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คุณสมบัตขิ องภาค
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีภ่ าค
คุณสมบัตขิ องสโมสร
แผนจัดการการเงิน
การประเมินการเงินประจาปี
ข้อกาหนดของบัญชีธนาคาร
รายงานการใช้เงินทุนสนับสนุน
การเก็บรักษาเอกสาร
วิธกี ารรายงานและแก้ไขปั ญหาการใช้ทุนสนับสนุนผิดประเภท

ข้อ 1 คุณสมบัติของภาค
ในการทีจ่ ะเข้าร่วมโปรแกรมทุน District Grants และ Global Grants ภาคจะต้องดาเนินกระบวนการมีคุณสมบัตใิ น
ระบบออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการยินยอมทาตามข้อกาหนดทางการเงินและการดูแลเงินของมูลนิธใิ นบันทึกความ
เข้าใจนี้ การดาเนินการตามข้อกาหนดเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะทาให้ภาคมีคุณสมบัตแิ ละมีสทิ ธิที์ จ่ ะเข้าร่วมใน
โปรแกรมทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี
(ก) ภาคต้องรับผิดชอบการใช้เงินของทุนสนับสนุนทีภ่ าคอุปถัมภ์ ไม่ว่าใครจะเป็ นผูด้ แู ลควบคุมก็ตาม
(ข) ภาคมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทุนสนับสนุนทีส่ โมสรอุปถัมภ์ หากสโมสรทีอ่ ุปถัมภ์ถูกยุบเลิก หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่
สามารถรับผิดชอบเรื่องทุนสนับสนุนได้
(ค) เพื่อทีจ่ ะรักษาสถานภาพการมีคุณสมบัติ ภาคต้องปฏิบตั ติ ามบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้ รวมทัง้ นโยบาย
ต่างๆ ทีบ่ งั คับใช้ของมูลนิธโิ รตารี
(ง) คุณสมบัตอิ าจจะถูกระงับหรือเพิกถอนสิทธิจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1. การใช้ทุนสนับสนุนผิดประเภทหรือจัดการการเงินของทุนสนับสนุนในทางทีผ่ ดิ หรือไม่สามารถแก้ไขข้อ
กล่าวหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จากัดแค่เพียงการโกง, การปลอมแปลง, การปลอมสมาชิกภาพ,
การละทิง้ โดยสิน้ เชิง, การกระทาทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ความผาสุก หรือความปลอดภัยของผูร้ บั
ประโยชน์, การบริจาคทีไ่ ม่เหมาะสม, การใช้ทุนสนับสนุนเพื่อผลประโยชน์สว่ นตน, ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ทีไ่ ม่เปิ ดเผย, การมีเอกสิทธิในทุนสนับสนุนของปั จเจกบุคคล, การรายงานเท็จ, การบอกราคาเกินจริง,
การยอมรับเงินจากผูร้ บั ประโยชน์, กิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย, การใช้ทุนสนับสนุนผิดวัตถุประสงค์
2. การปฏิเสธสโมสรทีม่ คี ุณสมบัตโิ ดยไม่มสี าเหตุเพียงพอ
(จ) ภาคจะต้องร่วมมือในการตรวจสอบการเงิน ทุนสนับสนุน หรือการดาเนินงาน
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ข้อ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้ าที่ภาค
ผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือก และประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาค เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในเรื่องการมี
คุณสมบัตขิ องสโมสรและภาค นอกเหนือไปจากการดูแลการดาเนินงานของทุนสนับสนุนของมูลนิธอิ ย่างเหมาะสม
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีภ่ าค คือ
1. ดาเนินการ จัดการ และรักษากระบวนการจัดทาคุณสมบัตขิ องภาคและสโมสร
2. จัดให้มมี าตรการการดูแลและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในการจัดการทุนสนับสนุนของมูลนิธอิ ย่างเหมาะสม
3. ปฏิบตั ติ าม บังคับใช้ ประกาศเผยแพร่ และให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนในเรื่องของข้อกาหนดและเงือ่ นไข
สาหรับทุนสนับสนุน Global Grants และ District Grants
4. ทาให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับทุนสนับสนุนจะดาเนินกิจกรรมในแนวทางทีห่ ลีกเลีย่ งการมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือถูกมองว่าเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ข้อ 3 คุณสมบัติของสโมสร
ภาครับผิดชอบในการทาให้สโมสรในภาคมีคุณสมบัติ ในการทีจ่ ะมีคุณสมบัตไิ ด้ สโมสรจะต้องยินยอมตามบันทึกความ
เข้าใจของสโมสรและส่งสมาชิกสโมสรอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมในการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี
ของภาค
(ก) สโมสรต้องมีคุณสมบัตเิ พื่อขอรับทุน Global Grants ของมูลนิธโิ รตารี สโมสรไม่จาเป็ นต้องมีคุณสมบัตเิ พื่อ
ขอรับทุน District Grants
(ข) ภาคอาจจะตัง้ ข้อกาหนดเพิม่ เติมสาหรับการมีคุณสมบัตขิ องสโมสรเพื่อเป็ นการคานึงถึงกฎหมายท้องถิน่ ที่
เกีย่ วข้องหรือสถานการณ์เฉพาะของภาค สโมสรทุกสโมสรในภาคจะต้องสามารถทาตามข้อกาหนดเพิม่ เติม
ได้ ภาคไม่สามารถกาหนดให้มกี ารบริจาคเงินแก่มลู นิธโิ รตารีเป็ นข้อกาหนดในการมีคุณสมบัตขิ องสโมสร
(ค) ภาคทีม่ คี ุณสมบัตอิ าจจะจัดสรรทุนสนับสนุนภาคของมูลนิธโิ รตารีให้สโมสรทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตใิ นภาคของตน
หรือภาคอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ภาคยังคงต้องมีความรับผิดชอบเต็มทีใ่ นการใช้ทุนสนับสนุนเหล่านัน้ การที่
สโมสรทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตไิ ม่สามารถทาตามนโยบายของมูลนิธโิ รตารีทบ่ี งั คับใช้ทงั ้ หมด รวมทัง้ ข้อกาหนดและ
เงือ่ นไขของทุน District Grants อาจทาให้เกิดความเสีย่ งต่อสถานภาพการมีคุณสมบัตขิ องภาค

ข้อ 4 แผนจัดการการเงิ น
ภาคต้องมีแผนจัดการการเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้มกี ารบริหารเงินทุนสนับสนุนทีต่ รงต่อหลักการ
แผนจัดการการเงินจะต้องประกอบด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
1. รักษามาตรฐานของการทาบัญชี รวมทัง้ การบันทึกรายการรับ-จ่ายทัง้ หมด
2. จ่ายทุนสนับสนุนตามความเหมาะสม
3. มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการจัดการเงินทุน
4. จัดตัง้ ระบบรายการทรัพย์สนิ สาหรับอุปกรณ์และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ซื้อโดยใช้เงินทุนสนับสนุน และ
เก็บรักษาบันทึกสิง่ ของทีจ่ ดั ซื้อ ผลิต หรือแจกจ่าย ในกิจกรรมของทุนสนับสนุน
5. ทาให้มนใจว่
ั ่ ากิจกรรมของทุนสนับสนุนทัง้ หมด รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นเงินต้องเป็ นไปตามกฎหมาย
ท้องถิน่
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ข้อ 5 การประเมิ นการเงิ นประจาปี
ต้องมีการประเมินแผนจัดการการเงินทุกปี การประเมินการเงินคือการประเมินการควบคุมและการร่วมมือทางการเงิน
ภาคต้องเลือกว่าจะใช้บริษทั อิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบการเงินมูลนิธโิ รตารีของภาคเพื่อทาการประเมินการเงิน
ประจาปี
(ก) การประเมินการเงินมีขอบเขตทีเ่ ล็กกว่าการตรวจสอบงบดุลหรือการตรวจบัญชีอย่างมาก และจะรวมถึง
1. การยืนยันว่าภาคจะทาตามแผนจัดการการเงิน
2. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายของ District Grants และ Global Grants ทีภ่ าคอุปถัมภ์ซง่ึ รวมถึง
(1) การเลือกใช้ตวั อย่างของรายจ่ายและกระทบยอดกับเอกสารประกอบ
(2) การตรวจสอบรายการใช้จ่ายทัง้ หมดเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าใช้จ่ายเงินทุนตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขของทุน
สนับสนุนทีไ่ ด้รบั
(3) ยืนยันว่ามีกระบวนการประกวดราคาทีม่ กี ารแข่งขันกันสาหรับการใช้จา่ ยทีส่ าคัญทุกรายการ
(4) ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการควบคุมอย่างเหมาะสม
3. การพิจารณาว่าธุรกรรมการเงินทุกรายการและกิจกรรมโครงการซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ทุนสนับสนุนได้
ดาเนินการตามมาตรฐานขึน้ ต่าในการปฏิบตั ทิ างธุรกิจ
(1) การยืนยันว่าจะทาตามข้อกาหนดในการเก็บรักษาเอกสารของมูลนิธิ
(2) กระบวนการอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบการเงินของมูลนิธโิ รตารีภาค หรือบริษทั ทีเ่ ป็ นอิสระ
เห็นว่าจาเป็ น
4. รายงานสิง่ ทีค่ น้ พบจากการประเมินการเงินประจาปี ซง่ึ จะต้องส่งให้สโมสรในภาค ภายใน 3 เดือน
หลังจากสิน้ สุดปี โรตารีทุกปี
(ข) หากภาคมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินมูลนิธโิ รตารีภาคเป็ นผูป้ ระเมิน คณะกรรมการจะต้องไม่มผี ทู้ ม่ี ี
ความเกีย่ วข้องโดยตรงกับทุนสนับสนุนของมูลนิธแิ ละจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อบังคับของโรตารี
สากล (RI Bylaws) ซึง่ รวมถึง
(1) มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
(2) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นอดีตผูว้ ่าการภาค หรือบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบ
บัญชี

ข้อ 6 ข้อกาหนดในเรื่องบัญชี
ในการรับทุนสนับสนุน ภาคจะต้องมีบญ
ั ชีธนาคารโดยเฉพาะและภาคเป็ นผูค้ วบคุมดูแล และใช้เพื่อการรับจ่ายเงินทุน
สนับสนุนของมูลนิธโิ รตารีนัน้
(ก) บัญชีของภาคจะต้อง
1. มีผทู้ ม่ี อี านาจลงนามทีเ่ ป็ นโรแทเรียนอย่างน้อย 2 คนจากภาคเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
2. เป็ นบัญชีทไ่ี ม่มดี อกเบีย้ เงินฝากหรือมีน้อยทีส่ ุด
(ข) ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั มาไม่ว่าจะเท่าใดก็ตาม ต้องมีการบันทึกเป็ นเอกสารและนาไปใช้ในกิจกรรมทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมซึง่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว หรือส่งคืนมูลนิธโิ รตารี
(ค) ต้องเปิ ดบัญชีสาหรับทุนสนับสนุนทีภ่ าคอุปถัมภ์แต่ละทุน และใช้ช่อื บัญชีทบ่ี ่งชัดเจนว่าใช้สาหรับเงินทุน
สนับสนุน
(ง) ต้องไม่ฝากทุนสนับสนุนในบัญชีเพื่อการลงทุน รวมทัง้ กองทุนรวม บัญชีฝากประจา พันธบัตร และหุน้
(จ) ต้องมีรายการการเงินของธนาคาร (bank statement) ประกอบรายการรับและจ่าย
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(ฉ) ภาคจะต้องมีแผนงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรสาหรับการโอนการดูแลบัญชีธนาคารในกรณีทม่ี กี าร
เปลีย่ นแปลงผูน้ า

ข้อ 7 รายงานการใช้เงิ นทุนสนับสนุน
การรายงานทุนสนับสนุนเป็ นเรื่องสาคัญอย่างหนึ่งของการจัดการและดูแลการเงินทุนสนับสนุน ภาคต้องกาหนด
วิธกี ารทารายงาน
(ก) ภาคต้องรายงานการใช้เงิน DDF ทัง้ หมดแก่สโมสรในภาคโดยการ
1. แจกรายงานประจาปี ในทีป่ ระชุมภาคซึง่ สโมสรหลาย ๆ สโมสรได้รบั เชิญหรือมีสทิ ธิมาร่
์ วมประชุม ซึง่
ต้องมีรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน รวมทัง้ ชื่อของภาค สโมสร
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั เงิน
2. ลงรายละเอียดข้อมูลการเงินของทุนสนับสนุนนัน้ ๆ ในการสือ่ สารรายเดือนของผูว้ ่าการภาค
(ข) ภาคต้องยึดมันในข้
่ อกาหนดการรายงานทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารีทงั ้ หมด

ข้อ 8 การเก็บรักษาเอกสาร
ภาคจะต้องจัดตัง้ และใช้ระบบการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการมี
คุณสมบัตแิ ละทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารี การเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ เป็ นการแสดงความโปร่งใสในการจัดการ
เงินทุนสนับสนุนและช่วยในการเตรียมการจัดทางบดุลการเงินเพื่อการตรวจสอบและประเมินการเงิน
(ก) เอกสารทีจ่ ะต้องเก็บรักษามีดงั ต่อไปนี้ แต่มไิ ด้จากัดเพียงเท่านี้
1. ข้อมูลธนาคาร และสาเนารายงานการเงินทีผ่ ่านมา
2. เอกสารเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องสโมสร
(1) บันทึกความเข้าใจของสโมสรทีล่ งนามแล้ว
(2) บันทึกการเข้าร่วมการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุ นของสโมสร
3. รายละเอียดเกีย่ วกับทุนสนับสนุน District Grants และ Global Grants ทีภ่ าคอุปถัมภ์
(1) รายละเอียดข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากสโมสรและหน่วยงานทีร่ บั ทุน District Grants
(2) ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้จากการสังซื
่ ้อต่าง ๆ ด้วยเงินทุนสนับสนุน
4. เอกสารแผนงานและวิธปี ฏิบตั งิ าน ซึง่ ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการการเงิน
(2) กระบวนการการเก็บรักษาเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล
(3) แผนการสืบทอดงานในเรื่องลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามสมุดบัญชีธนาคาร การเก็บรักษาเอกสาร
และข้อมูล
(4) ระบบการติดตามรายงานการใช้เงินผิดประเภทหรือการจัดการการเงินทีผ่ ดิ พลาด
5. รายงานประจาปี จากการประเมินการเงิน และการใช้เงินจากทุนสนับสนุน
(ข) บันทึกของภาคต้องสามารถเข้าถึงและจัดให้โรแทเรียนในภาคได้
(ค) ต้องเก็บรักษาเอกสารอย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่านัน้ ตามทีก่ ฎหมายท้องถิน่ กาหนด
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ข้อ 9 วิ ธีการรายงานและแก้ไขปัญหาการใช้เงิ นทุนสนับสนุนในทางที่ผิด
กระบวนการมีคุณสมบัตกิ าหนดให้ภาคต้องมีการติดตาม สอบสวน และแก้ไขปั ญหา รายงานการใช้เงินในทางทีผ่ ดิ หรือ
การจัดการการเงินของทุนสนับสนุนทีผ่ ดิ พลาด การเตรียมหาวิธกี ารเอาไว้ก่อนทีจ่ ะเกิดปั ญหาจะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมทีจ่ ะทาให้เกิดการสอบสวนทีย่ ุตธิ รรม และสารของการใช้เงินในทางทีผ่ ดิ ไม่ยากเกินกว่าจะรับได้
(ก) ภาคจะต้องสร้างระบบทีจ่ ะอานวยความสะดวกในการติดตามรายงานการใช้เงินทุนสนับสนุนในทางทีผ่ ดิ
หรือการจัดการการเงินของทุนสนับสนุนทีผ่ ดิ พลาด
(ข) ภาคต้องทาการสอบสวนรายงานทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการใช้เงินในทางทีผ่ ดิ หรือการจัดการการเงินของทุน
สนับสนุนทีผ่ ดิ พลาด
(ค) ภาคต้องรายงานการใช้เงินในทางทีผ่ ดิ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ เป็ นรูปธรรมหรือการจัดการการเงินของทุนสนับสนุน
ทีผ่ ดิ พลาด
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