ธรรมนู ญมาตรฐานของกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี
[แก้ไขโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล มติ 173, มิถุนายน 2560]
มาตรา 1 – ชื่อ
ชื่อขององค์กรนี้คอื กลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรี

อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตำรี

มาตรา 2 – วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรี คือ ช่วยให้ชุมชนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนเอง
โดยกำรพัฒนำและมีสว่ นร่วมในควำมคิดริเริม่ ในกำรบำเพ็ญประโยชน์ทย่ี งยื
ั่ น
เป้ ำหมำยของโปรแกรมกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรี คือ
1) พัฒนำกำรเป็ นผูร้ ่วมโปรแกรมระหว่ำงโรแทเรียนและผูท้ ่มี ใิ ช่โรแทเรียนเพือ่ กำรยกระดับชุมชนร่วมกัน
2) สนับสนุ นสมำชิกในชุมชนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ตระหนักถึงควำมสำมำรถเฉพำะตัวในกำรบ่งชี้
ควำมห่วงใยทีเ่ ป็ นปั ญหำมำกทีส่ ดุ และวิธกี ำรทีเ่ หมำะสมในกำรดำเนินกำร
3) ส่งเสริมกำรแก้ไขปั ญหำแบบยังยื
่ นต่อควำมต้องกำรของชุมชน โดยให้ทุกภำคส่วนของชุมชนมีสว่ นร่วมในกำร
พัฒนำและดำเนินโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ท่กี ำหนด
มาตรา 3 – การอุปถัมภ์
กลุม่ ต้องได้รบั กำรอุปถัมภ์จำกสโมสรโรตำรีในท้องถิน่ หนึ่งสโมสรหรือมำกกว่ำนัน้ โดยมีคณะกรรมกำรโรแทเรียนชุด
หนึ่งซึ่งจะให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกิจกรรม โครงกำรและนโยบำยต่ำงๆ ของกลุม่ สโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ ต้องมีส่วนร่วม
อย่ำงแข็งขันในกลุม่
สมำชิกของกลุม่ มิใช่สมำชิกของสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์
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มาตรา 4 – สมาชิ กภาพ
สมำชิกของกลุม่ จะประกอบด้วยผูใ้ หญ่ทม่ี อี ุปนิสยั ดี มีควำมปรำรถนำและศักยภำพทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกำรยกระดับชุมชน
และพิจำรณำเป็ นพิเศษสำหรับผูท้ ่มี ศี กั ยภำพควำมเป็ นผูน้ ำ กำรเป็ นสมำชิกจะเปิ ดรับทัง้ ผูซ้ ่งึ อำศัย ทำงำน หรือเรียน
หนังสืออยู่ในหรือใกล้ชุมชนของกลุม่
วิธกี ำรเลือกตัง้ สมำชิกของแต่ละกลุม่ จะถูกกำหนดโดยกลุม่ ซึง่ ได้รบั คำปรึกษำจำกสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ ตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในข้อบังคับ
สมำชิกภำพอำจสิน้ สุดลงเมือ่
ก) หมดคุณสมบัตขิ องกำรเป็ นสมำชิก
ข) เมือ่ กลุม่ ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 จำกจำนวนสมำชิกทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วน
มาตรา 5 – การประชุม
1. กลุม่ จะต้องมีกำรประชุมกันในเวลำและสถำนทีท่ ส่ี ะดวกแก่สมำชิกตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับ
2. สมำชิกอำจเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือออนไลน์
3. กลุ่มผู้นำจะต้องมีกำรประชุมกัน ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ บ่อยครัง้ เท่ำที่จำเป็ นในกำรจัดกำรและควบคุมดูแ ล
กิจกรรมของกลุม่ ให้ประสบควำมสำเร็จ
4. กำรประชุมของกลุม่ หรือผู้นำของกลุม่ จะไม่นับเป็ นกำรประชุมที่เป็ นทำงกำร หำกไม่มกี รรมกำรในคณะกรรมกำร
กลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรีของสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ 1 คน (หรือโรแทเรียนอื่นทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ โดยนำยก
สโมสรโรตำรี) เข้ำร่วมประชุมด้วย
มาตรา 6 – กลุ่มผู้นา
1. กลุ่มผู้นำของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรีแต่ละกลุ่มนั ้นจะประกอบด้วยสมำชิกของกลุ่มผู้นำตำมจำนวนที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยกำรปรึกษำกับสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ ซึง่ ผูน้ ำทัง้ หมดจะต้องคัดเลือกจำกสมำชิกทีป่ ฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วน
2. วิธกี ำรเลือกตัง้ สมำชิกกลุ่มผู้นำควรจะเป็ นไปตำมระเบียบที่ สอดคล้อ งกับวัฒ นธรรมท้องถิน่ ตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ และให้ถอื คะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็ นสำคัญ
3. กลุม่ ผูน้ ำจะเลือกผูแ้ ทนกลุม่ ขึน้ เพือ่ ทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อกับสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์และสำธำรณชน
4. กลุม่ ผูน้ ำจะเลือกสมำชิกหนึ่งคนขึน้ มำเป็ นเหรัญญิกเพือ่ ดูแลกำรเงินของกลุม่
5. ผูน้ ำกลุม่ ทุกกลุม่ จะมีวำระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ 1 ปี หำกกลุม่ มิได้กำหนดระยะเวลำให้น้อยกว่ำนัน้ โดยปรึกษำหำรือ
กับสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์แล้ว
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มาตรา 7 – คณะกรรมการ
ผู้แ ทนกลุ่ มซึ่งได้ ร ับ กำรเห็ น ชอบจำกกลุ่ม ผู้น ำ อำจจะแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตำมที่เห็ น ว่ ำจ ำเป็ น กลุ่ม ควรจะมี
คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำรบริกำรด้ ำนอำชีพ คณะกรรมกำรบริกำรชุ มชนและคณะกรรมกำรกำรเงิน
คณะกรรมกำรเหล่ำนัน้ จะหมดวำระลงเมือ่ เสร็จสิน้ หน้ำที่ หรือเมื่อถูกปลดโดยผูแ้ ทนกลุม่ ที่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรนัน้
ขึน้ มำหรือเมือ่ หมดวำระ แล้วแต่ขอ้ ใดจะเกิดขึน้ ก่อน
มาตรา 8 – กิ จกรรมและโครงการ
1. กลุม่ จะรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรวำงแผนงำน กำรจัดองค์กร กำรเงิน และกำรดำเนินกิจกรรมของตน นอกเสียจำกว่ำ
กรณีท่เี ป็ นโครงกำรร่วมที่ปฏิบตั ริ ่วมกับองค์กรอื่น ก็จะต้องแบ่งควำมรับผิดชอบกับองค์กรนัน้ ๆ เงินที่ได้จำก
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุม่ ควรจะใช้จำ่ ยเพือ่ โครงกำรของกลุม่
2. กลุ่ มจะต้ อ งหำเงิน ที่จำเป็ นเพื่อ ท ำกิจกรรมต่ ำงๆ เอง จะต้อ งไม่ ร้อ งขอหรือ รับ ควำมช่ ว ยเหลือ ด้ ำนกำรเงิน
นอกเหนือจำกเป็ นครัง้ ครำวจำกสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ สโมสรโรตำรีอ่นื ๆ หรือกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรี
อื่นๆ กลุ่มจะไม่ร้องขอควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน จำกบุคคล ธุรกิจ หรือ องค์กรใดๆ ในชุมชนโดยไม่ได้รบั กำร
เห็นชอบล่วงหน้ ำจำกสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ เงินที่ได้จำกโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มควรจะใช้จ่ำยเพื่อ
โครงกำรของกลุม่
มาตรา 9 – ค่าธรรมเนี ยมและค่าบารุง
1. เงินค่ำธรรมเนียม ค่ำบำรุง หรือค่ำรับเข้ำเป็ นสมำชิกซึ่งสมำชิกของกลุ่มจะต้องชำระนัน้ ควรจะเป็ นจำนวนเพียง
เล็กน้อย และเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรเป็ นค่ำใช้จำ่ ยของกำรบริหำรกลุม่ เท่ำนัน้
2. เงินทุ นสำหรับกำรท ำกิจกรรมและโครงกำรควรจะจัด หำนอกเหนือไปจำกเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำบำรุง และค่ำ
รับเข้ำเป็ นสมำชิก
3. ควรจะมีกำรตรวจสอบบัญชีกำรใช้จ่ำยเงินปี ละ 1 ครัง้ โดยผู้มคี ณ
ุ สมบัต ิ และรำยงำนให้สมำชิกของกลุ่มและสโมสร
โรตำรีอุปถัมภ์ได้ทรำบ
4. สโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ควรกำหนดแนวทำงกำรเงินสำหรับกลุม่ เพือ่ ทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรจัดกำรเงินกองทุนทุกประเภท
รวมทัง้ เงินจำกกำรสนับสนุ นโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยวิธกี ำรที่มคี วำมรับผิดชอบและโปร่งใส เป็ นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบของธนำคำรในประเทศ
มาตรา 10 – การยอมรับธรรมนูญ
สมำชิกทุกคนของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรี เมื่อยอมรับสมำชิกภำพและคงควำมเป็ นสมำชิกจำกนัน้ แล้ว
ย่อมจะยอมรับหลักกำรของกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรีซง่ึ แจ้งไว้ ณ ทีน่ ้ี รวมทัง้ ตกลงปฏิบตั ติ ำมธรรมนู ญนี้
มาตรา 11 – การนาข้อบังคับมาใช้
กลุ่มจะนำข้อบังคับมำใช้เพื่อ กำรบริหำรและกำรปกครอง ข้อบังคับควรจะคล้ำยคลึงกับ ธรรมนู ญของกลุ่มบำเพ็ญ
ประโยชน์ ชุมชนโรตำรีซ่งึ คณะกรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกลมีมติเห็นชอบ แต่สำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมกับ
วัฒนธรรมและระเบียบปฏิบตั ใิ นท้องถิน่
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มาตรา 12 – ชื่อและเอกลักษณ์ ทางการมองเห็น
ชื่อและเอกลักษณ์ทำงกำรมองเห็นของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรีจะต้องใช้เฉพำะกลุ่มและเพื่อประโยชน์ของ
สมำชิก สมำชิกมีสทิ ธิใช้หรือแสดงชื่อและเอกลักษณ์ทำงกำรมองเห็น ในทำงที่มเี กียรติและเหมำะสมในขณะที่ยงั คง
สมำชิกภำพ สมำชิกจะหมดสิทธินนั ้ เมือ่ หมดสมำชิกภำพหรือเมือ่ กลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรียุบเลิก
มาตรา 13 – อายุของกลุ่ม
1. กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรีจะยังคงอยู่ต่อ ไปตรำบเท่ำที่ย ังดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ ธรรมนู ญ นี้หรือ
จนกระทังยุ
่ บเลิก ดังต่อไปนี้
ก) โดยกลุม่ เป็ นผูก้ ำหนดและปฏิบตั ิ
ข) โดยสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ยกเลิกกำรอุปถัมภ์กลุม่
ค) โดยโรตำรีสำกลอันเนื่องมำจำกกลุม่ มิได้ปฏิบตั ติ ำมข้อแนะนำเหล่ำนี้หรือ ด้วยสำเหตุอ่นื ๆ
2. เมือ่ กลุ่มยุบเลิกไป สิทธิประโยชน์อนั เนื่องมำแต่ช่อื ของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรีและเอกลักษณ์ทำงกำร
มองเห็นจะต้องหมดสิน้ ไป ไม่ว่ำจะเป็ นสิทธิประโยชน์ของกลุม่ หรือสมำชิกแต่ละบุคคลหรือโดยรวม
มาตรา 14 – การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ธรรมนู ญนี้อำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยมติของคณะกรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกลเท่ำนัน้ และกำรเปลีย่ นแปลง
แก้ไขข้อบังคับมำตรฐำนของกลุม่ บำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตำรีโดยคณะกรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกลจะมีผลต่อกำร
เปลีย่ นแปลงธรรมนู ญฉบับนี้โดยอัตโนมัต ิ
ศูนย์โรตำรีในประเทศไทย 0918(0617)
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