) ส่งเสริมให้สมาชิกมีสว่ นร่วม
ในโครงการของมูลนิธแิ ละบริจาคแก่กองทุนประจําปี ทุกปี
• กองทุนถาวร เงินบริจาคแก่กองทุนถาวรจะทําให้มนใจในการอยู
ั่
่รอดระยะยาวของทุนสนับสนุ นและ
โปรแกรมของมูลนิธิ เงินตามอัตราส่วนของมูลค่ารวมทัง้ หมดของกองทุนจะถูกส่งเข้าทุนสนับสนุนและ
โปรแกรมของมูลนิธใิ นแต่ละปี
• กองทุนโปลิ โอพลัส สมาชิกสโมสรควรจะบริจาคเงินให้แก่กองทุนโปลิโอพลัส ซึง่ จะช่วยทําให้ความ
พยายามในการให้ภูมคิ ุม้ กันโรคดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทังโลกนี
่
้ได้รบั การประกาศว่าปลอด
จากโรคโปลิโอ
คําแนะนํา Global Grants (A Guide to Global Grants) ให้ภาพรวมของกระบวนการสมัครขอรับทุน Global
Grant และการพัฒนาโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทย่ี งยื
ั ่ นและประสบความสําเร็จ
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การปกป้ องดูแลเงิ นทุนและการมีคณ
ุ สมบัติ
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการทีส่ ง่ เสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลก สันถวไมตรี และสันติภาพ
โดยการปรับปรุงสุขภาพ การสนับสนุนการศึกษา และการขจัดความยากจน สมาชิกโรตารีสนับสนุน
โครงการต่างๆ นับพันทีช่ ่วยจัดหานํ้าสะอาด ต่อสูโ้ รคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมสันติภาพ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่ ผ่านมูลนิธโิ รตารี มูลนิธยิ งั เป็ นผูน้ ําในการต่อสูเ้ พือ่ ขจัดโรคโปลิโออีกด้วย
กระบวนการมีคุณสมบัตชิ ่วยทําให้มนใจว่
ั ่ าภาคหรือสโมสรเข้าใจหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการเงินของทุน
สนับสนุ นของมูลนิธแิ ละมีพนั ธสัญญาในการจัดการทุนสนับสนุ นอย่างมีจริยธรรม ภาครับผิดชอบในการทํา
ให้สโมสรในภาคมีคุณสมบัติ หลังจากทีภ่ าคทําให้สโมสรมีคุณสมบัตใิ นการมีสทิ ธิขอรั
์ บทุนแล้ว ท่านอาจจะ
สมัครขอรับทุน Global Grant ได้ มูลนิธมิ ขี อ้ กําหนดสําหรับการมีคุณสมบัตขิ องสโมสร 2 ประการคือ
• นายกรับเลือกหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากสโมสรต้องเข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนของ
ภาค
• นายกสโมสรและนายกรับเลือกต้องลงนามในบันทึกความเข้าใจของสโมสร (Club Memorandum of
Understanding – MOU) ในนามของสโมสร
ภาคของท่านอาจจะมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติมได้
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คําถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านในฐานะประธาน
มีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

คณะกรรมการของท่านจะส่งเสริมให้สมาชิกบริจาคแก่มูลนิธโิ รตารีทุกปี ได้อย่างไร? และช่วยในเรื่องการ
บริจาคได้อย่างไร?

ท่านจะสนับสนุนมูลนิธไิ ด้อย่างไรบ้าง? และจะจูงใจให้สมาชิกบริจาคได้อย่างไร?

ท่านจะส่งเสริมมูลนิธแิ ก่สมาชิกในชุมชนอย่างไร?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ? ท่านจะสนับสนุ นพวกเขาอย่างไร?
ท่านมีแผนงานอะไรบ้างในการจัดกิจกรรมหาทุน?
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