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บทบาทของท่านในฐานะประธานโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร คอืช่วยใหส้โมสรบ่งชีแ้ละตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนของท่านและชุมชนทัว่โลกไดอ้ย่างแทจ้รงิโดยการพฒันาและด าเนินโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่างๆ 

 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ทัว่ไป คณะกรรมการบริหารจดัการ 
เขา้ร่วมการอบรมภาคประจ าปี (DTA) วางแผนงาน ด าเนินการ และประเมนิผลโครงการ 

ท างานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีม
คณะกรรมการ 

บ่งชีโ้อกาสในการท าโครงการทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ (Signature 
Projects) ทีจ่ะเพิม่ผลกระทบของสโมสรในชุมชน 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็น (ตวัอย่างเช่น       
ดา้นอาชพี ชมุชน ระหว่างประเทศ ชนรุ่นใหม่ การหาทุน) 

ท างานร่วมกบัองคก์รอื่นๆ อาสาสมคัรและกรรมการ        
เพื่อท าใหโ้ครงการมผีลกระทบสงูสดุ 

ประชุมอย่างสม ่าเสมอและวางแผนกจิกรรมร่วมกนั เป็นผูน้ าในความพยายามหาทุนเพื่อโครงการต่างๆ 

ก าหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่สอดคลอ้งและช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของสโมสรในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้า
ไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

เขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิทีอ่าจจะมผีลต่อ
โครงการของสโมสร 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ 
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพื่อ
สง่เสรมิโครงการ 

ท างานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของ
สโมสรร่วมหลายๆ สโมสร 

ร่วมมอืกบัสโมสรอื่นในการท าโครงการ 

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของคณะกรรมการแก่
นายกสโมสร คณะกรรมการบรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสร 

น าเสนอโครงการของสโมสรที ่Rotary Showcase 

บ่งชีค้วามคาดหมายของสโมสรทีม่ต่ีอคณะกรรมการของท่าน  

รายละเอยีดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ 
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร 
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ท่านเป็นประธานโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร ท่านจะท าอะไรเป็นสิง่แรก? ท่านควรจะพบกบั
ประธานทีก่ าลงัจะพน้ต าแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิว่าควรจะมใีครเป็น
กรรมการอกีบา้ง ท่านควรเริม่ตน้วางแผนว่าจะด าเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่ง
ของโครงการบ าเพญ็ประโยชน์แลว้ ท่านยงัจะตอ้งบรหิารคณะกรรรมการอกีดว้ย 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงท าหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการ
ในปัจจบุนับางคนอาจจะท างานต่อเนื่องมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่งทีว่่างลง 
ควรท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นการพฒันาหรอืการบรกิารชุมชน 
การศกึษาหรอืการเดนิทางไปต่างประเทศ งานอาสาสมคัรในชุมชน 

พจิารณาการรว่มท างานกบัคณะกรรมการอื่นๆ ในขณะทีท่่านพฒันาโครงการ  ตวัอยา่งเช่น ท่านอาจจะ
ท างานกบัคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคเพื่อดวู่าโครงการของท่านสามารถขอรบัทุนสนับสนุนจากโรตารไีด้
หรอืไม ่หรอืท างานกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อส่งเสรมิโครงการ งานหาทุน และ
การมสี่วนรว่มของชุมชน หรอืกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพื่อหาศษิยเ์ก่าใหม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ ท่านยงัสามารถท างานกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพื่อขอรบัทรพัยากร
และค าแนะน าเกี่ยวกบัการประเมนิชุมชนและวางแผนโครงการ Global Grant ทีป่ระสบความส าเรจ็ 

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน ดงันัน้จงึต้องพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามช านาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลงัด าเนินอยูแ่ละเป้าหมาย   
• จบัคู่กรรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   
• ส่งเสรมิการสื่อสารของผูท้ีท่ างานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   
• แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  
• แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อท าใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายและท างานบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ท่านจะก าหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูน้ าสโมสร
รบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจ าปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่
เป้าหมายที ่Rotary Club Central 

ท างานกบั 
คณะกรรมการของทา่น 
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เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งมัน่ใจว่าเป้าหมายประจ าปีของท่านแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มสี่วนรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ได ้และมี
ก าหนดเวลาชดัเจน (ตวัอยา่งเช่น สโมสรของเราจะท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืหรอืกจิกรรม 2 อย่าง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาสาสมคัรอยา่งน้อย 100 คน และเป็นประโยชน์แก่สมาชกิในชุมชน 300 คน) 

แผนปฏิบติัการ 
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการของท่านเพื่อสรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเนื่องของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่
จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจ าปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง: 

• ก าหนดว่าใครจะรบัผดิชอบด าเนินการ   
• ระบุวนัครบก าหนด 
• ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างไร   
• พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด้ ประเมนิความกา้วหน้าอยา่งสม ่าเสมอ

และปรบัเป้าหมายตามความจ าเป็น   

การให้แรงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบส่วนหน่ึงในฐานะประธาน คอื ท าใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอยา่งต่อเนื่อง จงจ าไวว้่า
กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่: 

• ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความส าเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน 

• โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   
• งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   
• ความพยายามทีจ่ะท าใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 

 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งท างานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ
เพื่อก าหนดว่าคณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และขอใหร้วมการเงนินัน้อยูใ่นงบประมาณ
ของสโมสร กจิกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้
ทนัทเีมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ 
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หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรมอีะไรบา้ง  และหน้าทีข่องท่านใน
ฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
ท่านจะพจิารณาอยา่งไรว่าโครงการใดจะมผีลกระทบสงูสุดกบัชุมชน? 
 
 
 
โครงการประเภทใดมคีวามส าคญัต่อสโมสร และแสดงถงึวสิยัทศัน์และวฒันธรรมของสโมสรอยา่งไร? 
 
 
 
ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการและจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
 
 
ท่านจะท างานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ในสโมสรและภาคอย่างไรในการพฒันาและส่งเสรมิโครงการของ
สโมสร? 
 

การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
ค าถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัการอบรม 

 

ค าถามเพือ่การอภปิราย         
ในการอบรมภาคประจ าปี 
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โครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารที าใหเ้กดิผลกระทบในชุมชนทัว่โลก และใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการเป็น
เครอืขา่ยและมคีวามสนุกสนาน  การท าใหส้มาชกิของสโมสรทุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งในโครงการจะท าใหทุ้ก
คนมสี่วนรว่มในความส าเรจ็ของสโมสรอยูเ่สมอ 
ท่านจะเพิม่ผลกระทบทีส่โมสรท าและแสดงใหเ้หน็ว่าโรตารปีฏบิตักิารอยา่งไรในชุมชนได ้โดยการเชญิชวน
ศษิยเ์ก่าของโปรแกรม ผูน้ าอายนุ้อย มติรสหาย ครอบครวั ผูร้ว่มโครงการชุมชน และผูร้ว่มงานให้เขา้รว่มใน
โครงการของท่าน  ความเชีย่วชาญของพวกเขาจะสามารถช่วยปรบัปรุงโครงการของท่านใหด้ขีึน้ได ้

โรตารเีสนอโปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย ์โปรแกรมวฒันธรรมระหว่างประเทศ และโปรแกรมการศกึษา
มากมายทีจ่ะช่วยสโมสรและภาคใหบ้รรลุเป้าหมายในการบ าเพญ็ประโยชน์ผ่านการบรกิาร 5 แนวทาง: 

• บรกิารสโมสร 
• บรกิารดา้นอาชพี 
• บรกิารชุมชน 
• บรกิารระหว่างประเทศ 
• บรกิารเยาวชน 

ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมและกจิกรรมต่างๆ ของโรตาร ีซึง่ชุมชนของท่านสามารถมสี่วน
เกีย่วขอ้ง: 

• โปลิโอพลสั – โปรแกรมของโรตารซีึง่สนบัสนุนความพยายามในการขจดัโปลโิอทัว่โลก 
• อินเทอรแ์รคท ์– สโมสรบ าเพญ็ประโยชน์ส าหรบัเยาวชนอาย ุ12-18 ปี อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 
• การแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ – โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหว่างภาคโรตาร ี2 ภาคส าหรบั

นกัศกึษามหาวทิยาลยัและผูใ้หญ่อายไุมเ่กนิ 30 ปีทีใ่หค้วามสนใจกบัการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษยห์รอืดา้นอาชพีทีจ่ดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 

• โปรเจคแฟร ์(Project fairs) – งานในภมูภิาคทีภ่าคโรตารเีป็นเจา้ภาพ แสดงใหเ้หน็ความพยายาม
ในการบ าเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่ทีเ่ด่นๆ แก่ผูร้ว่มโครงการระหว่างประเทศทีค่าดหวงั 

• โรทาแรคท ์– สโมสรบ าเพญ็ประโยชน์ส าหรบัหนุ่มสาวอาย ุ18-30 ปีซึง่อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตารใีน
ทอ้งถิน่ 

• กลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน (Rotarian Action Group) – กลุ่มโรแทเรยีน โรทาแรคเทอร ์สมาชกิใน
ครอบครวั ผูร้ว่มโปรแกรม และศษิยเ์ก่าโปรแกรมต่างๆ ทีม่คีวามสนใจและความเชีย่วชาญเหมอืนกนัใน
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และสนบัสนุนสโมสรและภาคดว้ยการท าโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งนัน้ๆ  

• กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) – กลุ่มของสมาชกิในชุมชนทีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน
ท างานรว่มกบัสโมสรโรตารอุีปถมัภใ์นทอ้งถิน่เพื่อช่วยประเมนิชุมชน วางแผน และด าเนินโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์ 

• ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship) – กลุ่มโรแทเรยีน โรทาแรคเทอร ์สมาชกิในครอบครวั  

โอกาสในการบ าเพญ็ประโยชน์ 
ของโรตาร ี
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 ผูร้ว่มโปรแกรม และศษิยเ์ก่าโปรแกรมทีม่ารวมกลุ่มกนัตามความสนใจดา้นอาชพีหรอืสนัทนาการ
หรอืงานอดเิรกทีเ่หมอืนกนั 

• การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange) – โปรแกรมการแลกเปลีย่น
ระหว่างประเทศทีเ่ปิดใหโ้รแทเรยีนและมติรสหายทีเ่น้นการเรยีนรูว้ฒันธรรมใหม่ๆ  และสรา้ง
มติรภาพสามารถก่อใหเ้กดิการตดิต่อเป็นผูร้ว่มโครงการบรกิารระหว่างประเทศได ้

• ศนูยส์นัติภาพโรตารี (Rotary Peace Center) – โปรแกรมทุนการศกึษาระหว่างประเทศทีจ่ดัการ
โดยศูนยส์นัตภิาพของโรตารหีนึ่งในหลายแห่ง ใหทุ้นแก่ผูส้มคัรที่มคีุณสมบตัใินระดบัปรญิญาโท
หรอืประกาศนียบตัรการพฒันาดา้นอาชพีในสาขาการอบรมทีเ่กีย่วกบัสนัตภิาพและการแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้  

• การแลกเปล่ียนเยาวชน (Rotary Youth Exchange-YE) – โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหว่าง
ประเทศส าหรบัเดก็นกัเรยีนอาย ุ15-19 ปี ทีส่่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศและสนัตภิาพ 

• รางวลัเยาวชนผู้น าของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards-RYLA) – โปรแกรมการ
อบรมในทอ้งถิน่ส าหรบัผูร้ว่มโปรแกรมทีม่อีาย ุ14-30 ปี ทีเ่น้นความเป็นผูน้ า ความเป็นพลเมอืง
และความเจรญิเตบิโตของตนเอง 
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บทบาทของคณะกรรมการของท่านคอื เป็นผูน้ าในโครงการของสโมสรเพื่อท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
ชุมชนทีท่่านท างานอยู ่ โครงการของสโมสรยงัใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการเป็นเครอืข่ายและการคบหากนั ซึง่
สามารถช่วยใหพ้นัธสญัญาในโรตารมีคีวามเขม้แขง็ขึน้ 
ส าหรบัแต่ละโครงการ คณะกรรมการของท่านตอ้งก าหนดเวลา ท าการประเมนิชุมชนและก าหนดกฎเกณฑ์
ในการวดัความกา้วหน้า ใชท้รพัยากรและเครือ่งมอืทีม่อียู่ส าหรบัท่าน ต่อไปนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในการ
วางแผนและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี  

1. ประเมินสถานการณ์ 
 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ตอ้งสนองตอบความห่วงใยในปัจจบุนัอยา่งแทจ้รงิใน

ชุมชน และใชส้นิทรพัยข์องชุมชนนัน้เพื่อท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื  ประเมนิความตอ้งการ
เพื่อบ่งชีส้นิทรพัยแ์ละความตอ้งการของชุมชน เอกสารเครือ่งมอืประเมนิชุมชน (Community      
Assessment Tools) ใหว้ธิกีารประเมนิชุมชนมากมาย ทีท่่านจะสามารถใชไ้ด ้ตอ้งแนบผลการ
ประเมนิชุมชนเมือ่สมคัรขอรบัทุน Global Grant 

2. เลือกโครงการ 
 การประเมนิจะท าใหเ้กดิหลกัเกณฑส์ าหรบัการเลอืกโครงการบ าเพญ็ประโยชน์  บางหลกัเกณฑท์ี่

ควรพจิารณา รวมถงึการสนับสนุนและการมสี่วนเกีย่วขอ้งของชุมชน ประวตักิารบ าเพญ็ประโยชน์
ของสโมสร ทรพัยากรทีม่อียู่ส าหรบัท่าน ระยะเวลาและความยัง่ยนืของโครงการ  

3. วางแผนงาน 
 ก าหนดวตัถุประสงค ์พฒันาแผนการท างานและงบประมาณ ก าหนดว่าอาจจะมกีารป้องกนัความ

รบัผดิชอบอะไรบา้ง  หลงัจากเลอืกโครงการแลว้ ท่านต้องท างานกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรและ
พนกังานของภาคเพื่อพดูคุยเกีย่วกบัทุนและทรพัยากรอื่นๆ ทีส่ามารถช่วยท่านในการพฒันา
แผนงานทีม่รีายละเอยีดส าหรบัโครงการ  ตดิต่อกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพื่อ
เชื่อมโยงกบัผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ภายในครอบครวัโรตาร ี

4. ด าเนินโครงการ 
 ส่งเสรมิโครงการ การหาทุน และบรหิารกจิกรรมโครงการ  
5. ประเมินผลส าเรจ็ 
 ก าหนดว่าสิง่ใดท าไดผ้ล และสิง่ใดไมไ่ดผ้ล บนัทกึสิง่ทีค่น้พบในการประเมนิและรวมเขา้ไวใ้น

กระบวนการวางแผนโครงการของสโมสร  

ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเริม่ตน้หรอื? 
• ค าแนะน าเรือ่งทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ีใหต้วัอยา่งของโครงการในแต่ละพืน้ที ่
• หลกัสตูร Rotary’s Areas of Focus ที ่Learning Center มกีารน าเสนอโดยพาวเวอรพ์อ้ยทท์ีจ่ะ

ช่วยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งราวทีม่คีวามแตกต่างออกไปของเรา 

การด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
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• Rotary Showcase ใหค้วามส าคญัของโครงการในปัจจบุนัทีส่ามารถจะเป็นประโยชน์ไดใ้นขณะที่
ท่านวางแผนงานโครงการ 

• มแีผนกลยุทธแ์ละกรณศีกึษาของโครงการในเรือ่งทีเ่น้นความส าคญั 6 เรือ่งที ่My Rotary: 
๐ กลยทุธส์ าหรบัโครงการรูห้นังสอืและการศกึษาเบือ้งตน้ 
๐ กลยทุธส์ าหรบัโครงการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

• เพจ Project Lifecycle Resources ใหค้วามคดิเหน็และทรพัยากรเพิม่เตมิส าหรบัการวางแผนและ
ด าเนินงานโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

ควรจ าไวว้่าคนและกลุ่มคนทีส่ามารถช่วยในการวางแผนและด าเนินโครงการของท่านได ้คอื 
• ประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคและผูจ้ดัการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
• โรแทเรยีนและครอบครวัและมติรสหาย 
• องคก์รชุมชนต่างๆ 
• สมาชกิสโมสรโรทาแรคท ์
• ศษิยเ์ก่าโรตาร ี
• สมาชกิสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์นกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น และผูร้ว่มโปรแกรมไรลา 
• สมาชกิกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) 
• สมาชกิของสโมสรโรตารอีื่นๆ  
• กลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีนและชมรมมติรภาพโรตาร ี

การติดต่อกบัสโมสรโรตารีอ่ืน  
นโยบายของโรตารหีา้มมใิหโ้รแทเรยีนใชท้รพัยากรเหล่าน้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นเชงิพาณชิย:์ 

• ท าเนียบทางการ (Official Directory) 
• ท าเนียบสโมสรหรอืภาค 
• ขอ้มลูพืน้ฐานอื่นๆ หรอืรายชื่อทีร่วบรวมไวซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบัโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัโรตาร ี

โรแทเรยีนยงัถูกหา้มมใิหจ้ดัหาทรพัยากรต่างๆ เหล่านี้แก่ผูอ้ื่นเพื่อวตัถุประสงคใ์นเชงิพาณชิย ์โปรดแบ่งปัน
นโยบายนี้แก่สมาชกิสโมสรเพื่อป้องกนัการใชท้รพัยากรโรตารใีนทางทีผ่ดิ 

ในบางสถานการณ์ สโมสรโรตารอีาจจะตดิต่อกบัสโมสรอื่นๆ เกีย่วกบัเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วกบังานและกจิกรรมของ
โรตาร ีตราบเท่าทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขดงัต่อไปนี้: 

• สโมสรโรตารตีอ้งขออนุญาตจากผูว้่าการภาคของพวกเขาก่อนทีจ่ะตดิต่อกบัสโมสรโรตารอีื่น และ
ตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการตดิต่อใหแ้ก่ผูว้่าการภาคนัน้ดว้ย 

• สโมสรโรตารจีะตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก่อนทีจ่ะรอ้งขอการสนบัสนุน
ทางการเงนิโดยตรงจากสโมสรโรตารอีื่นหรอืจากโรแทเรยีนรายบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชกิ
สโมสรของตน 
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มลูนิธโิรตารใีหทุ้นเพื่อสนบัสนุนโครงการ ทุนการศกึษา และโปรแกรมฝึกอบรมดา้นอาชพีของโรตารมีากมาย 

District Grants 
District Grants ใหทุ้นแก่กจิกรรมระยะสัน้ทีม่ขีนาดเลก็ทัง้โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์ทุนการศกึษา และทมี
ฝึกอบรมอาชพีซึง่ตอบสนองความตอ้งการในชุมชนของท่านและชุมชนต่างประเทศ 

Global Grants 
Global Grants สนบัสนุนกจิรรมระหว่างประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ทีย่ ัง่ยนืและใหผ้ลทีว่ดัไดใ้นเรือ่งทีเ่น้น
ความส าคญัของโรตารอียา่งน้อยหน่ึงเรือ่ง  ทุนสนบัสนุนเหล่านี้ใหเ้งนิแก่โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์ทมี
ฝึกอบรมอาชพี และทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทเพื่อการศกึษาในสถาบนัการศกึษา  ในการเขา้รว่มทุน 
Global Grants สโมสรของท่านจะตอ้งมผีูร้ว่มโครงการระหว่างประเทศ มวีธิกีารทีจ่ะหาเพื่อนผูร้ว่มโครงการ
หลายวธิเีช่น: 

• หาสโมสรทีก่ าลงัตอ้งการเพื่อนรว่มโครงการจาก Rotary Ideas  
• โพสตโ์ครงการของท่านที ่Rotary Ideas และรอ้งขอผูร้ว่มโครงการ 
• ตดิต่อกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาค เพื่อเชื่อมโยงกบัผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ภายใน

ครอบครวัโรตารซีึง่มทีกัษะและประสบการณ์ดา้นเทคนิคในเรื่องทีเ่น้นความส าคญัหกเรือ่ง 
• เป็นเครอืข่ายกบัสมาชกิโรตารใีนการประชุมของภาคและการประชุมระหว่างประเทศ 
• เขา้รว่มงานโปรเจคแฟรท์ีโ่รตารอุีปถมัภ ์
• รว่มกบัสโมสรโรทาแรคทท์ีส่โมสรของท่านอุปถมัภ์ 
• ตดิต่อกบัสมาชกิโรตารผี่าน Discussion Group หรอืจากไซทเ์ครอืข่ายทางสงัคม 

การประเมินชุมชน 
การประเมนิจดุแขง็ จดุอ่อน ความตอ้งการและทรพัยส์นิของชุมชนทีท่่านก าลงัจะช่วยเป็นขัน้ตอนส าคญัล าดบั
แรกในการวางแผนโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่จะเกดิผลกระทบทีม่คีวามหมาย  การประเมนิชุมชนจะช่วย
สรา้งความสมัพนัธท์ีม่คีุณค่า ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัในชุมชนมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจซึง่จะช่วยสรา้งชุมชน
ของพวกเขา และสนบัสนุนพวกเขาใหม้สี่วนรว่มในการท าการเปลี่ยนแปลงชุมชนอยา่งยัง่ยนื  สิง่ส าคญัทีสุ่ด
คอืโครงการจะตอ้งมพีืน้ฐานจากผลทีไ่ด้รบัจากการประเมนิชุมชนซึง่จะมคีวามยัง่ยนืมากกว่า 

สโมสรหรอืภาคทีส่มคัรขอรบัทุน Global Grant เพื่อสนบัสนุนโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย ์หรอืทมีฝึกอบรม
อาชพีตอ้งท าการประเมนิชุมชนเป็นสิง่แรกและส่งแบบฟอรม์ผลการประเมนิชุมชนทีเ่สรจ็สมบูรณ์ พรอ้มใบ
สมคัร Global Grants ที ่Grant Center  
 

ทุนสนบัสนุนและโปรแกรม 
ของโรตาร ี
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ท่านสามารถใช ้District Grant เพื่อเป็นทุนส าหรบัการประเมนิชุมชน  เอกสารเครื่องมอืการประเมนิชุมชน
ของโรตารจีะใหข้อ้คดิเหน็และวธิกีารส าหรบัการประเมนิทรพัยส์นิของชุมชนและความตอ้งการ รวมทัง้การ
ประชุมชุมชน การส ารวจ การสมัภาษณ์ และการจดักลุ่มอภปิรายซึง่ทัง้หมดเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการพสิูจน์
แลว้ 
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ควรท างานรว่มกบัคณะกรรมการของสโมสรในการหาทุน งานหรอืการรณรงคห์าทุนทีป่ระสบความส าเรจ็
สามารถสนับสนุนโครงการทีท่ าใหเ้กดิผลอยา่งมคีวามหมายแก่ชวีติของผูค้นอยา่งแทจ้รงิ หากสโมสรของ
ท่านเลอืกการจดังานหาทุน จงท าตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ก าหนดความต้องการ ตัง้เป้าจ านวนเงนิทีจ่ะเป็นจดุมุง่หมายของท่านและบ่งชีป้ระเภทของงาน
ทีจ่ะท าใหไ้ดเ้งนิจ านวนนัน้จรงิ 

2. ตัง้งบประมาณ ตรวจสอบเงนิส าหรบัการจดังานจากงบประมาณของสโมสร ก าหนดรายจ่ายและ
คาดการณ์ล่วงหน้าถงึรายได ้

3. บ่งช้ีทรพัยากรท่ีต้องการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการหาทุน ก าหนดจ านวนคนที่
จ าเป็นในการวางแผนและด าเนินการหาทุน ใช ้Rotary Ideas เพื่อช่วยในการวางแผนงานและ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายการหาทุน 

4. คาดการณ์เก่ียวกบัระบบการจดัการข้อมูลและทรพัยากร (Logistics) เลอืกเวลาและสถานที่
ใหเ้หมาะสม 

5. ลดความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสดุ ประเมนิว่ากจิกรรมของงานอาจจะน าไปสู่ความสูญเสยีที่
อาจจะเกดิขึน้กบัสโมสรหรอืไม ่และพจิารณาว่าจะหลกีเลีย่งความสญูเสยีเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร 

6. จดัอาสาสมคัร ก าหนดบทบาทและงานของอาสาสมคัร และใหส้มาชกิของชุมชนมสี่วนเกีย่วขอ้ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการจดังานหาทุน 

7. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ท างานรว่มกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของงานทัง้ในสโมสรและในชุมชน และวางแผนว่าจะเขา้ถงึพวกเขาอยา่งไร 
แจง้สื่อเกีย่วกบังานตามความเหมาะสม ดทูรพัยากรเพื่อการส่งเสรมิไดท้ี ่Brand Center 

8. จดังานหาทุน ส่งเสรมิใหอ้าสาสมคัรเฝ้าตดิตามความก้าวหน้าของงานหาทุน บนัทกึความส าเรจ็
และปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปอภปิรายระหว่างการประเมนิผล 

9. จดัการเงินทุนอย่างเหมาะสม ก าหนดวธิปีฏบิตัใินการตดิตามก่อนจะรวบรวมเงนิทุน และน า
ฝากในบญัชทีีเ่ปิดขึน้มาส าหรบังานนัน้โดยเฉพาะ แจง้สโมสรและผูบ้รจิาคว่าจะใชเ้งนิอยา่งไร 

10. ยกย่องอาสาสมคัร ผู้บริจาคและผูอ้ปุถมัภ ์ส่งบตัรขอบคุณเป็นการส่วนตวั รวมทัง้รปูถ่ายหรอื
ประกาศนียบตัรตามความเหมาะสม 

11. ประเมินความพยายาม บนัทกึสิง่ทีไ่ดผ้ลดแีละไมไ่ดผ้ล เพื่อใหเ้ป็นบทเรยีนทีจ่ะใชใ้นการหาทุน
ในอนาคต 

12. ท าให้มัน่ใจในความส าเรจ็ของการหาทุนในอนาคต พดูคุยถงึเรือ่งทีห่่วงใยและประเดน็ส าคญั
ต่างๆ กบัเหรญัญกิรบัเลอืกและกรรมการใหมใ่นคณะกรรมการการจดัหาทุน  

ดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิและทรพัยากรเพื่อการส่งเสรมิไดท้ี ่Event Planning Guide ที ่Rotary Brand Center 

การวางแผนงานหาทุน 
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ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั (Masterbrand Signature) (โลโกท้างการ) ของโรตาร ีบ่งชี ้
ถงึโรตารแีละพนัธสญัญาในการปรบัปรงุชุมชนทัว่โลกใหด้ขีึน้ โรตารสีากลเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้
และตราสญัลกัษณ์แห่งการบรกิาร (อา้งองิตราสญัลกัษณ์โรตารแีละตามรายการค าแนะน าเอกลกัษณ์ของ
เสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร)ี เพื่อประโยชน์ของ
โรแทเรยีนทัว่โลก 

เมือ่ท่านผลติตราสญัลกัษณ์ของโรตารขีึน้มาใหม ่ใหใ้ชค้ าแนะน าเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and 
Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(มาตรา 33) สโมสรสามารถดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ี      
โรทาแรคท ์และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารไีดท้ี ่Brand Center 

แนวทางการตัง้ช่ือ 
ในการตัง้ชื่อกจิกรรม โครงการ โปรแกรม เวบ็ไซตห์รอืสิง่พมิพ ์สโมสรโรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ตอ้งใชช้ื่อของตน และตอ้งไมใ่ชแ้ต่เพยีงค าว่า “โรตาร”ี เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ชื่อสโมสรไวใ้นชื่อ
โครงการ เป็นตน้ ตวัอยา่งการตัง้ชื่อทีเ่หมาะสม เช่น 

• โครงการท าความสะอาดของสโมสรโรตารอีฟีเวนสตนั 
• สวนสาธารณะ 100 ปีโรตารขีองสโมสรโรตารเีมาเทนซติี้ 
• www.anycityrotaryclub.org 

เอกลกัษณ์ของสโมสรโรตารซีึง่ประกอบดว้ยตราสญัลกัษณ์โรตารทีีเ่ป็นทางการพรอ้มดว้ยชื่อสโมสรควรจะ
ใชใ้นการสื่อสารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วกบักจิกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร 
ดคู าแนะน าเฉพาะเรือ่งส าหรบัการตัง้ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ระมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of  
Policies) หรอืตดิต่อผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค 

เครื่องหมายโรตารีบนสินค้าเพ่ือการหาทุน 
มผีูข้ายทีไ่ดล้ขิสทิธิเ์กอืบ 160 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติสนิคา้ทีม่เีครือ่งหมายโรตารแีละขายระบบการ
จดัการสโมสร รวมทัง้เครือ่งมอืออนไลน์อื่นๆ ดรูายชื่อผูม้ลีขิสทิธิท์างการเพื่อการตดิต่อไดท้ี ่My Rotary 
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources  มเีพยีงผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิเ์ท่านัน้ที่
ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติและขายสนิคา้ทีม่ตีราสญัลกัษณ์โรตาร ี

หากสโมสรของท่านตอ้งการหาทุนส าหรบัโครงการโดยการขายสนิคา้ ท่านสามารถขายผลติภณัฑท์ีม่ตีรา
สญัลกัษณ์โรตารใีนช่วงเวลาจ ากดัตราบเท่าที่ท่านขายสนิคา้จากผูไ้ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารอีย่างเป็นทางการ 
และใส่รายละเอยีดดงัต่อไปนี้เอาไวบ้นสิง่ของ 

• ชื่อสโมสรโรตาร ีหรอื สญัลกัษณ์ของสโมสร 
• ชื่อโครงการหรอืงานหาทุน 
• วนัเวลาของโครงการ 

การใชต้ราสญัลกัษณ์โรตาร ี
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หากสโมสรตอ้งการขายของในโครงการหาทุนระยะยาว ท่านจะตอ้งสมคัรขอลขิสทิธิ ์หากสโมสรตอ้งการซือ้
สนิคา้จากผูข้ายทีม่ไิดร้บัลขิสทิธิ ์ผูข้ายนัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์โรตารโีดยตรงจากโรตารี
สากล โปรดตดิต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมคี าถามเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์
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ไมว่่าท่านจะจดัประชุม งานหาทุน หรอืท างานรว่มกบัคนหนุ่มสาว ความรบัผดิชอบในการจดัการความเสีย่ง
เป็นหน้าทีข่องท่าน  ในบรบิทน้ี “การจดัการความเสีย่ง” หมายถงึกระบวนการในเชงิรกุทีมุ่่งหมายจะบ่งชี้
สาเหตุแห่งการสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้และพจิารณาว่าจะลดผลกระทบทางการเงนิของความสญูเสยีที่
อาจจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร การจดัการความเสีย่งหมายรวมถงึ: 

• ทบทวนกจิกรรมจากมุมมองทีว่่า “มอีะไรทีอ่าจจะผดิพลาดได?้” 
• ปรบัแกก้จิกรรมเพื่อลดความเสีย่ง 
• ใชส้ญัญาและขอ้ตกลงเพื่อก าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน 

(หารอืกบัทีป่รกึษาทางกฎหมายในทอ้งถิน่เพื่อร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ) 
• ด าเนินงานตามนโยบาย วธิปีฏบิตั ิและค าแนะน าทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

การท างานในเชงิรกุสามารถช่วยลดผลกระทบของความสญูเสยีได ้ในบทบาทหน้าทีข่องท่าน ท่านอยูใ่น
ต าแหน่งทีจ่ะก าหนดระดบัของสโมสร การระมดัระวงัและการจดัการความเสีย่งจะช่วยปกป้องโรแทเรยีน    
ผูร้ว่มโปรแกรม และทรพัยส์นิของสโมสรได้ 

สโมสรควรจะรบัค าแนะน าดา้นการประกนัภยัและกฎหมายจากมอือาชพีเกีย่วกบัการปกป้องการรบัผดิ 
ตวัอยา่งเช่น หาค าแนะน าจากมอือาชพีเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนสโมสร (หรอืกจิกรรมของสโมสร) หรอืซือ้
ความคุม้ครองประกนัภยัความรบัผดิตามความเหมาะสม  สโมสรในสหรฐัอเมรกิาและในอาณาเขตรวมทัง้
สทิธคิรอบครองไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัจิากการประกนัภยัความรบัผดิชอบทัว่ไปและการ
ประกนัภยัในการปฏบิตังิานของกรรมการบรหิารและเจา้หน้าที/่ลกูจา้งผ่านโปรแกรมทีโ่รตารสีากลจดั
เตรยีมการให ้สโมสรทีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิาควรพจิารณาซือ้ประกนัภยัถา้หากว่ายงัไม่ม ีดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดจ้ากประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050 
 

การจดัการความเสีย่งส าหรบั 
โครงการ 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-code-policies
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เป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งรูจ้กักบัความเสีย่ง เช่น การบาดเจบ็ เจบ็ไข ้และการล่วงละเมดิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมเยาวชน  ดงันัน้ ผูร้่วมโปรแกรมสามารถเลอืกตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการกบัความเสีย่งเหล่านัน้  
แมว้่าการตระหนกัรูเ้พยีงอย่างเดยีวจะไมส่ามารถป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ ได ้แต่กส็ามารถน าไปสู่การพูดคุย
และการวางแผนอย่างรอบคอบ ซึง่จะสามารถลดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบได้ 

พจิารณาสรา้งโปรแกรมการจดัการความเสีย่งในการท างานกบัเยาวชน ซึ่งมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
• พฒันาและด าเนินนโยบายคุม้ครองเยาวชนของภาคเพื่อป้องกนัและจดัการกบัการทารณุกรรมหรอื

การล่วงละเมดิทางกาย ทางเพศและอารมณ์ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 
• ก าหนดประมวลการประพฤตปิฏบิตัสิ าหรบัผูใ้หญ่และเยาวชนทีเ่กี่ยวขอ้งในโปรแกรม คดักรอง 

ผูใ้หญ่ทีจ่ะท างานกบัเยาวชน   
• รกัษานโยบายในการเดนิทางของเยาวชนทีช่ดัเจน และมรีะบบในการสื่อสารขอ้มลูโดยเฉพาะกบั

บดิามารดาหรอืผูป้กครอง 
• ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าการภาคในการท ากจิกรรมใดๆ กต็ามทีเ่กี่ยวกบัผูม้อีายุน้อย ซึง่

เกดิขึน้ภายนอกชุมชนทอ้งถิน่ของพวกเขาหรอืรวมถงึการพกัคา้งคนื 
• พจิารณาทบทวนนโยบายของภาคเพื่อใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกบัแนวทางของโรตารทีีพ่ฒันาโดยคณะ

กรรมการบรหิารโรตารเีพื่อโปรแกรมเยาวชนแต่ละโปรแกรม 
• ศกึษาความเสีย่งและความจ าเป็นในเรือ่งประกนัภยัเมือ่อุปถมัภโ์ปรแกรมหรอืงานกจิกรรมส าหรบั

เยาวชน พจิารณาค าถามเหล่านี้: 
– จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็? 
– จะเกดิอะไรขึน้หากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตขิึน้? 

• ท างานเพื่อลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยวธิกีารดงัต่อไปนี้: 
– จดัซือ้ประกนัภยัทีใ่หค้วามคุม้ครองบุคคลภายนอกอยา่งเพยีงพอส าหรบัภูมภิาคของท่าน 
– จดัท าแผนฉุกเฉินและฝึกปฏบิตัอิยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในระหว่างโปรแกรม 
– สอนผูร้ว่มโปรแกรมถงึการประพฤตตินทีป่ลอดภยัในระหว่างโปรแกรม 

ในขณะทีข่ ัน้ตอนเหล่านี้จ าเป็นในการรบัรองโปรแกรมเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค  ขัน้ตอนเหล่านี้ยงัไดร้บั
การแนะน าส าหรบัภาคทีเ่ขา้รว่มในโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ไรลา หรอืกจิกรรมเยาวชนอื่นๆ 

สโมสรและภาคควรจะตดิต่อกบัตวัแทนประกนัภยัเพื่อตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกนัภยัใหค้วามคุม้ครองแก่
โปรแกรมเยาวชนเพยีงพอหรอืไม ่ การประกนัภยัจะกลายเป็นประเดน็ทีม่คีวามซบัซอ้นเมือ่ภาคหลายๆ ภาค
หรอืสโมสรหลายๆ สโมสรอุปถมัภโ์ปรแกรมรว่มกนัเพราะแต่ละองคก์รมคีวามคุ้มครองทีอ่าจจะแตกต่างกนั 

ผูม้สี่วนรว่มทุกคน รวมทัง้เยาวชนและผูจ้ดัควรจะรบัรองว่ามกีารประกนัชวีติและประกนัสุขภาพทีม่คีวาม  

การจดัการความเสีย่งส าหรบั
โปรแกรมเยาวชน 
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คุม้ครองเพยีงพอในระหว่างโปรแกรม นโยบายการประกนัสุขภาพมากมายทีใ่หค้วามคุม้ครองจ ากดัเมือ่อยู่
นอกเขตพืน้ทีท่ีเ่จาะจงโดยเฉพาะ ดงันัน้ การระมดัระวงัล่วงหน้าจงึเป็นเรือ่งส าคญัเป็นอย่างยิง่เมือ่ผูร้ว่ม
โปรแกรมเดนิทางหรอือาศยัอยูห่่างจากบา้นของตน  ในกรณเีช่นนี้ ผูร้ว่มโปรแกรมจะตอ้งมกีรมธรรม์
ประกนัภยัการเดนิทางทีคุ่ม้ครองอุบตัเิหตุและดา้นการแพทยซ์ึง่คุม้ครองในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

• การเบกิค่าใชจ้่ายดา้นการแพทย ์
• การขนส่งศพ 
• การอพยพฉุกเฉิน 
• การทุพลภาพและเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ 

ควรปรกึษากบัทีป่รกึษาทางกฎหมายก่อนลงลายมอืชื่อในขอ้ตกลงหรอืสญัญากบัองคก์รใดๆ ผูร้บัเหมา หรอื
ผูใ้หบ้รกิาร เอกสารเหล่านี้อาจจะมกีารยกเวน้ความรบัผดิหรอืมขีอ้ตกลงทีอ่าจจะท าใหฝ่้ายหน่ึงรอดพน้จาก
ความรบัผดิ และโอนความเสีย่งมาใหแ้ก่สโมสรหรอืภาค โรตารสีากลจะไมร่บัผดิชอบเกีย่วกบัความเจบ็ไข้
หรอืการบาดเจบ็ของบุคคล ซึง่รวมถงึผูร้ว่มโปรแกรม อาสาสมคัร และผูจ้ดั หรอืความสญูเสยีทรพัยส์นิใดๆ 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัแิละนโยบายของโปรแกรมเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพไดจ้ากหลกัสตูร 
Protecting Youth Program Participants ที ่Learning Center 
 
ถ้อยแถลงในการปฏิบติัของโรตารีส าหรบัการท างานกบัเยาวชน 
โรตารสีากลพยายามสรา้งสรรคแ์ละรกัษาสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัส าหรบัเยาวชนทุกคนทีม่สี่วนรว่มใน
กจิกรรมของโรตาร ี  โรแทเรยีน คู่ครองของโรแทเรยีน เพื่อนผูร้ว่มโครงการ และอาสาสมคัรอื่นๆ จะตอ้ง
ปกป้องดแูลเดก็และผูท้ีม่อีายนุ้อยอย่างเตม็ความสามารถเมือ่มกีารตดิต่อกนัและปกป้องพวกเขาจากการ
ล่วงละเมดิทางรา่งกาย เพศ และอารมณ์ 

 
 
 
 








