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ข้อ 1 คณุสมบติัของภาค 
ในการทีจ่ะเขา้รว่มโปรแกรมทุน District Grants และ Global Grants ภาคจะตอ้งด าเนนิกระบวนการมคุีณสมบตัใิน
ระบบออนไลน์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์โดยการยนิยอมท าตามขอ้ก าหนดทางการเงนิและการดแูลเงนิของมลูนิธใินบนัทกึความ
เขา้ใจนี้ การด าเนนิการตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ จะท าใหภ้าคมคุีณสมบตัแิละมสีทิธิท์ีจ่ะเขา้รว่มใน
โปรแกรมทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตาร ี
 

(ก) ภาคตอ้งรบัผดิชอบการใชเ้งนิของทุนสนับสนุนทีภ่าคอุปถมัภ ์ไม่ว่าใครจะเป็นผูด้แูลควบคุมกต็าม 
(ข) ภาคมหีน้าทีร่บัผดิชอบทุนสนบัสนุนทีส่โมสรอุปถมัภ ์หากสโมสรทีอุ่ปถมัภถ์ูกยุบเลกิ หรอือกีนัยหนึ่ง ไม่

สามารถรบัผดิชอบเรื่องทุนสนับสนุนได ้ 
(ค) เพื่อทีจ่ะรกัษาสถานภาพการมคุีณสมบตั ิ ภาคตอ้งปฏบิตัติามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) นี้ รวมทัง้นโยบาย

ต่างๆ ทีบ่งัคบัใชข้องมลูนิธโิรตาร ี
(ง) คุณสมบตัอิาจจะถูกระงบัหรอืเพกิถอนสทิธจิากสาเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. การใชทุ้นสนับสนุนผดิประเภทหรอืจดัการการเงนิของทุนสนับสนุนในทางทีผ่ดิ หรอืไม่สามารถแกไ้ขขอ้
กล่าวหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ไม่จ ากดัแค่เพยีงการโกง, การปลอมแปลง, การปลอมสมาชกิภาพ, 
การละทิง้โดยสิน้เชงิ, การกระท าทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความผาสุก หรอืความปลอดภยัของผูร้บั
ประโยชน์, การบรจิาคทีไ่ม่เหมาะสม, การใชทุ้นสนบัสนุนเพื่อผลประโยชน์สว่นตน, ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ทีไ่ม่เปิดเผย, การมเีอกสทิธใินทุนสนับสนุนของปัจเจกบุคคล, การรายงานเทจ็, การบอกราคาเกนิจรงิ, 
การยอมรบัเงนิจากผูร้บัประโยชน์, กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย, การใชทุ้นสนับสนุนผดิวตัถุประสงค ์

2. การปฏเิสธสโมสรทีม่คุีณสมบตัโิดยไม่มสีาเหตุเพยีงพอ  
(จ) ภาคจะตอ้งร่วมมอืในการตรวจสอบการเงนิ ทุนสนบัสนุน หรอืการด าเนินงาน 
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ข้อ 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีภาค 
ผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก และประธานคณะกรรมการมลูนธิโิรตารภีาค  เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในเรื่องการมี
คุณสมบตัขิองสโมสรและภาค นอกเหนือไปจากการดแูลการด าเนินงานของทุนสนับสนุนของมลูนิธอิย่างเหมาะสม 
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีภ่าค คอื 

1. ด าเนินการ จดัการ และรกัษากระบวนการจดัท าคุณสมบตัขิองภาคและสโมสร 
2. จดัใหม้มีาตรการการดแูลและวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการจดัการทุนสนับสนุนของมลูนิธอิย่างเหมาะสม 
3. ปฏบิตัติาม บงัคบัใช ้ประกาศเผยแพร่ และใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนในเรื่องของขอ้ก าหนดและเงือ่นไข

ส าหรบัทุนสนบัสนุน Global Grants และ District Grants 
4. ท าใหม้ัน่ใจว่าทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนสนับสนุนจะด าเนินกจิกรรมในแนวทางทีห่ลกีเลีย่งการมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 

ข้อ 3 คณุสมบติัของสโมสร 
ภาครบัผดิชอบในการท าใหส้โมสรในภาคมคุีณสมบตั ิ ในการทีจ่ะมคุีณสมบตัไิด ้สโมสรจะตอ้งยนิยอมตามบนัทกึความ
เขา้ใจของสโมสรและสง่สมาชกิสโมสรอย่างน้อย 1 คนเขา้ร่วมในการสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตารี
ของภาค 

(ก) สโมสรตอ้งมคุีณสมบตัเิพื่อขอรบัทุน Global Grants ของมลูนิธโิรตาร ีสโมสรไม่จ าเป็นตอ้งมคุีณสมบตัเิพื่อ
ขอรบัทุน District Grants 

(ข) ภาคอาจจะตัง้ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัการมคุีณสมบตัขิองสโมสรเพื่อเป็นการค านึงถงึกฎหมายทอ้งถิน่ที่
เกีย่วขอ้งหรอืสถานการณ์เฉพาะของภาค  สโมสรทุกสโมสรในภาคจะตอ้งสามารถท าตามขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ
ได ้ ภาคไม่สามารถก าหนดใหม้กีารบรจิาคเงนิแก่มลูนธิโิรตารเีป็นขอ้ก าหนดในการมคุีณสมบตัขิองสโมสร 

(ค) ภาคทีม่คุีณสมบตัอิาจจะจดัสรรทุนสนับสนุนภาคของมลูนิธโิรตารใีหส้โมสรทีไ่ม่มคุีณสมบตัใินภาคของตน
หรอืภาคอื่นได ้ อย่างไรกต็าม ภาคยงัคงตอ้งมคีวามรบัผดิชอบเตม็ทีใ่นการใชทุ้นสนับสนุนเหล่านัน้  การที่
สโมสรทีไ่ม่มคุีณสมบตัไิม่สามารถท าตามนโยบายของมลูนิธโิรตารทีีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด รวมทัง้ขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของทุน District Grants  อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อสถานภาพการมคุีณสมบตัขิองภาค 

 

ข้อ 4 แผนจดัการการเงิน 
ภาคตอ้งมแีผนจดัการการเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหม้กีารบรหิารเงนิทนุสนับสนุนทีต่รงต่อหลกัการ 
 
แผนจดัการการเงนิจะตอ้งประกอบดว้ยมาตรการดงัต่อไปนี้ 

1. รกัษามาตรฐานของการท าบญัช ีรวมทัง้การบนัทกึรายการรบั-จ่ายทัง้หมด  
2. จ่ายทุนสนับสนุนตามความเหมาะสม  
3. มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการจดัการเงนิทุน 
4. จดัตัง้ระบบรายการทรพัยส์นิส าหรบัอุปกรณ์และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีจ่ดัซื้อโดยใชเ้งนิทุนสนบัสนุน และ

เกบ็รกัษาบนัทกึสิง่ของทีจ่ดัซื้อ ผลติ หรอืแจกจ่าย ในกจิกรรมของทุนสนับสนุน 
5. ท าใหม้ัน่ใจว่ากจิกรรมของทุนสนับสนุนทัง้หมด รวมทัง้การแลกเปลีย่นเงนิตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย

ทอ้งถิน่ 
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ข้อ 5 การประเมินการเงินประจ าปี  
ตอ้งมกีารประเมนิแผนจดัการการเงนิทุกปี การประเมนิการเงนิคอืการประเมนิการควบคุมและการรว่มมอืทางการเงนิ 
ภาคตอ้งเลอืกว่าจะใชบ้รษิทัอสิระหรอืคณะกรรมการตรวจสอบการเงนิมลูนิธโิรตารขีองภาคเพื่อท าการประเมนิการเงนิ
ประจ าปี 

(ก) การประเมนิการเงนิมขีอบเขตทีเ่ลก็กว่าการตรวจสอบงบดลุหรอืการตรวจบญัชอีย่างมาก และจะรวมถงึ 
1. การยนืยนัว่าภาคจะท าตามแผนจดัการการเงนิ 
2. การตรวจสอบค่าใชจ้่ายของ District Grants และ Global Grants ทีภ่าคอุปถมัภซ์ึง่รวมถงึ 

(1) การเลอืกใชต้วัอย่างของรายจ่ายและกระทบยอดกบัเอกสารประกอบ 
(2) การตรวจสอบรายการใชจ้่ายทัง้หมดเพื่อใหม้ัน่ใจว่าใชจ้่ายเงนิทุนตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของทุน

สนับสนุนทีไ่ดร้บั 
(3) ยนืยนัว่ามกีระบวนการประกวดราคาทีม่กีารแขง่ขนักนัส าหรบัการใชจ้า่ยทีส่ าคญัทุกรายการ 
(4) ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มกีารควบคุมอย่างเหมาะสม 

3. การพจิารณาวา่ธุรกรรมการเงนิทุกรายการและกจิกรรมโครงการซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัทุนสนับสนุนได้
ด าเนินการตามมาตรฐานขึน้ต ่าในการปฏบิตัทิางธุรกจิ 
(1) การยนืยนัว่าจะท าตามขอ้ก าหนดในการเกบ็รกัษาเอกสารของมลูนิธ ิ
(2) กระบวนการอื่น ๆ ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบการเงนิของมลูนิธโิรตารภีาค หรอืบรษิทัทีเ่ป็นอสิระ

เหน็ว่าจ าเป็น 
4. รายงานสิง่ทีค่น้พบจากการประเมนิการเงนิประจ าปีซึง่จะตอ้งสง่ใหส้โมสรในภาค ภายใน 3 เดอืน

หลงัจากสิน้สุดปีโรตารทุีกปี 
(ข) หากภาคมคีณะกรรมการตรวจสอบการเงนิมลูนธิโิรตารภีาคเป็นผูป้ระเมนิ  คณะกรรมการจะตอ้งไม่มผีูท้ีม่ ี

ความเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัทุนสนับสนุนของมลูนิธแิละจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัของโรตารี
สากล (RI Bylaws) ซึง่รวมถงึ 

(1) มกีรรมการอย่างน้อย 3 คน 
(2) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอดตีผูว้่าการภาค หรอืบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ

บญัช ี
 

ข้อ 6 ขอ้ก าหนดในเรื่องบญัชี 
ในการรบัทุนสนับสนุน ภาคจะตอ้งมบีญัชธีนาคารโดยเฉพาะและภาคเป็นผูค้วบคุมดแูล และใชเ้พื่อการรบัจ่ายเงนิทุน
สนับสนุนของมลูนิธโิรตารนีัน้ 

(ก) บญัชขีองภาคจะตอ้ง 
1. มผีูท้ีม่อี านาจลงนามทีเ่ป็นโรแทเรยีนอย่างน้อย 2 คนจากภาคเพื่อการเบกิจ่ายเงนิ 
2. เป็นบญัชทีีไ่ม่มดีอกเบีย้เงนิฝากหรอืมน้ีอยทีสุ่ด 

(ข) ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัมาไม่ว่าจะเท่าใดกต็าม ตอ้งมกีารบนัทกึเป็นเอกสารและน าไปใชใ้นกจิกรรมทีม่คุีณสมบตัิ
เหมาะสมซึง่ไดร้บัอนุมตัแิลว้ หรอืสง่คนืมลูนิธโิรตาร ี

(ค) ตอ้งเปิดบญัชสี าหรบัทุนสนบัสนุนทีภ่าคอุปถมัภแ์ต่ละทุน และใชช้ื่อบญัชทีีบ่่งชดัเจนว่าใชส้ าหรบัเงนิทุน
สนับสนุน 

(ง) ตอ้งไม่ฝากทุนสนับสนุนในบญัชเีพื่อการลงทุน รวมทัง้กองทุนรวม บญัชฝีากประจ า พนัธบตัร และหุน้ 
(จ) ตอ้งมรีายการการเงนิของธนาคาร (bank statement) ประกอบรายการรบัและจ่าย 
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(ฉ) ภาคจะตอ้งมแีผนงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัการโอนการดแูลบญัชธีนาคารในกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงผูน้ า 

 

ข้อ 7 รายงานการใช้เงินทุนสนับสนุน 
การรายงานทุนสนับสนุนเป็นเรื่องส าคญัอย่างหนึ่งของการจดัการและดแูลการเงนิทุนสนับสนุน  ภาคตอ้งก าหนด
วธิกีารท ารายงาน 

(ก) ภาคตอ้งรายงานการใชเ้งนิ DDF ทัง้หมดแก่สโมสรในภาคโดยการ 
1. แจกรายงานประจ าปีในทีป่ระชุมภาคซึง่สโมสรหลาย ๆ สโมสรไดร้บัเชญิหรอืมสีทิธิม์ารว่มประชุม  ซึง่

ตอ้งมรีายงานรายละเอยีดค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการทีไ่ดร้บัทุนสนับสนุน  รวมทัง้ชื่อของภาค สโมสร 
หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัเงนิ 

2. ลงรายละเอยีดขอ้มลูการเงนิของทุนสนับสนุนนัน้ ๆ ในการสือ่สารรายเดอืนของผูว้่าการภาค 
(ข) ภาคตอ้งยดึมัน่ในขอ้ก าหนดการรายงานทุนสนบัสนุนของมลูนิธโิรตารทีัง้หมด   

 

ข้อ 8 การเกบ็รกัษาเอกสาร 
ภาคจะตอ้งจดัตัง้และใชร้ะบบการเกบ็รกัษาบนัทกึต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการมี
คุณสมบตัแิละทุนสนบัสนุนของมลูนิธโิรตาร ี การเกบ็รกัษาเอกสารต่าง ๆ เป็นการแสดงความโปร่งใสในการจดัการ
เงนิทุนสนับสนุนและช่วยในการเตรยีมการจดัท างบดุลการเงนิเพื่อการตรวจสอบและประเมนิการเงนิ 
 

(ก) เอกสารทีจ่ะตอ้งเกบ็รกัษามดีงัต่อไปนี้ แต่มไิดจ้ ากดัเพยีงเท่านี้ 
1. ขอ้มลูธนาคาร และส าเนารายงานการเงนิทีผ่่านมา 
2. เอกสารเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองสโมสร 

(1) บนัทกึความเขา้ใจของสโมสรทีล่งนามแลว้ 
(2) บนัทกึการเขา้ร่วมการสมัมนาการจดัการทุนสนบัสนุนของสโมสร 

3. รายละเอยีดเกีย่วกบัทุนสนบัสนุน District Grants และ Global Grants ทีภ่าคอุปถมัภ์ 
(1) รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากสโมสรและหน่วยงานทีร่บัทุน District Grants  
(2) ใบเสรจ็รบัเงนิและใบแจง้หนี้จากการสัง่ซื้อต่าง ๆ ดว้ยเงนิทุนสนับสนุน 

4. เอกสารแผนงานและวธิปีฏบิตังิาน ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) แผนการจดัการการเงนิ 
(2) กระบวนการการเกบ็รกัษาเอกสารและการจดัเกบ็ขอ้มลู 
(3) แผนการสบืทอดงานในเรื่องลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามสมดุบญัชธีนาคาร การเกบ็รกัษาเอกสาร

และขอ้มลู 
(4) ระบบการตดิตามรายงานการใชเ้งนิผดิประเภทหรอืการจดัการการเงนิทีผ่ดิพลาด 

5. รายงานประจ าปีจากการประเมนิการเงนิ และการใชเ้งนิจากทุนสนับสนุน 
(ข)  บนัทกึของภาคตอ้งสามารถเขา้ถงึและจดัใหโ้รแทเรยีนในภาคได้ 
(ค)  ตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารอย่างน้อย 5 ปี หรอืนานกว่านัน้ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด 
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ข้อ 9 วิธีการรายงานและแก้ไขปัญหาการใช้เงินทุนสนับสนุนในทางท่ีผิด 
กระบวนการมคุีณสมบตักิ าหนดใหภ้าคตอ้งมกีารตดิตาม สอบสวน และแกไ้ขปัญหา รายงานการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิหรอื
การจดัการการเงนิของทุนสนับสนุนทีผ่ดิพลาด  การเตรยีมหาวธิกีารเอาไวก่้อนทีจ่ะเกดิปัญหาจะช่วยสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีจ่ะท าใหเ้กดิการสอบสวนทียุ่ตธิรรม และสารของการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิไม่ยากเกนิกว่าจะรบัได ้

(ก) ภาคจะตอ้งสรา้งระบบทีจ่ะอ านวยความสะดวกในการตดิตามรายงานการใชเ้งนิทุนสนับสนุนในทางทีผ่ดิ 
หรอืการจดัการการเงนิของทุนสนับสนุนทีผ่ดิพลาด 

(ข) ภาคตอ้งท าการสอบสวนรายงานทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิหรอืการจดัการการเงนิของทุน
สนับสนุนทีผ่ดิพลาด   

(ค) ภาคตอ้งรายงานการใชเ้งนิในทางทีผ่ดิซึง่อาจจะเกดิขึน้เป็นรปูธรรมหรอืการจดัการการเงนิของทุนสนับสนุน
ทีผ่ดิพลาด 

 


