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โปลิิโอพลิสั	(POLIOPLUS)

การข้จดั้โรคโปลโิอใหห้มูด้ไปเป็นิเร่�องที�มูลีำาด้บััคว่ามูสำาคญัสงูสุด้ในิคว่ามูปรารถึนิาด้ตี่อ 

เพ่�อนิมูนุิษย์ข์้องโรตาร ี โรตารเีริ�มูตน้ิโปรแกรมูนีิ�ในิปี ค.ศู.1985  ในิปี 1988 เมู่�อโรตาร ี

เริ�มูต้นิทำางานิกบััผูร้่ว่มูโปรแกรมูในิโครงการคว่ามูคดิ้รเิริ�มูในิการข้จดั้โปลโิอใหห้มูด้ไป 

จากทั �ว่โลก (Global Polio Eradication Initiative) มูผีูป่้ว่ย์ด้ว้่ย์โรคโปลโิอมูากกว่า่ 

350,000 ราย์ในิกว่า่ 125 ประเทศู   ตั �งแต่นิั �นิมูา เด้ก็ๆ เกอ่บั 3 พนัิลา้นิคนิได้ร้บัั

ภมููคิุมู้กนัิโรคโปลโิอและจำานิว่นิผูป่้ว่ย์โรคโปลโิอลด้ลงถึงึรอ้ย์ละ 99.9

จนิถึงึปี 2020 การบัรจิาคใหแ้ก่คว่ามูพย์าย์ามูในิการข้จดั้โปลโิอทั �ว่โลกข้องโรตาร ี  

รว่มูทั �งเงนิิที�ได้ร้บััการสมูทบัจากมูลูนิิธิบิัลิลแ์ละเมูลนิิด้าเกทส ์เป็นิเงนิิมูากกว่า่      

2 พนัิลา้นิเหรยี์ญสหรฐัแลว้่

ทุุนสนบััสนุนโปลิิโอพลิสั (PolioPlus Grants)

ทุนิสนิบััสนุินิโปลโิอพลสัใหเ้งนิิเพ่�อคว่ามูพย์าย์ามูในิการข้จดั้โรคโปลโิอในิประเทศูที�มูี

การระบัาด้และประเทศูที�มูคีว่ามูเสี�ย์งข้องโรค ทนุินีิ�สนิบััสนุินิการรณรงคใ์หภ้มููคิุมู้กนัิโรค 

และการตดิ้ตามูเฝ้้าระว่งัการแพรร่ะบัาด้ข้องเชั่�อไว่รสัโปลโิอ

ทุนิสนิับัสนุินิโปลโิอพลสัได้ร้บััเงนิิจากกองทุนิทั �ว่ไปข้องโปลโิอพลสัและจากการบัรจิาค

เงนิิทนุิจดั้สรรข้องภาค (DDF) 

หน่ิว่ย์งานิที�เป็นิผู้ร่ว่มูโครงการหลัก เชั่นิ องค์การอนิามูยั์โลก (WHO)  และองค์การ 

UNICEF เป็นิผูย้์ ่�นิเสนิอโครงการในิเบั่�องตน้ิ  คณะกรรมูการมูลูนิิธิจิะพจิารณาอนุิมูตัทิุนิ

สนิบััสนุินิโปลโิอพลสัในิการประชัมุูปกตติามูกำาหนิด้การ 

ทุุนสนบััสนุนโปลิิโอพลิสัพารท์ุเนอร ์(PolioPlus Partners Grants)

ทุนิสนิับัสนุินิโปลโิอพลสัพารท์เนิอรส์นิับัสนุินิการกระตุน้ิสงัคมูแบับัเร่งด้่ว่นิและโครงการ

การเฝ้้าระว่งัโรคที�เสนิอโด้ย์ประธิานิคณะกรรมูการโปลโิอพลสัในิประเทศูที�มูลีำาด้บััคว่ามู

สำาคญัสงู  มูกีารพจิารณาอนุิมูตัใิบัสมูคัรทนุิตลอด้ทั �งปีและได้ร้บััเงนิิจากกองทนุิทั �ว่ไปข้อง

โปลโิอพลสั
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ทุรพัย์าก่รสำาห้รบััโปลิิโอพลิสั	(PolioPlus Resources)
 End Polio Now Newsletter: จด้หมูาย์ข้า่ว่ที�ใหข้้อ้มูลูปัจจบุันัิและข้า่ว่สารเกี�ย์ว่กบัั 

คว่ามูพย์าย์ามูในิการกว่าด้ลา้งโปลโิอ ออกเด้อ่นิเว่น้ิเด้อ่นิ

 End Polio Now Poster: โปสเตอรท์ี�แสด้งโลโกแ้ละกราฟฟิค End Polio Now

 เข้ม็ู End Polio Now: เข้ม็ูตดิ้เส่�อที�มูโีลโก ้End Polio Now 

 ใบัปลวิ่ Top 5 Reasons to Eradicate Polio: เน้ินิคว่ามูสำาคญัข้อง 5 เหตุผลหลกัในิ

การบัรรลุผลสำาเรจ็เป็นิโลกที�ปลอด้จากโปลโิอ

ด้รูาย์ละเอยี์ด้และทรพัย์ากรเพิ�มูเตมิูที� endpolio.org
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ทุุนสนัติิภาพโรติารี	
(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS)

ทุนิสนัิตภิาพโรตารชีั่ว่ย์ใหบ้ัุคคลสามูารถึศูกึษาต่อในิระด้บัับัณัฑิติศูกึษาในิสาข้าที�   

เกี�ย์ว่กบััสนัิตภิาพ เชัน่ิ การพฒันิาระหว่า่งประเทศู การศูกึษาสนัิตภิาพหรอ่การแกไ้ข้

คว่ามูข้ดั้แย์ง้ หรอ่ประกาศูนีิย์บัตัรการพฒันิาว่ชิัาชัพีในิด้า้นิการศูกึษาสนัิตภิาพและ

คว่ามูข้ดั้แย์ง้ที�ศููนิย์ส์นัิตภิาพโรตาร ี1 ในิ 7 แหง่

ทุนิการศูกึษาจะรว่มูค่าเด้นิิทาง ค่าเล่าเรยี์นิ ค่าที�พกั ค่าเด้นิิทางไปกลบััและคา่อาหาร 

และคา่ใชัจ้า่ย์สำาหรบััการฝึ้กงานิและการเรยี์นิภาคสนิามู เป็นิทนุิการศูกึษาที�ได้ร้บัั     

การสนิับัสนุินิจากกองทุนิกลางที�ภาคต่างๆ บัรจิาคเงนิิ DDF  การบัรจิาคแบับัมูรีะย์ะ

เว่ลากำาหนิด้ (Term Gift) กองทนุิถึาว่รข้องโรตาร ีและกองทนุิโลก

ภาคสามูารถึย์่�นิใบัสมูคัรข้องผูท้ี�มูคีุณสมูบัตัไิด้ไ้มู่จำากดั้จำานิว่นิ และไมู่มูคี่าใชัจ้่าย์   

ก่อนิว่นัิที� 1 กรกฎาคมูเพ่�อคดั้เลอ่กจากการแข้่งข้นัิทั �ว่โลก  ผู้สมูคัรต้องส่งใบัสมูคัร

ให้ภาคภาย์ในิว่นัิที� 15 พฤษภาคมู เพ่�อใหภ้าคมูเีว่ลาในิการพจิารณาใบัสมูคัร สมัูภาษณ์  

และสง่แบับัฟอรม์ูการรบััรองใบัสมูคัรไปย์งัมูลูนิิธิโิรตาร ี มูกีารคดั้เลอ่กผูส้มูคัรมูากถึงึ  

50 คนิ ในิระด้บััปรญิญาโท และ 80 คนิในิระด้บััประกาศูนีิย์บัตัรการพฒันิาว่ชิัาชัพีในิ 

แต่ละปี ผูส้มูคัรที�ได้ร้บััอนุิมูตัทินุิจากคณะกรรมูการมูลูนิิธิจิะได้ร้บััแจง้ภาย์ในิว่นัิที�           

15 พฤศูจกิาย์นิ

ทุรพัย์าก่รสำาห้รบััทุุนสนัติิภาพโรติารี	
(Rotary Peace Fellowships Resources)
 Peace in Action: จด้หมูาย์ข้่าว่ที�ใหข้้อ้มููลปัจจุบันัิและข้่าว่สารเกี�ย์ว่กบััทุนิสนัิตภิาพ 

ข้องโรตาร ีออกเด้อ่นิเว่น้ิเด้อ่นิ

 Certificate postcard: โปสการด์้ที�ใหข้้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบััศูนูิย์แ์ละโปรแกรมูในิระด้บัั

ประกาศูนีิย์บัตัร

 Master’s postcard: โปสการ์ด้ที�ให้ข้้อมููลเกี�ย์ว่กบััศููนิย์์และโปรแกรมูในิระด้บัั

ปรญิญาโท

 Rotary Peace Fellowships presentation: ภาพรว่มูข้องโปรแกรมูศููนิย์์

สนัิตภิาพโรตารี

 Become a Peacebuilder District: ว่ธิิกีารที�ภาคสามูารถึสนิบััสนุินิทนุิสนัิตภิาพ

ด้รูาย์ละเอยี์ด้และทรพัย์ากรเพิ�มูเตมิูได้ท้ี� rotary.org/peace-fellowships
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โปรแก่รมูของมููลินธิิิโรติารีทีุ�มีูมููลิค่่าไมู่นอ้ย์ก่ว่า	2	ลิา้นเห้รีย์ญสห้รฐั	

(PROGRAMS OF SCALE)

ทนุิสนิบััสนุินิข้องโรตารนีีิ�สรา้งข้ึ�นิจากข้อบัเข้ต ผลกระทบัและคว่ามูย์ั �งย์น่ิข้องโครงการ

บัำาเพญ็ประโย์ชัน์ิข้องโรตารทีี�ประสบัคว่ามูสำาเรจ็ในิเร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญัข้องเรา

ซึ�งสามูารถึสนิบััสนุินิการด้ำาเนิินิงานิที�มูขี้นิาด้ใหญ่ข้ึ�นิและระย์ะเว่ลาย์าว่นิานิข้ึ�นิ           

ทนุิสนิบััสนุินินีิ�สง่เสรมิูพลงัแก่สมูาชักิโรตารใีนิการทำางานิกบััผูร้ว่่มูโครงการที�มูี

ประสบัการณ์ในิการด้ำาเนิินิโครงการที�มูขี้นิาด้ใหญ่และผลกระทบัสงู ซึ�งจะเป็นิประโย์ชัน์ิ

แก่ผูด้้อ้ย์โอกาสจำานิว่นิมูากทั �ว่พ่�นิที�ทางภมููศิูาสตรท์ี�มูคีว่ามูสำาคญั

มูลูนิิธิโิรตารใีหท้นุิสนิบััสนุินิ 2 ลา้นิเหรยี์ญสหรฐั จำานิว่นิหนึิ�งทนุิในิแต่ละปีแก่                 

โปรแกรมูฯ ที�อุปถึมัูภโ์ด้ย์สโมูสรหรอ่ภาคโรตาร ีซึ�งทำางานิโด้ย์การรว่่มูมูอ่กนัิอย์า่ง      

เข้มู้แข้ง็กบััพนัิธิมูติร ทนุิสนิบััสนุินิแต่ละทนุิจะชัว่่ย์ทำาใหโ้ปรแกรมูมูขี้นิาด้ใหญ่ข้ึ�นิ หรอ่

ข้ย์าย์ข้อบัข้า่ย์ในิเว่ลามูากกว่า่ 3-5 ปีเพ่�อสรา้งการเปลี�ย์นิแปลงที�ย์ ั �งย์น่ิ

กระบัว่นิการสมูคัรที�มูกีารแข้ง่ข้นัิกำาหนิด้ใหส้ง่ภาพรว่มูข้องโปรแกรมูในิรปูแบับัข้อง

บันัิทกึแนิว่คว่ามูคดิ้ (Concept Note) เป็นิข้ั �นิตอนิแรก และภาย์หลงัจงึสง่โปรแกรมูในิ                      

ราย์ละเอยี์ด้ที�เป็นิรปูแบับัข้องข้อ้เสนิอ (Proposal) สำาหรบัับันัิทกึแนิว่คว่ามูคดิ้นิั �นิ             

ผูส้มูคัรคว่รจะเตรยี์มูสง่ภาพรว่มูข้องโปรแกรมูตามูหลกัฐานิและได้ว้่างแผนิงานิโด้ย์

การปรกึษาหารอ่กบััผูมู้สีว่่นิได้ส้ว่่นิเสยี์หลกัแลว้่ ซึ�งจะเป็นิการเพิ�มูโอกาสในิการด้ำาเนิินิ

งานิใหป้ระสบัคว่ามูสำาเรจ็และมูคีว่ามูย์ั �งย์น่ิ สำาหรบััข้ั �นิตอนิข้องการจดั้ทำาข้อ้เสนิอนิั �นิ                                                                                    

การเฝ้้าตดิ้ตามูการประเมูนิิผล และแผนิงานิการเรยี์นิรูค้ว่รจะบัรูณาการอย์า่งเตม็ูรปูแบับั

เข้า้ไว่ใ้นิโปรแกรมูเพ่�อการว่ดั้ผลกระทบั



5

มูลูนิิธิโิรตารใีหท้นุิเพ่�อสนิบััสนุินิโครงการ ทนุิการศูกึษาและการอบัรมูหลากหลาย์อย์า่งที�

ด้ำาเนิินิการโด้ย์สมูาชักิโรตารทีั �ว่โลก 

ทุุนสนบััสนุนระดับััภาค่	(DISTRICT GRANTS) 
ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคเป็นิเงนิิก้อนิที�ให้เพยี์งครั �งเด้ยี์ว่ซึ�งทำาให้สโมูสรและภาค

สามูารถึตอบัสนิองคว่ามูตอ้งการเร่งด้่ว่นิในิชัุมูชันิข้องตนิและในิต่างประเทศูได้ ้ภาค

อาจจะข้อใชัเ้งนิิทนุิจดั้สรรสำาหรบััภาค (District Designated Fund - DDF) ได้มู้ากถึงึ

รอ้ย์ละ 50 ต่อปี (ด้ ู“กองทนุิประจำาปี-เงนิิปันิสว่่นิ” ที�หน้ิา 10) เพ่�อสนิบััสนุินิกจิกรรมูที�

ภาคและสโมูสรอุปถึมัูภ ์รว่มูถึงึทมีูผูฝึ้้กอบัรมูด้า้นิอาชัพี ทุนิการศูกึษา โครงการบัำาเพญ็

ประโย์ชัน์ิเพ่�อเพ่�อนิมูนุิษย์แ์ละโปรแกรมูเย์าว่ชันิที�สอด้คลอ้งกบััพนัิธิกจิข้องมูลูนิิธิิ

ทุุนสนบััสนุนระดับััโลิก่	(GLOBAL GRANTS) 
ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกใหโ้อกาสแก่สโมูสรและภาคได้มู้สี่ว่นิร่ว่มูในิกจิกรรมูที�เน้ินิ

คว่ามูสำาคญัทางกลย์ุทธิแ์ละมูผีลกระทบัสงู เป็นิทุนิที�ใหแ้ก่โครงการเพ่�อเพ่�อนิมูนุิษย์์

ระหว่่างประเทศูที�มูขี้นิาด้ใหญ่ ทมีูผูฝึ้้กอบัรมูด้า้นิอาชัพีและทุนิการศูกึษาในิระด้บัั

ปรญิญาตรแีละบัณัฑิติศูกึษาที�มูคีว่ามูย์ั �งย์น่ิและว่ดั้ผลได้ใ้นิเร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญัข้อง

โรตาร ี(ดู้หน้ิา 6) หนึิ�งเร่�องหรอ่มูากกว่่า 

คว่ามูย์ั �งย์น่ิมูคีว่ามูหมูาย์แตกต่างกนัิไปในิแต่ละองคก์ร  สำาหรบััมูลูนิิธิโิรตารแีลว้่ 

คว่ามูย์ั �งย์น่ิหมูาย์ถึงึการแกไ้ข้ปัญหาตามูคว่ามูตอ้งการข้องชัุมูชันิ ในิว่ถิึทีางซึ�ง

ชัุมูชันิที�ได้ร้บััประโย์ชัน์ิจะสามูารถึด้ำาเนิินิกจิกรรมูต่างๆ ต่อไปได้ห้ลงัจากการให ้

ทนุิเสรจ็สิ�นิลง

โครงการทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกมูงีบัประมูาณข้ั �นิตำ�า 30,000 เหรยี์ญ ผูุอุ้ปถึมัูภท์นุิสามูารถึ

ใชัก้ารผนิว่กรว่มูเงนิิ DDF เงนิิสด้และการบัรจิาคโด้ย์ตรง รว่มูถึงึราย์ได้จ้ากกองทนุิถึาว่ร

เพ่�อใหท้นุิแก่ทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลก

มูลูนิิธิจิะสมูทบัเงนิิจากกองทนุิโลกรอ้ย์ละ 80 ใหก้บััการบัรจิาคเงนิิ DDF กองทนุิโลกจะ

สมูทบัเงนิิใหส้งูสดุ้ 400,000 เหรยี์ญ แต่ไมูมู่ขี้ ั �นิตำ�า

ทุุนสนบััสนุน	(GRANTS)
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การบัรจิาคเงนิิสด้จะไมู่ได้้รบััการสมูทบัจากกองทุนิโลกอีกต่อไป แต่ย์งัคงชั่ว่ย์เป็นิ

เงนิิทุนิให้แก่ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกได้้ ผู้อุปถึมัูภ์ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกจะต้อง   

จ่าย์เงนิิเพิ�มูอีกร้อย์ละ 5 สำาหรบััการบัรจิาคเงนิิสด้เข้า้ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกเพ่�อ

เป็นิค่าใชั้จ่าย์ที�เกี�ย์ว่ข้อ้งกบัักระบัว่นิการบัรจิาคนิั �นิ ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกทั �งหมูด้

จะต้องได้้รบััการอุปถึมัูภ์จากสโมูสรหรอ่ภาค 2 แห่ง คอ่ผู้อุปถึมัูภ์เจ้าภาพในิประเทศู

ซึ�งด้ำาเนิินิกิจกรรมูและผู้อุปถึมัูภ์ระหว่่างประเทศูซึ�งอย์ู่นิอกประเทศูนิั �นิ

เมู่�อว่างแผนิโครงการทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกเพ่�อสนิับัสนุินิโครงการเพ่�อเพ่�อนิมูนุิษย์์

หรอ่ทมีูผู้ฝึ้กอบัรมูด้า้นิอาชัพี   ผูอุ้ปถึมัูภ์จะต้องทำาการประเมูนิิชัุมูชันิ (Community 

Assessment) อย์่างละเอยี์ด้ซึ�งจะเป็นิการสำารว่จถึงึคว่ามูห่ว่งใย์เร่งด้่ว่นิในิที�ตั �งโครงการ 

พรอ้มูทั �งทรพัย์ากรที�มูอีย์ูข่้องชัมุูชันิที�จะใชัเ้พ่�อจดั้การปัญหาคว่ามูหว่่งใย์เหลา่นิั �นิ ผลการ

ประเมูนิิจะตอ้งส่�อไปถึงึการออกแบับัโครงการและตอ้งส่งไปพรอ้มูใบัสมูคัร ผูเ้ชัี�ย์ว่ชัาญ

ที�เป็นิโรแทเรีย์นิในิท้องถึิ�นิและศูิษย์์เก่าโรตารสีามูารถึให้คำาแนิะนิำาที�มูคี่าตั �งแต่เริ�มู

กระบัว่นิการว่างแผนิ

ทุุนสนบััสนุนเพ่�อติอบัสนองต่ิอภยั์พบิัติัิ	
(DISASTER RESPONSE GRANTS)
ทุนิสนิับัสนุินิข้องโรตารสี่งเสรมิูคว่ามูพย์าย์ามูในิการบัรรเทาทุกข้แ์ละฟ่�นิฟูในิพ่�นิที�

ที�ได้ร้บััผลกระทบัจากภยั์พบิัตัทิางธิรรมูชัาตภิาย์ในิชั่ว่ง 6 เด้อ่นิที�ผา่นิมูา  ภาคที�มูี

คณุสมูบัตัใินิพ่�นิที�ที�ได้ร้บััผลกระทบัอาจจะสมูคัรข้อรบััทนุิได้ถ้ึงึ 25,000 เหรยี์ญ ข้ึ�นิอย์ู่

กบััเงนิิทนุิที�มูอีย์ู ่ภาคสามูารถึสมูคัรข้อรบััทนุิสนิบััสนุินิเพิ�มูเตมิูหลงัจากที�ได้ร้าย์งานิ

ทนุิสนิบััสนุินิฯ ก่อนิหน้ิานีิ�แลว้่ เงนิิจากทนุิสนิบััสนุินินีิ�สามูารถึใชัเ้พ่�อจดั้หาสิ�งข้อง   

เคร่�องใชัพ้่�นิฐานิ เชัน่ิ นิำ�า อาหาร ย์ารกัษาโรค และเส่�อผา้ ภาคที�ข้อรบััคว่ามูชัว่่ย์เหลอ่                          

จะตอ้งรบััผดิ้ชัอบัในิการกำาหนิด้คว่ามูตอ้งการข้องชัมุูชันิที�ได้ร้บััผลกระทบัจากภยั์พบิัตั ิ

และคว่รจะทำางานิอย์า่งใกลช้ัดิ้กบััเจา้หน้ิาที�และกลุมู่ชัมุูชันิในิทอ้งถึิ�นิ เพ่�อเป็นิหลกัประกนัิ

ว่า่การใหท้นุิเป็นิไปตามูคว่ามูตอ้งการเหลา่นิั �นิ

เร่�องทีุ�เนน้ค่วามูสำาค่ญั	(Areas of Focus) 
โครงการเพ่�อเพ่�อนิมูนุิษย์์ต่างๆ นิักศูกึษาทุนิและทมีูผูฝึ้้กอบัรมูด้า้นิอาชัพีทั �งหมูด้ที�

ได้ร้บััทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลก จะตอ้งมูเีป้าหมูาย์โด้ย์เฉพาะในิเร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญัข้อง

มูลูนิิธิหินึิ�งเร่�องหรอ่มูากกว่า่ ด้งัต่อไปนีิ�

 การสรา้งเสรมิูสนัิตภิาพและป้องกนัิคว่ามูข้ดั้แย์ง้ (Peacebuilding and conflict 

prevention)

 การป้องกนัิและรกัษาโรค (Disease prevention and treatment)
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 นิำ�า สขุ้าภบิัาลและสขุ้อนิามูยั์ (Water, sanitation, and hygiene)

 สขุ้อนิามูยั์ข้องแมูแ่ละเด้ก็ (Maternal and child health)

 การศูกึษาข้ั �นิพ่�นิฐานิและการรูห้นิงัสอ่ (Basic education and literacy)

 การพฒันิาเศูรษฐกจิชัมุูชันิ (Community economic development)

 สิ�งแว่ด้ลอ้มู (Environment)

อา่นิเป้าหมูาย์เฉพาะข้องแต่ละเร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญัได้จ้ากถึอ้ย์แถึลงนิโย์บัาย์เร่�อง

ที�เน้ินิคว่ามูสำาคญั (Areas of Focus Policy Statements)

ก่ารมีูคุ่ณสมูบัติัิแลิะก่ารดูัแลิเงินของมููลินธิิิ	
(Qualification and Stewardship)
ส่ิ่�งท่ี่�ภาคต้้องที่ำา

การที�จะมูสี่ว่นิร่ว่มูในิทุนิสนิับัสนุินิ ภาคต้องทำากระบัว่นิการการมูคีุณสมูบัตัทิาง

ออนิไลน์ิใหส้มูบัูรณ์ โด้ย์ภาคตอ้งย์นิิย์อมูทำาตามูคำาแนิะนิำาด้า้นิการเงนิิและการดู้แล

การเงนิิในิบันัิทกึคว่ามูเข้า้ใจ (MOU) ข้องภาค  ทุกภาคตอ้งจดั้สมัูมูนิาการจดั้การ    

ทนุิสนิบััสนุินิ (Grant Management Seminar) ใหเ้ป็นิสว่่นิหนึิ�งข้องกระบัว่นิการที�ทำาให้

สโมูสรมูคีณุสมูบัตัดิ้ว้่ย์

ส่ิ่�งท่ี่�สิ่โมสิ่รต้้องที่ำา

สโมูสรต้องทำากระบัว่นิการมูคีุณสมูบัตัใิห้ครบัถึ้ว่นิทุกปี เพ่�อให้มูสีทิธิขิ้อรบััทุนิ

สนิับัสนุินิระด้บััโลก  โด้ย์สโมูสรจะตอ้งส่งสมูาชักิหนึิ�งคนิหรอ่มูากกว่่าไปร่ว่มูการ

สมัูมูนิาการจดั้การทุนิสนิับัสนุินิข้องภาค ลงนิามูและปฏิบิัตัติามูบันัิทกึคว่ามูเข้า้ใจข้อง

สโมูสร และทำาตามูข้อ้กำาหนิด้เพิ�มูเตมิูในิการมูคีุณสมูบัตัติามูที�ภาคกำาหนิด้

ก่ระบัวนก่ารสมูคั่รขอรบััทุุนสนบััสนุน	
(Grant Application Process) 
เมู่�อมูคีุณสมูบัตัแิล้ว่ สโมูสรและภาคสามูารถึส่งใบัสมูคัรข้อรบััทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาค

และระด้บััโลก ผา่นิ Grant Center  ผูข้้อรบััทนุิการศูกึษาจากทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกที�

จะเริ�มูศูกึษาในิเด้อ่นิสงิหาคมู กนัิย์าย์นิ หรอ่ตุลาคมู ตอ้งสง่ใบัสมูคัรใหมู้ลูนิิธิภิาย์ในิ 30 

มูถุิึนิาย์นิ ใบัสมูคัรที�เกี�ย์ว่กบััการเด้นิิทางตอ้งสง่ก่อนิว่นัิเด้นิิทาง 90 ว่นัิ

ในิการสมูคัรข้อรบััทุนิสนิับัสนุินิเพ่�อตอบัสนิองต่อภยั์พบิัตั ิผูว้่่าการภาคและประธิานิ      

มููลนิิธิโิรตารภีาคตอ้งกรอกใบัสมูคัรใหส้มูบัรูณ์ และสง่ไปที� grants@rotary.org
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ก่ารราย์งาน	(Reporting)
ภาคจะต้องส่งราย์งานิฉบับััสุด้ทา้ย์ที�บันัิทกึการรบััจ่าย์ข้องทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคให้

มููลนิิธิภิาย์ในิ 12 เด้อ่นิหลงัจากที�ผูอุ้ปถึมัูภไ์ด้ร้บััทนุิ หรอ่ภาย์ในิ 2 เด้อ่นิหลงัจากที�เงนิิ

สนิบััสนุินิก้อนิสุด้ท้าย์ถึูกใชั้จ่าย์ออกไป ผูอุ้ปถึมัูภ์ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคและ  ทุนิ

สนิับัสนุินิเพ่�อตอบัสนิองต่อภยั์พบิัตั ิจะตอ้งสง่ราย์งานิคว่ามูกา้ว่หน้ิาฉบับััแรกภาย์ในิ 

12 เด้อ่นิที�ได้ร้บััการจ่าย์เงนิิทุนิครั �งแรก หลงัจากนิั �นิ ต้องส่งราย์งานิคว่ามูก้าว่หน้ิา

ภาย์ในิ 12 เด้อ่นิ หลงัจากว่นัิที�ราย์งานิฉบับััก่อนิหน้ิาได้ร้บััการย์อมูรบัั ต้องส่งราย์งานิ

ฉบับััสุด้ทา้ย์ภาย์ในิ  2 เด้อ่นิหลงัจากเสรจ็สิ�นิโครงการ ราย์งานิทนุิสนิบััสนุินิระด้บััภาค

และระด้บััโลกจะตอ้งสง่ผา่นิ Grant Center สว่่นิราย์งานิทนุิสนิบััสนุินิเพ่�อตอบัสนิอง                             

ต่อภยั์พบิัตัจิะตอ้งสง่ไปที� grants@rotary.org

ทุรพัย์าก่รสำาห้รบััทุุนสนบััสนุน (Grants Resources)
 Giving & Grants: จด้หมูาย์ข้่าว่ราย์ 3 เด้่อนิที�ให้ข้้อมููลเกี�ย์ว่กบััการหาทุนิและทุนิ 

สนิบััสนุินิ

 คำาแนิะนิำาสำาหรบััทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลก (A Guide to Global Grants): ทรพัย์ากร

สำาหรบััสโมูสรและภาคเกี�ย์ว่กบััการจดั้การทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลก

 แผนิการเรยี์นิรูก้ารสมัูมูนิาการจดั้การทนุิสนิบััสนุินิ (Grant management Seminar 

Learning Plan): ชัดุ้หลกัสตูร 9 หลกัสตูรในิระบับัออนิไลน์ิที� Learning Center ข้อง

โรตารทีี�เป็นิเคร่�องมูอ่ใหส้โมูสรและภาคสำาหรบััการสมูคัรและจดั้การทนุิสนิับัสนุินิ

ระด้บััโลก

 เคร่�องมูอ่ประเมูนิิชัมุูชันิ (Community Assessment Tools): คำาแนิะนิำาและทรพัย์ากร

สำาหรบััสโมูสรเพ่�อการประเมูนิิชัมุูชันิ

 คำาถึามูที�พบับั่อย์ในิเร่�องการส่งเสริมูโครงการ (Project Enhancement 

Frequently Asked Questions): ทรัพย์ากรในิการย์กระด้ับัคว่ามูเชัี�ย์ว่ชัาญ   

ในิทอ้งถึิ�นิและการเข้า้ถึงึทรพัย์ากรเพ่�อพฒันิาโครงการทนุิสนิับัสนุินิระด้บััโลก

 ทรพัย์ากรว่งจรข้องโครงการ (Project Lifecycle Resources): ทรพัย์ากรที�จะชัว่่ย์ ในิ

ทกุข้ั �นิตอนิข้องการด้ำาเนิินิโครงการทนุิสนิับัสนุินิระด้บััโลก

 ข้อ้ตกลงและเง่�อนิไข้สำาหรบััทนุิระด้บััภาคและระด้บััโลกข้องมูลูนิิธิโิรตาร ี(Terms and 

Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants)

 ถึอ้ย์แถึลงนิโย์บัาย์เร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญั (Areas of Focus Policy Statements)
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ศิิษย์เ์ก่่าโรติารี	(ROTARY ALUMNI)

มูลูนิิธิโิรตารมีูเีร่�องราว่ที�เป็นิประว่ตัศิูาสตรอ์นัิน่ิาภาคภมููใิจในิการใหท้นุิการศูกึษาและ 

การแลกเปลี�ย์นิด้า้นิอาชัพีแก่ผูร้่ว่มูโปรแกรมูมูากกว่่า 130,000 คนิ  โรตารไีด้พ้จิารณา

อด้ตีผูมู้สี่ว่นิร่ว่มูในิโรตารดี้งัต่อไปนีิ�ใหเ้ป็นิศูษิย์เ์ก่า คอ่ โรทาแรคท ์อนิิเทอรแ์รคท ์             

การแลกเปลี�ย์นิเย์าว่ชันิ และโปรแกรมูการพฒันิาคว่ามูเป็นิผูน้ิำาข้องเย์าว่ชันิโรตาร ี

(RYLA) และทนุิการศูกึษาและโปรแกรมูในิระด้บััภมููภิาคและทอ้งถึิ�นิ

ในิฐานิะบัุคคลที�มูคีว่ามูสามูารถึพเิศูษและอุทศิูตนิ ศูษิย์เ์ก่ารูจ้กัโรตารเีป็นิอย์า่งด้แีละ                                                                                                       

รว่่มูว่สิยั์ทศัูน์ิในิการส่งเสรมิูคว่ามูเข้า้ใจระหว่่างกนัิในิโลกและสนัิตภิาพ เป็นิ           

ผูส้นิับัสนุินิที�ทรงพลงัข้องโรตาร ีเน่ิ�องจากพว่กเข้าคอ่หน้ิาตาข้องกจิกรรมูข้องโรตารี

และแสด้งถึงึการอุทศิูตนิแก่ชัมุูชันิโลก ศูษิย์เ์ก่าทำาหน้ิาที�เป็นิอาสาสมูคัรในิโครงการ

บัรกิารระหว่า่งประเทศูในิทอ้งถึิ�นิ รว่มูทั �งเป็นิสมูาชักิโรตารมีูุง่หว่งัและผูบ้ัรจิาคมูุง่หว่งั

ข้องมูลูนิิธิโิรตาร ีพว่กเข้าพรอ้มูที�จะไปเป็นิผูบ้ัรรย์าย์ในิงานิต่างๆ ข้องโรตาร ี ตดิ้ต่อ

กบััประธิานิศูษิย์เ์ก่าข้องภาคเพ่�อข้อข้อ้มูลูศูษิย์เ์ก่าที�พรอ้มูจะมูสีว่่นิรว่่มูในิกจิกรรมูข้อง

สโมูสร 

ทุรพัย์าก่รสำาห้รบััศิิษย์เ์ก่่า	(Alumni Resources)
 Rotary Alumni Association of the Year nomination form: แบับัฟอรม์ูการเสนิอชั่�อ

รางว่ลัสมูาคมูศูษิย์เ์ก่าแหง่ปี

 Rotary Alumni Association of the Year recipients brochure: แผน่ิพบััที�อธิบิัาย์ถึงึ   

ผูไ้ด้ร้บััรางว่ลัในิอด้ตี

 แบับัฟอรม์ูการเสนิอชั่�อ Rotary Alumni Global Service Award 

 แผน่ิพบัั Rotary Alumni Global Service Award recipient: อธิบิัาย์ถึงึผูไ้ด้ร้บััรางว่ลั  

ในิอด้ตี

 คำาถึามูที�พบับั่อย์เกี�ย์ว่กบััสมูาคมูศูษิย์เ์ก่า: ครอบัคลุมูข้อ้มูลูพ่�นิฐานิเกี�ย์ว่กบััสมูาคมู

ศูษิย์เ์ก่าโรตารี

 ชัุด้เคร่�องมูอ่สำาหรบััศูษิย์เ์ก่า: ข้อ้มูลูสำาหรบััโรแทเรยี์นิทุกคนิที�ทำางานิร่ว่มูกบััศูษิย์เ์ก่า

ด้รูาย์ละเอยี์ด้และทรพัย์ากรเพิ�มูเตมิูที� rotary.org/alumni หรอ่อเีมูล alumni@rotary.org
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ก่ารให้ทุุ้นของมููลินธิิิ	(FOUNDATION FUNDING)

มูลูนิิธิโิรตารแีปลงเงนิิบัรจิาคข้องทา่นิไปสูโ่ครงการที�เปลี�ย์นิแปลงชัวี่ติข้องผูค้นิมูากมูาย์

ทั �งในิประเทศูและทั �ว่โลก  ในิฐานิะที�เป็นิเคร่�องมูอ่การกุศูลข้องโรตาร ีเราใชัป้ระโย์ชัน์ิจาก

เครอ่ข้า่ย์ทั �ว่โลกข้องโรแทเรยี์นิที�อุทศิูเว่ลา เงนิิ และคว่ามูเชัี�ย์ว่ชัาญใหแ้ก่เร่�องที�มูลีำาด้บัั

คว่ามูสำาคญัข้องมูลูนิิธิ ิเชัน่ิ การข้จดั้โปลโิอ และการสง่เสรมิูสนัิตภิาพ

ก่องทุุนประจำำาปี-เงินปันส่วน	(Annual Fund-SHARE)
กองทนุิประจำาปี-เงนิิปันิสว่่นิเป็นิแหลง่ทนุิเบั่�องตน้ิสำาหรบัักจิกรรมูต่าง ๆ อย์า่งกว่า้งข้ว่าง

ทั �งในิทอ้งถึิ�นิและระหว่า่งประเทศูข้องมูลูนิิธิโิรตารี

โรแทเรยี์นิทกุคนิบัรจิาคทกุปี (EREY) เป็นิคว่ามูคดิ้รเิริ�มูในิการหาทนุิที�มูุง่หมูาย์จะ

กระตุน้ิการสนิบััสนุินิกองทนุิประจำาปีข้องมูลูนิิธิ ิซึ�งข้อใหส้มูาชักิโรตารทีกุคนิมูสีว่่นิรว่่มู

ด้งันีิ�

 บัรจิาคเข้า้กองทนุิประจำาปีทกุปี

 มูสีว่่นิรว่่มูในิโปรแกรมูหรอ่ทนุิสนิบััสนุินิข้องมูลูนิิธิทิกุปี

เงนิิบัรจิาคใหแ้ก่มูลูนิิธิโิรตารจีะถึกูแปลงไปสูท่นุิสนิบััสนุินิเพ่�อเปลี�ย์นิแปลงชัวี่ติผูค้นิ

มูากมูาย์โด้ย์ผา่นิกองทนุิประจำาปี-เงนิิปันิสว่่นิ 

เงนิิบัรจิาคใหก้องทนุิประจำาปี-เงนิิปันิสว่่นิจะถึกูแบัง่ด้งันีิ�

 รอ้ย์ละ 47.5 เข้า้บัญัชักีองทนุิโลก

 รอ้ย์ละ 47.5 เข้า้บัญัชักีองทนุิจดั้สรรข้องภาค (DDF)

 รอ้ย์ละ 5 เข้า้บัญัชัคีา่ใชัจ้า่ย์ในิการด้ำาเนิินิงานิ

มูลูนิิธิใิชัเ้งนิิในิสว่่นิข้องกองทนุิโลกเพ่�อจา่ย์ใหแ้ก่โปรแกรมูและทนุิสนิบััสนุินิต่าง ๆ      

ทั �ว่โลกซึ�งจดั้ใหท้กุภาคโรตาร ี ภาคจะใชัส้ว่่นิแบัง่ข้องเงนิิทนุิจดั้สรรข้องภาค (DDF)   

เพ่�อใหท้นุิแก่โปรแกรมูและทนุิสนิบััสนุินิข้องมูลูนิิธิติามูแต่จะเลอ่กใชั้

รอบัระย์ะเว่ลาการจดั้ทนุิข้องมูลูนิิธิโิรตารทีำาใหส้ามูารถึนิำาเงนิิบัรจิาคข้องภาคมูาใชัไ้ด้ ้

หลงัจาก 3 ปีที�ได้ร้บััเงนิิมูา รอบัระย์ะเว่ลา 3 ปีด้งักลา่ว่เป็นิการใหเ้ว่ลาแก่ภาคเพ่�อ 

ว่างแผนิโครงการและกจิกรรมูต่าง ๆ และย์งัทำาใหมู้ลูนิิธิสิามูารถึนิำาเงนิิบัรจิาคไปลงทนุิ

ได้ ้เชัน่ิ รอ้ย์ละ 47.5 ข้องเงนิิบัรจิาคที�ได้ร้บััในิปี ค.ศู. 2021-22 จะจดั้ใหใ้ชัจ้า่ย์ได้ใ้นิปี 

2024-25
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คณะกรรมูการมููลนิิธิิโรตารีภาคตัด้สินิใจว่่าจะใชั้ทุนิจดั้สรรข้องภาค (DDF) อย์า่งไร

โด้ย์การหารอ่รว่่มูกบััสโมูสรในิภาค ภาคอาจจะเลอ่กใชัเ้งนิิ DDF ได้มู้ากถึงึรอ้ย์ละ 50 

(ซึ�งอาจจะรว่มูถึงึด้อกผลที�สามูารถึใชั้ได้้จากกองทุนิถึาว่ร-ระบับัปันิส่ว่นิ) เพ่�อเป็นิ 

ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคในิรูปแบับัเงนิิก้อนิ ภาคอาจจะใชั ้DDF สว่่นิที�เหลอ่อย์ูส่ำาหรบัั

ทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกหรอ่บัรจิาค  ทางเลอ่กข้องการบัรจิาค มูอีาท ิโปรแกรมูโปลโิอพลสั 

โปรแกรมูการสรา้งสนัิตภิาพ กองทนุิถึาว่รรว่่มู กองทนุิโลก กองทนุิสนิบััสนุินิการสนิอง

ตอบัต่อภยั์พบิัตั ิหรอ่บัรจิาคใหแ้ก่ภาคอ่�นิๆ

DDF เสรมิูสรา้งพลงัแก่ภาคข้องทา่นิใหส้ามูารถึทำาโครงการต่าง ๆ ที�สำาคญัที�สดุ้สำาหรบัั     

โรแทเรยี์นิในิพ่�นิที� การบัรจิาคใหก้องทุนิประจำาปี-เงนิิปันิสว่่นิเป็นิการตระเตรยี์มู DDF 

เพ่�ออนิาคต  ด้งันิั �นิ สโมูสรและภาคคว่รกำาหนิด้และทบัทว่นิเป้าหมูาย์ในิการหาทุนิ

ที� Rotary Club Central เพ่�อใหส้ามูารถึตดิ้ตามูและเพิ�มูทรพัย์ากรการเงนิิใหมู้ากข้ึ�นิ 

เพ่�อให้มูทีุนิสนิับัสนุินิและทำากจิกรรมูข้องมูลูนิิธิโิรตารไีด้มู้ากข้ึ�นิ

นิอกเหน่ิอจากระบับัปันิส่ว่นิแล้ว่ ผูบ้ัรจิาคอาจจะระบัุการบัรจิาคประจำาปีใหแ้ก่ 

กองทุนิโลก หรอ่เร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญั (Areas of Focus) ข้องมููลนิิธิ ิ เงนิิบัรจิาค

กองทุนิประจำาปีที�เจาะจงให้แก่กองทุนิโลก หรอ่เร่�องที�เน้ินิคว่ามูสำาคญัจะถึูกนิับัเป็นิ

ส่ว่นิหนึิ�งข้องเป้าหมูาย์ในิการบัรจิาคประจำาปีข้องสโมูสรและการคำานิว่ณการบัรจิาค

ราย์หวั่ แต่จะไมูน่ิบััรว่มูในิการคำานิว่ณทุนิจดั้สรรข้องภาค (DDF) การบัรจิาคใหก้องทุนิ

ประจำาปี รว่มูทั �งโรแทเรยี์นิทุกคนิบัรจิาคทุกปี (EREY), สมูาชักิบัรจิาคสะสมูข้องมูลูนิิธิิ

โรตาร,ี พอล แฮรสิ เฟลโลว่,์ สงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ, เมูเจอรโ์ด้นิเนิอร ์และชัมูรมู

อารช์ั คลมัูภ ์จะได้ร้บััการย์กย์อ่ง ซึ�งทั �งหมูด้นิบััเป็นิโอกาสในิการย์กย์อ่งข้องสโมูสรด้ว้่ย์

เงนิิบัรจิาคใหแ้ก่กองทุนิประจำาปี-ระบับัปันิส่ว่นิเป็นิแหล่งทุนิที�สำาคญัข้องทุนิสนิับัสนุินิ

ข้องมูลูนิิธิ ิและได้ร้บััการสนิบััสนุินิเป็นิอย์า่งย์ิ�งใหบ้ัรจิาคแก่กองทนุินีิ�

ก่องทุุนเพ่�อติอบัสนองต่ิอภยั์พบิัติัิ (DISASTER RESPONSE FUND)

กองทนุิเพ่�อตอบัสนิองต่อภยั์พบิัตัขิ้องโรตารรีบััการบัรจิาคเงนิิสด้จากบัุคคลและสโมูสร

รว่มูทั �งการบัรจิาคเงนิิ DDF เป็นิกองทนุิสำารองเกี�ย์ว่กบััภยั์พบิัตัทิ ั �ว่ไป และการบัรจิาค  

ไมูส่ามูารถึระบัุเหตุการณ์เฉพาะได้ ้ถึงึแมูว้่า่จะแย์กออกมูาจากกองทนุิประจำาปี การ

บัรจิาคใหแ้ก่กองทนุิเพ่�อตอบัสนิองภยั์พบิัตัจิะนิบััไปสูก่ารย์กย์อ่งโรแทเรยี์นิทกุคนิบัรจิาค

ทกุปี, สมูาชักิแบับัสะสมูข้องมูลูนิิธิโิรตาร,ี พอลแฮรสิ เฟลโลว่,์ สงัคมูผูบ้ัรจิาค พอลแฮรสิ     

เฟลโลว่ ์และสงัคมูผูบ้ัรจิาค อารช์ั คลมัูภ ์และย์งันิบััไปสูโ่อกาสในิการย์กย์อ่งสโมูสรด้ว้่ย์
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ก่องทุุนถาวร	(Endowment)
กองทุนิถึาว่รข้องมููลนิิธิโิรตารเีป็นิหลกัประกนัิว่่าโรแทเรยี์นิในิอนิาคตจะมูทีรพัย์ากรที�

จำาเป็นิต่อการว่างแผนิและด้ำาเนิินิโครงการที�ย์ ั �งย์น่ิปีแลว้่ปีเล่า เงนิิตน้ิที�เป็นิเงนิิบัรจิาคแก่

กองทุนิถึาว่รจะไมูถ่ึูกนิำาไปใชัจ้า่ย์ แต่ด้อกผลที�เกดิ้จากเงนิิตน้ิที�ลงทนุิจะถึกูนิำาไปใชัใ้นิ

ทนุิสนิบััสนุินิและโปรแกรมูต่าง ๆ ข้องมูลูนิิธิทิกุปี 

การบัรจิาคใหก้องทนุิถึาว่รสามูารถึทำาได้ด้้งันีิ�

 การบัรจิาคทนัิทดี้ว้่ย์เงนิิสด้ เงนิิลงทนุิหรอ่ทรพัย์ส์นิิอ่�นิ ๆ

 เงนิิบัรจิาคจากราย์ได้เ้ลี�ย์งชัพี (เชั่นิ ทรสัต์เพ่�อการกุศูล ราย์ได้ป้ระจำาปีเพ่�อการกุศูล 

กองทนุิราย์ได้ร้ว่่มูทนุิ)

 การบัรจิาคโด้ย์พนิิยั์กรรมู ด้ว้่ย์เจตจำานิง หรอ่แผนิลงทนุิด้า้นิอสงัหารมิูทรพัย์ ์

 ผูร้บััประโย์ชัน์ิข้องการประกนัิชัวี่ติ บัญัชัสีำาหรบััแผนิการเกษยี์ณอาย์ุการทำางานิ หรอ่

บัญัชักีารเงนิิอ่�นิๆ

แนวทุางก่ารบัริจำาค่	(Ways to Give) 
ที่ำาการบร่จาค (Making a contribution)

การบัรจิาคเงนิิใหมูู้ลนิิธิโิรตารทีำาได้โ้ด้ย์การใชับ้ัตัรเครด้ติที�เว่บ็ัไซต์ rotary.org/

donate  ท่านิย์งัสามูารถึบัรจิาคโด้ย์การใชัเ้ชัค็ การโอนิเงนิิ หรอ่การบัรจิาคผ่านิสโมูสร       

โรตารขี้องท่านิโด้ย์ใชัแ้บบฟอร์ม์การ์บร์จิาคของมลูนิิธิโิร์ตาร์ ี(The Rotary Foundation 

Contribution Form) ซึ�งสามูารถึหาได้ท้ี� My Rotary   เจา้หน้ิาที�สโมูสรที�ลงชั่�อเข้า้ใชั ้

My Rotary สามูารถึบัรจิาคออนิไลน์ิใหส้โมูสรหรอ่สมูาชักิได้ ้ดู้ที�อย์ู่ทางไปรษณีย์ข์้อง

สำานิักงานิในิภูมูภิาคข้องท่านิได้ท้ี�หน้ิา 29 

ท่านิสามูารถึหาข้้อมููลเกี�ย์ว่กับัการบัริจาคหุ้นิ พนัิธิบััตรและกองทุนิรว่มูได้้ที� 

เว่บ็ัไซต ์www.rotary.org/securities

ไมู่ว่่าจะเป็นิการบัรจิาคแบับัใด้ ตอ้งมูั �นิใจว่่าได้ใ้หห้มูาย์เลข้สมูาชักิข้องท่านิเพ่�อการ  

ลงบัญัชัรีบััและการย์กย์อ่งที�ถึกูตอ้ง

การบร่จาคซ้ำำ�า (Recurring giving – Rotary Direct)

สนิับัสนุินิมูลูนิิธิติลอด้ทั �งปีโด้ย์การบัรจิาคซำ�าผ่านิ Rotary Direct  ท่านิสามูารถึเลอ่กว่า่

จะบัรจิาคเงนิิจำานิว่นิเท่าใด้และบั่อย์เพยี์งใด้กไ็ด้ ้เป็นิว่ธิิกีารที�งา่ย์และปลอด้ภยั์ที�จะสรา้ง

ผลกระทบัอนัิย์ิ�งใหญ่  การบัรจิาคออนิไลน์ิสามูารถึทำาได้แ้บับัทกุเด้อ่นิ ทกุ 3 เด้อ่นิหรอ่

ทกุปี  ผูบ้ัรจิาคสามูารถึกรอกแบับัฟอรม์ูการบัรจิาคข้องมูลูนิิธิโิรตารแีละสง่ไปที�โรตาร ี

หรอ่โทรศูพัทต์ดิ้ต่อ Support Center +1-866-9ROTARY (+1-866-976-8279) หรอ่อเีมูล 

rotarysupportcenter@rotary.org
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ผูบ้ัรจิาคสามูารถึเปลี�ย์นิแปลงหรอ่ย์กเลกิการบัรจิาคซำ�าในิระบับัออนิไลน์ิเมู่�อใด้กไ็ด้ผ้่านิ 

My Rotary  ลงชั่�อเข้า้ใชั ้(Sing In) แลว้่ ไปที� Account Settings โด้ย์ทำาตามูลิ�งคท์ี�มูมุูบันิ

ข้ว่าแลว้่เลอ่กแทป็ Donor Self-Service 

การส่ิ่งเง่นบร่จาคสิ่ำาหรบัสิ่มาช่ิกสิ่โมสิ่ร

โปรแกรมูโรแทเรยี์นิทุกคนิบัรจิาคทุกปีสง่เสรมิูใหส้มูาชักิโรตารสีนิบััสนุินิมูลูนิิธิโิรตารโีด้ย์ 

การบัรจิาคด้ว้่ย์ตนิเอง เพ่�อใหก้ารบัรจิาคข้องสมูาชักิเป็นิเร่�องที�งา่ย์ ผูน้ิำาสโมูสรมูากมูาย์

จงึใชัแ้บับัฟอรม์ูผูบ้ัรจิาคหลาย์คนิข้องมูลูนิิธิโิรตาร ี(Rotary Foundation Multiple Donor 

Form) เพ่�อสง่เงนิิบัรจิาคข้องสมูาชักิหลาย์คนิพรอ้มูกนัิ ในิข้ณะที�แต่ละคนิจะได้ร้บัั

คะแนินิการบัรจิาคเป็นิเอกเทศู การสง่เงนิิบัรจิาคด้ว้่ย์ว่ธิินีีิ�ทำาใหแ้ต่ละคนิได้ร้บััใบัเสรจ็รบัั

เงนิิที�นิำาไปหกัภาษไีด้ ้(หากมู)ี ผูก้รอกแบับัฟอรม์ูผูบ้ัรจิาคหลาย์คนิตอ้งรบััรองว่า่ผูบ้ัรจิาค

ไมูไ่ด้ร้บััสิ�งใด้เป็นิการแลกเปลี�ย์นิการบัรจิาคและผูบ้ัรจิาคมูสีทิธิิ �ได้ร้บััประโย์ชัน์ิจากภาษี

การกุศูล (หากมู)ี

คำาแนะนำาอ่�น ๆ สิ่ำาหรบัการส่ิ่งเง่นบร่จาค:

 ตรว่จสอบัราย์ชั่�อผูบ้ัรจิาคและจำานิว่นิเงนิิซำ�าอกีครั �งหนึิ�ง 

 ตอบัรบััการบัรจิาคและรว่มูทั �งจำานิว่นิเงนิิที�บัรจิาค ตอ้งมูั �นิใจว่า่ผูบ้ัรจิาครูว้่า่พว่กเข้าได้้

บัรจิาคเงนิิและจะได้ร้บััใบัเสรจ็รบััเงนิิที�นิำาไปหกัภาษไีด้ ้(หากมู)ี 

 ตอ้งใหห้มูาย์เลข้ประจำาตวั่สมูาชักิข้องผูบ้ัรจิาค เพ่�อใหผู้บ้ัรจิาคได้ร้บััคะแนินิ         

การย์กย์อ่งสำาหรบััการบัรจิาคอย์่างเหมูาะสมู สามูารถึหาข้อ้มูลูได้โ้ด้ย์ตดิ้ต่อที�อเีมูล 

rotarysupportcenter@rotary.org 

 การบัรจิาคเพ่�อการกุศูลเป็นิการตดั้สนิิใจส่ว่นิตวั่ในิเร่�องเกี�ย์ว่กบััภาษี  และจะไมู่

สามูารถึตดั้สนิิใจทำาได้้โด้ย์ที�ผูบ้ัรจิาคมูไิด้้รบััรูห้รอ่มูสี่ว่นิเกี�ย์ว่ข้อ้ง  โปรด้งด้ใชั ้                                                                                            

แบับัฟอร์มูผูบ้ัรจิาคหลาย์คนิ สำาหรบััการบัรจิาคเพ่�อเป็นิข้องข้ว่ญัแบับัไมูรู่ต้วั่        

การข้อบัคณุหรอ่ย์กย์อ่งใครคนิใด้คนิหนึิ�ง

 คว่รสง่ราย์ได้จ้ากสลากหรอ่การชังิโชัคใหมู้ลูนิิธิโิรตารใีนิรปูแบับัการบัรจิาคข้องสโมูสร

โด้ย์มูติ้องมูอบัคะแนินิการบัรจิาคใหแ้ก่สมูาชักิราย์บัุคคล การมูอบัหมูาย์คะแนินิ

ให้สโมูสรหรอ่ภาคเป็นิการลด้โอกาสที�มูลูนิิธิจิะออกใบัเสรจ็รบััเงนิิที�สามูารถึนิำาไปหกั

ภาษแีก่บัุคคลอย์า่งไมูถ่ึกูตอ้ง
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การบร่จาคเพ่ื่�อเป็็นอนุสิ่รณ์์และการยกย่อง (Memorial and tribute gifts) 

หากทา่นิประสงคจ์ะย์กย์อ่งหรอ่ระลกึถึงึผูใ้ด้ด้ว้่ย์การบัรจิาคใหแ้ก่มูลูนิิธิโิรตาร ีว่ธิิทีี�ด้ทีี�สดุ้

คอ่ใชั ้Rotary.org/donate เลอ่กแทป็ Donate แลว้่เลอ่กกองทนุิที�ตอ้งการสนิบััสนุินิ และ

เลอ่กหวั่ข้อ้ “I would like to make this donation in honor or in memory of someone” 

(ฉนัิตอ้งการบัรจิาคเพ่�อย์กย์อ่งหรอ่ระลกึถึงึใครคนิหนึิ�ง) ผูบ้ัรจิาคจะได้้รบััคะแนินิการ

ย์กย์่องและใบัเสรจ็รบััเงนิิที�นิำาไปหกัภาษีได้้ (หากมู)ี   ในิกรณีที�เป็นิการบัรจิาคเพ่�อ

เป็นิที�ระลกึ บัุคคลที�ปรารถึนิาจะย์กย์่องหรอ่ครอบัครวั่จะได้้รบััการแจ้งเตอ่นิถึงึการ

บัรจิาค กระบัว่นิการนีิ�เรยี์บัง่าย์และผูไ้ด้้รบััการย์กย์อ่งรว่มูทั �งสมูาชักิในิครอบัครวั่จะ  

ได้ร้บััการแจง้เตอ่นิโด้ย์อเีมูลหรอ่การแจง้แบับัที�สามูารถึพมิูพอ์อกมูาเกบ็ัไว่ไ้ด้้

ด้ว้่ย์เหตุผลทางด้า้นิภาษ ี โปรด้อย์่าสง่เงนิิใหแ้ก่มูลูนิิธิใินินิามูข้องบัุคคลใด้ที�มูทิราบัว่า่

จะมูกีารบั่งชัี�ใหเ้ข้าเป็นิผูบ้ัรจิาค บัุคคลที�มูรีาย์ชั่�อเป็นิผูบ้ัรจิาคจะได้ร้บััใบัเสรจ็รบััเงนิิที�

นิำาไปหกัภาษไีด้ ้(หากมู)ี โด้ย์มูไิด้บ้ัรจิาคเงนิิ ซึ�งอาจจะทำาใหเ้ข้าและมูลูนิิธิโิรตารตีอ้ง

มูคีว่ามูเสี�ย์งทางด้า้นิกฎหมูาย์ โปรด้ด้สูว่่นิข้อง Paul Harris Fellow and Foundation 

Recognition Points (คะแนินิการย์กย์่องข้องพอล แฮรสิ เฟลโลว่แ์ละมููลนิิธิ)ิ เพ่�อเรยี์นิรู้

เพิ�มูเตมิูเกี�ย์ว่กบััการมูอบัคะแนินิการย์กย์อ่งข้องมูลูนิิธิใิหแ้ก่ผูอ้่�นิ

ตดิ้ต่อที� memorials@rotary.org เพ่�อข้อข้อ้มูลูเพิ�มูเตมิู

การบร่จาคสิ่มที่บกบัลกูจ้าง (Employee matching gifts)

ทำาใหผ้ลกระทบัข้องการบัรจิาคข้องท่านิเพิ�มูทว่คีณูโด้ย์การข้อใหน้ิาย์จา้งข้องท่านิสมูทบั

เงนิิบัรจิาคให้แก่มููลนิิธิโิรตาร ีมูบีัรษิัทมูากกว่่า 15,000 แห่งที�สมูทบัการบัรจิาคให้แก่ 

มููลนิิธิซิึ�งรว่มูถึงึบัรษิทัระหว่่างประเทศูมูากมูาย์ หาข้อ้มููลการสมูทบัเงนิิบัรจิาคข้อง

นิาย์จา้งได้ท้ี� rotary.org/matchinggifts ตดิ้ต่อกบััฝ่้าย์ทรพัย์ากรมูนุิษย์เ์พ่�อเรยี์นิรูว้่า่บัรษิทั

ข้องทา่นิมูสีทิธิิ �เข้า้รว่่มูโปรแกรมูนิี�หรอ่ไมู ่

ทา่นิสามูารถึสง่แบับัฟอรม์ูการบัรจิาคสมูทบัข้องบัรษิทัโด้ย์ตรงได้ท้ี� 
The Rotary Foundation of Rotary International
Attn: Corporate Matching Gifts
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, USA
Email: annualfund@rotary.org

Fax: +1-847-328-5260

นิาย์จา้งข้องท่านิจะได้ร้บััคะแนินิการย์กย์่องและใบัเสรจ็รบััเงนิิที�นิำาไปหกัภาษไีด้ ้  

(หากใชั้ได้้) หากมูกีารบัรจิาค เรยี์นิรู้เพิ�มูเตมิูเกี�ย์ว่กบััโปรแกรมูการบัรจิาคสมูทบักบัั

นิาย์จา้งข้องโรตารี
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บตั้รเครด่ิต้โรต้าร่ (Rotary credit card)

สนิบััสนุินิคว่ามูพย์าย์ามูข้องโรตารโีด้ย์การใชับ้ัตัรเครด้ติโรตารสีากล ทา่นิเพยี์งแต่ใชับ้ัตัร

เครด้ติกจ็ะสามูารถึชั่ว่ย์มูลูนิิธิโิรตารใีหท้ำาสิ�งด้ ีๆ ในิโลกได้ ้ เมู่�อมูกีารออกบัตัรใหมูใ่นิแต่ 

ละครั �งและเงนิิส่ว่นิหนึิ�งข้องการซ่�อแต่ละครั �งด้้ว่ย์บัตัรเครด้ติจะมูผีลเป็นิการบัรจิาคแก ่

โปรแกรมูคว่ามูคดิ้รเิริ�มูในิการข้จดั้โปลโิอข้องโรตาร ีโด้ย์ทา่นิไมูต่อ้งเสยี์ค่าใชัจ้่าย์เพิ�มู 

มููลนิิธิโิรตารไีด้้รบััเงนิิมูากกว่่า 8.6 ล้านิเหรยี์ญจากโปรแกรมูนีิ� ตั �งแต่เริ�มูโปรแกรมู

ในิปี 2000 รว่มูทั �งเงนิิ 4.6 ล้านิเหรยี์ญเพ่�อการสนิับัสนุินิการข้จดั้โปลโิอ

การหาที่นุสิ่ำาหรบัมลูน่ธ่ิโรต้าร่บน Raise for Rotary 

Raise for Rotary เป็นิแพลตฟอรม์ูที�ทำาใหบ้ัุคคลและทมีูงานิต่าง ๆ สามูารถึสรา้งสรรค์

การหาทนุิออนิไลน์ิที�เป็นิประโย์ชัน์ิต่อมูลูนิิธิโิรตาร ีเป็นิแนิว่ทางที�ย์อด้เย์ี�ย์มูในิการ                                                                                                     

เฉลมิูฉลองเหตุการณ์เฉพาะตวั่และโอกาสพเิศูษ ผูจ้ดั้งานิสามูารถึแบัง่ปันิการหาทนุิ                                                                                                      

ผา่นิส่�อทางสงัคมู อเีมูล และการสง่ข้อ้คว่ามู (Text) เพ่�อใหค้รอบัครวั่ มูติรสหาย์       

เพ่�อนิรว่่มูงานิ และผูส้นิบััสนุินิสามูารถึบัรจิาคออนิไลน์ิได้ ้  Raise for Rotary มูใีนิภาษา

องักฤษและสกุลเงนิิข้องสหรฐัเทา่นิั �นิ แต่จะมูภีาษาและสกุลเงนิิอ่�นิ ๆ เพิ�มูเตมิูในิปี 2021

การหาที่นุสิ่ำาหรบัมลูน่ธ่ิโรต้าร่บน Facebook

ทา่นิสามูารถึหาทนุิสำาหรบััมูลูนิิธิโิรตารโีด้ย์ใชั ้Facebook เพยี์งเลอ่กให ้Rotary 

International หรอ่ End Polio Now เป็นิองคก์รที�ไมูแ่สว่งหากำาไรข้องทา่นิและแบัง่ปันิ

กบััมูติรสหาย์ เงนิิทนุิที�ได้ร้บััผา่นิเพจ Rotary International จะสนิบััสนุินิกองทนุิโลกซึ�ง    

จา่ย์เงนิิสำาหรบััคว่ามูตอ้งการเรง่ด้ว่่นิที�สดุ้ข้องมูลูนิิธิ ิ สว่่นิทนุิที�ได้ร้บััจาก End Polio 

Now จะใชัเ้พ่�อสนิบััสนุินิการข้จดั้โปลโิอ

การบัรจิาคผา่นิ Facebook เหมูอ่นิกบััแพลตฟอรม์ูอ่�นิ ๆ ที�ไมูใ่ชัโ่รตาร ีคอ่จะถึกูผนิว่ก

รว่มูและไมูส่ามูารถึใหเ้ครด้ติกบััแต่ละบัุคคลได้ ้หากทา่นิประสงคจ์ะการบัรจิาคได้ร้บัั 

การบันัิทกึเอาไว่ ้จะตอ้งบัรจิาคโด้ย์ตรงไปที�มูลูนิิธิโิรตารี

ทุรพัย์าก่รก่องทุุนของมููลินธิิิ	(Foundation Funding Resources)
 คว่ามูรู้พ่�นิฐานิมููลนิิธิิโรตาร:ี หลกัสูตรออนิไลน์ิซึ�งมูกีารนิำาเสนิอที�อธิิบัาย์ถึึง   

การทำางานิข้องมููลนิิธิิโรตาร ี 

 Giving & Grants: จด้หมูาย์ข้่าว่ราย์ 3 เด้่อนิที�ให้ข้้อมููลเกี�ย์ว่กบััการหาทุนิและ  

ทุนิสนิบััสนุินิ  

 แผ่นิพบัั Every Rotarian, Every Year (957-EN): สำาหรับัแจกให้สมูาชัิกทุกคนิ 

ข้องสโมูสร ใหข้้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบััคว่ามูจำาเป็นิที�โรแทเรยี์นิตอ้งมูสี่ว่นิร่ว่มูและบัรจิาคใหแ้ก่

กจิกรรมูและทนุิสนิบััสนุินิข้องมูลูนิิธิโิรตาร ี 
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 Your Rotary Legacy commitment notification card: ภาพรว่มูข้องกองทนุิถึาว่ร การ

ย์กย์อ่งที�มูเีร่�องราว่สบ่ัทอด้และโอกาสในิการบัรจิาคแบับัเจาะจง รว่มูทั �งบัตัรตอบัรบััที�

จำาเป็นิตอ้งมูสีำาหรบััการย์กย์อ่ง

 Your Legacy, Rotary’s Promise brochure: แผน่ิพบััที�ใหร้าย์ละเอยี์ด้เกี�ย์ว่กบัักองทนุิ

ถึาว่รและการสรา้งเร่�องราว่ที�เล่าข้านิในิระด้บัั 25,000 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่่า เน้ินิถึงึ

ประว่ตัขิ้องผูบ้ัรจิาค และย์งัมูบีัตัรตอบัรบััเพ่�อรเิริ�มูการย์กย์อ่ง (พมิูพจ์ำานิว่นิจำากดั้)

 Rotary’s Endowment: คำาแนิะนิำาเกี�ย์ว่กบัักองทุนิถึาว่รและโครงสรา้งข้องเร่�องราว่

ที�สบ่ัทอด้และโอกาสในิการย์กย์่อง มูลีิ�งคท์ี�ท่านิสามูารถึแจง้คำามูั �นิสญัญาซึ�งจำาเป็นิ

สำาหรบััการย์กย์่อง รว่มูทั �งชัดุ้เคร่�องมูอ่สำาหรบััผูน้ิำาภาค

 Planned Giving: ทรัพย์ากรและข้้อมููลข้่าว่สารในิการว่างแผนิบัรจิาคใหแ้ก่ 

โรตาร ีผา่นิแผนิอสงัหารมิูทรพัย์แ์ละการเงนิิ 

 Rotary Club Central: เคร่�องมูอ่ออนิไลน์ิที�ชั่ว่ย์สโมูสรในิการกำาหนิด้เป้าหมูาย์และ

ตดิ้ตามูคว่ามูกา้ว่หน้ิาไปสู่เป้าหมูาย์เหล่านิั �นิตลอด้ทั �งปีโรตาร ี Rotary Club Central 

ทำาใหเ้จา้หน้ิาที�สโมูสรเลอ่กสรรเป้าหมูาย์ที�เกี�ย์ว่ข้อ้งกบััสโมูสรมูากที�สุด้ เน้ินิเร่�องที� 

สำาคญั 6 เร่�อง คอ่ สมูาชักิภาพ การบัรจิาค โครงการบัำาเพญ็ประโย์ชัน์ิ ผูน้ิำาอาย์ุน้ิอย์  

ภาพลกัษณ์สาธิารณะ และการประกาศูเกยี์รตคิณุโรตารี

 Rotary Foundation Multiple Donor Form: แบับัฟอรม์ูผูบ้ัรจิาคหลาย์คนิข้องมููลนิิธิิ

โรตาร ีชั่ว่ย์ทำาใหเ้จา้หน้ิาที�สโมูสรทำางานิง่าย์ข้ึ�นิในิการส่งเงนิิจำานิว่นิมูากในิครั �งเด้ยี์ว่ 

และทำาราย์การจำานิว่นิเงนิิข้องผูบ้ัรจิาคแต่ละคนิ

 DDF Best Practices brochure: แผ่นิพบััที�ให้ภาพรว่มูข้องข้ั �นิตอนิที�ภาคคว่ร 

พจิารณาเพ่�อว่างแผนิและด้ำาเนิินิการใชัเ้งนิิ DDF ใหเ้กดิ้ประโย์ชัน์ิสงูสดุ้
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ก่ารย์ก่ย่์องของมููลินธิิิ	
(FOUNDATION RECOGNITION)

มููลนิิธิโิรตารใีหโ้อกาสมูากมูาย์แก่บัุคคลที�สนิับัสนุินิมููลนิิธิใินิเร่�องข้องทุนิสนิับัสนุินิและ 

โปรแกรมูต่างๆ ใหไ้ด้ร้บััการย์กย์อ่งและคว่ามูข้อบัคณุ

ที� My Rotary ทา่นิสามูารถึด้รูาย์งานิประว่ตักิารบัรจิาค (Donor History Report) ข้อง  

ตนิเองที�จะมูปีระว่ตักิารบัรจิาคเงนิิด้ว้่ย์ตนิเองและสรุปการย์กย์อ่ง สามูารถึข้อราย์งานินีิ�

โด้ย์อเีมูลไปที� rotarysupportcenter@rotary.org

ก่ารย์ก่ย่์องบุัค่ค่ลิ	(Individual Recognition)
ผูน้ิำาโรตารสีามูารถึใชั ้My Rotary หรอ่ Rotary Club Central เพ่�อด้กูารบัรจิาคข้องแต่ละ

บัุคคลและในิระด้บััสโมูสร เพ่�อบัง่ชัี�คว่ามูกา้ว่หน้ิาในิการย์กย์อ่ง

สิ่มาช่ิกแบบสิ่ะสิ่มของมลูน่ธ่ิโรต้าร่
(Rotary Foundation Sustaining Member)

บัรจิาคเงนิิด้้ว่ย์ตนิเอง 100 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่่าในิ

แต่ละปีโรตารใีหแ้ก่กองทุนิประจำาปี การบัรจิาคเหล่า 

นีิ�นิับัไปสู่การเป็นิ พอล แฮรสิ เฟลโลว่์, พอล แฮรสิ  

เฟลโลว่์ผูบ้ัรจิาคหลาย์ครั �ง, สมูาชักิสงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ, เมูเจอร์โด้นิเนิอร์และ

ธิงย์กย์่องสโมูสร ใชัส้ติ�กเกอรป้์าย์สมูาชักิแบับัสะสมูเพ่�อย์กย์อ่งผูบ้ัรจิาคเหลา่นีิ�ในิสโมูสร 

ด้รูาย์ชั่�อสมูาชักิผูบ้ัรจิาคแบับัสะสมูข้องสโมูสรได้ท้ี� Club Foundation Banner Report

พื่อล แฮร่สิ่ เฟลโลว์ ์(Paul Harris Fellow) 

จะมูกีารมูอบัการประกาศูเกีย์รติคุณ พอล แฮรสิ  

เฟลโลว่์ ให้แก่ผู้ที�บัริจาค (หร่อชั่�อข้องผู้ที�ได้้ร ับั 

คะแนินิการย์กย์่องข้องมููลนิิธิิ)  1,000 เหรีย์ญ 

หรอ่มูากกว่่าโด้ย์การสะสมูให้แก่กองทุนิประจำาปี  

กองทุนิโปลิโอพลสั หร่อทุนิสนิับัสนุินิระด้บัั

โลกที�ได้้รบััอนุิมูตัแิลว้่ การย์กย์่องประกอบัด้ว้่ย์   

เกยี์รตบิัตัรและเข้ม็ูกลดั้ ด้รูาย์ชั่�อพอล แฮรสิ เฟลโลว่ข์้องสโมูสรได้ท้ี�ราย์งานิ Club 

Recognition Summary
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เก่ยรต่้บตั้รแสิ่ดิงคว์ามขอบคณุ์ (Certificate of Appreciation)

จะมูกีารมูอบัเกีย์รติบัตัรแสด้งคว่ามูข้อบัคุณ 

เพ่�อย์กย์่องบัรษิทัหรอ่องคก์ร เน่ิ�องจากการย์กย์่อง 

เป็นิ พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์จะใหเ้ฉพาะบัุคคลเทา่นิั �นิ   

ผูบ้ัรจิาคอาจจะใชัค้ะแนินิการย์กย์่องข้องมูลูนิิธิเิพ่�อ 

มูอบัเกยี์รตบิัตัรฯ ใหแ้ก่บัรษิทัหรอ่องคก์ร

พื่อล แฮร่สิ่ เฟลโลว์ ์ผูู้บ้ร่จาคหลายครั �ง 

(Multiple Paul Harris Fellow)

การย์กย์่องผูบ้ัรจิาคหลาย์ครั �งจะทำาเมู่�อบัรจิาคครบั  

1,000 เหรยี์ญในิแต่ละระด้บัั การย์กย์อ่งจะประกอบั

ด้ว้่ย์ชัดุ้เข้ม็ูกลดั้ประด้บััพลอย์สอด้คลอ้งกบััจำานิว่นิที�

ได้ร้บััการย์กย์อ่ง

ระดิบั PHF *ช่ิว์งเง่นบร่จาค เขม็

 +1  2,000 – 2,999 เหรยี์ญ พลอย์สนีิำ�าเงนิิ 1 เมูด็้   

 +2 3,000 – 3,999 เหรยี์ญ พลอย์สนีิำ�าเงนิิ 2 เมูด็้

 +3 4,000 – 4,999 เหรยี์ญ พลอย์สนีิำ�าเงนิิ 3 เมูด็้

 +4 5,000 – 5,999 เหรยี์ญ พลอย์สนีิำ�าเงนิิ 4 เมูด็้

 +5 6,000 – 6,999 เหรยี์ญ พลอย์สนีิำ�าเงนิิ 5 เมูด็้

 +6 7,000 – 7,999 เหรยี์ญ พลอย์สแีด้ง 1 เมูด็้

 +7 8,000 – 8,999 เหรยี์ญ พลอย์สแีด้ง 2 เมูด็้

 +8 9,000 – 9,999 เหรยี์ญ พลอย์สแีด้ง 3 เมูด็้

*ชั่ว่งเงนิิบัรจิาคสามูารถึรว่มูกนัิได้ร้ะหว่่างการบัรจิาคเงนิิสด้และคะแนินิการย์กย์่องข้อง

มูลูนิิธิทิี�ได้ร้บััมูา

สิ่งัคมผูู้บ้ร่จาค พื่อล แฮร่สิ่ (Paul Harris 

Society)

เป็นิการย์กย์่องผูท้ี�แจง้เจตจำานิงที�จะบัรจิาค 1,000 

เหรีย์ญหร่อมูากกว่่าทุก ๆ ปีโรตารใีห้แก่กองทุนิ

ประจำาปี กองทนุิโปลโิอพลสั หรอ่ทนุิสนิบััสนุินิระด้บัั

โลกที�ได้ร้บััอนุิมูตัแิลว้่ การย์กย์อ่งประกอบัด้ว้่ย์เข้ม็ู

ในิรปูแบับัตวั่ว่หีวั่กลบััและเกยี์รตบิัตัรที�ผูป้ระสานิ

งานิสงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ ข้องภาคจะมูอบัให ้ มูรีาย์ชั่�อสมูาชักิสงัคมูผูบ้ัรจิาค 

พอล แฮรสิ อย์ูใ่นิราย์งานิ Paul Harris Society Report
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เมเจอรโ์ดินเนอร ์(Major Donor) 

มููลนิิธิิโรตารีย์กย์่องบุัคคลหร่อคู่ครองที�ร่ว่มูกันิ 

บัรจิาคเงนิิจนิครบั 10,000 เหรยี์ญ ไมู่ว่่าจะบัรจิาค

เจาะจงอย์่างไร การจะบัรรลุระด้บััข้องการย์กย์่อง

นีิ�ได้จ้ะต้องเป็นิการบัรจิาคด้้ว่ย์ตนิเองเท่านิั �นิ มูใิชั่

จากการรบััคะแนินิย์กย์อ่ง เมูเจอรโ์ด้นิเนิอรส์ามูารถึ 

ข้อรบััคริสตัลและเข้็มูกลดั้ที�ระลึกเพ่�อเป็นิการ

ย์กย์่องในิแต่ละระด้บัั มูรีาย์ชั่�อเมูเจอรโ์ด้นิเนิอรอ์ย์ู ่

ในิราย์งานิ Major Donor, Arch Klumph Society, 

และ Bequest Society Report

ระดิบั ช่ิว์งเง่นบร่จาค

   1  10,000 –   24,999 เหรยี์ญ   

   2  25,000 –   49,999 เหรยี์ญ    

   3  50,000 –   99,999 เหรยี์ญ    

   4 100,000 – 249,999 เหรยี์ญ    

สิ่งัคมผูู้บ้ร่จาค อารช์ิ คลมัภ ์(Arch Klumph Society) 

ผู้บัรจิาค 250,000 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่่าจะได้้เป็นิสมูาชักิ

ข้องสงัคมูผูบ้ัรจิาค อารช์ั คลมัูภ ์โด้ย์จะมูภีาพถ่ึาย์ ประว่ตัิ

และในิบัางราย์จะมูวี่ดิ้ทีศัูน์ิสั �นิ ๆ อย์ูใ่นิแกลอรี� อารช์ั คลมัูภ ์ที�

ชั ั �นิ 17 สำานิกังานิใหญ่โลกข้องโรตารสีากล และมูแีกลอรี�

แบับัด้ิจิตอลซึ�งนิำาไปแสด้งตามูงานิต่าง ๆ ข้องโรตารทีั �ว่โลก 

สมูาชักิย์งัได้ร้บััเข้ม็ูตดิ้เส่�อและจี�ห้อย์คอ เกีย์รติบัตัรที�ลงนิามู

รบััรองและคำาเชัญิให้เข้า้ร่ว่มูงานิข้องสงัคมูผู้บัรจิาคซึ�งจดั้

ทั �ว่โลกเป็นิการเฉพาะสำาหรบััสมูาชักิเทา่นิั �นิ  สมูาชักิใหมูจ่ะได้ร้บััเชัญิเข้า้รว่่มูพธิิรีบัั

สมูาชักิใหมูเ่ป็นิพเิศูษ มูรีาย์ชั่�อสมูาชักิสงัคมูผู้บัรจิาค อารช์ั คลมัูภ ์อย์ูใ่นิราย์งานิ Major 

Donor, Arch Klumph Society และ Bequest Society Report

Trustees Circle – 250,000 - 499,999 เหรยี์ญ

Chair’s Circle – 500,000 - 999,999 เหรยี์ญ 

Foundation Circle – 1 ลา้นิ - 2,499,999 เหรยี์ญ

Platinum Trustees Circle – 2.5 ลา้นิ - 4,999,999 เหรยี์ญ

Platinum Chair’s Circle – 5 ลา้นิ - 9,999,999 เหรยี์ญ

Platinum Foundation Circle – 10 ลา้นิเหรยี์ญและมูากกว่า่
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ผูู้อ้ปุ็ถัมัภก์องที่นุถัาว์ร (Benefactor) 

ค่อบุัคคลที�ให้คำามูั �นิสญัญากับัมููลนิิธิ ิ          

โรตารีว่่าจะบัรจิาคใหแ้ก่กองทุนิถึาว่รในิอนิาคต 

1,000 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่่า โด้ย์ใหมูู้ลนิิธิเิป็นิ

ส่ว่นิหนึิ�งข้องแผนิพนิิัย์กรรมู หรอ่บัรจิาคทนัิท ี

1,000 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่่าใหแ้ก่กองทุนิถึาว่ร                       

ผู้อุปถึมัูภก์องทุนิถึาว่รจะได้ร้บััเกยี์รตบิัตัรและ

สญัลกัษณ์ข้องผูอุ้ปถึมัูภ์กองทุนิถึาว่รที�จะใส่คู่กบัั

เข้ม็ูโรตารหีรอ่เข้ม็ู พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์มูรีาย์ชั่�ออย์ูใ่นิ Benefactor Report และบัง่ชัี�การ

เป็นิผูอุ้ปถึมัูภฯ์ ในิ Club Recognition Summary

สิ่งัคมผูู้บ้ร่จาคมรดิก และ/หร่อ ผู้ลป็ระโยชิน์ (Bequest 

Society) 

บัุคคลหรอ่คู่ครองที�ใหค้ำามูั �นิสญัญาในิพนิิัย์กรรมูว่่าจะบัรจิาค 

10,000 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่า่ใหแ้ก่กองทนุิถึาว่ร จะได้ร้บััเชัญิให้

เข้า้รว่่มูในิสงัคมูผูบ้ัรจิาคฯ

$10,000  เข้ม็ูกลดั้สงัคมูผูบ้ัรจิาคมูรด้ก และ/หรอ่ ผลประโย์ชัน์ิ 

และชัิ�นิงานิศูลิปะพเิศูษเหมูาะสำาหรบัั

การทำากรอบัรปู

$25,000 ครสิตลัคำามูั �นิสญัญาข้องโรตารแีละ

กองทนุิถึาว่รที�ตั �งชั่�อได้้

$50,000 กองทนุิถึาว่รที�ตั �งชั่�อแย์กเฉพาะ

$100,000 ครสิตลัคำามูั �นิสญัญาข้องโรตารทีี�จดั้    

ทำาข้ึ�นิโด้ย์เฉพาะ

$250,000 การรบััเข้า้เป็นิสมูาชักิสงัคมูผู้บัรจิาค อารช์ั คลมัูภ ์ 

หลงัการเสยี์ชัวี่ติ

$500,000 ที�นิั �งพเิศูษและประโย์ชัน์ิจากการลงทะเบัยี์นิประชัมุูใหญ่โรตารสีากล

Legacy Society

บัุคคลหรอ่คู่ครองที�ย์น่ิย์นัิจะบัรจิาคในิอนิาคตใหแ้ก่กองทุนิถึาว่รจำานิว่นิ 1 ลา้นิเหรยี์ญ

สหรฐัหรอ่มูากกว่า่ จะได้ร้บััเชัญิใหเ้ข้า้รว่่มูในิ Legacy Society  ผูบ้ัรจิาคเหลา่นีิ�จะ 

มูชีั่�ออย์ู่ในิราย์งานิประจำาปีข้องโรตารแีละได้ร้บััเชัญิเป็นิพเิศูษใหเ้ข้า้ร่ว่มูงานิข้อง  

โรตารสีากลและมูลูนิิธิ ิ สมูาชักิ Legacy Society จะได้ร้บััสิ�งข้องเพ่�อการย์กย์อ่งเป็นิ

พเิศูษและผลประโย์ชัน์ิทกุประเภทที�มูอบัใหส้มูาชักิผูบ้ัรจิาคมูรด้ก และ/หรอ่ ผลประโย์ชัน์ิ
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ก่ารย์ก่ย่์องสโมูสร	(Club Recognition)
มููลนิิธิโิรตารมีูแีนิว่ทางมูากมูาย์ในิการแสด้งคว่ามูข้อบัคุณต่อสโมูสรที�สนิับัสนุินิมูลูนิิธิิ

ในิเร่�องข้องทนุิสนิบััสนุินิ (Grants) และโปรแกรมูต่าง ๆ

Club Foundation Banner Report แสด้งถึงึคว่ามูกา้ว่หน้ิาในิปีโรตารปัีจจุบันัิข้องสโมูสร 

ไปสูก่ารย์กย์อ่งด้ว้่ย์ธิงข้องการเป็นิสโมูสรที�บัรจิาคใหมู้ลูนิิธิ ิ100%  และสโมูสรที�มูสีมูาชักิ

บัรจิาคสะสมูแบับั EREY 100% และไปสูก่ารมูคีณุสมูบัตัขิ้องการบัรจิาคกองทนุิประจำาปี

ราย์หวั่สงูสดุ้ 3 ลำาด้บัั 

ตั �งแต่ปี 2015-16 สมูาชักิใหมู่ข้องสโมูสร (ผูท้ี�เข้า้ร่ว่มูหรอ่ย์า้ย์จากสโมูสรอ่�นิในิระหว่่าง

ปีโรตารปัีจจุบันัิ) จะไมู่รว่มูอย์ู่ในิข้อ้กำาหนิด้ข้องการมูสี่ว่นิร่ว่มูในิการแข้่งข้นัิสำาหรบัั   

ธิงสโมูสร (ย์กเว่น้ิธิงสำาหรบัั พอล แฮรสิ เฟลโลว่์ 100%)  อย์่างไรก็ตามู การบัรจิาคข้อง 

สมูาชักิใหมูจ่ะใชัเ้พ่�อคำานิว่ณการบัรจิาคราย์หวั่

ผูไ้ด้้รบััธิงตามูราย์ชั่�อในิ Club Foundation Banner Report (สำาหรบััผูน้ิำามููลนิิธิ ิ   

โรตารภีาคและสโมูสรที� My Rotary หรอ่ Rotary Club Central) อาจจะผนัิแปรตลอด้

ทั �งปีโรตารตีามูการเปลี�ย์นิแปลงข้องสมูาชักิภาพและการบัรจิาคเพิ�มูเตมิูหรอ่จดั้สรรใหมู ่

ผูน้ิำาคว่รใชัร้าย์งานิเพ่�อพจิารณาว่า่สโมูสรข้องท่านิจะมูคีุณสมูบัตัไิด้ร้บััธิงย์กย์อ่งประจำา

ปีตามูราย์การด้า้นิล่างนีิ�หรอ่ไมู ่ มูลูนิิธิโิรตารจีะใหก้ารรบััรองเกี�ย์ว่กบััธิงนีิ�หลงัจากสิ�นิปี

โรตารใีนิว่นัิที� 30 มูถุิึนิาย์นิ  ธิงสำาหรบััสโมูสรที�ได้ร้บััการย์กย์่องในิปีก่อนิหน้ิานีิ�จะถึูก

ส่งใหผู้ว้่่าการภาคในิเด้อ่นิตุลาคมูหรอ่พฤศูจกิาย์นิ  ท่านิสามูารถึข้อราย์งานิ District 

Foundation Banner Report ได้ท้ี�อเีมูล rotarysupportcenter@rotary.org

สิ่โมสิ่รท่ี่�บร่จาคให้มลูน่ธ่ิ 100 % (100% Foundation Giving)

ธิงนีิ�เป็นิรางว่ลัที�มูอบัใหแ้ก่สโมูสรที�บัรรลุย์อด้บัรจิาคราย์หวั่เฉลี�ย์  

100 เหรยี์ญและการมูสี่ว่นิร่ว่มู 100% โด้ย์สมูาชักิทุกคนิที�จ่าย์

ค่าบัำารุงต้องบัริจาคอย์่างน้ิอย์ 25 เหรีย์ญในิระหว่่างปีโรตาร ี

ใหแ้ก่กองทุนิใด้กไ็ด้ร้ว่มูทั �งกองทุนิประจำาปี กองทุนิโปลโิอพลสั 

ทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกที�ได้ร้บััอนุิมูตัแิลว้่ หรอ่กองทนุิถึาว่ร 

สิ่โมสิ่รท่ี่�เป็็น พื่อล แฮร่สิ่ เฟลโลว์ ์100 %

(100% Paul Harris Fellow Club)

สโมูสรจะมูสีทิธิิ �ต่อเมู่�อสมูาชักิทุกคนิที�จ่าย์ค่าบัำารุงตอ้งเป็นิ พอล 

แฮรสิ เฟลโลว่ ์ในิชั่ว่งเว่ลาที�ผูว้่่าการภาคสง่คำาข้อการย์กย์่องไป

ย์งัมูลูนิิธิโิรตาร ีการข้อรบััธิงย์กย์่องใหเ้พยี์งครั �งเด้ยี์ว่เท่านิั �นิแต่

ประสงคใ์หส้โมูสรรกัษาระด้บัั พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์100% เอาไว่้
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การที�จะได้ร้บััย์กย์อ่งนิั �นิ:

1. ผูแ้ทนิสโมูสรต้องตดิ้ต่อผูว้่่าการภาคหลงัจากพจิารณาเหน็ิแล้ว่ว่่า สมูาชักิสโมูสรในิ   

   ปัจจบุันัิที�ชัำาระคา่บัำารงุแลว้่ทกุคนิเป็นิพอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์

2. ผูว้่า่การภาคตอ้งย์น่ิย์นัิว่า่สมูาชักิทกุคนิเป็นิพอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์โด้ย์ใชัส้รปุการย์กย์อ่ง

ข้องสโมูสร (Club Recognition Summary) แลว้่จงึแจง้มููลนิิธิโิรตารโีด้ย์ส่งอเีมูลไปที� 

rotarysupportcenter@rotary.org

ด้า้นิบันิข้องสรุปการย์กย์่องข้องสโมูสรจะบั่งชัี�ว่่าสโมูสรจะได้้รบััธิงสำาหรบััสโมูสรที�เป็นิ

พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์100 % พรอ้มู      ว่นัิที�ซึ�งบัรรลุผลสำาเรจ็

สิ่โมสิ่รท่ี่�เป็็น EREY 100 % (100% Every Rotarian, Every 

Year Club)

สโมูสรโรตารตีอ้งบัรรลุการบัรจิาคอย์า่งน้ิอย์หวั่ละ 100 เหรยี์ญให ้

แก่กองทุนิประจำาปี และสมูาชักิทุกคนิที�จ่าย์ค่าบัำารุงต้องบัรจิาค

ด้ว้่ย์ตนิเองอย์า่งน้ิอย์ 25 เหรยี์ญใหแ้ก่กองทนุิประจำาปีในิระหว่า่ง

ปีโรตาร ี

100% Rotary's Promise Club

สโมูสรโรตารทีี�สมูาชักิ 100% สนิบััสนุินิกองทุนิถึาว่ร มูสีทิธิิ �จะได้ร้บััเกยี์รตบิัตัรทาง

อเิลก็ทรอนิิกส์ Rotary's Promise Club การใหค้ำามูั �นิสญัญาที�จะบัรจิาคในิอนิาคตให้

แก่มูลูนิิธิโิรตาร ีรว่มูถึงึแผนิอสงัหารมิูทรพัย์ห์รอ่การบัรจิาคเงนิิสด้ทนัิท ี1,000 เหรยี์ญ 

หรอ่มูากกว่า่ใหแ้ก่กองทนุิถึาว่รเป็นิคณุสมูบัตัขิ้องการสนิบััสนุินิ

สิ่โมสิ่รท่ี่�ม่ยอดิการบร่จาครายหวั์ให้แก่กองที่นุป็ระจำาป่็สิ่งูสิ่ดุิ 

3 ลำาดิบั (Top Three Per Capita in Annual Fund Giving)

ธิงนีิ�มูอบัใหแ้ก่สโมูสรที�มูยี์อด้การบัรจิาคราย์หวั่ใหก้องทุนิประจำา

ปีสูงที�สุด้ 3  ลำาด้บััในิแต่ละภาค สโมูสรต้องบัรรลุการบัริจาค

ราย์หวั่ข้ั �นิตำ�า 50 เหรยี์ญใหแ้ก่กองทุนิประจำาปีจงึจะมูสีทิธิไิด้ร้บัั

รางว่ลันีิ�  

สิ่โมสิ่รท่ี่�เป็็นสิ่มาช่ิกสิ่งัคมผูู้บ้ร่จาค พื่อล แฮร่สิ่ 100 % 

(100% Paul Harris Society Club)

เป็นิรางว่ลัย์กย์่องสโมูสรซึ�งสมูาชักิที�ชัำาระค่าบัำารุงทุกคนิบัรจิาค

อย์่างน้ิอย์ 1,000 เหรยี์ญใหแ้ก่กองทุนิประจำาปี กองทุนิโปลโิอ

พลสั หรอ่ทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกที�ได้ร้บััอนุิมูตัแิลว้่ ในิระหว่า่งปี

โรตาร ี
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หยดุิโป็ล่โอเด่ิ�ยว์น่�: เก่ยรต่้บตั้รแสิ่ดิงคว์ามขอบคณุ์การรณ์รงคนั์บถัอยหลงั

เพ่ื่�อเป็็นป็ระว์ต่ั้ศาสิ่ต้ร ์(End Polio Now: Countdown to History Campaign 

Certificate of Appreciation)

เป็นิรางว่ลัที�มูอบัใหแ้ก่สโมูสรที�บัรจิาคเงนิิ $1,500 หรอ่มูากกว่า่ใหแ้ก่กองทนุิโปลโิอพลสั

ทกุปี 

เก่ยรต่้บตั้รการบร่จาคของโรที่าแรคที่์ (Rotaract Giving Certificate)

เกยี์รตบิัตัรนีิ�มูอบัใหแ้ก่สโมูสรโรทาแรคทท์ี�สมูาชักิอย์า่งน้ิอย์ 5 คนิบัรจิาคเงนิิจำานิว่นิรว่มู

ทั �งสิ�นิอย์่างน้ิอย์ 50 เหรยี์ญ ในิระหว่่างปีโรตาร ีผูบ้ัรจิาคจะต้องลงทะเบัยี์นิเป็นิสมูาชักิ

ข้องสโมูสรโรทาแรคท ์ การบัรจิาคสามูารถึมูอบัใหแ้ก่กองทุนิใด้กไ็ด้ ้และเป็นิจำานิว่นิ

เทา่ใด้กไ็ด้แ้ต่มูยี์อด้รว่มูทั �งสิ�นิ 50 เหรยี์ญ

ค่ะแนนก่ารย์ก่ย่์องของมููลินธิิิ	(Foundation Recognition Points)
คะแนินิการย์กย์อ่งข้องมูลูนิิธิเิป็นิคะแนินิที�มูอบัใหแ้ก่ผูบ้ัรจิาคใหมู้ลูนิิธิโิรตารผีา่นิกองทุนิ 

ประจำาปี กองทนุิโปลโิอพลสั หรอ่ทนุิสนิบััสนุินิระด้บััโลกที�ได้ร้บััอนุิมูตัแิลว้่ ผูบ้ัรจิาคจะได้้

รบััคะแนินิการย์กย์อ่งหนึิ�งคะแนินิสำาหรบััการบัรจิาคทุกหนึิ�งเหรยี์ญสหรฐัใหแ้ก่กองทุนิ

เหล่านีิ� แต่ไมูน่ิบััการบัรจิาคเข้า้กองทนุิถึาว่ร

ผูบ้ัรจิาคสามูารถึมูอบัคะแนินิการย์กย์อ่งใหผู้อ้่�นิเพ่�อชัว่่ย์หรอ่เสนิอชั่�อใหพ้ว่กเข้าเป็นิ 

พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์หรอ่ พอล แฮรสิ เฟลโลว่ผ์ูบ้ัรจิาคหลาย์ครั �ง คะแนินิการย์กย์อ่งนีิ�

เป็นิข้องผูบ้ัรจิาคด้ว้่ย์ตนิเองไปจนิกว่า่จะใชัค้ะแนินินิั �นิหรอ่จนิชัั �ว่ชัวี่ติซึ�งจะหมูด้อาย์ุไป 

นิอกเสยี์จากว่่าผูบ้ัรจิาคเป็นิเมูเจอรโ์ด้นิเนิอร ์คูค่รองที�ย์งัมูชีัวี่ติอย์ูส่ามูารถึใชัค้ะแนินิ

เหลา่นิั �นิได้)้ 

หมูาย์เหตุ: คะแนินิการย์กย์่องข้องมูลูนิิธิไิมู่นิับัไปสู่การย์กย์่องเป็นิเมูเจอรโ์ด้นิเนิอรแ์ละ

สงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ ได้้

กฎการโอนคะแนน (Transfer Rules)

การโอนิคะแนินิย์กย์่องข้องมูลูนิิธิแิต่ละครั �งจะตอ้งโอนิอย์่างน้ิอย์ 100 คะแนินิ และตอ้ง

อนุิญาตโด้ย์การ  ลงนิามูในิแบับัฟอรม์ู Paul Harris Fellow Recognition Transfer 

Request Form 

หมูาย์เหตุ: คะแนินิการย์กย์่องข้องมูลูนิิธิไิมู่อาจโอนิจากบัุคคลใหแ้ก่สโมูสรหรอ่ภาค     

ผูบ้ัรจิาคไมูจ่ำาเป็นิตอ้งเป็นิ พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์เพ่�อที�จะรบััคะแนินิการย์กย์อ่ง
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ทุรพัย์าก่รทีุ�เกี่�ย์วก่บััก่ารย์ก่ย่์องของมููลินธิิิ	
(Foundation Recognition Resources)

 แผน่ิพบัั Every Rotarian, Every Year: ข้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบัักองทนุิประจำาปีและระบับั    

เงนิิปันิสว่่นิ (SHARE)

 Foundation Sustaining Member stickers: ป้าย์สติ�กเกอรส์ำาหรบััย์กย์อ่งสมูาชักิ

โรตารทีี�บัรจิาค 100 เหรยี์ญหรอ่มูากกว่า่ใหแ้ก่กองทุนิประจำาปี  เจา้หน้ิาที�ข้องสโมูสร

หรอ่ภาคสามูารถึสั �งได้้

 แผ่นิพบััสงัคมูผู้บัริจาค พอล แฮริส (Paul Harris Society brochure): ข้้อมููล

เกี�ย์ว่กับัสงัคมูผู้บัริจาค พอล แฮรสิ  

 แผน่ิพบัั Rotary Giving Works: ข้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบััเมูเจอรก์ฟิท์

 แผน่ิพบัั Your Rotary Legacy Commitment Notification Card: ข้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบััโอกาส

ในิการบัรจิาคใหแ้ก่กองทนุิถึาว่ร การย์กย์อ่งเร่�องราว่ที�เลา่ข้านิและการตั �งชั่�อกองทนุิ มูี

บัตัรตอบัรบััที�จำาเป็นิสำาหรบััการย์กย์อ่งด้ว้่ย์

 แผน่ิพบัั Arch Klumph Society: ข้อ้มูลูเกี�ย์ว่กบััสงัคมูผูบ้ัรจิาค อารช์ั คลมัูภ์

 Understanding Foundation Recognition Points: เอกสารข้อ้เทจ็จรงิที�ตอบัคำาถึามู 

ทั �ว่ ๆ ไป เกี�ย์ว่กบััระบับัคะแนินิการย์กย์อ่งข้องมูลูนิิธิิ

 ราย์งานิการย์กย์อ่งที�มูปีระโย์ชัน์ิบันิเว่บ็ัไซต ์Rotary.org และ Rotary Club Central: 

 ราย์งานิเมูเจอรโ์ด้นิเนิอร ์ สงัคมูผูบ้ัรจิาคอารช์ั คลมัูภ์  และสงัคมูผูบ้ัรจิาคมูรด้ก 

และ/หรอ่ผลประโย์ชัน์ิ (Major Dornor, Arch Klumph Society, and Bequest 

Society Report)

 ราย์งานิ พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์และผูอุ้ปถึมัูภก์องทนุิถึาว่ร (Paul Harris Fellow and 

Benefactor Report) 

 ราย์งานิธิงมูลูนิิธิขิ้องสโมูสร (Club Foundation Banner Report) 

 ราย์งานิธิงมูลูนิิธิขิ้องภาค (District Foundation Banner Report)
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ทุรพัย์าก่รทุั �วไป	(GENERAL RESOURCES)

MY ROTARY
เว่็บัไซต์ข้องสมูาชัิกที�รู้จกักนัิในิชั่�อว่่า My Rotary เป็นิที�ซึ�งมูีทุกสิ�งที�ต้องการในิการ

ทำางานิโรตาร ีท่านิจะหาเคร่�องมูอ่และแอปพลเิคชัั �นิที�คุน้ิเคย์ได้จ้ากเมูนูิ Club & District 

Administration  ลงชั่�อเข้า้ใชัง้านิ (Sign in) เพ่�อใหส้ามูารถึด้ำาเนิินิการด้งัต่อไปนีิ�ได้้

 ตดิ้ตามูคว่ามูคดิ้รเิริ�มูเกี�ย์ว่กบััสมูาชักิภาพ กจิกรรมูบัำาเพญ็ประโย์ชัน์ิ และเป้าหมูาย์ 

การบัรจิาคใหมู้ลูนิิธิขิ้องสโมูสรผา่นิ Rotary Club Central 

 บัรจิาคใหมู้ลูนิิธิโิรตารี

 เรยี์นิรูใ้หมู้ากข้ึ�นิเกี�ย์ว่กบัักจิกรรมูข้องมูลูนิิธิโิรตารี

 สมูคัรข้อรบััทนุิสนิบััสนุินิที� Grant Center

 ดู้ราย์งานิประว่ตัิการบัรจิาค (Donor History Report) ข้องท่านิ ซึ�งจะมูปีระว่ตั ิ 

การบัรจิาคและสรปุการย์กย์อ่ง

 แบัง่ปันิผลกระทบัข้องโครงการและใหแ้รงบันัิด้าลใจแก่ผูอ้่�นิได้ท้ี� Rotary Showcase

รายงานต่้างๆ (Reports)

ผูน้ิำาโรตารสีามูารถึเข้า้ถึงึราย์งานิต่าง ๆ ด้งัต่อไปนีิ�ผ่านิ My Rotary หรอ่ Rotary Club 

Central หรอ่ Support Center ข้องโรตารี

โปรด้ทราบัว่่าคว่รใชั้ราย์งานิการบัรจิาคให้มููลนิิธิิเพ่�อว่ตัถุึประสงค์ข้องโรตารีที�ได้้รบัั 

อนุิญาตเท่านิั �นิ โด้ย์การใชัร้าย์งานิเหล่านีิ�หมูาย์ถึงึท่านิย์นิิย์อมูที�จะปฏิบิัตัติามูนิโย์บัาย์

การใชั้ข้อ้มููลข้องโรตาร ีซึ�งให้คว่ามูสำาคญักบััการปกป้องคว่ามูเป็นิส่ว่นิตวั่ข้อง

บัุคคลและข้อ้มููลส่ว่นิบัุคคล ผูน้ิำาที�มูสีทิธิิ �เข้า้ถึงึราย์งานิคว่รอย์่างย์ิ�งที�จะอ่านินิโย์บัาย์

และเรยี์นิรู้หลกัสตูร Protecting Personal Data (การปกป้องข้อ้มูลูสว่่นิบัุคคล) ที�ศูนูิย์ ์    

การเรยี์นิรู ้(Learning Center) 
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รายงานการบร่จาค

ราย์งานิสำาหรบััผูน้ิำาโรตารี

รายงาน เน่�อหา ป็ระเภที่

Donor History 

Report

ใหข้้อ้มูลูธิรุกรรมูการเงนิิข้องผูบ้ัรจิาคโด้ย์แย์กราย์ละเอยี์ด้

อย์า่งกว่า้งข้ว่างเป็นิเร่�อง ๆ (การบัรจิาค การโอนิคะแนินิ

ย์กย์่องข้องมูลูนิิธิ ิคำามูั �นิสญัญา และการย์กย์อ่ง) ใชัเ้พ่�อการ 

กระทบัย์อด้เงนิิบัรจิาค/การย์กย์อ่ง

บัุคคล

Club Foundation 

Banner Report

ให้ข้้อมููลว่นัิที�ที�บัรรลุผลสำาเร็จสำาหรบััธิงเพ่�อการบัริจาคให ้

มูลูนิิธิโิรตารแีละ EREY ในิปีโรตารปัีจจบุันัิ

สโมูสร, 

ภาค

Club Fundraising 

Analysis

ตารางที�รว่บัรว่มูข้อ้มูลู 5 ปีเกี�ย์ว่กบััเป้าหมูาย์กองทุนิประจำาปี 

การบัรจิาคและย์อด้รว่มูการย์กย์อ่ง ใชัเ้พ่�อกำาหนิด้เป้าหมูาย์

สโมูสร, 

ภาค

Club Recognition 

Summary

ใหข้้อ้มููลข้องสมูาชักิที�เกี�ย์ว่กบััระด้บััข้องพอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์

จำานิว่นิที�ย์กย์่อง คะแนินิการย์กย์่องข้องมูลูนิิธิทิี�มูอีย์ู่ การ

เข้า้รว่่มูโครงการ Rotary Direct, ผูอุ้ปถึมัูภก์องทุนิถึาว่ร ว่นัิที�

บัรจิาคครั �งสุด้ทา้ย์ และการระบัุกองทุนิ การบั่งชัี�ว่่าบัรรลุการ 

เป็นิสโมูสรที�เป็นิ พอล แฮรสิ เฟลโลว่์ ครบั 100 เปอร์เซ็นิต์

พรอ้มูว่นัิที� รว่มูทั �งการบัรจิาคเงนิิใหมู้ลูนิิธิใินิทุกชั่ว่งเว่ลาข้อง

สโมูสร ใชัเ้พ่�อบัง่ชัี�สโมูสรที�มูไิด้บ้ัรจิาคเงนิิ

สโมูสร, 

ภาค

Monthly Contribution 

Report

ให้ข้้อมููลการบัริจาคข้องสโมูสรแก่กองทุนิโปลิโอพลัสและ 

กองทุนิอ่�นิ ๆ (กองทุนิประจำาปี, ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลก 

และกองทุนิถึาว่ร)

สโมูสร, 

ภาค

PolioPlus Report ให้ข้้อมููลการบัรจิาคโด้ย์สโมูสรและโด้ย์กองทนุิ สโมูสร, 

ภาค

SHARE Contribution 

Detail Report

ดู้การบัรจิาคเข้า้กองทุนิประจำาปี-ระบับัปันิส่ว่นิข้องสโมูสรซึ�ง 

จะเป็นิตวั่กำาหนิด้จำานิว่นิเงนิิ DDF ข้องภาคในิปีโรตารทีี�

กำาหนิด้

สโมูสร, 

ภาค

District Foundation 

Banner Report

แสด้งคว่ามูกา้ว่หน้ิาไปสู่การย์กย์่องด้ว้่ย์ธิงสโมูสร (มูยี์อด้

การบัรจิาคราย์หวั่ใหแ้ก่กองทนุิประจำาปีสงูสดุ้ 3 ลำาด้บัั,             

การบัรจิาคใหมูู้ลนิิธิ ิ100%, สโมูสรที�เป็นิ EREY 100%) 

ในิชั่ว่งหนึิ�งปีโรตาร ีราย์การอตัราสว่่นิข้องสโมูสรที�เข้า้รว่่มูในิ

โปรแกรมูการบัรจิาคใหมู้ลูนิิธิ ิและการย์กย์อ่ง EREY

ภาค
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รายงาน เน่�อหา ป็ระเภที่

Paul Harris Society 

Report

ใหร้าย์ละเอยี์ด้สมูาชักิข้องสงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ และ

ประว่ตักิารมูคีุณสมูบัตัเิข้า้เกณฑิ์ 4 ปี รว่มูทั �งราย์ละเอยี์ด้

การตดิ้ต่อข้องผูบ้ัรจิาค

สโมูสร, 

ภาค

District Fundraising 

Profile

ใหข้้อ้มููลภาพรว่มู 5 ปีการบัรจิาคใหมูู้ลนิิธิโิรตารขี้องภาค มู ี

บัญัชัจีำานิว่นิสะสมูข้องสมูาชักิสงัคมูผูบ้ัรจิาค พอล แฮรสิ 

และผูท้ี�มูคีณุสมูบัตัเิข้า้เกณฑิ ์เมูเจอรโ์ด้นิเนิอร,์ เมูเจอรก์ิ�ฟท,์ 

ผูอุ้ปถึมัูภก์องทุนิถึาว่ร และสมูาชัิกสงัคมูผู้บัริจาคมูรด้ก  

และ/หร่อ ผลประโย์ชัน์ิ, ราย์การคะแนินิการย์กย์่องข้อง

มููลนิิธิิและเงนิิกองทุนิถึาว่รทั �งหมูด้ และมูลูคา่ในิตลาด้ 

ภาค

Major Donor and 

Bequest Society 

Report

ให้ราย์ชั่�อสมูาชัิกสงัคมูผู้บัริจาคมูรด้ก และ/หร่อ         

ผลประโย์ชัน์ิ,  Legacy Society และเมูเจอรโ์ด้นิเนิอร ์รว่มู

ทั �งว่นัิที�ได้ร้บััการย์กย์อ่ง และมูรีาย์ละเอยี์ด้การตดิ้ต่อทาง

ไปรษณยี์์

สโมูสร, 

ภาค

Paul Harris Fellow 

and Benefactor 

Report

ราย์ชั่�อผูอุ้ปถึมัูภก์องทนุิถึาว่ร,  พอล แฮรสิ เฟลโลว่,์       

พอล แฮรสิ เฟลโลว่ ์ผูบ้ัรจิาคหลาย์ครั �งและผูร้บััเกยี์รตบิัตัร

แสด้งคว่ามูข้อบัคุณ รว่มูทั �งว่นัิที�ย์กย์อ่งและข้อ้มูลูที�อย์ูท่าง

ไปรษณยี์์

สโมูสร, 

ภาค

Program Participants 

and Alumni by 

District

ให้ราย์ชั่�อผู้ร่ว่มูโปรแกรมูในิปัจจุบันัิและอด้ตีข้องแต่ละภาค

โด้ย์เฉพาะ

ภาค

Available DDF by 

District Report

แสด้งกจิกรรมูการใชัเ้งนิิ DDF ทั �งหมูด้ (การโอนิเงนิิ 

การให้เงนิิแก่ทุนิสนิับัสนุินิ เงนิิทุนิที�ส่งคน่ิ การจดั้สรรที�รอ

ด้ำาเนิินิการ) และย์อด้เงนิิคงเหลอ่โด้ย์ประมูาณ ณ ว่นัิทำาการ

ก่อนิหน้ิา 

ภาค

Endowed Fund 

Update

แสด้งจำานิว่นิเงนิิ DDF ที�มูอีย์ู่จากราย์ได้ข้้องกองทุนิถึาว่ร-

ระบับัปันิสว่่นิที�สามูารถึใชัจ้า่ย์ได้้

ภาค

รายงานที่นุสิ่นับสิ่นุน

สมูาชักิโรตารทีกุคนิสามูารถึหาด้รูาย์งานิด้งัต่อไปนีิ�ได้้

รายงาน เน่�อหา

Grant Detail Report ราย์งานิที�ครอบัคลุมูราย์ละเอยี์ด้เกี�ย์ว่กบััทุนิสนิับัสนุินิแต่ละทุนิ

Grant Location 

Report

ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกทั �งหมูด้ที�ได้ร้บััอนุิมูตัแิลว้่ซึ�งเกดิ้ข้ึ�นิในิประเทศูที�

เลอ่ก

Grant Participation 

Report

การมูสี่ว่นิร่ว่มูในิทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกและทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคข้อง

สโมูสร ภาค และโซนิ
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รายงาน เน่�อหา

Grant Participation 

Report

ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกและทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคในิทุกสถึานิภาพข้อง

สโมูสร ภาคหรอ่โซนิที�เลอ่ก

Grant Productivity 

Report

ทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกและทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคในิทุกสถึานิภาพข้อง

สโมูสร ภาคหรอ่โซนิที�เลอ่ก

Grants by Sponsor 

Report

ทุนิสนิบััสนุินิข้องสโมูสรหรอ่ภาคที�เจาะจงและสถึานิภาพในิปัจจุบันัิ      

(ไมูร่ว่มูทนุิสนิบััสนุินิที�ปิด้แลว้่และย์กเลกิ)

ส่งค่ำาถามูไปทีุ�ใดั	(Where to Direct Questions)
โทรศูพัท ์+1-866-976-8279 หรอ่อเีมูล rotarysupportcenter@rotary.org เพ่�อตรว่จสอบั

คะแนินิการบัรจิาคและคะแนินิการย์กย์่อง คน้ิหาราย์ละเอยี์ด้เกี�ย์ว่กบััทุนิสนิับัสนุินิ และ

ถึามูคำาถึามูต่าง ๆ

โรแทเรยี์นิที�มูไิด้้ใชัภ้าษาองักฤษ คว่รตดิ้ต่อกบััสำานิักงานิระหว่่างประเทศูข้องโรตารี

ในิทอ้งถึิ�นิ

ทุรพัย์าก่รระดับััภาค่แลิะโซน	(District and Zone Resources)
ประธิานิคณะกรรมูการมููลนิิธิโิรตารภีาค (DRFCs) ส่งเสรมิูกจิกรรมูและการหาทุนิข้อง 

มููลนิิธิิภาย์ในิภาค  ทำาหน้ิาที�เป็นิผู้ติด้ต่อเบั่�องต้นิสำาหรบััทุนิสนิับัสนุินิระด้บััภาคและ

ให้การสนิับัสนุินิแก่คณะกรรมูการมููลนิิธิขิ้องสโมูสร  ประธิานิมููลนิิธิโิรตารภีาคพจิารณา

และอนุิมูตัใิบัสมูคัรทุนิสนิับัสนุินิระด้บััโลกที�อุปถึมัูภ์โด้ย์ภาคและสโมูสรในิภาค ชั่ว่ย์   

ผูว้่่าการภาคในิการอนุิมูตักิารใชัเ้งนิิ DDF, เสนิอชั่�อผูท้ี�มูคีุณสมูบัตัสิำาหรบััรางว่ลัมูลูนิิธิิ

โรตารขี้องภาคและรบััข้อ้มูลูจากโรแทเรยี์นิก่อนิการตั �งเป้าหมูาย์มูลูนิิธิขิ้องภาค

ผู้ประสานิงานิมููลนิิธิโิรตารภีูมูภิาค (Regional Rotary Foundation Coordinators-

RRFCs) ส่งเสรมิูกจิกรรมูข้องมูลูนิิธิแิละการหาทุนิในิโซนิหรอ่พ่�นิที� รว่มูทั �งอบัรมูผูช้ั่ว่ย์

ผูป้ระสานิงานิมูลูนิิธิโิรตารแีละผูน้ิำาภาคในิการกำาหนิด้และการทำาใหบ้ัรรลุเป้าหมูาย์ข้อง

โปรแกรมูและการหาทนุิ 

ที�ปรกึษากองทนุิถึาว่ร/เมูเจอรก์ิ�ฟท ์(Endowment/major gifts advisers) ทำางานิอย์า่ง

ใกลช้ัดิ้กบััผูน้ิำาภูมูภิาคและภาคในิการพฒันิาแผนิงานิเฉพาะตวั่ เพ่�อบั่งชัี�และปลูกฝั้ง         

ผูบ้ัรจิาคมูุ่งหว่งั และรอ้งข้อเมูเจอรก์ิ�ฟท ์และย์งัชั่ว่ย์อำานิว่ย์การในิงานิกจิกรรมูที�ทำาให ้

ผูส้นิับัสนุินิมูลูนิิธิใินิปัจจุบันัิมูสีว่่นิรว่่มูและพฒันิาผูบ้ัรจิาคมูุง่หว่งั 

ด้รูาย์ชั่�อผูป้ระสานิงานิมูลูนิิธิโิรตารภีูมูภิาคและที�ปรกึษากองทนุิถึาว่ร/เมูเจอรก์ิ�ฟทใ์นิ

ปัจจบุันัิได้ท้ี� Rotary.org
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ก่ารบัริจำาค่ทุางไปรษณีย์	์(Contributions by Mail)

Brazil
Rotary International Office
Condominio Comercial Casa das 
Caldeiras
Av.Francisco Matarazzo, 1752,
conj.1421 
Água Branca
São Paulo, SP
05001-200 Brazil

Canada
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
P.O. Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada

Europe and Africa
Rotary International Office
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Switzerland

Germany
Rotary Deutschland 
Gemeindienst e. V.
Kreuzstraße 34
40210 Düsseldorf
Germany

Great Britain and Ireland
RI in Great Britain and Ireland
Kinwarton Road
Alcester
Warwickshire B49 6PB
England

Japan
Rotary International Office
Mita Kokusai Building 24F
Mita 1 Chome 4-28, Minato-ku
Tokyo 108-0073
Japan

Korea
Rotary International Office
Rm. 705, 70, Gukjegeumyung-ro
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07333
Korea

South Asia
Rotary International Office
Pullman/Novotel Commercial Tower
First Floor, Asset No.2,
Hospitality District
Aerocity (Near IGI Airport)
New Delhi 110037
India

South Pacific and Philippines
Rotary International Office
P.O.Box 6985
Norwest, NSW 2153
Australia

United States
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
USA

ผูู้แ้ที่นดิแูลการเง่นของ
โรต้าร่สิ่ากลในป็ระเที่ศไที่ย
c/o ศูนูิย์โ์รตารใีนิประเทศูไทย์
75/82-83 อาคารโอเชัี�ย์นิทาว่เว่อร ์2 
ชัั �นิ 32 ซอย์ว่ฒันิา ถึ.อโศูก 
แข้ว่งคลองเตย์เหนิ่อ เข้ตว่ฒันิา
กรงุเทพฯ 10110
โทร. 0 2665 7020
โทรสาร 0 2661 6719
อเีมูล rotaryfath@gmail.com
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