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รายละเอียดงานของ
เหรัญญิกสโมสร
ในฐานะเหรัญญิกสโมสร ท่านจะต้องจัดการเรื่องการเงินของสโมสรและต้องดูแลปกป้ องการเงินเป็ นอย่างดี
โดยการติดตามเงินเข้าและออก และดําเนินการตามงบประมาณของสโมสร หน้าทีร่ บั ผิดชอบอื่นๆ ของ
เหรัญญิกสโมสรมีอาทิ

ก่อนรับตําแหน่ ง
ทบทวนวิธกี ารปฏิบตั ทิ งั ้ หมดกับเหรัญญิกทีก่ ําลังจะพ้นตําแหน่ง
ตรวจสอบประวัตกิ ารเงินของสโมสรเพือ่ กําหนดรายรับและรายจ่ายทีน่ ่ าจะเป็ นไปได้
รับเงิน บันทึกรายงานการบัญชี และวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องจากเหรัญญิกทีก่ ําลังจะพ้นตําแหน่ง
เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค (DC)
เรียนรูว้ ่ามีการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการสโมสรต่างๆ อย่างไร

ในระหว่างปี งบประมาณ
เก็บบันทึกการเงินและประวัตขิ องสโมสรตามกฎหมายการเก็บรักษาเอกสารของท้องถิน่
ทํางานกับเลขานุการสโมสรเกีย่ วกับการออกใบแจ้งหนี้ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมแก่สมาชิกสโมสรทุกคน
เก็บค่าบํารุงและใช้จ่ายเงินตามข้อบังคับทางการเงินของสโมสร
ควบคุมกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทัง้ การจ่ายใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินทุนสนับสนุ นและทุนการศึกษา
ทํางานกับมูลนิธโิ รตารีเพือ่ ส่งเงินบริจาคในนามของสมาชิกสโมสรและควบคุมดูแลทุนสนับสนุน
มอบรายงานประจําเดือนให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
จัดส่งภาษีของสโมสรตามกําหนดประมวลกฎหมายท้องถิน่ และแห่งชาติ
ช่วงปลายวาระ
ทํางานกับคณะกรรมการบริหารรับเลือกเพือ่ วางแผนงบประมาณของปี ต่อไป คณะกรรมการบริหารชุด
ปั จจุบนั ต้องอนุ มตั งิ บประมาณใหม่
จัดทําและนําเสนอรายงานประจําปี อย่างละเอียดเมือ่ สิน้ ปี
ส่งมอบบันทึกทัง้ หมดให้แก่เหรัญญิกรับเลือก
หากท่านมีคาํ ถามเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องเหรัญญิกสโมสร โปรดส่งอีเมลถึง Rotary Support Center ที่
rotarysupportcenter@rotary.org หรือโทร. ฟรี +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) ภายในสหรัฐและ
แคนาดา โรแทเรียนนอกทวีปอเมริกาเหนือควรติดต่อกับสํานักงานระหว่างประเทศในพืน้ ที่
เหรัญญิกสโมสร | 1

การใช้เครือ่ งมือออนไลน์
ของโรตารี
ต้องมันใจว่
่ านายกหรือเลขานุการสโมสรเพิม่ ชื่อท่านเป็ นเจ้าหน้าทีส่ โมสรที่ My Rotary ภายในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ของปี ต่อไป เพือ่ ให้ท่านมีสทิ ธิเข้
์ าถึงเครือ่ งมือออนไลน์และข้อมูลของสโมสร
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์ของโรตารีเพือ่
 สร้างและแบ่งปั นประวัตข
ิ องท่านเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเป็ นเครือข่ายกับมิตรโรแทเรียนอื่นๆ
 เข้าร่วมหรือเริม
่ กลุ่มสนทนา (Discussion Group) เพือ่ แบ่งปั นการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและรับฟั งความ
คิดเห็นใหม่ๆ
 ดู Dashboard ลิงค์และเอกสารสําคัญ
 ดูแนวโน้มและข้อมูลประวัตข
ิ องสโมสรที่ Rotary Club Central
เครื่องมือออนไลน์ของโรตารีช่วยให้สามารถทํางานสโมสรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
ทําให้มนใจได้
ั่
ว่าโรตารีมบี นั ทึกข้อมูลของสโมสรทีถ่ ูกต้อง ท่านต้องลงชื่อเข้าใช้ My Rotary เพือ่ ให้
สามารถค้นหาเครื่องมือเหล่านัน้ ไปทีแ่ ท็ป Manage > Club Administration
ท่านสามารถใช้ My Rotary ในการ
 ปรับข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบน
ั
 ทบทวนและปรับแก้ไขเป้ าหมายของสโมสรและความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายที่ Rotary Club Central
 จัดทํารายงานต่างๆ ของสโมสร
 ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั
 ดู Daily Club Balance Report ของสโมสร
 ดูใบแจ้งหนี้สโมสร (Club Invoice) ฉบับล่าสุดและรายชื่อสมาชิก
 ตรวจสอบรายงานการบริจาคและการยกย่องรวมทัง้ การบริจาคของสโมสรให้แก่ระบบเงินปั นส่วน
(SHARE) และโปลิโอพลัส
 ค้นหาทําเนียบฉบับทางการ (Official Directory)
ในฐานะผูน้ ําสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่สมาชิกในทีมงานอีกคน
หนึ่ง การยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
เ่ รียกกันว่าการมอบหมายงานนี้ มิได้มุ่งจะให้เป็ นการปลดเปลือ้ ง
ภาระหน้าที่ หากเพียงเป็ นการมอบสิทธิการเข้
์
าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ ําสโมสรอีกคนหนึ่งทีม่ บี ญ
ั ชี
My Rotary ผูร้ บั มอบงานไม่สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารบริจาคหรือ
กิจกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิเข้
์ าถึงเครื่องมือต่างๆ และข้อมูลที่
ท่านสามารถเข้าถึงได้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ How to Delegate Your Online Access
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ค่าบํารุง ใบแจ้งหนี้สโมสร
และรายงานการเงิน
สโมสรของท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการและติดตามเงินทีร่ บั เข้าและจ่ายออกไป และดําเนินงานตาม
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ในปี ทผ่ี า่ นมา รวมทัง้ การส่งเสริมและทําให้มนใจในการปฏิ
ั่
บตั ทิ างการเงินทีโ่ ปร่งใส และ
หากเป็ นไปได้ ควรแต่งตัง้ คณะกรรมการการเงินเพือ่ ดูแลและช่วยในการวางแผนทีท่ ําให้เกิดความต่อเนื่อง
เลขานุการและเหรัญญิกทํางานร่วมกับนายกเพือ่ ทําให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบการเงินของสโมสร
และการชําระใบแจ้งหนี้ตรงตามกําหนดเวลา ท่านจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลายเรื่องร่วมกัน ดังนี้
 เก็บและบันทึกเงินค่าบํารุง
 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้สโมสรและชําระเงินตรงตามเวลา
 จัดการกับค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีย
่ งั ไม่ได้ชําระ
 ส่งเงินบริจาคให้มล
ู นิธโิ รตารีในนามของสโมสร
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะมีแนวทางการทํางานอย่างไรเพือ่ ช่วยให้สโมสรดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบํารุงและค่าธรรมเนี ยม
โรแทเรียนต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมให้แก่สโมสร ภาค และโรตารีสากล

ค่าบํารุงสโมสร
สโมสรต้องกําหนดจํานวนเงินค่าบํารุงสโมสรและค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า (หากเรียกเก็บ) เงินค่าบํารุง
เหล่านี้ใช้จ่ายเกีย่ วกับการประชุม อาหาร ของขวัญวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
หากสมาชิกไม่ชาํ ระค่าบํารุงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกําหนด เลขานุการสโมสรต้องส่งจดหมายเตือน
โดยระบุจํานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกําหนดทีต่ อ้ งชําระ หากยังไม่ชาํ ระภายใน 10 วันทีแ่ จ้งเตือน
คณะกรรมการบริหารอาจจะเลือกทําการเพิกถอนสมาชิกภาพ
คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาคืนสมาชิกภาพให้เมื่อสมาชิกนัน้ ส่งคําขอเป็ นทางการและชําระหนี้คง
ค้างทัง้ หมดแก่สโมสร

ค่าบํารุงภาค
ภาคของท่านอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพือ่ เป็ นเงินทุนสําหรับกิจกรรมทีภ่ าคอุปถัมภ์ หากมีการเรียก
เก็บ ต้องดูกระบวนการในการเก็บค่าธรรมเนียมของภาค การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
จากสโมสรในทีป่ ระชุมการอบรมภาคประจําปี การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค หรือการสัมมนาอบรมนายก
รับเลือก
เหรัญญิกสโมสร | 3

ใบแจ้งหนี้ สโมสร (ค่าบํารุงโรตารีสากล)
โรตารีสากลแจ้งหนี้สโมสรปี ละ 2 ครัง้ สําหรับค่าบํารุงรายหัวและค่าสมาชิกเข้ากลางปี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของโรตารีสากล ท่านจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ในต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนมกราคม ทัง้ นี้ สามารถ
ชําระเงินหรือดูใบแจ้งหนี้สโมสรได้ท่ี My Rotary ไปทีแ่ ท็ป Manage > Club Administration เพือ่ ดูใบแจ้ง
หนี้สโมสร ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Club Invoice FAQ
 ค่าบํารุงโรตารีสากลรายหัว
คนละ 34.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี โรตารี 2019-20 คนละ 34.50 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2020-21
คนละ 35.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2021-22 และคนละ 35.50 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2022-23
ค่าบํารุงโรตารีสากลคํานวณจากจํานวนสมาชิกทีร่ ายงานแก่โรตารีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม และ
1 มกราคมของทุกปี เนื่องจากต้องชําระเงินเต็มจํานวนและไม่สามารถปรับเปลีย่ นได้ จึงเป็ นเรื่อง
สําคัญทีเ่ ลขานุการและเหรัญญิกต้องทํางานร่วมกับนายกเพือ่ จัดทํารายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ
 ค่าธรรมเนี ยมโรตารีสากล
โรตารียงั คงเรียกเก็บค่าบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารซึง่ เป็ นข้อบังคับ ค่าธรรมเนียมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ของโรตารี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยความรับผิด โรแทเรียน 2 คนซึ่งอยู่บา้ นเดียวกัน
อาจจะเลือกบอกรับนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสารฉบับภูมภิ าคร่วมกันได้ ค่าธรรมเนียมของ
นิตยสารภูมภิ าคบางฉบับถูกเรียกเก็บโดยตรงจากบรรณาธิการ
สโมสรในบางประเทศอาจจะต้องมีขอ้ พิจารณาเพิม่ เติมในเรื่องค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อกับ
ผูแ้ ทนการเงินหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ตัวอย่างเช่น
 สโมสรทีใ่ ห้บริการโดยโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มโี ครงสร้างค่าบํารุงของตนเอง
 สโมสรในประเทศออสเตรเลียอยู่ภายใต้ระบบภาษีสนิ ค้าและบริการสําหรับค่าบํารุงโรตารีสากล ภาค
และสโมสรรวมทัง้ การบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารภูมภิ าค
 สโมสรในอินเดียอยู่ภายใต้ระบบภาษีการบริการในเรื่องค่าบํารุงโรตารีสากล ภาค และสโมสร รวมทัง้
ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่โรตารีรวมทัง้ ค่าประชุม Presidential Summit ยกเว้นค่าบอกรับ
สมาชิกนิตยสารโรตารี
 ในบางประเทศ การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของสโมสร (เช่น เพิม่ ค่าบํารุง) จะต้องมีการจดทะเบียนกับ
รัฐบาลด้วย
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การสิ้ นสุดสมาชิ กภาพและการขอคืนสมาชิ กภาพของสโมสร
หากสโมสรไม่ชาํ ระใบแจ้งหนี้ โรตารีสากลจะยุบเลิกสมาชิกภาพและสโมสรจะไม่ได้รบั บริการใดๆ จากโรตารี
หรือภาคอีกต่อไป โรตารียงั อาจจะระงับการให้บริการ (Suspension) หรือยุบเลิก (Termination) สโมสรได้
หากมีสมาชิกสโมสรทีใ่ ช้เงินทุนจากมูลนิธโิ รตารีในทางทีผ่ ดิ นโยบายการสิน้ สุดสมาชิกภาพและการขอคืน
สมาชิกภาพระบุไว้ดงั นี้
ใบแจ้งหนี้ สโมสรจะถูก
จัดทําในวันที่ 1 กรกฎาคม
และ 1 มกราคม
• จะมีการส่งใบแจ้งเตือนให้
สโมสรทีเ่ ป็ นหนี้ $250
หรือมากกว่า หรือเกิน
กว่า 60 วันหลังวันครบ
กําหนด
• สโมสรทีม
่ หี นี้คา้ งจ่าย
$250 หรือมากกว่า จะถูก
ยุบเลิกหลังจากวันครบ
กําหนดจ่ายแล้ว 120 วัน

ข้อกําหนดในการขอคืน
สมาชิ กภาพ
สโมสรมีเวลา 150 วัน
(5 เดือน) ในการสมัครขอคืน
สมาชิกภาพ
ในการขอคืนสมาชิกภาพ
• ต้องชําระเงินคงค้าง
ทัง้ หมดในอดีตตัง้ แต่
เริม่ ต้นทีถ่ ูกยุบเลิก
• ต้องชําระค่าขอคืนสมาชิก
ภาพ $30 ต่อสมาชิกหนึ่ง
คน

การสูญเสียใบชาร์เตอร์
• หากสโมสรไม่ทาํ ตาม
ความรับผิดชอบด้าน
การเงินทัง้ หมดภายใน
150 วัน (5 เดือน) ทีถ่ ูก
ยุบเลิก สโมสรจะสูญเสีย
ใบชาร์เตอร์เดิม
• สโมสรไม่มสี ท
ิ ธิขอคื
์ น
สมาชิกภาพได้อกี

รายงานการเงิ น
เหรัญญิกมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรายงานดังต่อไปนี้
 รายงานการเงินแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรทุกเดือน
 นําเสนอรายรับและรายจ่ายประจําเดือนของสโมสร
 แจ้งผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวมของแต่ละเดือน
 ให้ขอ
้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามทีจ่ าํ เป็ นในการประชุมสโมสร ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารสโมสรและการประชุมสโมสรจะต้องมีบนั ทึกงบการเงินและรายจ่ายทีต่ รงกับกิจกรรมทีใ่ ช้เงิน
จริง ต้องเก็บบันทึกไว้ทุกครัง้ เผื่อกรณีทส่ี โมสรจะต้องอธิบายการใช้เงินในช่วงเวลาทีเ่ จาะจง
 นําเสนอรายงานครึง่ ปี ในการประชุมประจําปี ทจ
่ี ดั ขึน้ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมเพือ่ การเลือกตัง้
เจ้าหน้าที่ ซึง่ ต้องมีรายรับ-รายจ่ายของปี ปัจจุบนั และรายงานการเงินของปี ทผ่ี ่านมารวมอยู่ดว้ ย
 จัดทํารายงานประจําปี ทม
่ี รี ายละเอียดครบถ้วนเมื่อสิน้ ปี โรตารี
 จ้างนักบัญชีทม
่ี คี ุณสมบัตทิ ม่ี ไิ ด้เป็ นสมาชิกให้ตรวจสอบกิจกรรมการเงินของสโมสรทุกปี หาก
สโมสรของท่านมีสโมสร Satellite ต้องส่งรายงานการเงินทีต่ รวจสอบหรือพิจารณาทบทวนแล้ว
ให้แก่นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วย
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เหรัญญิกอาจจะรับหน้าทีก่ รอกแบบฟอร์มภาษีให้สโมสรด้วย ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายภาษีของ
ประเทศ หากสโมสรแยกกองทุนเพือ่ การศึกษาหรือเพือ่ มูลนิธิ หรือหากเป็ นรูปแบบของบริษทั อาจจะ
มีขอ้ กําหนดตามกฎหมายเป็ นพิเศษ ควรปรึกษาข้อสงสัยเกีย่ วกับภาษีเฉพาะด้านกับผูเ้ ชีย่ วชาญใน
สโมสรหรือในชุมชน

เจ้าหน้าทีส่ โมสรสามารถเข้าถึงรายงานการบริจาคเงินและการยกย่องได้ท่ี My Rotary เมือ่ เริม่ ต้นปี
เลขานุการควรมอบรายงานการเงินของสโมสรในปี ทผ่ี ่านมาให้แก่เหรัญญิกเพือ่ จะให้ทราบว่ามีหนี้คงค้างที่
ต้องชําระหรือมีค่าธรรมเนียมทีต่ อ้ งเก็บหรือไม่ เลขานุ การควรทํางานกับเหรัญญิกเพือ่ เตรียมรายงาน
การเงินฉบับสมบูรณ์เพือ่ นําเสนอในการประชุมครัง้ แรกของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ต้องมันใจว่
่ า สถานภาพการเงินของสโมสรทีบ่ นั ทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสร
แสดงให้เห็นถึงงบประมาณของสโมสรอย่างถูกต้อง

การจัดทํางบประมาณสําหรับปี ต่อไป
คณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกจะต้องจัดทํางบประมาณใหม่สาํ หรับปี โรตารีทร่ี บั ตําแหน่ง เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกไม่สามารถตัดสินใจได้จนกว่าจะรับตําแหน่งอย่างเป็ นทางการ
งบประมาณของปี ถดั ไปจึงต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องและลดความจําเป็ นในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้มงวดเมือ่ มีการวางแผนงานงบประมาณ
เหรัญญิกรับเลือกและคณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกควรดําเนินการดังนี้
 พิจารณาประวัตก
ิ ารเงินของสโมสรเพือ่ ทีจ่ ะกําหนดรายรับและรายจ่ายทีน่ ่ าจะเป็ น
 ร่วมมือกับเหรัญญิกปั จจุบน
ั และคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั เพือ่ หารือว่าควรจะใส่อะไรไว้ใน
งบประมาณปี หน้าบ้าง
 ปรับเรื่องลายมือชื่อผูม
้ อี ํานาจลงนามให้เป็ นปั จจุบนั ทัง้ สําหรับสมุดเช็คและการถอนเงินจากธนาคาร
เมื่อมีการเปลีย่ นตําแหน่งและบทบาทของเจ้าหน้าที่ ต้องมีผมู้ อี ํานาจลงนามในการถอนเงิน 2 คน
 แบ่งรายรับและรายจ่ายออกเป็ นส่วนสําหรับการดําเนินงานของสโมสรและส่วนกองทุนเพือ
่ การกุศล
 ตัง้ กองทุนสํารอง หากสโมสรยังไม่มก
ี องทุนนี้
ท่านสามารถหาเอกสารปฏิบตั งิ านเรือ่ งงบประมาณ (Budget Worksheet) ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้
จากหลักสูตร Club Treasurer Basics ที่ Learning Center
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การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
และมูลนิธขิ องสโมสร
มูลนิธโิ รตารีเป็ นเครื่องมือเพือ่ ทําการกุศลของโรตารีและได้รบั การสนับสนุนจากการบริจาคเงินโดยสมัครใจ
ของสมาชิกและมิตรสหายของโรตารีเท่านัน้ เจ้าหน้าทีส่ โมสรดําเนินการและเก็บรักษาบันทึกการบริจาค
ให้แก่มลู นิธโิ รตารี ซึง่ มิได้ทําผ่าน My Rotary
 ต้องแจ้งชื่อเหรัญญิกที่ My Rotary
 เหรัญญิกมักจะเป็ นผูส
้ ง่ เงินบริจาคและช่วยสโมสรในการสมัครขอรับทุนและดูแลติดตามเรื่องทุน
สนับสนุ น จงทํางานกับคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของท่านเพือ่ จัดการทุนสนับสนุนของโรตารี ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมทีแ่ ท็ป Global Grant ที่ My Rotary

การบริจาคเงิน
สมาชิกและสโมสรสามารถบริจาคเงินให้มลู นิธเิ มื่อใดก็ได้โดยบัตรเครดิตที่ My Rotary และที่ Rotary.org
เจ้าหน้าทีส่ โมสรอาจจะส่งเงินบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
 หลังจากการลงชื่อเข้าใช้ท่ี My Rotary แล้ว ไปที่ Manage > Club & District Administration >
Club Giving ซึง่ จะมีตวั เลือกในการบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสร
 การบริจาคของแต่ละบุคคลอาจส่งทางไปรษณีย์ อีเมล หรือแฟกซ์ โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาคเงิน
ให้มลู นิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Contribution Form)
 เมื่อมีการส่งเงินบริจาคหลายๆ รายพร้อมกัน ควรกรอกแบบฟอร์มการบริจาคหลายราย (Multiple
Donor Form)
 หากส่งการบริจาคอื่นนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นเงินแล้ว เช่น หุน
้ หลักทรัพย์ กรมธรรม์ประกันชีวติ
ทรัพย์สนิ และมรดก ต้องติดต่อกับพนักงานทีส่ าํ นักงานใหญ่โรตารีหรือสํานักงานระหว่างประเทศ
ของท่านเพือ่ ขอความช่วยเหลือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากนโยบายการรับบริจาค (Gift Acceptance
Policy)
 มอบใบเสร็จรับเงินสําหรับค่าบํารุงและการบริจาคเงินให้สมาชิก
หากมีคําถามเกีย่ วกับกฎหมายท้องถิน่ หรือวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ติดต่อไปยังสํานักงานระหว่างประเทศทีใ่ กล้
ทีส่ ุดหรือผูแ้ ทนดูแลการเงินทีม่ อี ยู่ในประเทศบังคลาเทศ ชิลี โคลอมเบีย เนปาล ปากีสถาน เปรู ศรีลงั กา
ยูเครน เวเนซูเอล่า และประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายการเงิน (Financial Representatives) ทีส่ ามารถตอบคําถามด้านการบริหารและส่งคําถามไปยังพนักงานของโรตารีสากลและมูลนิธติ าม
ความเหมาะสม
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มูลนิ ธิของสโมสร
หากสโมสรของท่านมีหรือวางแผนจะก่อตัง้ มูลนิธิ ต้องทําตามกฎหมายท้องถิน่ ในบางประเทศมูลนิธจิ ะต้อง
จดทะเบียนกับรัฐบาลและทําตามกฎระเบียบเฉพาะเรื่อง เช่น เมื่อสโมสรรับเงินบริจาคเข้ามูลนิธขิ องตนเอง
จะต้องออกใบเสร็จรับรองเรื่องภาษีจากมูลนิธิ หารือกับเจ้าหน้าทีภ่ าษีในท้องถิน่ เกี่ยวกับข้อกําหนดในการ
รายงาน
หากท่านส่งเช็คของมูลนิธขิ องสโมสรไปให้มลู นิธโิ รตารี เช็คนัน้ จะถูกดําเนินการเสมือนเป็ นการบริจาคจาก
มูลนิธขิ องท่านและสมาชิกจะไม่ได้รบั การยกย่อง หากมีการส่งชื่อพร้อมการบริจาค ผูบ้ ริจาคแต่ละรายจะ
ได้รบั คะแนนการยกย่องตามความเหมาะสม มูลนิธโิ รตารีจะไม่ออกใบเสร็จรับรองเรื่องภาษีสาํ หรับการ
บริจาคเช่นนี้ เนื่องจากเป็ นความรับผิดชอบของมูลนิธขิ องสโมสร
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การจัดการความเสี่ยง
สําหรับโครงการ
ท่านสามารถช่วยปกป้ องทรัพย์สนิ ของสโมสรและป้ องกันตัวท่านเองรวมทัง้ สโมสรจากความรับผิดชอบโดย
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสีย่ งเกี่ยวกับกิจกรรมสโมสรทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ การตระหนักถึงความเสีย่ ง
และการจัดการกับความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องสมาชิก ผูร้ ่วมโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
ควรประชุมกับเหรัญญิกทีก่ ําลังจะหมดวาระเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับแผนจัดการความเสีย่ งของสโมสร ตรวจสอบ
ดูว่าข้อแนะนําด้านล่างนี้มใี ช้อยู่แล้วหรือจะต้องกําหนดขึน้ ในระหว่างทีท่ ่านอยู่ในตําแหน่ง
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทํางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นส่วนหนึ่งในหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ ุ่ง
หมายจะบ่งชีส้ าเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณาว่าจะป้ องกันหรือลดผลกระทบทาง
การเงินได้อย่างไร ในการจัดการความเสีย่ ง ต้องดําเนินการดังนี้
 ทบทวนกิจกรรมจากมุมมองทีว
่ ่า “มีอะไรทีอ่ าจจะผิดพลาดได้”
 ปรับแก้กจ
ิ กรรมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
 ใช้สญ
ั ญาและข้อตกลงเพือ่ กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน
(หารือกับทีป่ รึกษากฎหมายในท้องถิน่ เพือ่ ร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ)
 ดําเนินงานตามนโยบาย วิธป
ี ฏิบตั ิ และคําแนะนําทีก่ ําหนดไว้แล้ว
สโมสรควรขอรับคําแนะนําจากทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาการประกันภัยเกีย่ วกับการป้ องกัน
ความรับผิด ตัวอย่างเช่น ขอคําแนะนําจากทีป่ รึกษามืออาชีพเกีย่ วกับการจัดตัง้ สโมสร (หรือกิจกรรม) ใน
รูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดตามทีเ่ หมาะสม
สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้ สิทธิครอบครองได้
์
รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการ
ประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการประกั
่
นภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่
ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัดเตรียมการให้โดยโรแทเรียนในสหรัฐเป็ นผูจ้ ่ายค่าประกันภัย
สโมสรทีอ่ ยู่นอกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่มี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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การจัดการความเสี่ยงสําหรับ
โปรแกรมเยาวชน
เป็ นเรื่องสําคัญทีจ่ ะต้องรูจ้ กั กับความเสีย่ ง เช่น การบาดเจ็บ ป่ วยไข้และการล่วงละเมิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมเยาวชน เพือ่ ทีผ่ รู้ ่วมโปรแกรมจะสามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดการกับความเสีย่ งเหล่านัน้
แม้ว่าการตระหนักรูเ้ พียงอย่างเดียวจะไม่สามารถป้ องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่สามารถนําไปสูก่ ารพูดคุย
และการวางแผนอย่างรอบคอบซึง่ จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้
พิจารณาสร้างโปรแกรมการจัดการความเสีย่ งในการทํางานกับเยาวชนซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
• พัฒนาและดําเนินนโยบายคุม้ ครองเยาวชนของภาคเพือ่ ป้ องกันและจัดการกับการทารุณกรรมหรือ
การล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
• กําหนดประมวลการประพฤติปฏิบตั สิ าํ หรับผูใ้ หญ่และเยาวชนทีเ่ กี่ยวข้องในโปรแกรม คัดกรองผูใ้ หญ่
ทีจ่ ะทํางานกับเยาวชน
• รักษานโยบายในการเดินทางของเยาวชนทีช่ ดั เจน และมีระบบในการสือ่ สารข้อมูลโดยเฉพาะกับบิดา
มารดาหรือผูป้ กครอง
• ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคในการทํากิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ ยาว์ ซึ่งเกิดขึน้ ภายนอก
ชุมชนท้องถิน่ ของพวกเขาหรือรวมถึงการพักค้างคืน
• พิจารณาทบทวนนโยบายของภาคเพือ่ ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของโรตารีทพ่ี ฒ
ั นาโดยคณะ
กรรมการบริหารโรตารีเพือ่ โปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษาความเสีย่ งและความจําเป็ นในเรื่องประกันภัยเมื่ออุปถัมภ์โปรแกรมหรืองานกิจกรรมสําหรับ
เยาวชน พิจารณาคําถามเหล่านี้
– จะเกิดอะไรขึน้ หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หากเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ?
• ทํางานเพือ่ ลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยดําเนินการดังนี้
– จัดซือ้ ประกันภัยความรับผิดอย่างเพียงพอสําหรับภูมภ
ิ าคของท่าน
– จัดทําแผนฉุกเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่างโปรแกรม
– สอนผูร้ ่วมโปรแกรมถึงการประพฤติตนทีป
่ ลอดภัยในระหว่างโปรแกรม
ขัน้ ตอนเหล่านี้เป็ นข้อกําหนดในการรับรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่ นของภาค อีกทัง้ ยังเป็ นข้อแนะนํา
สําหรับภาคทีเ่ ข้าร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลา หรือกิจกรรมเยาวชนอื่นๆ
สโมสรและภาคควรจะติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพือ่ ตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุม้ ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพียงพอหรือไม่ การประกันภัยจะกลายเป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนเมื่อภาคหลายๆ ภาคหรือ
สโมสรหลายๆ สโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกันเพราะแต่ละองค์กรมีความคุม้ ครองทีอ่ าจจะแตกต่างกัน
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ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกคน รวมทัง้ เยาวชนและผูจ้ ดั ควรจะรับรองว่ามีการประกันชีวติ และประกันสุขภาพทีม่ คี วาม
คุม้ ครองเพียงพอในระหว่างโปรแกรม กรมธรรม์ประกันสุขภาพมากมายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจํากัดเมื่ออยู่นอก
เขตพืน้ ทีท่ เ่ี จาะจงโดยเฉพาะ ดังนัน้ การระมัดระวังล่วงหน้าจึงเป็ นเรื่องสําคัญอย่างยิง่ เมื่อผูร้ ่วมโปรแกรม
เดินทางหรืออาศัยอยู่ห่างไกลจากบ้านของตน ในกรณีเช่นนี้ ผูร้ ่วมโปรแกรมจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยการ
เดินทางทีค่ มุ้ ครองอุบตั เิ หตุและด้านการแพทย์ซง่ึ คุม้ ครองในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การเบิกค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
• การขนส่งศพ
• การอพยพฉุกเฉิน
• การทุพลภาพและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ควรหารือกับทีป่ รึกษาทางกฎหมายก่อนลงลายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากับองค์กร ผูร้ บั เหมาหรือผู้
ให้บริการใดๆ เอกสารเหล่านี้อาจจะมีการยกเว้นความรับผิดหรือมีขอ้ ตกลงทีอ่ าจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งรอดพ้น
จากความรับผิด และโอนความเสีย่ งมาให้แก่สโมสรหรือภาค โรตารีสากลจะไม่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความป่ วย
ไข้หรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึง่ รวมถึงผูร้ ่วมโปรแกรม อาสาสมัครและผูจ้ ดั หรือความสูญเสียทรัพย์สนิ
ใดๆ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้จากหลักสูตร
Protecting Youth Program Participants ที่ Learning Center
ถ้อยแถลงในการปฏิ บตั ิ ของโรตารีสาํ หรับการทํางานกับเยาวชน
โรตารีสากลพยายามสร้างสรรค์และรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยสําหรับเยาวชนทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมใน
กิจกรรมของโรตารี โรแทเรียน คู่ครองของโรแทเรียน เพือ่ นผูร้ ่วมโครงการและอาสาสมัครอื่นๆ จะต้อง
ปกป้ องดูแลเด็กและผูท้ ม่ี อี ายุน้อยอย่างเต็มความสามารถเมื่อมีการติดต่อกัน และปกป้ องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศและอารมณ์
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียิ่งในการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับผู้นําสโมสรรับเลือกคน
อื่นๆ คําถามเหล่านี้ จะช่วยในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
ท่านจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับตําแหน่งเหรัญญิก?

สโมสรจะจัดงานหาทุนอะไรบ้างในปี น้ี และท่านจะมีสว่ นเกีย่ วข้องในฐานะเหรัญญิกอย่างไร?

สโมสรจะเตรียมตรวจสอบการเงินอย่างไร?

ท่านจะทํางานร่วมกับผู้นําและคณะกรรมการสโมสรเพื่อจัดการกองทุนของสโมสรด้วยความรับผิดชอบได้
อย่างไร?

ท่านจะทํางานไปสูเ่ ป้ าหมายอะไรหนึ่งเป้ าหมายในปี ต่อไป และเป้ าหมายนี้สนับสนุ นแผนกลยุทธ์ของสโมสร
อย่างไร?

มีปัญหาอะไรบ้างทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และท่านจะจัดการอย่างไร?
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