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รายละเอียดงานของ
เลขานุการสโมสร
เลขานุ ก ารสโมสรทุก สโมสรมีห น้ าที่ร บั ผิดชอบคล้ายคลึงกัน ในการช่ว ยให้ ส โมสรดาเนินงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับหน้าทีเ่ หล่านี้ได้ในคู่มอื เล่มนี้

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
พบกับเลขานุการทีก่ าลังจะหมดวาระและรับมอบบันทึกต่างๆ ของสโมสร
พบกับเจ้าหน้าทีส่ โมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกเพื่อวางแผนงานในปี ของท่าน
สร้างบัญชี My Rotary ที่ Rotary.org หากยังมิได้ดาเนินการ
ปรับปรุงบันทึกข้อมูลของสโมสรและรายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary หรือโดยระบบการจัดการ
ของสโมสร (Club Management System)
ทาให้มนใจว่
ั ่ าเหรัญญิกสโมสรมีใบแจ้งหนี้สโมสรซึง่ ครบกาหนดต้องชาระในเดือนมกราคมและกรกฎาคม
ทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการบริหารสโมสร และกรรมการบริหารจัดการสโมสร
จดบันทึกการประชุมสโมสร การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร และการประชุมกิจกรรมสโมสร
ปรับข้อมูลของสโมสรและเจ้าหน้าทีส่ โมสรให้เป็ นปั จจุบนั สาหรับทาเนียบฉบับทางการ (Official
Directory) และบันทึกต่างๆ ของโรตารี
จัดการเกีย่ วกับจดหมายโต้ตอบของสโมสร ตอบอีเมล และส่งจดหมายรวมทัง้ 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
จัดทารายงานประจาปี ของสโมสรเมือ่ สิน้ ปี โรตารี
ช่วยนายก เหรัญญิก และคณะกรรมการสโมสรตามทีจ่ าเป็ น
พบกับผูท้ จ่ี ะมารับหน้าทีต่ ่อจากท่านและส่งมอบบันทึกต่างๆ ของสโมสร
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ทางานร่วมกับนายกสโมสร
และคณะกรรมการต่างๆ
ทางานร่วมกับนายกสโมสร
ก่อนเริม่ ต้นปี ควรพบปะกับนายกสโมสรของท่านเพื่อหารือเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และ
การวางแผนการทางานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น นายกสโมสรอาจจะเป็ นผูน้ าการประชุม แต่ท่านอาจจะเป็ น
ผูว้ างแผนงานและจัดเตรียมระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร เรือ่ งอื่นๆ ทีอ่ าจจะต้องการพูดคุยกับ
นายก มีอาทิ
• รายงานของสโมสร
• Membership Leads
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเข้าประชุม
• ความถีข
่ องการประชุม
• การสื่อสารของสโมสร
• กระบวนการตอบอีเมลและจดหมายต่างๆ
ท่านอาจจะต้องการปรึกษาหารือว่างานใดควรมอบหมายให้ผนู้ าสโมสรคนอื่นและพูดคุยถึงการมอบสิทธิ ์
การเข้าถึงข้อมูลที่ My Rotary เพื่อแบ่งปั นระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์กบั พวกเขา
การประชุมร่วมกับผูน้ าสโมสรในปั จจุบนั จะช่วยให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับเป้ าหมายของสโมสร โครงการและกิจกรรม
หากเป็ นไปได้ ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดปั จจุบนั เพื่อเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกี่ยวกับวิธ ี
ปฏิบตั ใิ นการบริหารของสโมสร เพื่อให้ท่านมันใจในความต่
่
อเนื่อง
ท่านจะทางานอย่างใกล้ชดิ กับเหรัญญิกสโมสรด้วย ดูหลักสูตร Treasurer Basics ที่ Learning Center เพื่อ
หารายละเอียดเกี่ยวกับค่าบารุง การรายงานการเงิน การบริจาคและทุนสนับสนุ น

ทางานร่วมกับคณะกรรมการต่างๆ
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรโดยอัตโนมัติ ซึง่ มีหน้าที่
รับผิดชอบคือ
• วางแผนการประชุมสโมสรและงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ
• จัดกิจกรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก
• จัดทาจดหมายข่าวของสโมสร และปรับปรุงเว็บไซต์รวมทัง้ บัญชีส่อ
ื ทางสังคมของสโมสรให้เป็ น
ปั จจุบนั
ท่านควรจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรเพื่อหารือเกีย่ วกับความคิดริเริม่ และวิธที ่ี
ท่านจะให้การสนับสนุ น
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การสื่อสารของสโมสร
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างหนึ่งของเลขานุการสโมสร คือ ทางานกับคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาคแก่สมาชิกผ่านทางจดหมายข่าว เว็บไซต์ และบัญชีส่อื ทางสังคมของ
สโมสร
คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาจดหมายข่าว ในฐานะกรรมการในคณะนี้
ท่านสามารถช่วยจัดเตรียมเนื้อหา เช่น รายงานของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการบริหาร และ
บทความต่างๆ จากสารผูว้ ่าการภาครายเดือน ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาทีน่ ่ าสนใจและตรงประเด็นสาหรับ
สารสโมสรได้จากนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสารโรตารีประเทศไทยซึง่ เป็ นนิตยสารภูมภิ าคของโรตารี
My Rotary หรือจดหมายข่าว Rotary Leader

เว็บไซต์และสื่อทางสังคม
เว็บไซต์และบัญชีส่อื ทางสังคมของสโมสรเป็ นการแสดงตัวตนของสโมสรบนระบบออนไลน์ทใ่ี ห้ขอ้ มูล
ข่าวสารและส่งเสริมสโมสรแก่สมาชิกปั จจุบนั และสมาชิกทีค่ าดหวัง ชุมชน และสานักข่าวในท้องถิน่ ต้อง
มันใจว่
่ าเนื้อหาเป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง และโพสต์ของท่านน่าสนใจและปรับให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
จัดทาปฏิทนิ เพื่อวางแผนเนื้อหาและจัดการแสดงตัวตนบนสื่อทางสังคมให้มกี ารเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เยีย่ มชม Brand Center ของโรตารีเพื่อหาต้นแบบ (Template) จดหมายข่าวและแบนเนอร์ รูปภาพ โฆษณา
การนาเสนอต่างๆ และอื่นๆ ซึง่ ทัง้ หมดแสดงให้เห็นโลโก้โรตารี ท่านเพียงแต่ดาวน์โหลดและปรับแต่งให้เข้า
กับความต้องการของสโมสร ใช้ Quick Start Guide for Club Websites เพื่อจัดทาการนาเสนอสโมสรในระบบ
ออนไลน์ให้มชี วี ติ ชีวา

การสื่อสารกับผู้ว่าการภาคและพนักงานของโรตารี
แจ้งผูว้ ่าการภาคและพนักงานของโรตารีเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของสโมสร ผูว้ ่าการภาคสามารถ
แบ่งปั นข้อมูลกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค หรือสโมสรอื่นๆ บนเว็บไซต์ของภาค
ประกาศแจ้งโครงการและงานกิจกรรมทีป่ ระสบความสาเร็จที่ Rotary Showcase บอกเล่าให้โรตารีทราบ
เกีย่ วกับความคิดริเริม่ หรือกลยุทธ์ทส่ี โมสรพบว่ามีประสิทธิภาพ แบ่งปั นเรือ่ งราวความสาเร็จกับผูแ้ ทนฝ่ าย
สนับสนุ นสโมสรและภาค (CDS) พนักงานของโรตารีอาจจะเขียนเรือ่ งราวเหล่านัน้ ลงในสิง่ พิมพ์ต่างๆ
หรือที่ My Rotary

บันทึกข้อมูลและเอกสารสาคัญของสโมสร
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านต้องจัดการเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทุกเรือ่ งของสโมสรเมือ่ เริม่ ต้นปี โรตารี
สอบถามเลขานุการทีก่ าลังจะหมดวาระเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ วัสดุอุปกรณ์สานักงานและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่างๆ
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เอกสารสาคัญของสโมสร
สโมสรของท่านอาจจะมีเอกสารสาคัญทีเ่ ป็ นข้อมูลเกีย่ วกับประวัตขิ องสโมสรและโรตารี เช่น
• ใบสมัครเป็ นสมาชิกของโรตารี รวมทัง้ รายชื่อสมาชิกก่อตัง้
• เอกสารทีเ่ กีย
่ วกับการเปลีย่ นแปลงชื่อหรือสถานทีป่ ระชุมของสโมสร
• ธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสรทีม
่ กี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไข
• ประกาศต่างๆ และบันทึกการประชุม
• สรุปข่าว รูปภาพ สไลด์ หรือวิดโี อทีเ่ กีย
่ วกับสโมสร รวมทัง้ โครงการและกิจกรรมต่างๆ
จดบันทึกเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดวาระการดารงตาแหน่ง รวมทัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้แบ่งปั นกับโรตารีและภาค
เมือ่ สิน้ ปี ทางานร่วมกับนายกหรือคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรในการเขียนรายงานประจาปี เพื่อเก็บ
เป็ นเอกสารสาคัญของสโมสร รวมทัง้ สรุปกิจกรรมตลอดทัง้ ปี รูปภาพของเจ้าหน้าทีแ่ ละงานกิจกรรมต่างๆ
ชื่อสมาชิกใหม่ และความสาเร็จทีโ่ ดดเด่น

รายงานครึ่งปี และรายงานประจาปี
ทางานกับเหรัญญิกสโมสร หากสโมสรของท่านมีเหรัญญิก เพื่อเตรียมรายงานคือรายงานรับ -จ่ายในปี
ปั จจุบนั เพื่อนาเสนอแก่สโมสรภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
เมือ่ สิน้ ปี โรตารี ให้จดั เตรียมรายงานประจาปี เพื่อนาเสนอในการประชุมสโมสรครัง้ สุดท้ายของปี นายก
สโมสรจะจัดเตรียมรายงานด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จึงควรร่วมมือกับนายกเพื่อหลีกเลีย่ งการทางานซ้าซ้อน
รายงานของท่านควรจะทบทวนถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี รวมทัง้ มติของคณะกรรมการบริหารสโมสร การ
เปลีย่ นแปลงข้อบังคับ การเพิม่ และสูญเสียสมาชิก และโครงการทีด่ าเนินต่อเนื่องซึง่ มิได้มอี ยูใ่ นรายงานของ
นายกสโมสร
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การประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร (Board Meetings)
ท่านเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสโมสรร่วมกับนายก นายกรับเลือก (หรือนายกนอมินี หากยังไม่ม ี
การเลือกตัง้ ผูท้ าหน้าทีแ่ ทน) เหรัญญิก นายกเพิง่ ผ่านพ้น และกรรมการบริหารอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสโมสร อุปนายกและปฏิคมอาจจะเป็ นกรรมการบริหารสโมสรด้วย
นายกสโมสรเป็ นผูด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยทัวไปแล้
่
วเลขานุการมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
• ทางานร่วมกับนายกเพื่อกาหนดวาระการประชุม
• ส่งจดหมายเชิญประชุมถึงกรรมการบริหารและยืนยันการเข้าร่วมประชุม
• จดรายงานการประชุมและทารายงานให้แก่สโมสรภายใน 60 วันหลังการประชุม
• จัดหาเอกสารประกอบตามความจาเป็ น
• เชิญผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาคตามความเหมาะสม
ก่อนทีจ่ ะเริม่ วาระ นายกสโมสรรับเลือกอาจจะประชุมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกเพื่อเตรียมการ
สาหรับปี ทจ่ี ะมาถึง

การประชุมสโมสร (Club Meetings)
ทางานกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรในการวางแผนการประชุมสโมสรทีส่ นุกและน่าสนใจ
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่า สโมสรทีม่ คี วามยืดหยุ่นเกีย่ วกับเวลา สถานทีแ่ ละวิธกี ารประชุม จะสามารถดึงดูด
สมาชิกได้มากกว่าและทาให้สมาชิกปั จจุบนั มีส่วนร่วมอยู่เสมอ
สโมสรสามารถทาให้การประชุมมีความยืดหยุน่ มากขึน้ โดย
• ลดความถีข
่ องการประชุมลง ตราบเท่าทีย่ งั ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
• นับโครงการบาเพ็ญประโยชน์หรืองานพบปะสังสรรค์เป็ นการประชุม
• จัดให้มก
ี ารสลับระหว่างการประชุมแบบออนไลน์และแบบพบปะกัน หรือใช้ทงั ้ 2 รูปแบบในเวลา
เดียวกัน (เช่น สมาชิกสามารถร่วมการประชุมแบบพบปะกันผ่านการพูดคุยทางวิดโี อ)
ขอให้สร้างสรรค์และสนุกสนาน! ทางานร่วมกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อพัฒนาการ
ประชุมทีม่ คี วามยืดหยุน่ และดึงดูดความสนใจ ท่านสามารถหาแนวความคิดทีจ่ ะทาให้สโมสรมีประสิทธิภาพ
สนุกสนาน และตรงประเด็นได้จากเอกสารเป็นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยูเ่ สมอ: แผนผูน้ าสโมสรของท่าน (Be a
Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบซึง่ เป็ นตัวอย่างและตัวอย่างการใช้
รูปแบบเหล่านัน้ ของสโมสร
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การประชุมปกติ
•

•

•

•

•

•
•
•

•

ให้เวลาสมาชิกแบ่งปั นความคิดเห็นในการทาให้ชมุ ชน
ดีขน้ึ
ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ
เสนอให้สมาชิกมีทางเลือกในการมีสว่ นร่วมโดยสมัคร
ใจ หากไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
ให้สมาชิกได้พดู คุยเกีย่ วกับตนเองแทนการจัดให้ม ี
ผูบ้ รรยาย
จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme) ต่างๆ
กัน
หมุนเวียนสถานทีป่ ระชุม
จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับงานโรตารีในช่วงครึง่
แรกของการประชุม และใช้ชว่ งหลังสาหรับกิจกรรมที่
สนุกสนาน
เชิญสมาชิกทีค่ าดหวังให้พดู คุยในฐานะทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญธุรกิจในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของท่าน

งานกิ จกรรมสังคม
•

•

•

•

จัดให้มกี ารประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจาปี
เพือ่ ความสนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ ด้ทาใน
ปี ทผ่ี า่ นมา
ประชุมเดือนละหนึ่งครัง้ ทีร่ า้ นอาหารหรือสถานที่
อืน่ เพือ่ เป็ นการพบปะสังสรรค์
วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเทีย่ วซึง่ รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้
ปี
เฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญส่วนตัวและโอกาส
พิเศษอืน่ ๆ ทีส่ าคัญของสมาชิก

โครงการบาเพ็ญประโยชน์

งานการเป็ นเครือข่ายและการอบรม
•

•

•

จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพือ่ สร้างความสัมพันธ์และ
ไมตรีจติ ระหว่างกัน
จัดงานการเป็ นเครือข่ายร่วมกับโรทาแรคเทอร์และเชิญ
ผูม้ วี ชิ าชีพด้านธุรกิจในชุมชนมาร่วม เพือ่ ให้สโมสรเป็ น
ทีร่ จู้ กั มากขึน้ เพือ่ นาสมาชิกใหม่เข้ามาและเพือ่ สร้าง
การเป็ นเพือ่ นร่วมโครงการทีอ่ าจจะเป็ นไปได้
วางแผนงานอบรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเป็ นผูน้ าของ
สมาชิก หรือสอนทักษะความชานาญใหม่ๆ ซึง่ จะช่วย
พวกเขาในการดาเนินโครงการ

•

•

•

•

เป็ นเพือ่ นร่วมโครงการกับองค์กรอืน่ เพือ่ ขยาย
ขอบเขตการทางานสูภ่ ายนอก
ทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่
พวกเขามีความสนใจอย่างจริงจัง
สร้างโอกาสในการทางานอาสาสมัครในชุมชน
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และพูดคุยถึง
ประสบการณ์ในการประชุมหลังจากนัน้
จัดให้โรทาแรคเทอร์มสี ว่ นร่วมในการเสนอแนะ
และเป็ นผูน้ าโครงการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมี
สมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา

หน้าทีร่ บั ผิดชอบของท่านเกี่ยวกับการประชุมสโมสรอาจจะรวมถึง
• จัดเตรียมประกาศต่างๆ
• วางแผนโปรแกรมต่างๆ
• จัดทากาหนดการเกีย
่ วกับผูบ้ รรยายรับเชิญ
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แจกและเก็บป้ ายชื่อ
• จัดทาคะแนนการเข้าประชุม (หากสโมสรเลือกจะทา)
• จ่ายค่าอาหาร
• จัดเตรียมการต่างๆ สาหรับผูบ
้ รรยายจากภายนอก (การเดินทาง ค่าใช้จา่ ยต่างๆ จดหมายขอบคุณ)
• จัดเอกสารการประชุมทดแทนให้แก่โรแทเรียนทีม
่ าเยือน
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาสามารถช่วยท่านได้อย่างไรกับ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของสโมสร
•

การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assemblies)
การประชุมกิจกรรมสโมสร คือ การประชุมทีม่ งุ่ หมายจะให้แรงบันดาลใจและให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
สโมสรส่วนใหญ่จดั ประชุมกิจกรรมสโมสร 4-6 ครัง้ ต่อปี ในขณะทีบ่ างสโมสรจัดการประชุมกิจกรรมสโมสร
ทุกเดือน สมาชิกทุกคนควรได้รบั การสนับสนุ นให้เข้าร่วมประชุม บทบาทของท่านคือการกาหนดการประชุม
กิจกรรมสโมสรโดยการหารือกับนายก ทางานร่วมกับนายกและคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเพื่อ
จัดการประชุมนี้ จดบันทึกการประชุม และช่วยเหลือนายกในระหว่างการประชุม
ท่านอาจจะใช้การประชุมกิจกรรมสโมสรเพื่อวัตถุประสงค์ดงั 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
่ การมีส่วนร่วมในโปรแกรมของโรตารีและมูลนิธโิ รตารี
• เฉลิมฉลองความสาเร็จของสโมสรและสมาชิก

การเยี่ยมของผู้ว่าการภาค (Governor’s Visit)
ผูว้ ่าการภาคจะเยีย่ มสโมสรทุกสโมสรในภาค ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ผูว้ ่าการภาครับเลือกหรือผูช้ ่วยผูว้ ่า
การภาคของท่านจะแจ้งกาหนดวันเยีย่ ม สอบถามนายกว่าต้องการให้จดั เตรียมสิง่ ใดบ้าง เช่น รายงานโดย
ละเอียดเกีย่ วกับแผนงานของสโมสร กิจกรรม และความสาเร็จ เตรียมพร้อมทีจ่ ะพูดคุยเกีย่ วกับความ
ก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายของสโมสร สอบถามผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคหากมีคาถามเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ วู้ ่าการภาค
คาดหวังจากสโมสร
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ข้อบังคับและการเลือกตัง้
ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร
นโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ขิ องสโมสรถูกบันทึกอยูใ่ นธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร ทบทวนธรรมนูญของ
สโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสอดคล้องกับธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลังจากการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารีแต่ละครัง้ และต้องทบทวนข้อบังคับสโมสรเช่นเดียวกัน โดย
การใช้ขอ้ บังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารีเพื่อการอ้างอิง

การเลือกตัง้
การประชุมประจาปี เพื่อเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งจัดขึน้ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ในการเตรียมการเลือกตัง้
ต้องแจกรายละเอียดทีเ่ ป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละตาแหน่งในความยาวหนึ่งหน้ากระดาษให้แก่ผสู้ มัครที่
คาดหวัง หรือตีพมิ พ์คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเป็ นนายก เหรัญญิก เลขานุการ และบทบาทผูน้ าอื่นๆ ของสโมสร
บนเว็บไซต์ของสโมสรหรือในจดหมายข่าว
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการได้จากข้อบังคับสโมสรของท่านและข้อบังคับเสนอแนะของสโมสร
โรตารี
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ค่าบารุง ใบแจ้งหนี้สโมสร
และรายงานการเงิน
สโมสรของท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการและติดตามเงินทีร่ บั เข้าและจ่ายออกไป และดาเนินงานตาม
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ในปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ การส่งเสริมและทาให้มนใจในการปฏิ
ั่
บตั ทิ างการเงินทีโ่ ปร่งใส และ
หากเป็ นไปได้ ควรแต่งตัง้ คณะกรรมการการเงินเพื่อดูแลและช่วยในการวางแผนทีท่ าให้เกิดความต่อเนื่อง
เลขานุการและเหรัญญิกทางานร่วมกับนายกเพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการบริหารตรวจสอบการเงินของ
สโมสรและการชาระใบแจ้งหนี้ตรงตามกาหนดเวลา ท่านจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลายเรือ่ งร่วมกัน ดังนี้
• เก็บและบันทึกเงินค่าบารุง
• ตรวจสอบใบแจ้งหนี้สโมสรและชาระเงินตรงตามเวลา
• จัดการกับค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีย่ งั ไม่ได้ชาระ
• ส่งเงินบริจาคให้มลู นิธโิ รตารีในนามของสโมสร
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะมีแนวทางการทางานอย่างไรเพื่อช่วยให้สโมสรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบารุงและค่าธรรมเนี ยม
โรแทเรียนต้องชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมให้แก่สโมสร ภาค และโรตารีสากล

ค่าบารุงสโมสร
สโมสรต้องกาหนดจานวนเงินค่าบารุงสโมสรและค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า (หากเรียกเก็บ) เงินค่าบารุง
เหล่านี้ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชุม อาหาร ของขวัญวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
หากสมาชิกไม่ชาระค่าบารุงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกาหนด เลขานุการสโมสรต้องส่งจดหมายเตือน
โดยระบุจานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกาหนดทีต่ อ้ งชาระ หากยังไม่ชาระภายใน 10 วันทีแ่ จ้งเตือน
คณะกรรมการบริหารอาจจะเลือกทาการเพิกถอนสมาชิกภาพ

คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาคืนสมาชิกภาพให้เมือ่ สมาชิกนัน้ ส่งคาขอเป็ นทางการและชาระหนี้คง
ค้างทัง้ หมดแก่สโมสร

ค่าบารุงภาค
ภาคของท่านอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับกิจกรรมทีภ่ าคอุปถัมภ์ หากมีการเรียก
เก็บ ต้องดูกระบวนการในการเก็บค่าธรรมเนียมภาค การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมต้องได้รบั การอนุ มตั จิ าก
สโมสรทีก่ ารประชุมอบรมภาคประจาปี การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค หรือการสัมมนาอบรมนายกรับ
เลือก
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ใบแจ้งหนี้ สโมสร (ค่าบารุงโรตารีสากล)
โรตารีสากลแจ้งหนี้สโมสรปี ละ 2 ครัง้ สาหรับค่าบารุงรายหัวและค่าสมาชิกเข้ากลางปี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของโรตารีสากล ท่านจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ในต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนมกราคม ทัง้ นี้ สามารถ
ชาระเงินหรือดูใบแจ้งหนี้สโมสรได้ท่ี My Rotary ไปทีแ่ ท็ป Manage > Club Administration เพื่อดูใบแจ้ง
หนี้สโมสร ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Club Invoice FAQ
• ค่าบารุงโรตารีสากลรายหัว
คนละ 34.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี โรตารี 2019-20 คนละ 34.50 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2020-21 คน
ละ 35.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2021-22 และคนละ 35.50 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2022-23 ค่าบารุง
โรตารีสากลคานวณจากจานวนสมาชิกทีร่ ายงานแก่โรตารีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม
ของทุกปี เนื่องจากต้องชาระเงินเต็มจานวนและไม่สามารถปรับเปลีย่ นได้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่
เลขานุการและเหรัญญิกต้องทางานร่วมกับนายกเพื่อจัดทารายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
• ค่าธรรมเนี ยมโรตารีสากล
โรตารียงั คงเรียกเก็บค่าบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารซึง่ เป็ นข้อบังคับ ค่าธรรมเนียมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ของโรตารี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยความรับผิด โรแทเรียน 2 คนซึง่ อยูบ่ า้ นเดียวกัน
อาจจะเลือกบอกรับนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสารฉบับภูมภิ าคร่วมกันได้ ค่าธรรมเนียมของ
นิตยสารภูมภิ าคบางฉบับถูกเรียกเก็บโดยตรงจากบรรณาธิการ
สโมสรในบางประเทศอาจจะต้องมีขอ้ พิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งค่าบารุงและค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อกับ
ผูแ้ ทนการเงินหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ตัวอย่างเช่น
➢
➢

➢

➢

สโมสรทีใ่ ห้บริการโดยโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มโี ครงสร้างค่าบารุงของตนเอง
สโมสรในประเทศออสเตรเลียอยูภ่ ายใต้ระบบภาษีสนิ ค้าและบริการสาหรับค่าบารุงโรตารีสากล
ภาค และสโมสรรวมทัง้ การบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารภูมภิ าค
สโมสรในอินเดียอยู่ภายใต้ระบบภาษีการบริการในเรือ่ งค่าบารุงโรตารีสากล ภาค และสโมสร
รวมทัง้ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่โรตารีรวมทัง้ ค่าประชุม Presidential Summit ยกเว้นค่า
บอกรับสมาชิกนิตยสารโรตารี
ในบางประเทศ การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของสโมสร (เช่น เพิม่ ค่าบารุง) จะต้องมีการจดทะเบียน
กับรัฐบาลด้วย
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การสิ้นสุดสมาชิกภาพและการขอคืนสมาชิกภาพของสโมสร
หากสโมสรไม่ชาระใบแจ้งหนี้ โรตารีสากลจะยุบเลิกสมาชิกภาพและสโมสรจะไม่ได้รบั บริการใดๆ จาก
โรตารีหรือภาคอีกต่อไป โรตารียงั อาจจะระงับการให้บริการ (Suspension) หรือยุบเลิก (Termination)
สโมสรได้หากมีสมาชิกสโมสรทีใ่ ช้เงินทุนจากมูลนิธโิ รตารีในทางทีผ่ ดิ นโยบายการสิน้ สุดสมาชิกภาพและ
การขอคืนสมาชิกภาพระบุไว้ดงั นี้
ใบแจ้งหนี้ สโมสรจะถูก
จัดทาในวันที่ 1 กรกฎาคม
และ 1 มกราคม
• จะมีการส่งใบแจ้งเตือนให้
สโมสรทีเ่ ป็ นหนี้ $250 หรือ
เกินกว่า 60 วันหลังวันครบ
กาหนด
• สโมสรทีม่ หี นี้คา้ งจ่าย
$250 หรือมากกว่า จะถูก
ยุบเลิกหลังจากครบกาหนด
จ่ายแล้ว 120 วัน

ข้อกาหนดในการขอคืน
สมาชิ กภาพ
สโมสรมีเวลา 150 วัน
(5 เดือน) ในการสมัครขอคืน
สมาชิกภาพ
ในการขอคืนสมาชิกภาพ
• ต้องชาระเงินคงค้างทัง้ หมด
ในอดีตตัง้ แต่เริม่ ต้นทีถ่ ูก
ยุบเลิก
• ต้องชาระค่าขอคืนสมาชิก
ภาพ $30 ต่อสมาชิกหนึ่ง
คน

การสูญเสียใบชาร์เตอร์
• หากสโมสรไม่ทาตาม
ความรับผิดชอบด้าน
การเงินทัง้ หมดภายใน
150 วัน (5 เดือน) ทีถ่ ูก
ยุบเลิก สโมสรจะสูญเสีย
ใบชาร์เตอร์เดิม
• สโมสรไม่มสี ทิ ธิ ์ขอคืน
สมาชิกภาพได้อกี

รายงานการเงิน
เหรัญญิกมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรายงานดังต่อไปนี้
• รายงานการเงินแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรทุกเดือน
• นาเสนอรายรับและรายจ่ายประจาเดือนของสโมสร
• แจ้งผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวมของแต่ละเดือน
• ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามทีจ่ าเป็ นในการประชุมสโมสร ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารสโมสรและการประชุมสโมสรจะต้องมีบนั ทึกงบการเงินและรายจ่ายทีต่ รงกับกิจกรรมทีใ่ ช้
เงินจริงต้องเก็บบันทึกไว้ทุกครัง้ เผื่อกรณีทส่ี โมสรจะต้องอธิบายการใช้เงินในช่วงเวลาทีเ่ จาะจง
• นาเสนอรายงานครึง่ ปี ในการประชุมประจาปี ทจ่ี ดั ขึน้ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมเพื่อการเลือกตัง้
เจ้าหน้าที่ ซึง่ ต้องมีรายรับ-รายจ่ายของปี ปัจจุบนั และรายงานการเงินของปี ทผ่ี ่านมารวมอยูด่ ว้ ย
• จัดทารายงานประจาปี ทม่ี รี ายละเอียดครบถ้วนเมือ่ สิน้ ปี โรตารี
• จ้างนักบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตทิ ม่ี ไิ ด้เป็ นสมาชิกให้ตรวจสอบกิจกรรมการเงินของสโมสรทุกปี หาก
สโมสรของท่านมีสโมสร Satellite ต้องส่งรายงานการเงินทีต่ รวจสอบหรือพิจารณาทบทวนแล้ว
ให้แก่นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วย
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• เหรัญญิกอาจจะรับหน้าทีก่ รอกแบบฟอร์มภาษีให้สโมสรด้วย ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายภาษี
ของประเทศ หากสโมสรแยกกองทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อมูลนิธ ิ หรือหากเป็ นรูปแบบของบริษทั
อาจจะมีขอ้ กาหนดตามกฎหมายเป็ นพิเศษ ควรปรึกษาข้อสงสัยเกีย่ วกับภาษีเฉพาะด้านกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสโมสรหรือในชุมชน
เจ้าหน้าทีส่ โมสรสามารถเข้าถึงรายงานการบริจาคเงินและการยกย่องได้ท่ี My Rotary เมือ่ เริม่ ต้นปี
เลขานุการควรมอบรายงานการเงินของสโมสรในปี ทผ่ี ่านมาให้แก่เหรัญญิกเพื่อจะให้ทราบว่ามีหนี้คงค้างที่
ต้องชาระหรือมีค่าธรรมเนียมทีต่ อ้ งเก็บหรือไม่ เลขานุ การควรทางานกับเหรัญญิกเพื่อเตรียมรายงาน
การเงินฉบับสมบูรณ์เพื่อนาเสนอในการประชุมครัง้ แรกของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ต้องมันใจว่
่ า สถานภาพการเงินของสโมสรทีบ่ นั ทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรแสดงให้เห็นถึงงบประมาณของสโมสรอย่างถูกต้อง

การจัดทางบประมาณสาหรับปี ต่อไป
คณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกจะต้องจัดทางบประมาณใหม่สาหรับปี โรตารีทร่ี บั ตาแหน่ง เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกไม่สามารถตัดสินใจได้จนกว่าจะรับตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ
งบประมาณของปี ถดั ไปจึงต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและลดความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้มงวดเมือ่ มีการวางแผนงาน
งบประมาณ เหรัญญิกรับเลือกและคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกควรดาเนินการดังนี้
• พิจารณาประวัตกิ ารเงินของสโมสรเพื่อทีจ่ ะกาหนดรายรับและรายจ่ายทีน่ ่ าจะเป็ น
• ร่วมมือกับเหรัญญิกปั จจุบนั และคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั เพื่อหารือว่าควรจะใส่อะไรไว้ใน
งบประมาณปี หน้าบ้าง
• ปรับเรือ่ งลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามให้เป็ นปั จจุบนั ทัง้ สาหรับสมุดเช็คและการถอนเงินจาก
ธนาคารเมือ่ มีการเปลีย่ นตาแหน่งและบทบาทของเจ้าหน้าที่ ต้องมีผมู้ อี านาจลงนามในการถอนเงิน
2 คน
• แบ่งรายรับและรายจ่ายออกเป็ นส่วนสาหรับการดาเนินงานของสโมสรและส่วนกองทุนเพื่อการกุศล
• ตัง้ กองทุนสารอง หากสโมสรยังไม่มกี องทุนนี้
ท่านสามารถหาเอกสารปฏิบตั งิ านเรือ่ งงบประมาณ (Budget Worksheet) ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้
จากหลักสูตร Club Treasurer Basics ที่ Learning Center
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การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
และมูลนิธิของสโมสร
มูลนิธโิ รตารีเป็ นเครือ่ งมือเพื่อทาการกุศลของโรตารีและได้รบั การสนับสนุ นจากการบริจาคเงินโดยสมัครใจ
ของสมาชิกและมิตรสหายของโรตารีเท่านัน้ เจ้าหน้าทีส่ โมสรดาเนินการและเก็บรักษาบันทึกการบริจาค
ให้แก่มลู นิธโิ รตารี ซึง่ มิได้ทาผ่าน My Rotary
• ต้องแจ้งชื่อเหรัญญิกที่ My Rotary
• เหรัญญิกมักจะเป็ นผูส้ ่งเงินบริจาคและช่วยสโมสรในการสมัครขอรับทุนและดูแลติดตามเรือ่ งทุน
สนับสนุ น จงทางานกับคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของท่านเพื่อจัดการทุนสนับสนุ นของโรตารี ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมทีแ่ ท็ป Global Grant

การบริจาคเงิน
สมาชิกและสโมสรสามารถบริจาคเงินให้มลู นิธเิ มือ่ ใดก็ได้โดยบัตรเครดิตที่ My Rotary และที่ Rotary.org
เจ้าหน้าทีส่ โมสรอาจจะส่งเงินบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
• หลังจากการลงชื่อเข้าใช้ท่ี My Rotary แล้ว ไปที่ Manage > Club & District Administration > Club
Giving ซึง่ จะมีตวั เลือกในการบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสร
• การบริจาคของแต่ละบุคคลอาจส่งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือแฟกซ์ โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้
มูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Contribution Form)
• เมือ่ มีการส่งเงินบริจาคหลายๆ รายพร้อมกัน ควรกรอกแบบฟอร์มการบริจาคหลายราย (Multiple
Donor Form)
• หากส่งการบริจาคอื่นนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นเงินแล้ว เช่น หุน้ หลักทรัพย์ กรมธรรม์ประกันชีวติ
ทรัพย์สนิ และมรดก ต้องติดต่อกับพนักงานที่สานักงานใหญ่โรตารีหรือสานักงานระหว่างประเทศของ
ท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากนโยบายการรับเงิน (Gift Acceptance Policy)
• มอบใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าบารุงและการบริจาคเงินให้สมาชิก
หากมีคาถามเกีย่ วกับกฎหมายท้องถิน่ หรือวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ติดต่อไปยังสานักงานระหว่างประเทศที่
ใกล้ทส่ี ุดหรือผูแ้ ทนดูแลการเงินทีม่ อี ยูใ่ นประเทศบังคลาเทศ ชิล ี โคลอมเบีย เนปาล ปากีสถาน เปรู
ศรีลงั กา ยูเครน เวเนซูเอล่า และประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายการเงิน (Financial
Representatives) ทีส่ ามารถตอบคาถามด้านการบริหารและส่งคาถามไปยังพนักงานของโรตารีสากล
และมูลนิธติ ามความหมาะสม
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มูลนิธิของสโมสร
หากสโมสรของท่านมีมลู นิธหิ รือวางแผนจะก่อตัง้ มูลนิธ ิ ต้องทาตามกฎหมายท้องถิน่ ในบางประเทศ มูลนิธ ิ
จะต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลและทาตามกฎระเบียบเฉพาะเรือ่ ง เช่น เมือ่ สโมสรรับเงินบริจาคเข้ามูลนิธขิ อง
ตนเอง จะต้องออกใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีจากมูลนิธิ หารือกับเจ้าหน้าทีภ่ าษีในท้องถิน่ เกีย่ วกับข้อกาหนด
ในการรายงาน
หากท่านส่งเช็คของมูลนิธขิ องสโมสรไปให้มลู นิธโิ รตารี เช็คนัน้ จะถูกดาเนินการเสมือนเป็ นการบริจาค
จากมูลนิธขิ องท่านและสมาชิกจะไม่ได้รบั การยกย่อง หากมีการส่งชื่อพร้อมการบริจาค ผูบ้ ริจาคแต่ละรายจะ
ได้รบั คะแนนการยกย่องตามความเหมาะสม มูลนิธโิ รตารีจะไม่ออกใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีสาหรับการ
บริจาคเช่นนี้ เนื่องจากเป็ นความรับผิดชอบของมูลนิธขิ องสโมสร
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ปฏิทินกิจกรรม
ใช้ปฏิทนิ นี้เพื่อช่วยวางแผนกิจกรรมสาหรับ 18 เดือนข้างหน้า

มกราคม-มิถนุ ายน : เตรียมการรับหน้ าที่


















สร้างบัญชี My Rotary ถ้าหากยังไม่ม ี บอกรับเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวโรตารีทส่ี นับสนุนกิจกรรมของ
สโมสร
เข้าร่วม Discussion Group สาหรับเลขานุการสโมสรที่ My Rotary
ทาความคุน้ เคยกับประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรตารี (Standard Rotary Club Constitution) ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี (Recommended
Rotary Club Bylaws) และธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรของท่าน
ทบทวนคาถามเพื่อการอภิปรายสาหรับการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly)
ประชุมร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อ
 พูดคุยเกีย
่ วกับเป้ าหมายของสโมสร
 จัดกาหนดการกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร
 ตัดสินใจว่าจะแบ่งงานบริหารกันอย่างไร
 ตัดสินใจว่าใครจะจัดการกับ Membership Leads ทีส
่ โมสรได้รบั มอบหมาย
ประชุมร่วมกับเลขานุการทีก่ าลังจะหมดวาระเพื่อทีจ่ ะ
 ทบทวนวิธก
ี ารปฏิบตั ขิ องสโมสร รวมทัง้ การเข้าประชุม
 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้สโมสร (Club Invoice)
 แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นว่าทีมผูน้ าทีจ่ ะหมดวาระจัดการเรือ่ ง Membership Leads อย่างไร
 จัดการให้สามารถเข้าถึงบันทึกต่างๆ ของสโมสร ทรัพย์สน
ิ และเอกสารสาคัญต่างๆ ของสโมสร
ทบทวนคู่มอื ปฏิบตั กิ าร (Manual of Procedure) เล่มปั จจุบนั
เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly)
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือก และคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั เมือ่
ได้รบั เชิญ
เข้าร่วมในการประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) ทีจ่ ดั โดยนายกรับเลือกหลังจากการอบรม
ภาคประจาปี เพื่อหารือเกีย่ วกับแผนงานของสโมสรในปี โรตารีทจ่ี ะมาถึง
จัดเตรียมกาหนดการส่งรายงานค่าบารุงและค่าธรรมเนียมของสโมสรให้แก่สมาชิกทุกคน (เป็ นราย
เดือน ราย 3 เดือน หรือครึง่ ปี ) และวางแผนงานว่าจะบันทึกการรับเงินนัน้ อย่างไร
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กรกฎาคม : เข้ารับตาแหน่ ง





มอบใบแจ้งหนี้สโมสรให้แก่เหรัญญิกเพื่อให้จา่ ยเงินได้ตรงตามเวลา
ปรับข้อมูลสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั รักษาประวัตสิ มาชิกภาพ (เรียนรูว้ ธิ กี ารเพิม่ แก้ไข และตัดชื่อ (add,
edit, remove) สมาชิกสโมสร รวมทัง้ ปรับข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั ) และดูรายงานต่างๆ ที่ My
Rotary หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของสโมสร
ถูกส่งไปยังโรตารี
ทาให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารแจ้งชื่อเจ้าหน้าทีใ่ หม่ท่ี My Rotary (เรียนรูก้ ารเพิม่ ชื่อเจ้าหน้าที)่ เพื่อให้มสี ทิ ธิ ์
เข้าถึงเครือ่ งมือและทรัพยากรออนไลน์

ธันวาคม





สนับสนุ นการประชุมประจาปี เพื่อเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีส่ โมสร
ยืนยันรายชื่อสมาชิกของสโมสรว่าเป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary เพื่อให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี ูกต้องในเดือน
มกราคม หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของ
สโมสรถูกส่งไปยังโรตารี
จัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าครึง่ ปี

มกราคม





ทบทวนกาหนดการทากิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกับนายกและคณะกรรมการบริหาร
รายงานเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ท่ี My Rotary หรือผ่านระบบการจัดการของ
สโมสร (Club Management System) หรืออีเมลชื่อและรายละเอียดการติดต่อไปที่ data@rotary.org
ประสานงานกับเหรัญญิกสโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้สโมสรตรงตามเวลา

กุมภาพันธ์


หากสโมสรต้องการเสนอชื่อสมาชิกเป็ นผูส้ มัครรับตาแหน่งผูว้ ่าการภาคนอมินี (Governor-nominee)
ให้ส่งมติทป่ี ระชุมและแบบฟอร์มผูว้ ่าการภาคนอมินี (District Governor-nominee Form) ไปยัง
คณะกรรมการเสนอชื่อของภาค

เมษายน



เริม่ ต้นอธิบายงานโดยย่อให้แก่เลขานุการสโมสรคนต่อไป
จัดเตรียมบัตร Credentials ให้แก่ผแู้ ทนทีไ่ ปร่วมการประชุมใหญ่โรตารี (ดูค่มู อื ปฏิบตั กิ าร - Manual of
Procedure ข้อ 15.050)

มิถนุ ายน





ยืนยันรายชื่อสมาชิกของสโมสรว่าเป็ นปั จจุบนั ที่ My Rotary เพื่อให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี ูกต้องในเดือน
กรกฎาคม หากใช้ระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System) ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของ
สโมสรถูกส่งไปยังโรตารี
จัดเตรียมการรายงานประจาปี ให้สโมสร
มอบบันทึก วัสดุอุปกรณ์และเอกสารสาคัญของสโมสรให้แก่เลขานุการรับเลือก
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การใช้เครื่องมือออนไลน์
ของโรตารี
การสร้างบัญชีท่ี My Rotary จะทาให้ท่านสามารถเข้าถึงรายงาน ข้อมูลข่าวสารและเครือ่ งมือล่าสุดได้ บัญชี
ของท่านจะช่วยให้ทางานโรตารีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล และทาให้มนใจว่
ั ่ าโรตารีมบี นั ทึกข้อมูล
เกีย่ วกับสโมสรทีถ่ ูกต้อง My Rotary ช่วยให้ท่านสามารถทางานดังต่อไปนี้
• ปรับแต่งและแบ่งปั นประวัตส
ิ ่วนตัวเพื่อการเป็ นเครือข่ายกับมิตรโรแทเรียนได้ง่าย
• เข้าร่วมหรือเริม
่ Discussion Group เพื่อแบ่งปั นการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและรับฟั งแนวความคิดเห็นทีม่ ี
นวัตกรรม
• ค้นหาอาสาสมัคร เพื่อนร่วมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคให้แก่โครงการของท่านเพื่อ
เพิม่ พูนผลกระทบของสโมสร
• เรียนรูห
้ ลักสูตรในระบบออนไลน์ทจ่ี ะช่วยเตรียมการสาหรับปี ทจ่ี ะเป็ นเลขานุการสโมสร
แท็ป Manage ที่ My Rotary แสดงถึงเครือ่ งมือและลิง้ ค์ต่างๆ ทีท่ ่านอาจจะต้องการเพื่อช่วยบริหารสโมสร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครือ่ งมือและทรัพยากรเหล่านี้เพื่อทาให้ปีของท่านประสบความสาเร็จ
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านยังสามารถใช้ My Rotary เพื่อ
• ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบน
ั
• จัดการและปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั
• ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกภาพให้เป็ นปั จจุบน
ั
• ใช้ Rotary Club Central เพื่อทบทวนและปรับแก้เป้ าหมายของสโมสร และความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมาย
• จัดทารายงานของสโมสร
• จัดการ Membership Leads ทีส
่ โมสรได้รบั มอบหมาย
• จัดการบอกรับเป็ นสมาชิกจดหมายข่าวต่างๆ
• หาข้อมูลในทำเนียบฉบับทำงกำร (Official Directory)
ต้องมันใจว่
่ าเจ้าหน้าทีส่ โมสรสามารถเข้าถึงเครือ่ งมือและทรัพยากรในระบบออนไลน์ของโรตารีได้ โดยการ
รายงานชื่อเจ้าหน้าทีป่ ี ต่อไปภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ท่าน นายก เหรัญญิกสโมสร ประธานมูลนิธ ิ หรือ
ประธานสมาชิกภาพสามารถเพิม่ ชื่อเจ้าหน้าทีใ่ หม่ได้โดยการใช้ลง้ิ ค์ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My
Rotary หรือโดยการใส่ช่อื เข้าในระบบการจัดการของสโมสร

การมอบหมายงาน
ในฐานะผูน้ าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่สมาชิกอีกคนหนึ่ง
การยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
เ่ รียกกันว่าการมอบหมายงานนี้ มิได้มงุ่ จะให้เป็ นการปลดเปลือ้ งภาระหน้าที่
หากเพียงเป็ นการมอบสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรอีกคนหนึ่งทีม่ บี ญ
ั ชี My Rotary
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ผูร้ บั มอบงานไม่สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารบริจาคหรือกิจกรรมกลุ่ม
สนทนา (Discussion Group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิ ์เข้าถึงเครือ่ งมือต่างๆ และข้อมูลทีท่ ่านสามารถ
เข้าถึงได้ จึงควรมอบหมายงานให้ผทู้ ส่ี ามารถเชื่อถือได้เท่านัน้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ How to Delegate
Your Online Access

การจัดการ Membership Leads
โรตารีได้รบั คาขอนับพันจากผูค้ นทัวโลกที
่
ใ่ ช้แบบฟอร์มออนไลน์สอบถามเกีย่ วกับการเข้าร่วมในโรตารี
พนักงานของโรตารีส่งข้อมูลของสมาชิกทีค่ าดหวังให้แก่ภาคตามความเหมาะสม ซึง่ ภาคจะมอบหมายให้
สโมสรทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็ นไปตามความต้องการของบุคคลนัน้ ท่านและประธานสมาชิกภาพและนายก
สโมสรจะได้รบั อีเมลแจ้งเตือนเมือ่ มีการมอบหมายสมาชิกทีค่ าดหวังให้สโมสร
ต้องตัดสินใจว่าใครจะเป็ นผูจ้ ดั การ Membership Leads ของสโมสร ท่าน ประธานคณะกรรมการสมาชิก
ภาพและนายกสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับสมาชิกทีค่ าดหวังได้ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My Rotary
ต้องมันใจว่
่ าได้ตดิ ตามทันทีโดยการติดต่อกับสมาชิกทีค่ าดหวัง หรือขอให้ภาคมอบหมายบุคคลนัน้ ให้สโมสร
อื่นต่อไป หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะกับสโมสรของท่าน
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ได้จากหลักสูตร Online Membership Leads ที่ Learning Center ของโรตารี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงของ
สโมสรและเจ้าหน้าที่
การจัดทาข้อมูลของสโมสรและเจ้าหน้าทีส่ โมสรให้เป็ นปั จจุบนั ในฐานข้อมูลของโรตารีเป็ นเรือ่ งสาคัญยิง่ เพื่อให้
ท่านได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี ูกต้อง เจ้าหน้าทีส่ โมสรมีสทิ ธิ ์เข้าถึงรายงานและทรัพยากรต่างๆ และข้อมูลการติดต่อ
ของสโมสรในทาเนียบฉบับทางการ (Official Directory) และ Club Finder จะถูกต้อง ท่านสามารถปรับปรุง
ข้อมูลของสโมสรโดยตรงได้ท่ี My Rotary หรือหากท่านใช้ระบบการจัดการของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าข้อมูลของ
สโมสรถูกส่งไปยังโรตารี

การรายงานชื่อเจ้าหน้ าที่สโมสร
ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าเจ้าหน้าทีส่ โมสรมีสทิ ธิ ์เข้าถึงเครือ่ งมือออนไลน์และทรัพยากรของโรตารีโดยการรายงานชื่อ
เจ้าหน้าทีภ่ ายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปี ถดั ไป ท่าน นายก เหรัญญิกสโมสร ประธานมูลนิธิ หรือประธาน
สมาชิกภาพสามารถเพิม่ ชื่อเจ้าหน้าทีใ่ หม่ โดยการใช้ลง้ิ ค์ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My Rotary หรือโดย
การใส่ขอ้ มูลในระบบการจัดการของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าได้ส่งข้อมูลเจ้าหน้าทีไ่ ปยังผูว้ ่าการภาครับเลือก
เพื่อให้สามารถติดต่อกับนายกสโมสรรับเลือกได้

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

ข้อมูลสาหรับทำเนี ยบฉบับทำงกำร
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมและเจ้าหน้าทีข่ องสโมสรในทาเนียบฉบับทางการ (Official Directory)
ถูกต้อง ต้องปรับปรุงข้อมูลที่ My Rotary หรือในระบบการจัดการของสโมสรก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์
หากท่านไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ขอให้ส่งจดหมายพร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้ไปยังโรตารีหรือ
สานักงานระหว่างประเทศในพืน้ ทีข่ องท่าน คือ ชื่อสโมสร ภาค วันเวลาและสถานทีป่ ระชุม ชื่อนายกและ
เลขานุการสโมสร ทีอ่ ยูเ่ พื่อการส่งไปรษณียแ์ ละทีอ่ ยูเ่ พื่อการส่งอีเมล รวมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์

การเข้าประชุม
หากสโมสรมีอตั ราการเข้าประชุมต่า ดูจะเป็ นสัญญาณบ่งชีว้ ่าสโมสรไม่เป็ นทีด่ งึ ดูดใจสมาชิกทุกคน เอกสาร
การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) และการสารวจความพึงพอใจของ
สมาชิก (Member Satisfaction Survey) สามารถช่วยให้เรียนรูส้ งิ่ ทีส่ มาชิกชอบเกีย่ วกับประสบการณ์ใน
สโมสร และสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง
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จงจาไว้ว่าสโมสรมีอสิ ระทีจ่ ะปรับข้อกาหนดในการเข้าประชุมและตัวเลือกการประชุมให้ดขี น้ึ เพื่อให้เป็ นไป
ตามความต้องการของสมาชิก ท่านสามารถเลือกเวลา วิธกี าร และสถานทีท่ ส่ี โมสรจะประชุม รวมทัง้ ความถี่
ของการประชุม ควรทางานร่วมกับผูน้ าสโมสรเพื่อเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีไ่ ม่ให้ผลดี และทาให้การประชุมสโมสร
ดึงดูดความสนใจมากขึน้ และมีการเข้าประชุมมากขึน้
ท่านยังสามารติดต่อประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค และผูน้ าอื่นๆ ของภาค
เพื่อขอคาแนะนา
หากสโมสรของท่านติดตามการเข้าประชุม ท่านสามารถติดตามกระบวนการทีม่ สี รุปอยูใ่ นมาตรา 10 ของ
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี อาจจะเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นการเข้าประชุมทีม่ อี ยู่ในหมวด 7 สโมสรทีจ่ ดั
ให้มสี มาชิกประเภทต่างๆ ควรจะระบุความคาดหวังในการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละประเภทไว้ใน
ข้อบังคับสโมสร
หากสโมสรเลือกทีจ่ ะไม่ตดิ ตามการเข้าประชุม ต้องมันใจว่
่ าได้แจ้งผูว้ ่าการภาคทราบก่อนทีจ่ ะเริม่ วาระว่า
ท่านจะไม่ส่งรายงานประจาเดือน
เนื่องจากบางสโมสรติดตามการเข้าประชุมของสมาชิก ท่านอาจจะจาเป็ นต้องมอบเอกสารการมาเยือนให้
โรแทเรียนทีม่ าร่วมประชุมทีส่ โมสรของท่าน หรือติดต่อกับเลขานุการสโมสรของผูม้ าเยือน
สิ่ งที่ต้องส่งให้โรตารีสากลและภาค

ส่งให้โรตารีสากล

ส่งให้ภาค

ข้อมูลการประชุมสโมสรและข้อมูลเจ้าหน้าทีส่ โมสร

รายงานการเข้าประชุม หากสโมสรของท่านเลือก
ทีจ่ ะติดตามการประชุม (หากสโมสรจะไม่ตดิ ตาม
การประชุม ต้องแจ้งผูว้ ่าการภาคทราบ)

ชื่อเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ เพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ าพวกเขาจะได้รบั การ
ติดต่อสื่อสารของโรตารี

แบบฟอร์มผูว้ ่าการภาคนอมินีให้แก่คณะกรรมการ
เสนอชื่อของภาค

การเปลีย่ นแปลงข้อมูลการประชุมสโมสร (วัน เวลา การเปลีย่ นแปลงข้อมูลการประชุมสโมสร (วัน
หรือสถานทีป่ ระชุม)
เวลา หรือสถานทีป่ ระชุม)
ชื่อสมาชิกใหม่และสมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพ
ภายใน 30 วัน
การชาระใบแจ้งหนี้สโมสร
ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษของสโมสร
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ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษของสโมสร

การจัดการข้อมูลสมาชิกภาพ
โรตารีมสี มาชิกภาพ 2 ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ ์ สโมสรของท่านอาจจะเสนอประเภทสมาชิก
เพิม่ เติมเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่ เช่น สมาชิกแบบครอบครัว องค์กร จูเนียร์ หรือบริษทั ท่านต้องรายงานว่า
สมาชิกเหล่านี้เป็ นสมาชิกสามัญและเก็บค่าบารุงสมาชิกโรตารีสากล (สมาชิกกิตติมศักดิ ์จ่ายค่าบอกรับ
นิตยสารเท่านัน้ ) นอกจากนี้ โรทาแรคเทอร์ยงั สามารถเป็ นสมาชิกสโมสรของท่านในขณะทีย่ งั คงเป็ น
สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์อยู่ดว้ ย ปรับข้อบังคับสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้รวมประเภทสมาชิกต่างๆ
ข้อกาหนดในสิทธิ ์และค่าบารุง ดูเอกสาร Start Guide for Alternate Membership Types
ในขณะทีส่ โมสรของท่านอาจจะกาหนดระเบียบของสโมสรเองเกีย่ วกับสมาชิกโอนย้าย สมาชิกควบ (Dual
Membership) และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ แต่คุณสมบัตทิ บ่ี งั คับเพียงข้อเดียวสาหรับสมาชิกคือโรแทเรียนต้อง
เป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี อี ุปนิสยั ดี มีคุณธรรมและความเป็ นผูน้ า มีช่อื เสียงดีในธุรกิจ วิชาชีพและชุมชน และมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของตนและทัวโลก
่

จัดทารายชื่อสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
หน้าทีร่ บั ผิดชอบสาคัญทีส่ ุดในฐานะเลขานุการคือการทารายชื่อสมาชิกสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ท่านควรจะเข้าไปทาการเปลีย่ นแปลงที่ My Rotary ในทันทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าวันที่ 1
กรกฎาคมหรือ 1 มกราคม ซึง่ จะทาให้มนใจได้
ั่
ว่าใบแจ้งหนี้สโมสรถูกต้อง
การเพิม่ ชื่อสมาชิกใหม่จะทาให้สมาชิกสามารถบอกรับนิตยสาร The Rotarian ได้ หากโรแทเรียนมากกว่า
หนึ่งคนอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน พวกเขาสามารถบอกรับนิตยสารทางการร่วมกันได้
ท่านสามารถรายงานข้อมูลสมาชิกภาพแก่โรตารีได้ 3 วิธ ี คือ
1. ผ่านทางบัญชี My Rotary
2. ผ่านระบบการจัดการสโมสรในท้องถิน่ ของท่าน
3. ใช้แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิก (Member Data Form) (อีเมลไปที่ data@rotary.org หรือแฟกซ์ไปที่
หมายเลข +1-847-556-2207 หรือส่งไปรษณียไ์ ปยังสานักงานโรตารีในท้องถิน่ หรือผูแ้ ทนดูแล
การเงิน)
ในการรายงานข้อมูลสมาชิกภาพผ่าน My Rotary ต้องลงชื่อเข้าใช้บญ
ั ชี (Account) ของท่านเอง จากแท็ป
Manage ให้ไปที่ Club Administration และเลือกเมนูยอ่ ย add/edit/remove members ดาเนินการตามลิง้ ค์
เพื่อเปลีย่ นแปลงประวัตติ ามทีต่ อ้ งการ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ได้จากแนวทางในการ
ทางาน (How-to Guides) ซึง่ จะแสดงถึงวิธกี ารเพิม่ (add) แก้ไข (edit) หรือตัด (remove) รายชื่อสมาชิก
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ตรวจสอบอีเมลของสมาชิกสโมสรทุกคนในระบบข้อมูลของโรตารีเพื่อทาให้พวกเขาสามารถสร้างบัญชี
My Rotary ที่ Rotary.org ได้ง่ายขึน้ สมาชิกจะได้รบั อีเมลยืนยันสถานภาพบัญชีเมื่อลงทะเบียน My
Rotary สมาชิกทีอ่ าศัยอยูบ่ า้ นเลขทีเ่ ดียวกันสามารถใช้ทอ่ี ยูอ่ เี มลเดียวกันเพื่อเป็ นบัญชีสมาชิกบอกรับ
นิตยสารได้
ท่านอาจจะออกบัตรประจาตัวสมาชิกสโมสรโรตารีซง่ึ ใช้แสดงเมือ่ ไปร่วมประชุมทดแทนกับสโมสรอื่น บัตร
ประจาตัวนี้จะใช้สาหรับสมาชิกแต่ละคนเท่านัน้ มีตน้ แบบ (Templates) บัตรประจาตัวสมาชิกที่ Brand
Center หรือสามารถสังซื
่ อ้ ได้จากผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ตามบัญชีรายชื่อที่ My Rotary

การโอนย้ายและการย้ายภูมิลาเนา
เมือ่ มีสมาชิกโอนย้ายมายังสโมสรของท่าน ต้องขอให้สโมสรเดิมยืนยันสมาชิกภาพและสมาชิกนัน้ ต้องไม่ม ี
หนี้คา้ งชาระกับสโมสร หากท่านไม่ได้รบั รายงานการเงินจากสโมสรเดิมภายใน 30 วัน สามารถสันนิษฐาน
ว่าสมาชิกไม่เป็ นหนี้แต่อย่างใด
เมือ่ มีสมาชิกในสโมสรย้ายออกจากพืน้ ที่ ท่านสามารถเสนอให้เขาหรือเธอเป็ นสมาชิกสโมสรในชุมชนใหม่
ใช้แบบฟอร์มการย้ายภูมลิ าเนาของโรแทเรียน (Rotarian Relocation Form) เพื่อแจ้งแก่นายกและ
เลขานุการของสโมสรเกีย่ วกับสมาชิกทีค่ าดหวังนี้

การตัดชื่อสมาชิก
ในฐานะเลขานุการ ท่านต้องติดต่อกับสมาชิกทีไ่ ม่จ่ายค่าบารุงภายใน 30 วันหลังจากครบกาหนดและแจ้ง
ข้อมูลแก่เหรัญญิก แจ้งจานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกาหนด หากยังไม่ชาระเงินภายใน 10 วันหลังจากที่
ได้แจ้งเตือน คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถแขวน (Suspend) สมาชิกภาพของบุคคลนัน้ คณะ
กรรมการบริหารฯ สามารถคืนสมาชิกภาพหากสมาชิกนัน้ ยื่นคาขอและจ่ายเงินทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหนี้คงค้างต่อ
สโมสร
เมื่อท่านตัดชื่อสมาชิกคนหนึ่งออกจากบัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสรที่ My Rotary การเปลี่ยนแปลงนัน้
จะเกิดขึน้ ทันทีและเป็ นการถาวร หากท่านลบชื่อสมาชิกออกด้วยความผิดพลาด ให้ส่งอีเมลแจ้งไปที่
data@rotary.org
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ผูแ้ ทนสโมสรในการประชุมใหญ่
ประจาปี ของภาค
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรู้
เกีย่ วกับโปรแกรมของโรตารีและของภาค และพบปะกับผูน้ าอื่นๆ ในพืน้ ทีข่ องท่าน
เนื่องจากการประชุมใหญ่เป็ นการประชุมนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องภาคด้วย ผูแ้ ทนสโมสรจึงมีโอกาสทีจ่ ะได้อภิปราย
และลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทีส่ าคัญๆ ของภาค

ผู้แทนในการออกเสียงของสโมสร (Club Electors)
ทางานร่วมกับนายกสโมสรเพื่อช่วยคัดเลือกผูแ้ ทนในการออกเสียงของสโมสรสาหรับการประชุมใหญ่ภาค
ทุกสโมสรมีสทิ ธิทจ่ี ะมีผแู้ ทนในการออกเสียงหนึ่งคนต่อสมาชิกทุกๆ 25 คนหรือมากกว่ากึง่ หนึ่ง ใช้การนับ
จานวนสมาชิกของสโมสรอย่างเป็ นทางการตามทีบ่ นั ทึกในใบแจ้งหนี้ของสโมสรก่อนวันประชุมใหญ่ภาคเพื่อ
คานวณจานวนผูแ้ ทนของสโมสร ตัวอย่างเช่น สโมสรทีม่ สี มาชิกสามัญ 25-37 คนสามารถมีผแู้ ทนในการ
ออกเสียง 1 คน สโมสรทีม่ สี มาชิก 38-62 คน จะมีผแู้ ทนในการออกเสียง 2 คน สมาชิก 63-87 คน มีได้ 3
คน และต่อๆ ไป ใช้ตวั เลขสมาชิกทีเ่ ป็ นทางการของสโมสรตามใบแจ้งหนี้ฉบับก่อนหน้าทีจ่ ะมีการประชุม
ใหญ่ภาคเพื่อคานวณหาจานวนผูแ้ ทนในการออกเสียงทีส่ โมสรจะพึงมี
ทุกสโมสร แม้จะมีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน จะมีผแู้ 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
จะไม่ได้รบั การนับคะแนน สมาชิกสามัญของสโมสรเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของภาค

ใบรับรองการทาหน้ าที่ผ้แู ทนสโมสร
ผูว้ ่าการภาคจะจัดเตรียมใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรทีผ่ แู้ ทนสโมสรจะแสดงเพื่อเป็ นหลักฐานว่าพวก
เขามีคุณสมบัตจิ ะลงคะแนนเสียงในนามของสโมสร ผูแ้ ทนฯ แต่ละคนจะต้องดาเนินการดังนี้
1. กรอกใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสร (Credentials Certificate) ให้สมบูรณ์ ซึง่ จะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
— ชื่อผูแ
้ ทน
— จานวนสมาชิกของสโมสรและจานวนผูแ
้ ทนทีส่ โมสรมีสทิ ธิ ์จะพึงมี
— ลายมือชื่อนายกและเลขานุ การสโมสร
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2. มอบใบรับรองตัวจริงให้แก่ผแู้ ทนในการออกเสียงซึง่ จะมอบให้แก่คณะกรรมการผูม้ สี ทิ ธิ ์ออกเสียง
(Credentials Committee) เมือ่ เริม่ การประชุมใหญ่
3. เก็บสาเนาไว้เป็ นบันทึกของสโมสร
ต้องจัดการจ่ายค่าบารุงภาคตามจานวนทีอ่ นุ มตั เิ ห็นชอบในปี โรตารีนนั ้ ๆ สโมสรจะไม่มสี ทิ ธิ ์ลงคะแนนเสียง
หากชาระเงินล่าช้าต่อภาค ผูว้ ่าการภาคเป็ นผูพ้ จิ ารณาสถานภาพทางการเงินของสโมสร
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การคัดเลือกผูแ้ ทนเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ประจาปี
ของโรตารีสากล
การประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารีสากลเป็ นงานใหญ่ทส่ี ุดของปี เป็ นการประชุมทีน่ าสมาชิกโรตารีและ
ครอบครัวโรตารีจากทัวโลกมาอยู
่
่รว่ มกันเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ข้อมูลข่าวสารและความสนุกสนาน การ
ประชุมนี้ยงั เป็ นการประชุมประจาปี ทโ่ี รตารีจะดาเนินธุรกรรมและเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเป็ นทางการ แต่ละ
สโมสรควรจะส่งผูแ้ ทนอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อเป็ นผูแ้ ทนสโมสรในการตัดสินใจเกีย่ วกับธุรกรรมต่างๆ ทีท่ าใน
การประชุมใหญ่ จงทางานร่วมกับนายกเพื่อช่วยสโมสรในการคัดเลือกผูแ้ ทนสาหรับการประชุมใหญ่
ดาเนินตามขัน้ ตอนเหล่านี้เพื่อให้สโมสรของท่านมีผแู้ ทน
1. เลือกตัง้ ผูแ้ ทน
สโมสรแต่ละสโมสรต้องเลือกตัง้ ผูแ้ ทน (Delegate) อย่างน้อยหนึ่งคน และต้องมอบหมายอย่างเป็ นทางการ
ให้ผแู้ ทนทุกคน ถึงแม้ว่าจะไม่มสี มาชิกคนใดในสโมสรรวมทัง้ ตัวผูแ้ ทนเองด้วยวางแผนทีจ่ ะเข้าร่วมในการ
ประชุมใหญ่ มีเพียงสมาชิกสามัญของสโมสรเท่านัน้ ทีส่ ามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทน สโมสรของท่านมีสทิ ธิ ์ที่
จะมีผแู้ ทนหนึ่งคนต่อสมาชิกทุกๆ 50 คน หรือมากกว่าครึง่ หนึ่งของ 50 นันหมายความว่
่
า สโมสรทีม่ สี มาชิก
สามัญ 74 คน จะมีผแู้ ทนหนึ่งคน ส่วนสโมสรทีม่ สี มาชิก 75-124 คน จะมีผแู้ ทน 2 คน และเป็ นเช่นนี้ต่อไป
เรือ่ ยๆ ใช้จานวนสมาชิกทีเ่ ป็ นทางการของสโมสรซึง่ นับในวันที่ 1 มกราคมของปี ทจ่ี ะมีการประชุมใหญ่ โดย
ไม่นบั รวมสมาชิกกิตติมศักดิ ์ในการคานวณจานวนผูแ้ ทนทีส่ โมสรพึงมี
หากสโมสรของท่านมีผแู้ ทน 2 คนหรือมากกว่า อาจจะมอบอานาจให้หนึ่งในจานวนนัน้ เป็ นผูล้ งคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของสโมสร บ่งชีอ้ านาจหน้าทีโ่ ดยการมอบใบรับรองการเป็ นผูแ้ ทน (Credentials Certificate) (ซึง่
รวมทัง้ บัตรผูแ้ ทนเพือ่ การลงคะแนนเสียง - Voting Delegate’s Card) สาหรับคะแนนเสียงแต่ละคะแนนที่
ผูแ้ ทนได้รบั มอบหมายอานาจให้ลงคะแนนเสียง

2. เลือกผูแ้ ทนสารอง
สโมสรของท่านอาจจะเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสารอง (Alternate) และผูแ้ ทนสารองคนทีส่ องเพื่อเป็ นตัวแทนหาก
ผูแ้ ทนไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ เฉพาะโรแทเรียนทีว่ างแผนจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่เท่านัน้ ทีค่ วรจะได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสารอง
ผูแ้ ทนสารองและผูแ้ ทนสารองคนทีส่ องสามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อเมือ่ ผูแ้ ทนทีพ่ วกเขาได้รบั เลือกให้ทา
หน้าทีแ่ ทนไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
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3. แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ
สโมสรทีไ่ ม่มผี แู้ ทนหรือผูแ้ ทนสารองเข้าร่วมการประชุมใหญ่อาจจะมอบหมายแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(Proxy) เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงแทน ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องเป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรภายในภาคเดียวกัน
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเลือกผูแ้ ทน ผูแ้ ทนสารอง และผูร้ บั มอบฉันทะได้ท่คี ่มู อื ปฏิบตั กิ าร
(Manual of Procedure) (ข้อบังคับโรตารีสากล มาตรา 10.040)

ใบรับรองการทาหน้ าที่ผ้แู ทนสโมสร (Credentials Certificates)
พนักงานของโรตารีจะส่งใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรในจานวนทีเ่ หมาะสมกับสมาชิกสโมสรให้ท่าน
อย่าส่งใบรับรองฯ ทีก่ รอกสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วให้แก่โรตารี ผูแ้ ทนหรือผูแ้ ทนสารองต้องนาใบรับรองฯ ไป
ให้คณะกรรมการผูม้ สี ทิ ธิ ์ออกเสียง (Credentials Committee) ในทีป่ ระชุมใหญ่ ผูแ้ ทนหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในใบรับรองฯ
— จานวนสมาชิกสโมสร (ไม่รวมสมาชิกกิตติมศักดิ ์) ณ วันที่ 1 มกราคมของปี ทม
่ี กี ารประชุมใหญ่
— จานวนผูแ
้ ทนทีส่ โมสรของท่านมีสทิ ธิ ์
— วันทีผ
่ แู้ ทน (ผูแ้ ทนสารองหรือผูร้ บั มอบฉันทะ) ได้รบั เลือก
— ชื่อของผูแ
้ ทน
— ชื่อของผูแ
้ ทนสารอง หากแต่งตัง้
— ชื่อของผูร้ บ
ั มอบฉันทะจากผูแ้ ทน หากมีการแต่งตัง้ รวมทัง้ ชื่อสโมสรโรตารีและหมายเลขภาค
ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2. มอบใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรให้แก่ผแู้ ทนหรือผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมกับคาแนะนาใน
การเสนอแก่คณะกรรมการผูม้ สี ทิ ธิ ์ออกเสียง (Credentials Committee) ทีบ่ ธู้ ผูแ้ ทนการลงคะแนน
เสียงในการประชุมใหญ่ (ตรวจดูทต่ี งั ้ บูธ้ จากหนังสือโปรแกรมการประชุม) คณะกรรมการจะทาให้
ใบรับรองฯ มีผลสมบูรณ์ (Validate) และมอบกระดุมสาหรับผูแ้ ทนสโมสรให้
3. เก็บรักษาสาเนาใบรับรองไว้เป็ นบันทึกของสโมสร
หากท่านไม่ได้รบั ใบรับรองการทาหน้าทีผ่ แู้ ทนสโมสรจากโรตารี ขอให้เตรียมจดหมายซึง่ แสดงชื่อของสโมสร
ผูแ้ ทนหรือผูร้ บั มอบฉันทะ จานวนสมาชิกสามัญของสโมสร ณ วันที่ 1 มกราคม โดยเจ้าหน้าทีส่ องคน (ควร
เป็ นนายกและเลขานุการ) ต้องลงนามในจดหมายฉบับดังกล่าว ผูแ้ ทนสโมสรจะต้องมอบจดหมายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผูม้ สี ทิ ธิ ์ออกเสียง
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การจัดการความเสี่ยง
สาหรับโครงการ
ท่านสามารถช่วยปกป้ องทรัพย์สนิ ของสโมสรและป้ องกันตัวท่านเองรวมทัง้ สโมสรจากความรับผิดชอบโดย
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ซง่ึ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมสโมสร การตระหนักถึงความ
เสีย่ งและการจัดการกับความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องสมาชิก ผูร้ ว่ มโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
ควรประชุมกับเหรัญญิกทีก่ าลังจะหมดวาระเพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับแผนจัดการความเสีย่ งของสโมสร ตรวจสอบ
ดูว่าข้อแนะนาด้านล่างนี้มใี ช้อยูแ่ ล้วหรือจะต้องกาหนดขึน้ ในระหว่างทีท่ ่านอยูใ่ นตาแหน่ง
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นส่วนหนึ่งในหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ งุ่
หมายจะบ่งชีส้ าเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณาว่าจะป้ องกันหรือลดผลกระทบทาง
การเงินได้อย่างไร 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
ความรับผิด ตัวอย่างเช่น ขอคาแนะนาจากทีป่ รึกษามืออาชีพเกีย่ วกับการจัดตัง้ สโมสร (หรือกิจกรรม) ใน
รูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดตามทีเ่ หมาะสม
สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้ สิทธิ ์ครอบครองได้รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการ
ประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการประกั
่
นภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่
ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัดเตรียมการให้โดยโรแทเรียนในสหรัฐเป็ นผูจ้ า่ ยค่าประกันภัย

สโมสรทีอ่ ยูน่ อกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่ม ี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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การจัดการความเสี่ยงสาหรับ
โปรแกรมเยาวชน
เป็ นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะต้องรูจ้ กั กับความเสีย่ ง เช่น การบาดเจ็บ ป่ วยไข้และการล่วงละเมิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมเยาวชน เพื่อทีผ่ รู้ ว่ มโปรแกรมจะสามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดการกับความเสีย่ งเหล่านัน้
แม้ว่าการตระหนักรูเ้ พียงอย่างเดียวจะไม่สามารถป้ องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่สามารถนาไปสู่การพูดคุย
และการวางแผนอย่างรอบคอบซึง่ จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้
พิจารณาสร้างโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งในการทางานกับเยาวชนซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
• พัฒนาและดาเนินนโยบายคุม้ ครองเยาวชนของภาคเพื่อป้ องกันและจัดการกับการทารุณกรรมหรือการ
ล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
• กาหนดประมวลการประพฤติปฏิบตั สิ าหรับผูใ้ หญ่และเยาวชนทีเ่ กี่ยวข้องในโปรแกรม คัดกรองผูใ้ หญ่
ทีจ่ ะทางานกับเยาวชน
• รักษานโยบายในการเดินทางของเยาวชนทีช่ ดั เจน และมีระบบในการสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะกับบิดา
มารดาหรือผูป้ กครอง
• ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคในการทากิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ ยาว์ ซึง่ เกิดขึน้ ภายนอก
ชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขาหรือรวมถึงการพักค้างคืน
• พิจารณาทบทวนนโยบายของภาคเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของโรตารีทพ่ี ฒ
ั นาโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีเพื่อโปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษาความเสีย่ งและความจาเป็ นในเรือ่ งประกันภัยเมือ่ อุปถัมภ์โปรแกรมหรืองานกิจกรรมสาหรับ
เยาวชน พิจารณาคาถามเหล่านี้
– จะเกิดอะไรขึน้ หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ?
• ทางานเพื่อลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยดาเนินการดังนี้
– จัดซือ้ ประกันภัยความรับผิดอย่างเพียงพอสาหรับภูมภิ าคของท่าน
– จัดทาแผนฉุกเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างโปรแกรม
– สอนผูร้ ว่ มโปรแกรมถึงการประพฤติตนทีป่ ลอดภัยในระหว่างโปรแกรม
ขัน้ ตอนเหล่านี้เป็ นข้อกาหนดในการรับรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาค อีกทัง้ ยังเป็ นข้อแนะนา
สาหรับภาคทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลา หรือกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ
สโมสรและภาคควรจะติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพื่อตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพียงพอหรือไม่ การประกันภัยจะกลายเป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนเมือ่ ภาคหลายๆ ภาคหรือ
สโมสรหลายๆ สโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกันเพราะแต่ละองค์กรมีความคุม้ ครองทีอ่ าจจะแตกต่างกัน
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ผูม้ สี ่วนร่วมทุกคน รวมทัง้ เยาวชนและผูจ้ ดั ควรจะรับรองว่ามีการประกันชีวติ และประกันสุขภาพทีม่ คี วาม
คุม้ ครองเพียงพอในระหว่างโปรแกรม กรมธรรม์ประกันสุขภาพมากมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจากัดเมือ่ อยูน่ อก
เขตพืน้ ทีท่ เ่ี จาะจงโดยเฉพาะ ดังนัน้ การระมัดระวังล่วงหน้าจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญอย่างยิง่ เมือ่ ผูร้ ว่ มโปรแกรม
เดินทางหรืออาศัยอยูห่ ่างไกลจากบ้านของตน ในกรณีเช่นนี้ ผูร้ ว่ มโปรแกรมจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย
การเดินทางทีค่ ุม้ ครองอุบตั เิ หตุและด้านการแพทย์ซง่ึ คุม้ ครองในเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การเบิกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
• การขนส่งศพ
• การอพยพฉุกเฉิน
• การทุพลภาพและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ

ควรหารือกับทีป่ รึกษาทางกฎหมายก่อนลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากับองค์กร ผูร้ บั เหมาหรือผู้
ให้บริการใดๆ เอกสารเหล่านี้อาจจะมีการยกเว้นความรับผิดหรือมีขอ้ ตกลงทีอ่ าจจะทาให้ฝ่ายหนึ่งรอดพ้น
จากความรับผิด และโอนความเสีย่ งมาให้แก่สโมสรหรือภาค โรตารีสากลจะไม่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความป่ วย
ไข้หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึง่ รวมถึงผูร้ ว่ มโปรแกรม อาสาสมัครและผูจ้ 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 มีการติดต่อกัน และปกป้ องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศและอารมณ์
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คาถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของเลขานุการในสโมสรของท่านคืออะไรบ้าง?

ท่านจะทางานร่วมกับนายกสโมสรอย่างไร?

ท่านจะทางานร่วมกับเหรัญญิกอย่างไร?

ท่านจะสนับสนุนคณะกรรมการของสโมสรได้อย่างไรบ้าง?

สโมสรของท่านจะจัดการกับ Membership Leads อย่างไร?

หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารใดบ้างทีท่ ่านสามารถปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ?

ท่านจะทางานไปสู่เป้ าหมายใดหนึ่งข้อในปี ต่อไป เป้ าหมายนี้จะสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสรอย่างไร
บ้าง?
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