พื้นฐาน
เหรัญญิกสโมสร
ปี 2019-20

1218 (0618)

ศูนยโรตารีในประเทศไทย

เอกสารพืน้ ฐานเหรัญญิกสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร Club Treasurer Basics ฉบับ
ภาษาอังกฤษที่ Learning Center บนเว็บไซต์ของโรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวน
อย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์
ของเอกสารเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจนขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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รายละเอียดงานของ
เหรัญญิกสโมสร
ในฐานะเหรัญญิกสโมสร ท่านต้องจัดการเรือ่ งการเงินของสโมสรและทาให้มนใจว่
ั ่ ามีการดูแลปกป้ องการเงิน
เป็ นอย่างดีโดยการติดตามเงินเข้าและออก และดาเนินการตามงบประมาณของสโมสร หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
บางอย่างของเหรัญญิกสโมสรมีอาทิ

ก่อนรับตาแหน่ ง
ทบทวนวิธกี ารปฏิบตั ทิ งั ้ หมดกับเหรัญญิกทีก่ าลังจะพ้นตาแหน่ง
พิจารณาทบทวนประวัตกิ ารเงินของสโมสรเพื่อพิจารณารายรับและรายจ่ายทีน่ ่าจะเป็ นไปได้
รับเงิน บันทึกทางบัญชี และวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากเหรัญญิกทีก่ าลังจะพ้นตาแหน่ง
เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA) และการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
เรียนรูว้ ่ามีการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการสโมสรต่างๆ อย่างไร

ในระหว่างปี งบประมาณ
เก็บบันทึกการเงินและประวัตขิ องสโมสรตามกฎหมายการเก็บรักษาเอกสารของท้องถิน่
ทางานกับเลขานุการสโมสรเกีย่ วกับการออกใบแจ้งหนี้ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมแก่สมาชิกสโมสรทุกคน
เก็บค่าบารุงและใช้เงินตามข้อบังคับทางการเงินของสโมสร
จัดการกองทุนของสโมสรและโครงการ รวมทัง้ การจ่ายใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินทุนสนับสนุนและทุนการศึกษา
ทางานร่วมกับมูลนิธโิ รตารีเพื่อส่งเงินบริจาคในนามของสมาชิกสโมสรและจัดการทุนสนับสนุน
มอบรายงานประจาเดือนให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
จัดส่งภาษีของสโมสรหากมีการกาหนดตามประมวลกฎหมายท้องถิน่ และแห่งชาติ

ช่วงปลายวาระ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับเลือกเพื่อวางแผนงบประมาณของปี ต่อไป คณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั ต้อง
อนุมตั งิ บประมาณใหม่
เขียนและนาเสนอรายงานประจาปี อย่างละเอียดเมื่อสิน้ ปี
มอบบันทึกทัง้ หมดให้แก่เหรัญญิกรับเลือก

หากมีคาถามเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องท่าน ส่งอีเมลถึง Rotary Support Center ที่ rotarysupportcenter@rotary.org หรือโทร. +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) ฟรีในสหรัฐและแคนาดา
โรแทเรียนนอกทวีปอเมริกาเหนือควรติดต่อกับสานักงานระหว่างประเทศในพืน้ ที่
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การใช้เครือ่ งมือออนไลน์ของโรตารี
ต้องมันใจว่
่ านายกหรือเลขานุการสโมสรเพิม่ ชื่อท่านเป็ นเจ้าหน้าทีส่ โมสรที่ My Rotary ภายในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ ของปี ต่อไปเพื่อให้ท่านมีสทิ ธิ ์เข้าถึงเครือ่ งมือออนไลน์และข้อมูลของสโมสร หากท่านไม่ม ี
บัญชี My Rotary จะต้องสร้างบัญชีขน้ึ มา
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเครือ่ งมือออนไลน์ของโรตารีดงั นี้:
 สร้างและแบ่งปั นประวัตข
ิ องท่านเพื่อให้งา่ ยต่อการเป็ นเครือข่ายกับมิตรโรแทเรียน
 เข้าร่วมหรือเริม
่ กลุ่มสนทนา (discussion group) เพื่อแบ่งปั นการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและรับฟั งความ
คิดเห็นใหม่ๆ
 ดู dashboard ลิงค์และเอกสารสาคัญ
 ดูแนวโน้ มและข้อมูลประวัตข
ิ องสโมสรที่ Rotary Club Central
 เข้าถึง Learning Center และเรียนรูค
้ อร์สออนไลน์เพื่อช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับปี ทจ่ี ะเป็ น
เหรัญญิกสโมสร
เครือ่ งมือออนไลน์ของโรตารีทาให้การทางานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสโมสรเป็ นไปได้
ง่ายขึน้ และทาให้มนใจได้
ั่
ว่าโรตารีมบี นั ทึกของสโมสรทีถ่ ูกต้อง ท่านต้องลงชื่อ เข้าใช้ My Rotary
เพื่อให้สามารถค้นหาเครือ่ งมือเหล่านัน้ ไปทีแ่ ทป Manage > Club administration
ท่านสามารถใช้ My Rotary ในการ:
 ปรับข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบน
ั
 ทบทวนและปรับแก้ไขเป้ าหมายของสโมสรและความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายที่ Rotary Club Central
 จัดทารายงานต่างๆ ของสโมสร
 ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั
 ดู Daily Club Balance Report ของสโมสร
 ดูใบแจ้งหนี้สโมสรฉบับล่าสุดและรายชื่อสมาชิก
 ตรวจสอบรายงานการบริจาคและการยกย่อง (contribution and recognition reports) รวมทัง้ การ
บริจาคของสโมสรให้แก่ระบบเงินปั นส่วน (SHARE) และโปลิโอพลัส
 ค้นหาทาเนียบทางการ (Official Directory)
ในฐานะผูน้ าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรคนอื่น การ
ยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
เ่ รียกว่าการมอบหมายงานนี้มไิ ด้มงุ่ จะให้เป็ นการปลดเปลือ้ งภาระหน้าที่ หากเพียง
เป็ นการมอบสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรคนอื่นทีม่ บี ญ
ั ชี My Rotary ผูร้ บั มอบงาน
ไม่สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารบริจาคหรือกิจกรรมกลุ่มสนทนา
(discussion group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิ ์เข้าถึงเครือ่ งมือต่างๆ และข้อมูลทีท่ ่านสามารถเข้าถึงได้
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ How to Delegate Your Online Access
2 | เหรัญญิกสโมสร

คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียิ่งในการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคน
อื่นๆ คาถามเหล่านี้ จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
ท่านจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อทางานเป็ นเหรัญญิก?

สโมสรจะจัดงานหาทุนอะไรบ้างในปี น้ี และท่านจะมีส่วนร่วมในฐานะเหรัญญิกได้อย่างไร?

สโมสรจะเตรียมการเพื่อตรวจสอบการเงินอย่างไร?

ท่านจะทางานร่วมกับผู้นาและคณะกรรมการสโมสรเพื่อจัดการกองทุนของสโมสรด้วยความรับผิดชอบได้
อย่างไร?

ท่านจะทางานไปสู่เป้ าหมายอะไรหนึ่งเป้ าหมายในปี ต่อไป และเป้ าหมายนี้สนับสนุ นแผนกลยุทธ์ของสโมสร
อย่างไร?

มีปัญหาอะไรบ้างทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และท่านจะจัดการอย่างไร?
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ค่าบารุง ใบแจ้งหนี้สโมสร
และรายงานการเงิน
สโมสรของท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการและติดตามเงินทีร่ บั เข้าและจ่ายออกไป และดาเนินงานตาม
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ในปี ทผ่ี ่านมา รวมทัง้ การส่งเสริมและทาให้มนใจในการปฏิ
ั่
บตั ทิ างการเงินทีโ่ ปร่งใส ควร
แต่งตัง้ คณะกรรมการการเงินเพื่อดูแลและช่วยในการวางแผนทีท่ าให้เกิดความต่อเนื่อง หากเป็ นไปได้
เลขานุการและเหรัญญิกทางานร่วมกับนายกเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเงินของสโมสรได้รบั การตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารสโมสรและชาระใบแจ้งหนี้ตามเวลา ท่านจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลายเรือ่ งร่วมกัน เช่น
 เก็บและบันทึกเงินค่าบารุง
 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และชาระเงินตามเวลา
 จัดการกับการค้างชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ส่งเงินบริจาคให้มล
ู นิธโิ รตารีในนามของสโมสร
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะมีแนวทางการทางานอย่างไรเพื่อช่วยให้สโมสรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบารุงและค่าธรรมเนี ยม
โรแทเรียนต้องชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมให้สโมสร โรตารีสากล และมักจะต้องให้ภาคด้วย

ค่าบารุงสโมสร
สโมสรของท่านกาหนดจานวนเงินค่าบารุงสโมสรทีส่ มาชิกต้องจ่ายและหากสโมสรมีการเก็บค่าธรรมเนียม
แรกเข้าว่าจะเป็ นจานวนเท่าใดและจะเรียกเก็บเมือ่ ใด เงินค่าบารุงเหล่านี้ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชุม
ค่าอาหาร ค่าของขวัญวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
หากสมาชิกไม่ชาระค่าบารุงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกาหนด เลขานุการสโมสรต้องส่งจดหมายเตือน
โดยระบุจานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้และวันครบกาหนดทีต่ อ้ งชาระ หากยังไม่ชาระภายใน 10 วันทีไ่ ด้รบั แจ้งเตือน
คณะกรรมการบริหารอาจจะเลือกทาการเพิกถอนสมาชิกภาพ
คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณาคืนสมาชิกภาพให้เมือ่ สมาชิกนัน้ ส่งคาขอเป็ นทางการและชาระหนี้คง
ค้างทัง้ หมดแก่สโมสร

ค่าบารุงภาค
ภาคของท่านอาจจะเรียกเก็บค่าบารุงเพื่อให้เงินสนับสนุ นกิจกรรมทีภ่ าคอุปถัมภ์ หากมีการเรียกเก็บ
เหรัญญิกจะต้องเก็บเงินจากสมาชิกและส่งต่อไปยังภาค จานวนเงินค่าบารุงจะได้รบั อนุมตั ใิ นแต่ละปี ในการ
อบรมภาคประจาปี การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค หรือการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
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ใบแจ้งหนี้ สโมสร (ค่าบารุงโรตารีสากล)
โรตารีสากลแจ้งหนี้สโมสรปี ละ 2 ครัง้ สาหรับค่าบารุงรายหัวและค่าสมาชิกเข้ากลางปี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของโรตารีสากล ท่านจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนมกราคม ท่านอาจจะชาระ
หรือดูใบแจ้งหนี้สโมสรได้ท่ี My Rotary ไปทีแ่ ท็ป Manage > Club Administration เพื่อดูใบแจ้งหนี้สโมสร
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Club Invoice FAQ
 ค่าบารุงโรตารีสากลรายหัว
อัตราสาหรับปี โรตารี 2019-20 คือ คนละ 34 เหรียญต่อครึง่ ปี หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี ค่าบารุงจะยังคงเท่าเดิมต่อไปหลังจากปี 2019-20 ค่าบารุงโรตารีสากลจะ
คานวณจากจานวนสมาชิกทีร่ ายงานแก่โรตารีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 มกราคม ของทุกปี
เนื่องจากต้องชาระเงินเต็มจานวนและไม่สามารถปรับเปลีย่ นได้ จึงเป็ นเรือ่ งสาคัญทีท่ ่านต้องทางาน
ร่วมกับเลขานุการและนายกเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั
 ค่าธรรมเนี ยมโรตารีสากล
โรตารียงั คงเรียกเก็บค่าบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสาร ค่าธรรมเนียมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยซึง่ เป็ นข้อบังคับ โรแทเรียน 2 คนซึง่ อยู่บา้ นเดียวกันอาจจะเลือก
บอกรับนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสารฉบับภูมภิ าคของสโมสรร่วมกันได้ ค่าธรรมเนียมของ
นิตยสารภูมภิ าคบางฉบับถูกเรียกเก็บโดยตรงจากบรรณาธิการ
สโมสรในบางประเทศอาจจะต้องมีขอ้ พิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งค่าบารุงและค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อกับ
ผูแ้ ทนการเงินหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ตัวอย่างเช่น:
➢ สโมสรทีใ่ ห้บริการโดยโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มโี ครงสร้างค่าบารุงทีแ่ ตกต่าง
ออกไป
➢ สโมสรในประเทศออสเตรเลียอยูภ่ ายใต้ระบบภาษีสนิ ค้าและบริการเกีย่ วกับค่าบารุงโรตารีสากล
ภาคและสโมสรรวมทัง้ การบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารภูมภิ าค
➢ สโมสรในอินเดียอยู่ภายใต้ระบบภาษี บริการเกี่ยวกับค่าบารุงโรตารีสากล ภาคและสโมสร รวมทัง้
ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่โรตารี ยกเว้นค่าบอกรับสมาชิกนิตยสารโรตารี
➢ ในบางประเทศ การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของสโมสร (เช่น เพิม่ ค่าบารุง) จะต้องมีการจดทะเบียน
กับรัฐบาลด้วย
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การสิ้ นสุดสมาชิ กภาพและการขอคืนสมาชิ กภาพของสโมสร
หากสโมสรไม่ชาระใบแจ้งหนี้ โรตารีสากลจะสิน้ สุดสมาชิกภาพและสโมสรจะไม่ได้รบั บริการใดๆ จากโรตารี
หรือภาคอีกต่อไป โรตารียงั อาจจะระงับการให้บริการ (Suspension) หรือยุบเลิก (Termination) สโมสรได้
หากมีสมาชิกคนใดใช้เงินทุนจากมูลนิธโิ รตารีในทางทีผ่ ดิ นโยบายการสิน้ สุดสมาชิกภาพและการขอคืน
สมาชิกภาพระบุไว้ดงั นี้
ใบแจ้งหนี้ สโมสรจะถูก
จัดทาในวันที่ 1 กรกฎาคม
และ 1 มกราคม
• จะมีการส่งใบแจ้งเตือนให้
สโมสรทีเ่ ป็ นหนี้ $250
หรือมากกว่า หรือ
มากกว่า 60 วันหลังวัน
ครบกาหนด
• สโมสรทีม
่ หี นี้คา้ งจ่าย
$250 หรือมากกว่า จะถูก
ยุบเลิกหลังจากวันครบ
กาหนดจ่ายแล้ว 120 วัน

ข้อกาหนดในการขอคืน
สมาชิ กภาพ
สโมสรมีเวลา 150 วัน
(5 เดือน) ในการสมัครขอคืน
สมาชิกภาพ
ในการขอคืนสมาชิกภาพ
• ต้องชาระเงินคงค้าง
ทัง้ หมดในอดีตตัง้ แต่
เริม่ ต้นทีถ่ ูกยุบเลิก
• ต้องชาระค่าขอคืนสมาชิก
ภาพ $30 ต่อสมาชิกหนึ่ง
คน

การสูญเสียใบชาร์เตอร์
• หากสโมสรไม่ดาเนินการ
ความรับผิดชอบด้าน
การเงินทัง้ หมดภายใน
150 วัน (5 เดือน) ทีถ่ ูก
ยุบเลิก สโมสรจะสูญเสีย
ใบชาร์เตอร์เดิม
• สโมสรไม่สามารถขอคืน
สมาชิกภาพได้อกี

รายงานการเงิน
เหรัญญิกมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทารายงานดังต่อไปนี้:
 จัดทารายงานการเงินส่งให้คณะกรรมการบริหารสโมสรทุกเดือน
 นาเสนอรายรับและรายจ่ายประจาเดือนของสโมสร
 แบ่งปั นผลของความพยายามในการหาทุนและงบประมาณในภาพรวมของแต่ละเดือน
 ให้ขอ
้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามทีจ่ าเป็ นในการประชุมสโมสร ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและการประชุมสโมสรจะต้องมีบนั ทึกงบการเงินและรายจ่ายทีต่ รงกับยอดจ่ายจริง ต้องเก็บ
บันทึกไว้ทุกครัง้ เผื่อกรณีทส่ี โมสรจะต้องอธิบายการใช้เงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 เขียนรายงานประจาปี ทม
่ี รี ายละเอียดครบถ้วนเมือ่ สิน้ ปี โรตารี จ้างนักบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตใิ ห้
ตรวจสอบกิจกรรมการเงินของสโมสรทุกปี ในบางกรณี เหรัญญิกอาจจะรับหน้าทีก่ รอกแบบฟอร์ม
ภาษีให้สโมสรด้วย ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายภาษีของประเทศด้วย อาจจะมีขอ้ กาหนดพิเศษหาก
สโมสรของท่านแยกกองทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อมูลนิธ ิ หรือหากเป็ นรูปแบบของบริษทั หรือ
สมาคม ควรปรึกษาข้อสงสัยเกีย่ วกับภาษาเฉพาะด้านกับผูเ้ ชีย่ วชาญในสโมสรหรือในชุมชน

6 | เหรัญญิกสโมสร

เจ้าหน้าทีส่ โมสรสามารถเข้าถึงรายงานการบริจาคและการยกย่องได้ท่ี My Rotary เมือ่ เริม่ ต้นปี เลขานุการ
ควรมอบรายงานการเงินของสโมสรในปี ทผ่ี ่านมาให้แก่เหรัญญิกเพื่อจะได้เห็นว่ามีหนี้คงค้างทีต่ อ้ งชาระหรือ
มีค่าธรรมเนียมทีต่ อ้ งเก็บ เลขานุการควรทางานกับเหรัญญิกเพื่อเตรียมรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นาเสนอในการประชุมครัง้ แรกของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ต้องมันใจว่
่ า สถานภาพการเงินของสโมสรทีบ่ นั ทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแสดง
งบประมาณทีถ่ ูกต้องของสโมสร

การจัดทางบประมาณสาหรับปี ต่อไป
คณะกรรมการบริหารสโมสรรับเลือกจะต้องจัดทางบประมาณใหม่สาหรับปี โรตารีของพวกเขา เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารรับเลือกไม่สามารถตัดสินใจได้จนกว่าจะรับตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ งบประมาณของ
ปี ถดั ไปจึงต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและลดความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงอย่างสุดขีดเมือ่ วางแผนงานงบประมาณ
เหรัญญิกรับเลือกและคณะกรรมการบริหารรับเลือกควรดาเนินการดังนี้
 พิจารณาประวัตก
ิ ารเงินของสโมสรเพื่อทีจ่ ะกาหนดรายรับและรายจ่ายทีน่ ่ าจะเป็ น
 ร่วมมือกับเหรัญญิกคนปั จจุบน
ั และคณะกรรมการบริหารชุดปั จจุบนั เพื่อหารือว่าควรจะใส่อะไรไว้ใน
งบประมาณปี หน้าบ้าง
 จัดทาข้อกาหนดเรือ
่ งลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามให้เป็ นปั จจุบนั ทัง้ สาหรับสมุดเช็คและการถอนเงิน
จากธนาคาร เมือ่ มีการเปลีย่ นตาแหน่งและบทบาทของเจ้าหน้าที่
 แบ่งรายรับและรายจ่ายในงบประมาณออกเป็ นส่วนสาหรับการดาเนินงานของสโมสรและส่วน
กองทุนเพื่อการกุศล
 ตัง้ กองทุนสารอง หากสโมสรยังไม่มก
ี องทุนนี้
ท่านสามารถหาเอกสารปฏิบตั งิ านเรือ่ งงบประมาณซึง่ สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ท่ี Learning Center ใน
คอร์ส Club Treasurer Basics
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การบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี
และทุนสนับสนุน
มูลนิธโิ รตารีเป็ นเครือ่ งมือเพื่อทาการกุศลของโรตารีและได้รบั การสนับสนุ นจากการบริจาคเงินโดยสมัครใจ
จากสมาชิกและมิตรสหายของโรตารีเท่านัน้ ในฐานะเหรัญญิก ท่านอาจจะเป็ นผูส้ ่งเงินบริจาค ช่วยสมัคร
ขอรับทุนและควบคุมดูแลทุนสนับสนุน ขอให้คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของภาคหรือของสโมสรช่วยเหลือ
ตามต้องการ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีเ่ มนู Global Grants ที่ My Rotary
เหรัญญิกสโมสรดาเนินการและเก็บรักษาบันทึกการบริจาคเงินทีม่ ไิ ด้ทาผ่าน My Rotary เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
เหรัญญิกมีคุณสมบัตเิ ข้าถึงรายงานของมูลนิธทิ เ่ี กีย่ วกับการบริจาคเงินของสมาชิกสโมสรได้ เลขานุการควร
จะรายงานชื่อของเหรัญญิกที่ My Rotary

การบริจาคเงิน
บุคคลและสโมสรสามารถบริจาคเงินให้มลู นิธเิ มือ่ ใดก็ได้ท่ี My Rotary และที่ Rotary.org โดยบัตรเครดิต
หรือส่งเช็ค ธนาณัติ เช็คเดินทางหรือโอนเงินโดยสังจ่
่ าย The Rotary Foundation ในบางประเทศ ผูบ้ ริจาค
อาจจะได้รบั ประโยชน์ดา้ นภาษีดว้ ย หากมีคาถามโปรดติดต่อกับสานักงานระหว่างประเทศ เจ้าหน้าทีส่ โมสร
อื่นๆ อาจจะส่งเงินบริจาคในนามของสโมสรหรือสมาชิกสโมสรคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
 หลังจากการลงชื่อเข้าใช้ท่ี My Rotary แล้ว ไปที่ Manage > Club & District Administration >
Club Giving ซึง่ จะมีตวั เลือกในการบริจาคจากสโมสรหรือในนามของสมาชิกสโมสร
 การบริจาคของแต่ละบุคคลอาจส่งทางไปรษณีย ์ อีเมล หรือแฟกซ์ โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาคเงิน
ให้มลู นิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Contribution Form)
 เมือ
่ มีการส่งเงินบริจาคหลายๆ รายพร้อมกัน ควรกรอกแบบฟอร์มการบริจาคหลายราย (Multiple
Donor Form)
 หากส่งการบริจาคนอกเหนือจากทีเ่ ป็ นเงินแล้ว เช่น หุน
้ หลักทรัพย์ กรมธรรม์ประกันชีวติ ทรัพย์สนิ
และมรดก ติดต่อกับพนักงานทีส่ านักงานใหญ่โรตารีหรือสานักงานระหว่างประเทศของท่านเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมจากนโยบายการรับเงิน (Gift Acceptance Policy)
 มอบใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าบารุงและการบริจาคเงินให้สมาชิก
หากมีคาถามเกีย่ วกับกฎหมายท้องถิน่ หรือวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ติดต่อไปยังสานักงานระหว่างประเทศทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือผูแ้ ทนดูแลการเงิน
ในบังคลาเทศ ชิลี โคลอมเบีย เนปาล ปากีสถาน เปรู ศรีลงั กา ยูเครน เวเนซูเอล่า และประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ าย
การเงิน (Financial Representatives) ทีส่ ามารถตอบคาถามด้านการบริหารและส่งคาถามไปยังพนักงานของโรตารีสากลและมูลนิธิ
ตามความเหมาะสม
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มูลนิธิของสโมสร
หากสโมสรของท่านมีหรือวางแผนจะก่อตัง้ มูลนิธ ิ ต้องมันใจว่
่ าเป็ นไปตามกฎหมายในท้องถิน่ ในบาง
ประเทศ มูลนิธจิ ะต้องจดทะเบียนกับรัฐบาลและทาตามกฎระเบียบเฉพาะเรือ่ ง เช่น เมือ่ สโมสรรับเงินบริจาค
เข้ามูลนิธขิ องตนเอง จะต้องออกใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีจากมูลนิธ ิ หารือกับเจ้าหน้าทีภ่ าษีในท้องถิน่
เกีย่ วกับข้อกาหนดในการรายงาน
หากท่านส่งเช็คของมูลนิธขิ องสโมสรไปให้มลู นิธโิ รตารี เช็คนัน้ จะถูกดาเนินการเสมือนเป็ นการบริจาคของ
มูลนิธนิ นั ้ สมาชิกจะไม่ได้รบั การยกย่อง หากมีการส่งชื่อพร้อมการบริจาค ผูบ้ ริจาคแต่ละรายจะได้รบั คะแนน
การยกย่องตามความเหมาะสม แต่จะไม่ได้รบั ใบเสร็จรับรองเรือ่ งภาษีจากมูลนิธโิ รตารีสาหรับการบริจาค
เช่นนี้ เนื่องจากเป็ นความรับผิดชอบของมูลนิธขิ องสโมสร
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การจัดการความเสีย่ ง
ท่านสามารถปกป้ องทรัพย์สนิ ของสโมสรและป้ องกันตัวท่านเองรวมทัง้ สโมสรจากความรับผิดชอบโดยการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเสีย่ งทีเ่ ป็ นไปได้ซง่ึ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมสโมสร การตระหนักถึงความเสีย่ งและ
การจัดการความเสีย่ งจะช่วยปกป้ องสมาชิก ผูร้ ว่ มโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสรได้
ประชุมกับเหรัญญิกทีก่ าลังจะหมดหน้าทีเ่ พื่อเรียนรูว้ ่าสโมสรของท่านใช้การควบคุมและกระบวนการ
อะไรบ้าง และอะไรทีอ่ าจจะต้องกาหนดขึน้ ในระหว่างปี ทท่ี ่านทาหน้าที่
ไม่ว่าท่านจะจัดประชุม งานหาทุน หรือทางานร่วมกับคนหนุ่ มสาว ความรับผิดชอบในการจัดการความเสีย่ ง
เป็ นหน้าทีข่ องท่าน ในบริบทนี้ “การจัดการความเสีย่ ง” หมายถึงกระบวนการในเชิงรุกทีม่ ุ่งหมายจะบ่งชี้
สาเหตุแห่งการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ และพิจารณากาหนดว่าจะป้ องกันหรือลดผลกระทบทางการเงินได้
อย่างไร ในการจัดการความเสีย่ ง ต้องดาเนินการดังนี้
 ทบทวนกิจกรรมจากมุมมองทีว
่ ่า “มีอะไรทีอ่ าจจะผิดพลาดได้?”
 ปรับแก้กจ
ิ กรรมเพื่อลดความเสีย่ ง
 ใช้สญ
ั ญาและข้อตกลงเพื่อกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ชดั เจน
(หารือกับทีป่ รึกษากฎหมายในท้องถิน่ เพื่อร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายต่างๆ)
 ดาเนินงานตามนโยบาย วิธป
ี ฏิบตั ิ และคาแนะนาทีก่ าหนดไว้แล้ว
สโมสรควรขอรับคาแนะนาจากทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาการประกันภัยเกีย่ วกับการป้ องกัน
ความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ขอคาแนะนาจากทีป่ รึกษามืออาชีพเกี่ยวกับการจัดตัง้ สโมสร (หรือกิจกรรม)
ในรูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ความคุม้ ครองประกันภัยความรับผิดชอบตามทีเ่ หมาะสม
สโมสรในสหรัฐอเมริกาและในอาณาเขตรวมทัง้ สิทธิครอบครองได้รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตจิ ากการ
ประกันภัยความรับผิดชอบทัวไปและการประกั
่
นภัยในการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที/่
ลูกจ้างผ่านโปรแกรมทีโ่ รตารีสากลจัดเตรียมการให้
สโมสรทีอ่ ยูน่ อกสหรัฐอเมริกาควรพิจารณาซือ้ ประกันภัยถ้าหากว่ายังไม่ม ี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) มาตรา 72.050
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