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มูลนธิิโรตารี

พันธกิจของมูลนิธิโรตารี คือ ช่วยให้สมาชิกโรตาร ี

สามารถเพิม่พนูความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก ไมตรจีติ 

และสนัติภาพ ด้วยการปรบัปรุงสุขภาพ ส่งเสรมิการ 

ศกึษาและบรรเทาความยากจน  มูลนิธเิป็นองค์กรไม ่

แสวงหาผลก�าไร ได้รบัการสนับสนุนจากการบรจิาค 

โดยสมคัรใจของสมาชกิโรตารแีละมติรของมูลนิธทิี่ม ี

วสิยัทศัน์ทีจ่ะท�าใหโ้ลกดกีวา่เดมิเท่านัน้  การสนบัสนุน 

น้ีเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าใหโ้ครงการทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุน 

จากมลูนิธเิกดิขึน้ได ้ อนัจะน�ามาซึง่การปรบัปรุงชุมชน 

ทีม่คีวามขาดแคลนใหด้ขีึน้อยา่งยัง่ยนื
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โปลิโอพลสั	(POLIOPLUS)

การขจดัโรคโปลโิอใหห้มดไปเป็นเรื่องทีม่ลี�าดบัความส�าคญัสงูสุดในความปรารถนาดต่ีอ 

เพื่อนมนุษยข์องโรตาร ี  โรตารเีริม่ตน้โปรแกรมน้ีในปี ค.ศ.1985  ในปี 1988 เมื่อโรตาร ี

เริม่ต้นท�างานกบัผูร้่วมโปรแกรมในโครงการความคดิรเิริม่ในการขจดัโปลโิอใหห้มดไป 

จากทัว่โลก (Global Polio Eradication Initiative) มผีูป่้วยดว้ยโรคโปลโิอมากกวา่ 350,000 

รายในกวา่ 125 ประเทศ   ตัง้แต่นัน้มา เดก็ๆ กวา่ 2.5 พนัลา้นคนไดร้บัภมูคิุม้กนัโรคและ

จ�านวนผูป่้วยโรคโปลโิอลดลงถงึ 99.9 เปอรเ์ซน็ต ์

จนถงึปี 2017 โรตารไีดบ้รจิาคเงนิในความพยายามทีจ่ะขจดัโปลโิอทัว่โลกโดยไดร้บั

การสมทบจากมลูนิธบิลิลแ์ละเมลนิดาเกทส ์มากกวา่ 1.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัแลว้

ทุนสนบัสนุนโปลิโอพลสั (PolioPlus Grants)

ทุนสนบัสนุนโปลโิอพลสัใหทุ้นเพือ่ความพยายามในการขจดัโรคโปลโิอในประเทศทีม่กีาร 

ระบาดและประเทศทีม่คีวามเสีย่งของโรค ทนุน้ีสนบัสนุนการรณรงคใ์หภ้มูคิุม้กนัโรค และ

การตดิตามเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโปลโิอ

ทุนสนับสนุนโปลโิอพลสัไดร้บัเงนิจากกองทุนทัว่ไปของโปลโิอพลสัและจากการบรจิาค

เงนิทนุจดัสรรของภาค (DDF) 

ผูร้ว่มโครงการหลกั เชน่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์าร UNICEF หรอืประธาน

คณะกรรมการโปลโิอพลสัแห่งชาต ิ [มรีายชื่อในท�าเนียบทางการ (Official Directory)]  

เป็นผูย้ ื่นเสนอโครงการในเบือ้งตน้  คณะกรรมการมลูนิธจิะพจิารณาอนุมตัทิุนสนับสนุน

โปลโิอพลสัในการประชมุปกตติามทีก่�าหนดไว ้

ทุนสนบัสนุนโปลิโอพลสัพารท์เนอร ์(PolioPlus Partners Grants)

ทุนสนับสนุนโปลโิอพลสัพารท์เนอรส์นับสนุนการกระตุน้สงัคมแบบเร่งด่วนและโครงการ

การเฝ้าระวงัโรคที่เสนอโดยประธานคณะกรรมการโปลโิอพลสัแห่งชาตใินประเทศที่มี

ล�าดบัความส�าคญัสูง  มกีารพจิารณาอนุมตัิใบสมคัรทุนตลอดทัง้ปีและได้รบัเงนิจาก

กองทนุทัว่ไปของโปลโิอพลสั
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ทรพัยากรส�าหรบัโปลิโอพลสั	(PolioPlus Resources)
 End Polio Now Newsletter: จดหมายขา่วทีใ่หข้อ้มลูปัจจบุนัและขา่วสารเกีย่วกบัความ

พยายามในการกวาดลา้งโปลโิอ ออกเดอืนเวน้เดอืน

 End Polio Now Poster (941-EN): โปสเตอรท์ีแ่สดงโลโกแ้ละกราฟฟิค End Polio Now

 เขม็ End Polio Now (988): เขม็ตดิเสือ้ทีม่โีลโก ้End Polio Now 

 End Polio now – Countdown to History Brochure (944-EN): ขอ้มูลกราฟฟิคที ่

อธบิายถงึขอ้ตกลงในการหาทนุทีม่ลูนิธบิลิลแ์อนดเ์มลนิดาเกทสจ์ะสมทบเงนิ 2 : 1 ให้

แก่โรตารี

 แผ่นใบปลวิ Top 5 Reasons to Eradicate Polio (943-EN): เน้นความส�าคญัของ 5 

เหตุผลหลกัในการขจดัโปลโิอ

 โปสเตอร ์Top 5 Reasons to Eradicate Polio (945-EN): โปสเตอรท์ีเ่น้นความส�าคญั

ของ 5 เหตุผลหลกัในการขจดัโปลโิอ

ดรูายละเอยีดและทรพัยากรเพิม่เตมิที ่endpolio.org
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ทุนสนัติภาพของโรตารี	
(ROTARY PEACE FELLOWSHIPS)

ทุนสนัตภิาพของโรตารชี่วยใหบุ้คคลสามารถศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทในสาขาทีเ่กีย่ว

กบัสนัตภิาพ เชน่ การพฒันาระหวา่งประเทศ การศกึษาสนัตภิาพหรอืการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

หรอืประกาศนียบตัรการพฒันาวชิาชพีในดา้นการศกึษาสนัตภิาพและขอ้ขดัแยง้ทีศู่นย์

สนัตภิาพโรตารหีน่ึงใน 6 แหง่

ทุนการศกึษาจะรวมค่าเดนิทาง ค่าเล่าเรยีน การฝึกงานส�าหรบัผูท้ีม่คีุณสมบตั ิ ค่าทีพ่กั 

และอาหาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในวงเงนิทีจ่�ากดัตามระยะเวลาของโปรแกรม  เป็นทนุการ 

ศกึษาทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากกองทุนกลางทีภ่าคต่างๆ บรจิาคเงนิ DDF  การบรจิาค 

แบบมรีะยะเวลาก�าหนด (Term Gift) กองทนุถาวรของโรตาร ีและกองทนุโลก

ภาคสามารถยื่นใบสมคัรของผูท้ีม่คีุณสมบตัไิดไ้ม่จ�ากดัจ�านวน โดยไม่มคี่าใชจ้่ายก่อน 

วนัที่ 1 กรกฎาคมเพื่อคดัเลอืกจากการแข่งขนัทัว่โลก  ผู้สมคัรต้องส่งใบสมคัรให้ภาค

ภายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม เพือ่ใหภ้าคมเีวลาในการพจิารณาใบสมคัร สมัภาษณ์และสง่

แบบฟอรม์การรบัรองใบสมคัรไปยงัมลูนิธโิรตาร ี มกีารคดัเลอืกผูส้มคัรถงึปีละ 50 คนใน

ระดบัปรญิญาโท และ 50 คนในระดบัประกาศนียบตัรการพฒันาวชิาชพีในแต่ละปี ผูส้มคัร

ทีไ่ดร้บัอนุมตัทินุจากกรรมการมลูนิธจิะไดร้บัแจง้ภายในวนัที ่15 พฤศจกิายน

ทรพัยากรส�าหรบัทุนสนัติภาพของโรตารี	
(Rotary Peace Fellowships Resources)
 Peace in Action: จดหมายข่าวทีใ่หข้อ้มูลปัจจุบนัและข่าวสารเกี่ยวกบัทุนสนัตภิาพ 

ของโรตาร ีออกเดอืนเวน้เดอืน

 Rotary Peace Centers Fellowships brochure (084-EN): แผ่นพบัทีใ่หร้ายละเอยีด

ทัว่ไปเกีย่วกบัโปรแกรมและทนุการศกึษาส�าหรบัผูส้มคัรมุง่หวงั

 Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality brochure (850-EN): ภาพรวมของ

ศนูยส์นัตภิาพโรตารแีละโอกาสในการบรจิาคแบบระบุชือ่ทีม่อียู่

 Rotary Peace Centers pins (089-MUP): เขม็ตดิเสือ้ทีเ่ป็นนกพริาบและโลโกโ้รตารี

 Become a Peacebuilder District: เรยีนรูว้ธิกีารทีภ่าคสามารถสนบัสนุนทนุสนัตภิาพ

ดรูายละเอยีดและทรพัยากรเพิม่เตมิไดท้ี ่rotary.org/peace-fellowships
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มูลนิธโิรตารใีห้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ ทุนการศกึษาและการอบรมที่มคีวามหลาก

หลาย ซึง่ด�าเนินการโดยสมาชกิโรตารทีัว่โลก 

DISTRICT GRANTS 
District Grants เป็นเงนิก้อนที่ให้เพยีงครัง้เดยีวซึ่งท�าให้สโมสรและภาคสามารถตอบ 

สนองความตอ้งการเร่งด่วนในชุมชนของตนและในต่างประเทศได ้ ภาคอาจจะขอใชเ้งนิ 

ทนุจดัสรรส�าหรบัภาค (DDF) ไดม้ากถงึรอ้ยละ 50 ต่อปี (ด ู“กองทนุประจ�าปี-เงนิปันสว่น” 

ทีห่น้า 8) เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมทีภ่าคและสโมสรอุปถมัภ์ รวมถงึทมีฝึกอบรมอาชพี ทุน

การศกึษา โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

ทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมลูนิธิ

GLOBAL GRANTS 
Global Grants ใหโ้อกาสแก่สโมสรและภาคไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่น้นความส�าคญั

ทางกลยุทธแ์ละมผีลกระทบสงู เป็นทุนทีใ่หแ้ก่โครงการเพือ่เพือ่นมนุษยร์ะหว่างประเทศ

ทีม่ขีนาดใหญ่ ทมีฝึกอบรมอาชพีและทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

ทีม่คีวามยัง่ยนืและวดัผลไดใ้นเรื่องทีเ่น้นความส�าคญัหน่ึงเรื่องหรอืมากกว่า (ดูหน้า 5) 

กจิกรรมต่างๆ อาจจะด�าเนินไปอย่างโดดๆ หรอืท�าร่วมกนั ตวัอย่างเช่น ทุนหน่ึงทุนอาจ 

จะสนบัสนุนทัง้ทมีฝึกอบรมอาชพีและโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกนั

ความยัง่ยนืมคีวามหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร  ส�าหรบัมลูนิธโิรตารแีลว้ 

ความยัง่ยนืหมายถงึการแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชน ในวถิทีางซึง่

ชุมชนทีไ่ดร้บัประโยชน์จะสามารถด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ต่อไปไดห้ลงัจากการให ้

ทนุเสรจ็สิน้ลง

โครงการ Global Grant ตอ้งมงีบประมาณโครงการอยา่งน้อย 30,000 เหรยีญ ซึง่จ�านวนน้ี 

จะรวมเงนิจากกองทนุโลก (อยา่งน้อย 15,000 เหรยีญและอยา่งมาก 200,000 เหรยีญ) ที ่

สมทบให ้ 100 เปอรเ์ซน็ต์ส�าหรบัเงนิ DDF หรอื 50 เปอรเ์ซน็ต์ส�าหรบัการบรจิาคเงนิสด 

จากผูอุ้ปถมัภ*์  Global Grants ตอ้งอุปถมัภโ์ดยสโมสรหรอืภาค 2 แหง่ คอื ผูอุ้ปถมัภเ์จา้

ภาพในประเทศทีม่กีจิกรรม และผูอุ้ปถมัภร์ะหวา่งประเทศนอกประเทศนัน้ๆ

ทุนสนบัสนุน	(GRANTS)
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เมื่อวางแผนโครงการ Global Grant  ผูอุ้ปถมัภ์ควรจะประเมนิความตอ้งการของชุมชน 

(Community Assessment) อยา่งละเอยีดซึง่จะเป็นการส�ารวจถงึความห่วงใยเร่งด่วนใน 

ทีต่ ัง้โครงการ พรอ้มทัง้ทรพัยากรทีม่อียูข่องสโมสรและชุมชนทีจ่ะใชเ้พือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการเหลา่นัน้ ท�างานรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นโรแทเรยีนและศษิยเ์ก่าโรตารใีนทอ้งถิน่ 

ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญซึง่สามารถใหค้�าแนะน�าทีม่คีา่ตัง้แต่เริม่กระบวนการวางแผน

*มูลนิธโิรตารใีชรู้ปแบบการใหทุ้นซึ่งผูอุ้ปถมัภ์ตอ้งบรจิาคเงนิเพิม่อกี 5 เปอรเ์ซน็ต์หาก 

มกีารบรจิาคเงนิสดใหแ้ก่ Global Grant เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายการด�าเนินงานทีเ่กีย่วกบัการ

บรจิาค

เรือ่งทีเ่นน้ความส�าคญั	(Areas of Focus) 
โครงการต่างๆ ทนุการศกึษาและทมีฝึกอบรมอาชพีทัง้หมดทีไ่ดร้บัทนุจาก Global Grants 

จะตอ้งมเีป้าหมายโดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่น้นความส�าคญัหน่ึงเรือ่งหรอืมากกวา่ ดงัต่อไปน้ี

 สนัติภาพและการป้องกนั / การแก้ไขขอ้ขดัแย้ง (Peace and conflict prevention/

resolution)

 การป้องกนัและการรกัษาโรค (Disease prevention and treatment)

 น�้าและการสขุาภบิาล (Water and sanitation)

 สขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ (Maternal and child health)

 การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื (Basic education and literacy)

 การพฒันาเศรษฐกจิและชมุชน (Economic and community development)

อา่นเกีย่วกบัเป้าหมายเฉพาะแต่ละเรือ่งทีเ่น้นความส�าคญัไดจ้ากถอ้ยแถลงนโยบาย

เรือ่งทีเ่น้นความส�าคญั (Area of Focus Policy Statements)

การมีคุณสมบติัและการดูแลเงินของมูลนธิิ	
(Qualification and Stewardship)
ส่ิงท่ีภาคต้องท�า

การทีจ่ะมสี่วนร่วมในทุน District Grants และ Global Grants ภาคตอ้งท�ากระบวนการ 

การมคีณุสมบตัทิางอนิเตอรเ์น็ตใหส้มบรูณ์ วา่ภาคยนิยอมจะท�าตามค�าแนะน�าในการดแูล 

และค�าแนะน�าดา้นการเงนิของมูลนิธติามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ของภาค  ทุกภาค 

ตอ้งจดัสมัมนาการจดัการทนุสนบัสนุน (Grant Management Seminar) ซึง่เป็นสว่นหน่ึง

ของกระบวนการทีท่�าใหส้โมสรมคีณุสมบตัดิว้ย
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ส่ิงท่ีสโมสรต้องท�า

สโมสรต้องท�ากระบวนการมคีุณสมบตัใิห้ครบถ้วนทุกปีเพื่อให้มสีทิธขิอรบัทุน Global 

Grants  โดยสโมสรจะตอ้งส่งสมาชกิหน่ึงคนหรอืมากกว่าไปร่วมการสมัมนาการจดัการ 

ทุนสนับสนุนของภาค ลงนามและปฏบิตัติามบนัทกึความเขา้ใจของสโมสร ท�าตามขอ้

ก�าหนดเพิม่เตมิของภาคเพือ่ใหม้คีุณสมบตัคิรบถว้น สโมสรตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดใน 

การดแูลเงนิทนุของมลูนิธติามรายละเอยีดในบนัทกึความเขา้ใจของสโมสร

กระบวนการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุน	
(Grant Application Process) 
เมือ่มคีุณสมบตัแิลว้ สโมสรและภาคสามารถสง่ใบสมคัรขอรบัทุนผา่น Grant Center  ใบ

สมคัรของผูข้อรบัทุนการศกึษาทีจ่ะเริม่การศกึษาในเดอืนสงิหาคม กนัยายน หรอืตุลาคม 

ตอ้งสง่ภายใน 30 มถุินายน

การรายงาน	(Reporting)
ภาคจะตอ้งสง่รายงานการรบัและจ่ายเงนิใหม้ลูนิธแิละสโมสรทุกสโมสรในภาคภายใน 12  

เดอืนหลงัจากทีไ่ดร้บั District Grant และรายงานต่อมลูนิธผิ่าน Grant Center ดว้ย  ผู้

อุปถมัภท์ุน Global Grant ตอ้งสง่รายงานความกา้วหน้าทุกๆ 12 เดอืนตลอดระยะเวลา 

ของทุนสนบัสนุนและสง่รายงานสรุปครัง้สุดทา้ยภายใน 2 เดอืนหลงัสิน้สุดโครงการ ตอ้ง 

สง่รายงานผา่น Grant Center

ทรพัยากรส�าหรบัทุนสนบัสนุน (Grants Resources)
 Giving & Grants: จดหมายข่าวราย 3 เดือนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการหาทุนและทุน 

สนบัสนุน

 A Guide to Global Grants: ทรพัยากรส�าหรบัสโมสรและภาคเกี่ยวกบัการจดัการ  

Global Grants

 เป็นผูน้�าภาคของทา่น: คณะกรรมการมลูนิธโิรตาร:ี ทรพัยากรส�าหรบัผูน้�าภาคเกีย่วกบั

กจิกรรมมลูนิธ ิรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบั District Grants

 ค�าถามที่พบบ่อยในเรื่องการส่งเสริมโครงการ: ทรัพยากรในการยกระดับความ

เชีย่วชาญในทอ้งถิน่และการเขา้ถงึทรพัยากรเพือ่พฒันาโครงการ Global Grants

 วฏัจกัรของโครงการ: ทรพัยากรทีจ่ะชว่ยในทกุขัน้ตอนของการด�าเนินโครงการ Global 

Grants

 ขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขส�าหรบัทนุ District Grants และ Global Grants ของมลูนิธโิรตารี

 ถอ้ยแถลงนโยบายเรือ่งทีเ่น้นความส�าคญั
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ศิษยเ์ก่าโรตารี	(ROTARY ALUMNI)

มลูนิธโิรตารมีเีรือ่งราวทีเ่ป็นประวตัศิาสตรอ์นัน่าภาคภมูใิจในการใหท้นุการศกึษาและการ

แลกเปลีย่นดา้นอาชพีแก่ผูร้ว่มโปรแกรมมากกวา่ 127,000 คน  โรตารไีดพ้จิารณาอดตีผู้

รว่มโปรแกรมโรทาแรคท ์อนิเทอรแ์รคท ์การแลกเปลีย่นเยาวชน และโปรแกรมรางวลัผูน้�า

เยาวชนของโรตาร ี(RYLA) ใหเ้ป็นศษิยเ์ก่าดว้ย

ในฐานะบุคคลทีม่คีวามสามารถพเิศษและอุทศิตน ศษิย์เก่ารูจ้กัโรตารเีป็นอย่างด ี และ

ร่วมวสิยัทศัน์ในการส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในโลกและสนัตภิาพ เป็นตวัแทนที ่

ทรงพลงัของโรตาร ี เน่ืองจากพวกเขาคอืหน้าตาของกจิกรรมของโรตารแีละแสดงถงึการ

อุทศิตนแก่ชุมชนโลก ศษิยเ์ก่าท�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ใน

ทอ้งถิน่และต่างประเทศ รวมทัง้เป็นสมาชกิสโมสรโรตารทีีมุ่ง่หวงัและเป็นผูท้ีจ่ะบรจิาคให ้

แก่มลูนิธโิรตาร ี พวกเขาพรอ้มทีจ่ะไปเป็นผูบ้รรยายในงานต่างๆ ของโรตาร ี  ตดิต่อกบั

ประธานคณะอนุกรรมการศษิยเ์ก่าของภาคเพือ่ขอทราบขอ้มลูศษิยเ์ก่าผูท้ีพ่รอ้มจะรบัการ

นดัหมายเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสร 

ทรพัยากรส�าหรบัศิษยเ์ก่า	(Alumni Resources)
 Reconnect: จดหมายขา่วราย 3 เดอืนทีใ่หข้า่วสารและขอ้มลูต่างๆ แก่ศษิยเ์ก่า 

 Rotary Alumni Association of the Year nomination form: แบบฟอรม์การเสนอชื่อ

รางวลัสมาคมศษิยเ์ก่าแหง่ปี

 Rotary Alumni Association of the Year recipients brochure: แผน่พบัทีอ่ธบิายถงึผู้

ไดร้บัรางวลัในอดตี

 แบบฟอรม์การเสนอชือ่ Rotary Alumni Global Service Award 

 แผน่พบั Rotary Alumni Global Service Award recipient: อธบิายถงึผูไ้ดร้บัรางวลัใน

อดตี

 เขม็ศษิยเ์ก่า: เขม็ตดิเสือ้เพือ่ยกยอ่งศษิยเ์ก่า 

 ค�าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัสมาคมศษิยเ์ก่า: คน้หารายละเอยีดเบือ้งตน้เกีย่วกบัสมาคม

ศษิยเ์ก่าโรตารี

ดรูายละเอยีดและทรพัยากรเพิม่เตมิที ่rotary.org/alumni
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การใหทุ้นของมูลนธิิ	(FOUNDATION FUNDING)

มลูนิธโิรตารแีปลงเงนิบรจิาคของท่านไปสู่โครงการเพื่อพฒันาชวีติของผูค้นมากมายทัง้ 

ในประเทศและทัว่โลก  ในฐานะทีเ่ป็นเครื่องมอืการกุศลของโรตาร ี  เราจะสรา้งเครอืขา่ย

ทัว่โลกของโรแทเรยีนทีอุ่ทศิเวลา เงนิ และความเชีย่วชาญใหแ้ก่เรือ่งทีม่คีวามส�าคญัของ

มลูนิธ ิเชน่ การขจดัโปลโิอ และการสง่เสรมิสนัตภิาพ

กองทุนประจ�าปี-เงินปันส่วน	(Annual Fund-SHARE)
กองทุนประจ�าปี-เงนิปันสว่น คอื แหล่งทุนเบือ้งตน้ส�าหรบักจิกรรมต่างๆ มากมายหลาย

ประเภททัง้ในทอ้งถิน่และระหวา่งประเทศของมลูนิธโิรตารี

โปรแกรมโรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปี (EREY) เป็นการรเิริม่การหาทุนที่กระตุ้นการ

สนบัสนุนกองทุนประจ�าปีของมลูนิธ ิ ซึง่มุง่จะท�าใหส้มาชกิสโมสรโรตารทีุกคนมสีว่นร่วม

โดยการ

 สง่เสรมิใหส้มาชกิบรจิาคเขา้กองทนุประจ�าปีทกุปี

 สง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในโปรแกรมหรอืทนุสนบัสนุนของมลูนิธทิกุปี

เงนิบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตารจีะถกูแปลงไปสูท่นุสนบัสนุนเพือ่โครงการต่างๆ ซึง่จะพฒันา

ชวีติผูค้นมากมายโดยผา่นระบบเงนิปันสว่น (SHARE system)

ทุกสิน้ปีโรตาร ี เงนิบรจิาคใหก้องทุนประจ�าปี-เงนิปันส่วนจากสโมสรโรตารทีุกสโมสรใน

ภาคจะถกูแบง่ออกเป็น 2 กองทนุ คอื

 50 เปอรเ์ซน็ตเ์ขา้บญัชกีองทนุโลก

 50 เปอรเ์ซน็ตเ์ขา้บญัชกีองทนุจดัสรรของภาค (DDF)

มูลนิธจิะใช้จ่ายเงนิในส่วนของกองทุนโลกให้แก่โปรแกรมและทุนสนับสนุนต่างๆ ทัว่ 

โลก ซึง่จดัใหทุ้กภาค  ภาคจะใชส้่วนแบ่งของเงนิทุนจดัสรรของภาค (DDF) เพื่อด�าเนิน

โปรแกรมและโครงการทนุสนบัสนุนของมลูนิธติามแต่จะเลอืกใช้

รอบระยะเวลาการจดัทุนของมูลนิธโิรตารที�าใหส้ามารถน�าเงนิบรจิาคของภาคมาใชไ้ด ้

หลงัจาก 3 ปีที่ได้รบัเงนิมา รอบระยะเวลา 3 ปีดงักล่าวเป็นการให้เวลาแก่ภาคเพื่อ 

วางแผนโครงการและกจิกรรมต่างๆ และยงัท�าใหม้ลูนิธสิามารถน�าเงนิบรจิาคไปลงทนุได ้ 

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของภาคตัดสินใจว่าจะใช้เงินทุนจดัสรรของภาค (DDF)  

อยา่งไร โดยการหารอืรว่มกบัสโมสรในภาค  ภาคอาจจะเลอืกใชเ้งนิ DDF ไดม้ากถงึ 50 

เปอรเ์ซน็ต ์ (ซึง่อาจจะรวมถงึดอกผลทีส่ามารถใชไ้ดจ้ากกองทุนถาวร-ระบบปันสว่น) เพือ่ 

เป็นทุน District Grants  สว่นทีเ่หลอือยูอ่าจจะใชเ้ป็นทุน Global Grants หรอืบรจิาคให้

โปรแกรมโปลโิอพลสั ศูนยส์นัตภิาพโรตาร ี โปรแกรม ความคดิรเิริม่การบรจิาคเมเจอร-์ 

กิฟ๊ทแ์ก่กองทนุถาวร หรอืใหแ้ก่ภาคอืน่ๆ
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DDF ท�าให้ภาคของท่านสามารถท�าโครงการต่างๆ ที่ส�าคญัที่สุดส�าหรบัโรแทเรยีนใน 

พืน้ที ่การบรจิาคใหก้องทนุประจ�าปี-เงนิปันสว่น ท�าใหเ้กดิ DDF เพือ่อนาคต  สโมสรและ 

ภาคทีก่�าหนดเป้าหมายกองทุนประจ�าปีจะอยู่ในฐานะทีจ่ะหาทุนไดด้กีว่า  ควรก�าหนด 

และทบทวนเป้าหมายในการหาทุนที ่ Rotary Club Central เพื่อใหส้ามารถตดิตามและ

เพิม่ทรพัยากรการเงนิใหม้ากขึน้ เพือ่ใหท้า่นมทีนุสนบัสนุนและสามารถท�ากจิกรรมมลูนิธิ

โรตารไีดม้ากขึน้

นอกเหนือจากระบบปันส่วนแลว้ ผูบ้รจิาคอาจจะระบุการบรจิาคประจ�าปีโดยตรงใหแ้ก่ 

กองทนุโลก หรอื 1 ใน 6 เรือ่งทีเ่น้นความส�าคญั (Areas of Focus) ของมลูนิธ ิ เงนิบรจิาค

กองทนุประจ�าปีทีเ่จาะจงใหแ้ก่เรือ่งทีเ่น้นความส�าคญัจะถกูนบัเป็นสว่นหน่ึงของเป้าหมาย

ในการบรจิาคประจ�าปีของสโมสรและการค�านวณการบรจิาครายหวั แต่จะไม่นับรวมใน 

การค�านวณทุนจดัสรรของภาค (DDF)  เช่นเดยีวกนั การบรจิาคเหล่าน้ีจะสามารถได ้

รบัการยกย่องเหมอืนการบรจิาคใหก้องทุนประจ�าปี รวมทัง้โปรแกรมโรแทเรยีนทุกคน

บรจิาคทกุปี (EREY), สมาชกิบรจิาคสะสมของมลูนิธโิรตาร,ี พอล แฮรสิ เฟลโลว,์ ชมรม 

พอล แฮรสิ, เมเจอรโ์ดนเนอร ์ และชมรมอารช์ คลมัภ์  ซึง่ทัง้หมดนับเป็นโอกาสในการ

ยกยอ่งของสโมสรทัง้สิน้

เน่ืองจากเงนิบรจิาคให้แก่กองทุนประจ�าปี-ระบบปันส่วนเป็นแหล่งทุนที่ส�าคญัของทุน 

สนบัสนุนของมลูนิธ ิ เงนิบรจิาคทีร่ะบุใหเ้ขา้ระบบเงนิปันสว่นจากโปรแกรมโรแทเรยีนทกุ

คนบรจิาคทกุปี (EREY) จงึยงัคงมคีวามส�าคญัเป็นอนัมาก และดว้ยเหตุน้ีจงึสนบัสนุนเป็น

อยา่งยิง่ใหม้กีารบรจิาคในโปรแกรมนี้

กองทุนถาวร	(Endowment Fund)
กองทุนถาวรช่วยใหม้ัน่ใจว่าทุนสนับสนุนและโปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธจิะเตบิโตและ

ด�ารงอยูต่ลอดไป รายไดท้ีส่ามารถน�ามาใชจ้า่ยไดจ้ากเงนิกองทนุถาวรชว่ยขยายกจิกรรม

ที่มอียู่เดมิ และบางครัง้ยงัเป็นหลกัประกนัให้แก่โปรแกรมใหม่ๆ เช่น ศูนย์สนัติภาพ 

โรตารอีกีดว้ย

เงินบริจาคให้แก่กองทุนถาวรถูกน�าไปลงทุนอย่างต่อเน่ือง และน�าเงินจ�านวนหน่ึง 

ของมูลค่าเงนิทุนรวมทัง้หมดในแต่ละปีมาใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ทุนสนับสนุนและ

โปรแกรมต่างๆ ของมลูนิธ ิการบรจิาคใหก้องทนุถาวรสามารถท�าไดด้งัน้ี

 การบรจิาคทนัทดีว้ยเงนิสด เงนิลงทนุหรอืทรพัยส์นิอืน่ๆ

 เงนิบรจิาคจากรายไดเ้ลี้ยงชพี (เช่น ทรสัต์เพื่อการกุศล รายไดป้ระจ�าปีเพื่อการกุศล 

กองทนุรายไดร้ว่มทนุ)

 สญัญาจะบรจิาคโดยพนิยักรรม หรอืแผนลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

 ผูร้บัประโยชน์ของการประกนัชวีติ บญัชสี�าหรบัแผนการเกษยีณอายุการท�างาน หรอื

บญัชกีารเงนิอืน่ๆ
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แนวทางการบริจาค	(Ways to Give) 
ท�าการบริจาค (Making a contribution)

การบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตารที�าไดโ้ดยการใชบ้ตัรเครดติทีเ่วบ็ไซต ์rotary.org/give  ทา่น

ยงัสามารถบรจิาคโดยการใชเ้ชค็หรอืโอนเงนิ หรอืบรจิาคผา่นสโมสรโดยใชแ้บบฟอรม์การ

บรจิาคของมลูนิธโิรตารซีึง่สามารถหาไดท้ี ่My Rotary  ดทูีอ่ยูท่างไปรษณยีข์องส�านกังาน

ในภมูภิาคของทา่นไดท้ีห่น้า 24 

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโดยใช้หุ้น พนัธบัตรและกองทุนรวมได้ที ่

เวบ็ไซตเ์ชน่เดยีวกนั

ไม่ว่าจะเป็นการบรจิาคแบบใดกต็าม ต้องมัน่ใจว่าไดใ้หห้มายเลขสมาชกิของท่าน เพื่อ 

การลงบญัชรีบัและการยกยอ่งทีถ่กูตอ้ง

การบริจาคซ�า้ (Recurring giving – Rotary Direct)

สนบัสนุนความพยายามตลอดทัง้ปีโดยการบรจิาคซ�้า  ท่านสามารถเลอืกวา่จะบรจิาคเงนิ 

จ�านวนเท่าใดและบ่อยเพยีงใด เป็นวธิกีารทีง่่ายและปลอดภยัทีจ่ะสรา้งผลกระทบอนัยิง่

ใหญ่  

การบรจิาคออนไลน์สามารถท�าได้แบบทุกเดอืน ทุก 3 เดอืนหรอืทุกปี  หากท่านสนใจ 

สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมคัร Rotary Direct และส่งไปที่โรตารีหรือสมคัรทาง

โทรศพัทไ์ดท้ีห่มายเลข +1-866-976+8279

ในการปรบัเปลีย่นการเตรยีมการบรจิาคซ�้า (Recurring Giving) ใหเ้ป็นปัจจบุนั  สามารถ

ส่งอเีมลไปที่ rotarydirect@rotary.org หรอืโทรศพัท์ +1-866-976-8279  เพื่อความ

ปลอดภยั การเปลีย่นแปลงขอ้มลูบตัรเครดติควรจะกระท�าทางโทรศพัทม์ากกวา่ทางอเีมล

การบริจาคสมทบของลกูจ้าง (Employee matching gifts)

ท�าใหผ้ลกระทบของการบรจิาคของท่านเพิม่ทวคีณูโดยการขอใหน้ายจา้งของท่านสมทบ 

เงนิบรจิาคใหแ้ก่มูลนิธโิรตาร ี  มบีรษิทัมากกว่า 15,000 แห่งที่สมทบการบรจิาคใหแ้ก่ 

มูลนิธซิึ่งรวมถงึบรษิทัระหว่างประเทศมากมาย  คน้หาขอ้มูลการสมทบเงนิบรจิาคของ

นายจา้งไดท้ี ่rotary.org/matchinggifts

ตดิต่อกบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์พือ่เรยีนรูว้า่บรษิทัของท่านมสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรมน้ีหรอื 

ไม ่

ทา่นสามารถสง่แบบฟอรม์การบรจิาคสมทบของบรษิทัโดยตรงไดท้ี ่

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
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โปรดเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการบรจิาคสมทบของนายจา้งของโรตาร ี รวมทัง้

โอกาสในการยกยอ่ง

บตัรเครดิตโรตารี (Rotary credit card)

สนบัสนุนความพยายามของโรตารโีดยการใชบ้ตัรเครดติโรตารสีากล ทา่นเพยีงแต่ใชบ้ตัร

เครดติกจ็ะสามารถชว่ยมลูนิธโิรตารใีหท้�าสิง่ดีๆ  ในโลกได ้ เงนิสว่นหน่ึงของการซือ้แต่ละ

ครัง้ดว้ยบตัรเครดติ จะเป็นประโยชน์แก่มูลนิธโิดยท่านไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ มูลนิธิ

โรตารไีดร้บัเงนิมากกว่า 8.6 ลา้นเหรยีญจากโปรแกรมน้ี ตัง้แต่เริม่โปรแกรมในปี 2000  

รวมทัง้เงนิ 3.6 ลา้นเหรยีญเพือ่การสนบัสนุนการขจดัโปลโิอ

ทรพัยากรกองทุนของมูลนธิิ	(Foundation Funding Resources)
 Giving & Grants: จดหมายข่าวราย 3 เดือนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการหาทุนและทุน

สนบัสนุน  

 แผ่นพบั Ways To Give (173-EN): ภาพรวมของกองทุนประจ�าปี กองทุนถาวร การ

บรจิาคตามก�าหนดเวลา และการบรจิาคทีเ่จาะจงใหศ้นูยส์นัตภิาพโรตารี

 แผ่นพบั Every Rotarian, Every Year (957-EN): ส�าหรับแจกให้สมาชิกทุกคน 

ของสโมสร ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความจ�าเป็นทีโ่รแทเรยีนตอ้งมสี่วนร่วมและบรจิาคใหแ้ก่

กจิกรรมและทนุสนบัสนุนของมลูนิธโิรตาร ี 

 แผน่พบั Rotary Peace Centers: Making Peace a Reality (850-EN): ภาพรวมเกีย่ว

กบัศนูยส์นัตภิาพโรตารแีละโอกาสในการบรจิาคแบบระบุชือ่

 แผ่นพับ Your Rotary Legacy (330-EN): อธิบายถึงประโยชน์ของการบริจาค 

ใหแ้ก่กองทุนถาวร รวมทัง้แบบฟอรม์ในการเขา้ร่วมชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์ 

(Bequest Society) หรอืลงทะเบยีนเป็นผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวร (Benefactor)

 เพจ Planned Giving ของโรตารี:  ทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในการวางแผน 

บรจิาคใหแ้ก่โรตาร ี ผา่นแผนอสงัหารมิทรพัยแ์ละการเงนิ ดรูายละเอยีดที ่ rotary.org/ 

plannedgiving

 Rotary Club Central: เครื่องมอืออนไลน์ที่ช่วยสโมสรในการก�าหนดเป้าหมายและ

ตดิตามความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านัน้ตลอดทัง้ปีโรตาร ี  Rotary Club Central 

ท�าใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรเลอืกสรรเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสโมสรมากทีสุ่ด เน้นเรื่องที ่

ส�าคญั 6 เรื่อง คอื สมาชกิภาพ การบรจิาค โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ผูน้�าอายุน้อย  

ภาพลกัษณ์สาธารณะ และการประกาศเกยีรตคิณุโรตารี
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การยกย่องของมูลนธิิ	
(FOUNDATION RECOGNITION)

มูลนิธโิรตารใีหโ้อกาสมากมายแก่บุคคลทีส่นับสนุนมูลนิธใินเรื่องของทุนสนับสนุนและ 

โปรแกรมต่างๆ ใหไ้ดร้บัการยกยอ่งและความขอบคณุ

ที ่My Rotary  ทา่นสามารถดรูายงานประวตักิารบรจิาค (Donor History Report) ของตน

ทีจ่ะมปีระวตักิารบรจิาคเงนิดว้ยตนเองและสรปุการยกยอ่ง สามารถขอรายงานนี้โดยอเีมล

ไปที ่rotarysupportcenter@rotary.org

การยกย่องบุคคล	(Individual Recognition)
ผูน้�าโรตารสีามารถใช ้My Rotary หรอื Rotary Club Central เพือ่ดกูารบรจิาคของแต่ละ

บุคคลและในระดบัสโมสร เพือ่ระบุการยกยอ่งตามล�าดบัขัน้

สมาชิกแบบสะสมของมลูนิธิโรตารี
(Rotary Foundation Sustaining Member)

บรจิาคเงนิด้วยตนเอง 100 เหรยีญหรอืมากกว่าใน

แต่ละปีโรตารใีหแ้ก่กองทุนประจ�าปี การบรจิาคเหล่า 

น้ีนับไปสู่การเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว์, พอล แฮรสิ  

เฟลโลว์ผูบ้รจิาคหลายครัง้, สมาชกิชมรม พอล แฮรสิ, เมเจอร์โดนเนอร์และธงยกย่อง

สโมสร ใชส้ติก๊เกอรป้์ายสมาชกิแบบสะสมเพือ่ยกยอ่งผูบ้รจิาคเหลา่น้ีในสโมสร

ดรูายชือ่สมาชกิผูบ้รจิาคแบบสะสมของสโมสรไดท้ี ่Club Foundation Banner Report

พอล แฮริส เฟลโลว ์(Paul Harris Fellow) 

การประกาศเกยีรตคิณุ พอล แฮรสิ เฟลโลว ์เป็นการ

แสดงความขอบคุณแก่ผูท้ีบ่รจิาค (หรอืชื่อของผูท้ี่

ไดร้บัคะแนนการยกย่องของมลูนิธ)ิ 1,000 เหรยีญ

หรอืมากกว่าโดยการสะสมให้แก่กองทุนประจ�าปี  

กองทนุโปลโิอพลสั หรอืทนุสนบัสนุนของมลูนิธทิีไ่ด้

รบัอนุมตัแิลว้ การยกยอ่งประกอบดว้ยใบประกาศ

เกยีรตคิุณและเขม็กลดั ท่านสามารถเลอืกสัง่ซื้อเหรยีญ พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ ไดใ้นราคา  

15 เหรยีญสหรฐัและขอรบัปกส�าหรบัใบประกาศเกยีรตคิณุไดฟ้รทีี ่shop.rotary.org ดรูาย

ชือ่ พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ของสโมสรไดท้ีร่ายงาน Club Recognition Summary
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ประกาศนียบตัรแสดงความขอบคณุ (Certificate of Appreciation)

จะมกีารมอบประกาศนียบตัรแสดงความขอบคุณ 

เพื่อยกย่องบรษิทัหรอืองคก์ร เน่ืองจากการยกย่อง 

เป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์จะใหเ้ฉพาะบุคคลเทา่นัน้   

ผูบ้รจิาคอาจจะใชค้ะแนนการยกย่องของมลูนิธเิพื่อ 

มอบประกาศนียบตัรฯ ใหแ้ก่บรษิทัหรอืองคก์ร

พอล แฮริส เฟลโลว ์ผูบ้ริจาคหลายครัง้ 

(Multiple Paul Harris Fellow)

การยกย่องผูบ้รจิาคหลายครัง้จะท�าเมื่อบรจิาคครบ  

1,000 เหรยีญในแต่ละระดบั การยกยอ่งจะประกอบ

ดว้ยชดุเขม็กลดัประดบัพลอยสอดคลอ้งกบัจ�านวนที่

ไดร้บัการยกยอ่ง

ระดบั PHF *ช่วงเงินบริจาค เขม็

 +1  2,000 – 2,999 เหรยีญ พลอยสนี�้าเงนิ 1 เมด็   

 +2 3,000 – 3,999 เหรยีญ พลอยสนี�้าเงนิ 2 เมด็

 +3 4,000 – 4,999 เหรยีญ พลอยสนี�้าเงนิ 3 เมด็

 +4 5,000 – 5,999 เหรยีญ พลอยสนี�้าเงนิ 4 เมด็

 +5 6,000 – 6,999 เหรยีญ พลอยสนี�้าเงนิ 5 เมด็

 +6 7,000 – 7,999 เหรยีญ พลอยสแีดง 1 เมด็

 +7 8,000 – 8,999 เหรยีญ พลอยสแีดง 2 เมด็

 +8 9,000 – 9,999 เหรยีญ พลอยสแีดง 3 เมด็

*ช่วงเงนิบรจิาคสามารถรวมกนัไดร้ะหว่างการบรจิาคเงนิสดและคะแนนการยกย่องของ

มลูนิธทิีไ่ดร้บัมา

ชมรม พอล แฮริส (Paul Harris Society)

เป็นการยกย่องผู้ที่เลอืกจะบรจิาค 1,000 เหรยีญ

หรอืมากกว่าทุกๆ ปีโรตารใีห้แก่กองทุนประจ�าปี  

กองทุนโปลิโอพลัส หรือ Global Grant ที่ได ้

รบัอนุมตัิแล้ว การบรจิาคของสมาชกิชมรม พอล  

แฮรสิ นบัไปสูก่ารยกยอ่งเป็นสมาชกิแบบสะสมของ 

มูลนิธแิละโปรแกรมโรแทเรยีนทุกคนบรจิาคทุกปี  

(EREY) (เฉพาะการบรจิาคใหก้องทนุประจ�าปีเทา่นัน้), พอล แฮรสิ เฟลโลว,์ พอล แฮรสิ 

เฟลโลว ์ ผูบ้รจิาคหลายครัง้, เมเจอรโ์ดนเนอร ์ และธงยกย่องสโมสร การยกย่องประกอบ

ดว้ยเขม็ในรปูแบบตวัวหีวักลบัทีผู่ป้ระสานงานชมรมพอล แฮรสิ ของภาคจะมอบให้

มรีายชือ่สมาชกิชมรม พอล แฮรสิ อยูใ่นรายงาน Paul Harris Society Report
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เมเจอรโ์ดนเนอร ์(Major Donor) 

มูลนิธิโรตารียกย่องบุคคลหรือคู่ครองที่ร่วมกัน 

บรจิาคเงนิจนครบ 10,000 เหรยีญ ไม่ว่าจะบรจิาค

เจาะจงอย่างไร การจะบรรลุระดบัของการยกย่อง

น้ีไดจ้ะต้องเป็นการบรจิาคดว้ยตนเองเท่านัน้ มใิช่

จากการรบัคะแนนยกยอ่ง เมเจอรโ์ดนเนอรส์ามารถ 

ขอรบัคริสตัลและเข็มกลดัที่ระลึกเพื่อเป็นการ

ยกย่องในแต่ละระดบั มรีายชื่อเมเจอรโ์ดนเนอรอ์ยู ่

ในรายงาน Major Donor, Arch Klumph Society, 

and Bequest Society Report

ระดบั ช่วงเงินบริจาค

   1 10,000 – 24,999 เหรยีญ   

   2 25,000 – 49,999 เหรยีญ    

   3 50,000 – 99,999 เหรยีญ    

   4 100,000 – 249,999 เหรยีญ    

ชมรม อารช์ คลมัภ ์(Arch Klumph Society) 

ผู้บรจิาค 250,000 เหรยีญหรอืมากกว่าจะได้เป็นสมาชกิของ

ชมรม อารช์ คลมัภ ์โดยจะมภีาพถ่าย ประวตั ิและในบางรายจะ 

มวีดิทีศัน์สัน้ๆ อยู่ในแกลอรี ่ อาร์ช คลมัภ์ ทีช่ ัน้ 17 ส�านักงาน 

ใหญ่โลกของโรตารสีากล ในขณะทีจ่ะมแีกลอรดีจิติอลซึง่น�าไป 

แสดงตามงานต่างๆ ของโรตารีทัว่โลก สมาชิกยงัได้รบัเข็ม 

ตดิเสือ้และจีห้อ้ยคอ ใบประกาศเกยีรตคิุณทีล่งนามรบัรองและ         

ค�าเชญิให้เขา้ร่วมงานของชมรมซึ่งจดัทัว่โลกเป็นการเฉพาะ

ส�าหรบัสมาชกิเท่านัน้  สมาชกิใหม่จะไดร้บัเชญิเขา้ร่วมพธิรีบั 

สมาชกิใหม่เป็นพเิศษ มรีายชื่อสมาชกิชมรมอารช์ คลมัภ์ อยู่ในรายงาน Major Donor, 

Arch Klumph Society, and Bequest Society Report

Trustees Circle – 250,000 - 499,999 เหรยีญ

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

Foundation Circle – 1 ลา้น - 2,499,999 เหรยีญ

Platinum Trustee Circle – 2.5 ลา้น - 4,999,999 เหรยีญ

Platinum Chair’s Circle – 5 ลา้น - 9,999,999 เหรยีญ

Platinum Foundation Circle – 10 ลา้นเหรยีญและมากกวา่
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ผูอ้ปุถมัภก์องทนุถาวร (Benefactor) 

คอืบุคคลทีแ่จง้มลูนิธโิรตารเีป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ 

ไดเ้ตรยีมการใหมู้ลนิธเิป็นส่วนหน่ึงของแผนพนิัย- 

กรรม หรอืบรจิาคทนัท ี1,000 เหรยีญหรอืมากกวา่

ใหแ้ก่กองทนุถาวร ผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวรจะไดร้บั

ใบประกาศเกยีรตคิุณและสญัลกัษณ์ของผูอุ้ปถมัภ์

กองทุนถาวรที่จะใส่คู่กบัเขม็โรตารหีรอืเขม็ พอล  

แฮรสิ เฟลโลว ์ มรีายชื่ออยู่ใน Benefactor Report 

และบง่ชีก้ารเป็นผูอุ้ปถมัภฯ์ ใน Club Recognition Summary

ชมรมผูบ้ริจาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society) 

มลูนิธโิรตารยีกยอ่งคู่ครองหรอืบุคคลทีใ่หค้�ามัน่สญัญาในพนิยั- 

กรรมวา่จะบรจิาค 10,000 เหรยีญหรอืมากกวา่ ผูบ้รจิาคอาจจะ

เลอืกรบัการยกยอ่งทีเ่ป็นครสิตลัสลกัชือ่ และเขม็ทีร่ะลกึส�าหรบั

ค�ามัน่สญัญาที่จะบรจิาคเพื่อเป็นการยกย่องในแต่ละระดบั ม ี

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ อยู่ใน Major Donor, Arch Klumph  

Society and Bequest Society Report

ระดบั    ช่วงเงินบริจาค

   1       10,000 – 24,999 เหรยีญ 

   2       25,000 – 49,999 เหรยีญ 

   3      50,000 – 99,999 เหรยีญ 

   4       100,000 – 249,999 เหรยีญ 

   5       250,000 – 499,999 เหรยีญ 

   6      500,000 – 999,999 เหรยีญ 

   7     1 ลา้น – 2,499,999 เหรยีญ

   8     2.5 ลา้น – 4,999,999 เหรยีญ

   9     5 ลา้น – 9,999,999 เหรยีญ

   10   10 ลา้นเหรยีญและมากกวา่

การยกย่องสโมสร	(Club Recognition)
มูลนิธโิรตารมีแีนวทางมากมายในการแสดงความขอบคุณต่อสโมสรโรตารทีี่สนับสนุน

มลูนิธใินเรือ่งของทนุสนบัสนุน (grants) และโปรแกรมต่างๆ

Club Foundation Banner Report แสดงถงึความกา้วหน้าในปีโรตารปัีจจุบนัของสโมสร 

ไปสูก่ารยกยอ่งดว้ยธงของการเป็นสโมสรทีบ่รจิาคใหม้ลูนิธ ิ100%  และสโมสรทีม่สีมาชกิ

บรจิาคสะสมแบบ EREY 100% และบรจิาคกองทนุประจ�าปีรายหวัสงูสดุ 3 ล�าดบั
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ในปี 2015-16 สมาชิกใหม่ของสโมสร (ผู้ที่เข้าร่วมหรอืย้ายจากสโมสรอื่นในระหว่าง 

ปีโรตารปัีจจุบนั) จะไม่รวมอยู่ในขอ้ก�าหนดของการมสี่วนร่วมในการแข่งขนัส�าหรบัธง 

สโมสร (ยกเวน้ธงส�าหรบั พอล แฮรสิ เฟลโลว์ 100%)  อย่างไรก็ตาม การบรจิาคของ 

สมาชกิใหมจ่ะใชเ้พือ่ค�านวณการบรจิาครายหวั

ผูไ้ด้รบัธงตามรายชื่อใน Club Foundation Banner Report อาจจะผนัแปรตลอดทัง้ปี 

โรตารตีามการเปลีย่นแปลงของสมาชกิภาพและการบรจิาคเพิม่เตมิหรอืบรจิาคซ�้า  ผูน้�า

ควรใชร้ายงานเพือ่พจิารณาวา่สโมสรของท่านจะมคีุณสมบตัไิดร้บัธงยกยอ่งประจ�าปีตาม

รายการดา้นล่างน้ีหรอืไม ่  มลูนิธโิรตารจีะใหก้ารรบัรองเกีย่วกบัธงน้ีในทา้ยทีส่ดุหลงัจาก 

สิน้ปีโรตารใีนวนัที ่ 30 มถุินายน  ธงส�าหรบัสโมสรทีไ่ดร้บัการยกย่องในปีก่อนหน้าน้ีจะ

ถูกส่งใหผู้ว้่าการภาคในเดอืนตุลาคมหรอืพฤศจกิายน  ท่านสามารถขอรายงาน District 

Foundation Banner Report ไดท้ี ่อเีมล rotarysupportcenter@rotary.org

สโมสรท่ีบริจาคให้มลูนิธิ 100 เปอรเ์ซน็ต ์

(100% Foundation Giving)

ธงน้ีเป็นรางวลัทีม่อบใหแ้ก่สโมสรทีบ่รรลุยอดบรจิาครายหวัเฉลีย่ 

100 เหรยีญและการมสีว่นรว่ม 100% โดยสมาชกิทกุคนทีจ่า่ยคา่

บ�ารงุตอ้งบรจิาคอยา่งน้อย 25 เหรยีญใหแ้ก่กองทนุใดกไ็ดร้วมทัง้

กองทนุประจ�าปี กองทนุโปลโิอพลสั โครงการ Global Grants ที่

ไดร้บัอนุมตัแิลว้หรอืกองทนุถาวรในระหวา่งปีโรตาร ี

สโมสรท่ีเป็น พอล แฮริส เฟลโลว ์100 เปอรเ์ซน็ต์

(100% Paul Harris Fellow Club)

สโมสรจะมสีทิธิต่์อเมือ่สมาชกิทุกคนทีจ่่ายค่าบ�ารุงตอ้งเป็น พอล 

แฮรสิ เฟลโลว ์ ในช่วงเวลาทีผู่ว้่าการภาคสง่ค�าขอการยกย่องไป

ยงัมลูนิธโิรตาร ี การขอรบัธงยกย่องใหเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้แต่

ประสงคใ์หส้โมสรรกัษาระดบั พอล แฮรสิ เฟลโลว ์100% เอาไว้

การทีจ่ะไดร้บัยกยอ่งนัน้:

1. ผูแ้ทนสโมสรต้องตดิต่อผูว้่าการภาคหลงัจากพจิารณาเหน็แล้วว่า สมาชกิสโมสรใน

ปัจจบุนัทีช่�าระคา่บ�ารงุแลว้ทกุคนเป็นพอล แฮรสิ เฟลโลว์

2. ผูว้า่การภาคตอ้งยนืยนัวา่สมาชกิทกุคนเป็นพอล แฮรสิ เฟลโลว ์โดยใชส้รปุการยกยอ่ง

ของสโมสร (Club Recognition Summary) แลว้จงึแจง้มูลนิธโิรตารโีดยส่งอเีมลไปที ่

rotarysupportcenter@rotary.org

ดา้นบนของสรุปการยกย่องของสโมสรจะบ่งชี้ว่าสโมสรจะไดร้บัธงส�าหรบัสโมสรทีเ่ป็น

พอล แฮรสิ เฟลโลว ์100 เปอรเ์ซน็ตพ์รอ้มวนัทีท่ีบ่รรลุผลส�าเรจ็
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สโมสรท่ีเป็น EREY 100 เปอรเ์ซน็ต ์(100% Every Rotarian, Every Year Club)

สโมสรโรตารตีอ้งบรรลุการบรจิาคอยา่งน้อยหวัละ 100 เหรยีญให ้

แก่กองทุนประจ�าปี และสมาชกิทุกคนที่จ่ายค่าบ�ารุงต้องบรจิาค

ดว้ยตนเองอยา่งน้อย 25 เหรยีญใหแ้ก่กองทนุประจ�าปีในปีโรตาร ี

สโมสรท่ีมียอดการบริจาครายหวัให้แก่กองทนุประจ�าปีสงูสดุ 

3 ล�าดบั (Top Three Per Capita in Annual Fund Giving)

ธงน้ีมอบใหแ้ก่สโมสรทีม่ยีอดการบรจิาครายหวัใหก้องทนุประจ�าปี 

สงูทีสุ่ด 3 ล�าดบัในแต่ละภาค สโมสรตอ้งบรรลุการบรจิาครายหวั 

ขัน้ต�่า 50 เหรยีญใหแ้ก่กองทนุประจ�าปีจงึจะมสีทิธไิดร้บัรางวลัน้ี  

สโมสรท่ีเป็นสมาชิกชมรมพอล แฮริส 100 เปอรเ์ซน็ต ์

(100% Paul Harris Society Club)

เป็นรางวลัยกยอ่งสโมสรทีส่มาชกิทีช่�าระคา่บ�ารงุทกุคนบรจิาค

อยา่งน้อย 1,000 เหรยีญใหแ้ก่กองทนุประจ�าปี กองทนุโปลโิอพลสั 

หรอื Global Grant ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ในระหวา่งปีโรตาร ี

หยดุโปลิโอเด๋ียวน้ี: ประกาศเกียรติคณุการรณรงคส์ร้าง

ประวติัศาสตรใ์นวนัน้ี (End Polio Now: Make History 

Today Campaign Certificate of Appreciation)

เป็นรางวลัทีม่อบใหแ้ก่สโมสรทีบ่รจิาคเงนิ $1,500 หรอืมากกว่า

ให้แก่กองทุนโปลโิอพลสัทุกปี เริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 

2013 จนถงึ 30 มถุินายน 2018

คะแนนการยกย่องของมูลนธิิ	(Foundation Recognition Points)
คะแนนการยกยอ่งของมลูนิธเิป็นคะแนนทีม่อบใหแ้ก่ผูบ้รจิาคใหม้ลูนิธโิรตารผีา่นกองทุน 

ประจ�าปี กองทุนโปลโิอพลสั หรอื Global Grant ที่ได้รบัอนุมตัแิล้ว  ผู้บรจิาคจะได้รบั 

คะแนนการยกยอ่งหน่ึงคะแนนส�าหรบัการบรจิาคทุกหน่ึงเหรยีญสหรฐัใหแ้ก่กองทุนเหล่า

น้ี  แต่ไมน่บัการบรจิาคเขา้กองทนุถาวร

ผูบ้รจิาคสามารถมอบคะแนนการยกยอ่งใหผู้อ้ืน่เพือ่ชว่ยหรอืเสนอชือ่ใหพ้วกเขาเป็น พอล  

แฮรสิ เฟลโลว ์ หรอื พอล แฮรสิ เฟลโลวผ์ูบ้รจิาคหลายครัง้ คะแนนการยกยอ่งน้ีเป็นของ 

ผูบ้รจิาคดว้ยตนเองไปจนกว่าจะใชค้ะแนนนัน้หรอืจนชัว่ชวีติ (หากผูบ้รจิาคมใิช่เมเจอร-์ 

โดนเนอร ์คูค่รองทีย่งัมชีวีติอยูส่ามารถใชค้ะแนนเหลา่นัน้ได)้ 

หมายเหตุ: คะแนนการยกย่องของมลูนิธไิม่นับไปสู่การยกย่องเป็นเมเจอรโ์ดนเนอรแ์ละ

ชมรม พอล แฮรสิ
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กฎการโอนคะแนน (Transfer rules)

ในการโอนคะแนนแต่ละครัง้ตอ้งโอนอย่างน้อย 100 คะแนน และตอ้งอนุญาตโดยการลง

นามในแบบฟอรม์ Paul Harris Fellow Recognition Transfer Request Form 

หมายเหตุ: คะแนนการยกย่องของมูลนิธไิม่อาจโอนจากบุคคลใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค  ผู้

บรจิาคไมจ่�าเป็นตอ้งเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ในการรบัคะแนนการยกยอ่ง

ทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัการยกย่อง	
(Foundation Recognition Resources)
 Every Rotarian, Every Year Rotary Foundation Sustaining Member badge  

stickers (956-EN)

 แผน่พบั Every Rotarian, Every Year (957-EN): ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุประจ�าปีและ

ระบบเงนิปันสว่น (SHARE)

 แผน่พบัชมรม พอล แฮรสิ (Paul Harris Society brochure – 099-EN): แผน่พบัทีส่ง่

เสรมิโปรแกรมชมรม  พอล แฮรสิ  

 แผน่พบั Major Gift, Major Impact (166-EN): ขอ้มลูเกีย่วกบัเมเจอรก์ฟิท์

 แผน่พบั Your Rotary Legacy (330-EN): ขอ้มลูเกีย่วกบัการบรจิาคใหแ้ก่กองทนุถาวร

 แผน่พบั Arch Klumph Society (308-EN): ขอ้มลูเกีย่วกบัชมรมอารช์ คลมัภ์

 รายงานการยกยอ่งทีม่ปีระโยชน์บนเวบ็ไซต ์Rotary.org และ Rotary Club Central: 

 รายงานเมเจอรโ์ดนเนอร ์  ชมรมอารช์ คลมัภ์  และชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์ 

(Major Dornor, Arch Klumph Society, and Bequest Society Report)

 รายงาน พอล แฮรสิ เฟลโลว ์และผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวร (Paul Harris Fellow and 

Benefactor Report) 

 รายงานธงมลูนิธขิองสโมสร (Club Foundation Banner Report) 

 รายงานธงมลูนิธขิองภาค (District Foundation Banner Report)
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รางวลั	(AWARDS)

รางวลัการบ�าเพญ็ประโยชนแ์ก่มูลนธิิโรตารีส�าหรบัภาค
(The Rotary Foundation District Service Award) 
ผูเ้สนอช่ือ: ผูว่้าการภาค 

วนัครบก�าหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ปี

รางวลัการบ�าเพญ็ประโยชน์ส�าหรบัภาคยกย่องโรแทเรยีนในความพยายามที่เกี่ยวกบั

การบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษยใ์นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลูนิธ ิ ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัจะได้

รบัใบประกาศเกยีรตคิุณในระดบัภาค (ผูว้่าการภาคสามารถขอรบัแบบฟอรม์ใบประกาศ

เกยีรตคิณุเปลา่ไดถ้งึ 20 ใบโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย)

รางวลัเกียรติบตัรมูลนธิิโรตารีส�าหรบัการบ�าเพญ็ประโยชน์
เกียรติคุณ	(The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service)
ผูเ้สนอช่ือ: ผูว่้าการภาค

วนัครบก�าหนด: ส่งได้ตลอดทัง้ปี

รางวลัน้ีเพื่อการยกย่องโรแทเรยีนทีบ่�าเพญ็ประโยชน์อย่างแขง็ขนัแก่มูลนิธโิรตารเีป็น

เวลามากกวา่หน่ึงปี 

รางวลัมูลนธิิโรตารีในการบ�าเพญ็ประโยชนดี์เด่น
(The Rotary Foundation Distinguished Service Award) 
ผูเ้สนอช่ือ: โรแทเรียนคนใดกไ็ด้

วนัครบก�าหนด: 30 มิถนุายน

รางวลัน้ีเป็นการยกย่องสูงสุดของมูลนิธ ิ ยกย่องการบ�าเพญ็ประโยชน์ที่ดยีอดเยีย่มแก่

มลูนิธเิหนือระดบัภาคเป็นระยะเวลาหน่ึง เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรมลูนิธโิรตารี

ส�าหรบัการบ�าเพญ็ประโยชน์เกยีรตคิณุครบ 4 ปีโรตารบีรบิรูณ์แลว้เทา่นัน้ จงึจะมสีทิธิไ์ด้

รบัการเสนอชือ่เพือ่ขอรบัการประกาศเกยีรตคิณุน้ี 

รางวลัการบ�าเพญ็ประโยชนส์�าหรบัโลกทีป่ลอดจากโปลิโอ 

(Service Award for a  Polio-Free World) 
ผูเ้สนอช่ือ: โรแทเรียนคนใดกไ็ด้

วนัครบก�าหนด: 1 พฤศจิกายน

รางวลัประจ�าปีน้ียกยอ่งการอุทศิตนอยา่งดเีดน่ของสมาชกิโรตารใีนการรณรงคข์จดัโปลโิอ 

และสง่เสรมิความพยายามครัง้สดุทา้ยในการขจดัโรคน้ี ในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีส่อดคลอ้ง
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กบัภูมภิาคทีก่�าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก จะมรีางวลัถงึ 10 รางวลัต่อภูมภิาคในแต่ละ

ปี เพือ่ยกยอ่งการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีด่เีด่นในการขจดัโปลโิอ มรีางวลันานาชาตทิีม่อบให้

บุคคลไมเ่กนิปีละ 10 คน 

รางวลัการบริการของศิษยเ์ก่าทัว่โลกของโรตารี	
(Rotary Alumni Global Service Award)
ผูเ้สนอช่ือ: ผูป้ระสานงานมลูนิธิโรตารีในภมิูภาค (RRFC)

วนัครบก�าหนด: 30 มิถนุายน

รางวลัน้ีสรา้งสรรคข์ึน้มาเพือ่ยกยอ่งศษิยเ์ก่าโรตารดีเีดน่ ผูซ้ึง่มอีาชพีและกจิกรรมทีแ่สดง

ให้เหน็ถึงผลกระทบของโปรแกรมโรตารทีี่มต่ีอการบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

ของผูน้ัน้  ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ทางสงัคมของโรตารผีา่นการ

ด�าเนินกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีม่คีวามโดดเด่นเป็นพเิศษและความส�าเรจ็ในวชิาชพี 

ความพเิศษของวชิาชพีหรอือาชพีและการบรกิารทีย่ ัง่ยนืซึง่มผีลกระทบต่อชุมชนในต่าง

ประเทศ

รางวลัสมาคมศิษยเ์ก่าโรตารีแห่งปี	
(Rotary Alumni Association of the Year Award)
ผูเ้สนอช่ือ: ผูป้ระสานงานมลูนิธิโรตารีในภมิูภาค (RRFC)

วนัครบก�าหนด: 30 มิถนุายน

รางวลัน้ียกย่องสมาคมศษิย์เก่าทีเ่พิม่ความตระหนักในบทบาททีส่�าคญัของศษิย์เก่าใน

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัโรตาร ีและแสดงถงึผลกระทบอยา่งถาวรของโปรแกรมโรตาร ี

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การเสนอชือ่ไดจ้าก rotary.org/awards
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ทรพัยากรทัว่ไป	(GENERAL RESOURCES)

MY ROTARY
เวบ็ไซตข์องสมาชกิทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ My Rotary เป็นทีซ่ึง่สามารถคน้พบทกุสิง่ทีต่อ้งการ

ในการท�างานโรตาร ีทา่นจะหาเครือ่งมอืและโปรแกรมทีคุ่น้เคยไดจ้ากเมนู Club & District 

Administration  ลงชือ่เขา้ใชง้าน (sign in) เพือ่ใหส้ามารถด�าเนินการดงัต่อไปน้ีได้

 ตดิตามความคดิรเิริม่เกี่ยวกบัสมาชกิภาพ กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ และเป้าหมาย 

การบรจิาคใหม้ลูนิธขิองสโมสรผา่น Rotary Club Central 

 บรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารี

 เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบักจิกรรมของมลูนิธโิรตารี

 คน้หาอาสาสมคัร หุน้ส่วนผูร้่วมโครงการ และการบรจิาคใหแ้ก่โครงการผ่าน Rotary 

Ideas

 สมคัรขอรบัทนุสนบัสนุนที ่Grant Center

 ดูรายงานประวตัิการบรจิาค (Donor History Report) ของท่าน ซึ่งจะมปีระวตัิการ 

บรจิาคและสรปุการยกยอ่ง

 แบง่ปันผลกระทบของโครงการและใหแ้รงบนัดาลใจแก่ผูอ้ืน่ไดท้ี ่Rotary Showcase

รายงานต่างๆ

ผูน้�าโรตารสีามารถเขา้ถงึรายงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ีผ่าน My Rotary หรอื Rotary Club 

Central หรอื Support Center ของโรตารี

Donor History 

Report

ใหข้อ้มลูธรุกรรมการเงนิของผูบ้รจิาคโดยแยกรายละเอยีดเป็น

เรื่องๆ (การบรจิาค การโอนคะแนนยกย่องของมูลนิธคิ�ามัน่

สญัญา และการยกยอ่ง) ใชเ้พือ่การกระทบยอดเงนิบรจิาค/การ

ยกยอ่ง

บุคคล

Club Foundation 

Banner Report

ให้ข้อมูลวนัที่ที่บรรลุผลส�าเร็จส�าหรบัการบริจาคให้มูลนิธ ิ

โรตารแีละ EREY ในปีโรตารปัีจจบุนั

สโมสร, 

ภาค

Club Fundraising 

Analysis

ตารางทีร่วบรวมขอ้มูล 5 ปีเกี่ยวกบัเป้าหมายกองทุนประจ�า 

ปี การบรจิาคและยอดรวมการยกยอ่ง ใชเ้พือ่ก�าหนดเป้าหมาย

สโมสร, 

ภาค
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รายงาน รายละเอียด ประเภท

Club Recognition 

Summary

ใหข้อ้มูลของสมาชกิทีเ่กี่ยวกบัระดบัของพอล แฮรสิ เฟลโลว ์

จ�านวนเงนิทีย่กย่อง คะแนนการยกย่องของมลูนิธทิีม่อียู่ การ

เขา้รว่มโครงการ Rotary Direct, ผูอุ้ปถมัภก์องทุนถาวร วนัที่

บรจิาคครัง้สุดทา้ย และการระบุกองทุน การบ่งชีว้่าบรรลุการ 

เป็นสโมสรที่เป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว์ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

พรอ้มวนัที ่ รวมทัง้การบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธใินทุกช่วงเวลาของ

สโมสร ใชเ้พือ่บง่ชีส้โมสรทีม่ไิดบ้รจิาคเงนิ

สโมสร, 

ภาค

Monthly Contribution 

Report

ให้ข้อมูลการบรจิาคของสโมสรแก่กองทุนประจ�าปี กองทุน 

อืน่ๆ (Global Grant และโปลโิอพลสั) และกองทนุถาวร

สโมสร, 

ภาค

District Foundation 

Banner Report

แสดงความกา้วหน้าไปสูก่ารยกย่องดว้ยธงสโมสร (มยีอดการ

บรจิาครายหวัใหแ้ก่กองทนุประจ�าปีสงูสดุ 3 ล�าดบั, การบรจิาค

ให้มูลนิธิ 100%, สโมสรที่เป็น EREY 100%) ในช่วงหน่ึงปี

โรตาร ี รายการอตัราสว่นของสโมสรทีเ่ขา้รว่มในโปรแกรมการ

ยกยอ่งส�าหรบับรจิาคใหม้ลูนิธ,ิ สมาชกิบรจิาคสะสม EREY

ภาค

รายงานชมรม พอล 

แฮรสิ (Paul Harris 

Society Report)

ใหร้ายละเอยีดสมาชกิของชมรม พอล แฮรสิ และประวตักิาร 

มคีุณสมบตัเิขา้เกณฑ์ 4 ปี รวมทัง้รายละเอยีดการตดิต่อกบั 

ผูบ้รจิาค

สโมสร, 

ภาค

District Fundraising 

Profile

ใหข้อ้มลูภาพรวม 8 ปีของการบรจิาคเขา้กองทุนประจ�าปีและ

กองทุนถาวร รวมทัง้ยอดการบรจิาครวมทีไ่ดร้บั, มบีญัชรีาย 

ชื่อและสมาชิกชมรม พอล แฮรสิ ผู้ที่มคีุณสมบตัิเข้าเกณฑ์

เป็นเมเจอร์โดนเนอร์, เมเจอร์กิ๊ฟท์, ผูอุ้ปถมัภ์กองทุนถาวร, 

สมาชกิชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์, รายการคะแนนการ 

ยกย่องของมูลนิธแิละเงนิกองทุนถาวรทัง้หมดและมูลค่าใน

ตลาด 

ภาค

Major Donor, Arch 

Klumph Society, and 

Bequest Society 

Report

ใหร้ายชือ่สมาชกิชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์, เมเจอรโ์ดน- 

เนอร ์และชมรม อารช์ คลมัภ ์รวมทัง้วนัทีไ่ดร้บัการยกยอ่งรวม

อยูใ่น 2 แทป และมรีายละเอยีดการตดิต่อดว้ย

สโมสร, 

ภาค

Paul Harris Fellow 

and Benefactor 

Report

รายชือ่ผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวร  พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ พอล แฮรสิ  

เฟลโลว์ หลายครัง้  และประกาศนียบตัรแสดงความขอบคุณ 

รวมทัง้วนัทีย่กยอ่งและขอ้มลูทีอ่ยูท่างไปรษณยี์

สโมสร, 

ภาค

Program Participants 

and Alumni by 

District

ให้รายชื่อผู้ร่วมโปรแกรมในปัจจุบนัและอดตีของแต่ละภาค

โดยเฉพาะ

ภาค
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การสัง่สิง่พมิพ	์(Ordering Publications)
สัง่ทรพัยากรของมูลนิธโิรตารไีดท้ี ่ shop.rotary.org  หรอืจากบรกิารสัง่สิง่พมิพ ์ (อเีมล 

shop.rotary@rotary.org  หรอืโทรศพัท ์ +1-847-866-4600 โทรสาร +1-847-866-3276)  

หรอืจากส�านกังานระหวา่งประเทศในพืน้ที่

ส่งค�าถามไปทีใ่ด	(Where to Direct Questions)
โทรศพัท ์+1-866-976-8279 หรอือเีมล rotarysupport.center@rotary.org เพือ่ตรวจสอบ

คะแนนการบรจิาคและคะแนนการยกย่อง คน้หารายละเอยีดเกีย่วกบัทุนสนับสนุน และ

ถามค�าถามต่างๆ

โรแทเรยีนที่มไิด้ใชภ้าษาองักฤษควรตดิต่อกบัส�านักงานระหว่างประเทศของโรตารใีน

ทอ้งถิน่

ทรพัยากรระดบัภาคและโซน	(District and Zone Resources)
ประธานคณะกรรมการมูลนิธโิรตารภีาค (DRFCs) ส่งเสรมิกจิกรรมและการหาทุนของ 

มูลนิธิภายในภาค  ท�าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อเบื้องต้นส�าหรบั District Grant  และให้การ

สนับสนุนแก่คณะกรรมการมูลนิธขิองสโมสร  ประธานมูลนิธโิรตารภีาคยงัช่วยผูว้่าการ

ภาคในการรบัรองการใชเ้งนิ DDF, เสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัสิ�าหรบัรางวลัมลูนิธโิรตารขีอง

ภาคและรบัขอ้มลูจากโรแทเรยีนก่อนการตัง้เป้าหมายมลูนิธขิองภาค

ผู้ประสานงานมูลนิธโิรตารใีนภูมภิาค (Regional Rotary Foundation coordinators-

RRFCs) ส่งเสรมิกจิกรรมของมลูนิธแิละการหาทุนในโซนหรอืพืน้ที ่ รวมทัง้อบรมผูช้่วย

ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารแีละผูน้�าภาคในการก�าหนดและการท�าใหบ้รรลุเป้าหมายของ

โปรแกรมและการหาทนุ 

ทีป่รกึษากองทนุถาวร/เมเจอรก์ิฟ๊ท ์(Endowment/major gifts advisers) ท�างานอยา่งใกล้

ชดิกบัผูน้�าภูมภิาคและภาคในการพฒันาแผนงานเฉพาะตวั เพื่อบ่งชี ้ พฒันา และรอ้งขอ 

เมเจอรก์ิฟ๊ท ์ และยงัช่วยอ�านวยการในงานกจิกรรมทีท่�าใหผู้ส้นับสนุนมลูนิธใินปัจจุบนัมี

สว่นรว่มและพฒันาผูบ้รจิาคทีค่าดหวงั 

ดรูายชือ่ผูป้ระสานงานฯ และทีป่รกึษาฯ ในปัจจบุนัไดท้ี ่Rotary.org
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โรตารีสากลในประเทศไทย
ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์2 
ชัน้ 32 ซอยวฒันา ถ.อโศก 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
กรงุเทพฯ 10110



One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
Rotary.org

219-TH—1018(1117)
ศูนยโรตารีในประเทศไทย


