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ธรรมนูญมาตรฐานของกลุ่มบ าเพ็ญประโยชนช์ุมชนโรตารี 

[แกไ้ขโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล มต ิ173, มถุินายน 2560] 
 
มาตรา 1 – ช่ือ 
 

ชื่อขององคก์รนี้คอื กลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำร ี
 

 
 

อุปถมัภโ์ดยสโมสรโรตำร ี
 

 
 
 
มาตรา 2 – วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำร ีคอื ช่วยใหชุ้มชนสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนเอง
โดยกำรพฒันำและมสีว่นร่วมในควำมคดิรเิริม่ในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนื 

เป้ำหมำยของโปรแกรมกลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำร ีคอื 

1) พฒันำกำรเป็นผูร้่วมโปรแกรมระหว่ำงโรแทเรยีนและผูท้ี่มใิช่โรแทเรยีนเพือ่กำรยกระดบัชุมชนร่วมกนั 

2) สนับสนุนสมำชกิในชุมชนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ตระหนักถงึควำมสำมำรถเฉพำะตวัในกำรบ่งชี้
ควำมห่วงใยทีเ่ป็นปัญหำมำกทีส่ดุและวธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

3) สง่เสรมิกำรแก้ไขปัญหำแบบยัง่ยนืต่อควำมต้องกำรของชุมชน โดยใหทุ้กภำคส่วนของชุมชนมสีว่นร่วมในกำร
พฒันำและด ำเนินโครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ที่ก ำหนด 

 
มาตรา 3 – การอปุถมัภ ์

กลุม่ตอ้งไดร้บักำรอุปถมัภจ์ำกสโมสรโรตำรใีนทอ้งถิน่หนึ่งสโมสรหรอืมำกกว่ำนัน้ โดยมคีณะกรรมกำรโรแทเรยีนชุด
หนึ่งซึ่งจะให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักจิกรรม โครงกำรและนโยบำยต่ำงๆ ของกลุม่ สโมสรโรตำรอีุปถมัภ์ต้องมสี่วนร่วม
อย่ำงแขง็ขนัในกลุม่ 

สมำชกิของกลุม่มใิช่สมำชกิของสโมสรโรตำรอีุปถมัภ์ 
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มาตรา 4 – สมาชิกภาพ 

สมำชกิของกลุม่จะประกอบดว้ยผูใ้หญ่ทีม่อีุปนิสยัด ีมคีวำมปรำรถนำและศกัยภำพทีจ่ะมสีว่นร่วมในกำรยกระดบัชุมชน 
และพจิำรณำเป็นพเิศษส ำหรบัผูท้ ี่มศีกัยภำพควำมเป็นผูน้ ำ  กำรเป็นสมำชกิจะเปิดรบัทัง้ผูซ้ ึ่งอำศยั ท ำงำน หรอืเรยีน
หนังสอือยู่ในหรอืใกลชุ้มชนของกลุม่ 

วธิกีำรเลอืกตัง้สมำชกิของแต่ละกลุม่จะถูกก ำหนดโดยกลุม่ซึง่ไดร้บัค ำปรกึษำจำกสโมสรโรตำรอีุปถมัภ์ตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบั 

สมำชกิภำพอำจสิน้สดุลงเมือ่  

ก) หมดคณุสมบตัขิองกำรเป็นสมำชกิ  
ข) เมือ่กลุม่ลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ 2 ใน 3 จำกจ ำนวนสมำชกิทัง้หมดทีป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดอย่ำงครบถว้น 

 
มาตรา 5 – การประชุม 

1. กลุม่จะตอ้งมกีำรประชุมกนัในเวลำและสถำนทีท่ีส่ะดวกแก่สมำชกิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

2. สมำชกิอำจเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืออนไลน์ 

3. กลุ่มผู้น ำจะต้องมกีำรประชุมกันตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับ่อยครัง้เท่ำที่จ ำเป็นในกำรจดักำรและควบคุมดูแล
กจิกรรมของกลุม่ใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ 

4. กำรประชุมของกลุม่หรอืผู้น ำของกลุม่จะไมน่ับเป็นกำรประชุมที่เป็นทำงกำร  หำกไม่มกีรรมกำรในคณะกรรมกำร
กลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรขีองสโมสรโรตำรอีุปถมัภ ์1 คน (หรอืโรแทเรยีนอื่นทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้โดยนำยก
สโมสรโรตำร)ี เขำ้ร่วมประชุมดว้ย 

 
มาตรา 6 – กลุ่มผู้น า 

1. กลุ่มผู้น ำของกลุ่มบ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรแีต่ละกลุ่มนั ้นจะประกอบด้วยสมำชกิของกลุ่มผู้น ำตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  โดยกำรปรกึษำกบัสโมสรโรตำรอีุปถมัภ ์ซึง่ผูน้ ำทัง้หมดจะตอ้งคดัเลอืกจำกสมำชกิทีป่ฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดอย่ำงครบถว้น 

2. วธิกีำรเลอืกตัง้สมำชกิกลุ่มผู้น ำควรจะเป็นไปตำมระเบยีบที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท้องถิน่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบั และใหถ้อืคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

3. กลุม่ผูน้ ำจะเลอืกผูแ้ทนกลุม่ขึน้เพือ่ท ำหน้ำทีต่ดิต่อกบัสโมสรโรตำรอีุปถมัภแ์ละสำธำรณชน 

4. กลุม่ผูน้ ำจะเลอืกสมำชกิหนึ่งคนขึน้มำเป็นเหรญัญกิเพือ่ดูแลกำรเงนิของกลุม่ 

5. ผูน้ ำกลุม่ทุกกลุม่จะมวีำระในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่1 ปี หำกกลุม่มไิดก้ ำหนดระยะเวลำใหน้้อยกว่ำนัน้โดยปรกึษำหำรอื
กบัสโมสรโรตำรอีุปถมัภแ์ลว้ 
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มาตรา 7 – คณะกรรมการ 

ผู้แทนกลุ่มซึ่งได้ร ับกำรเห็นชอบจำกกลุ่มผู้น ำ  อำจจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น กลุ่มควรจะมี
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริกำรด้ำนอำชีพ คณะกรรมกำรบริกำรชุมชนและคณะกรรมกำรกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรเหล่ำนัน้จะหมดวำระลงเมือ่เสร็จสิน้หน้ำที ่หรอืเมื่อถูกปลดโดยผูแ้ทนกลุม่ที่ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรนัน้
ขึน้มำหรอืเมือ่หมดวำระ  แลว้แต่ขอ้ใดจะเกดิขึน้ก่อน 
 
มาตรา 8 – กิจกรรมและโครงการ 

1. กลุม่จะรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรวำงแผนงำน กำรจดัองคก์ร กำรเงนิ และกำรด ำเนินกจิกรรมของตน  นอกเสยีจำกว่ำ
กรณีที่เป็นโครงกำรร่วมที่ปฏิบตัริ่วมกบัองค์กรอื่น  ก็จะต้องแบ่งควำมรบัผิดชอบกบัองคก์รนัน้ๆ  เงนิที่ได้จำก
โครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ ของกลุม่ควรจะใชจ้ำ่ยเพือ่โครงกำรของกลุม่ 

2. กลุ่มจะต้องหำเงนิที่จ ำเป็นเพื่อท ำกิจกรรมต่ำงๆ เอง จะต้องไม่ร้องขอหรือรับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน
นอกเหนือจำกเป็นครัง้ครำวจำกสโมสรโรตำรอีุปถมัภ์  สโมสรโรตำรอีื่นๆ หรอืกลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรี
อื่นๆ กลุ่มจะไม่ร้องขอควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิจำกบุคคล ธุรกจิ หรอืองคก์รใดๆ ในชุมชนโดยไม่ได้รบักำร
เห็นชอบล่วงหน้ำจำกสโมสรโรตำรอีุปถมัภ์  เงนิที่ได้จำกโครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มควรจะใช้จ่ำยเพื่อ
โครงกำรของกลุม่ 

 
มาตรา 9 – ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารงุ 

1. เงนิค่ำธรรมเนียม คำ่บ ำรุง หรอืค่ำรบัเข้ำเป็นสมำชิกซึ่งสมำชกิของกลุ่มจะต้องช ำระนัน้ ควรจะเป็นจ ำนวนเพยีง
เลก็น้อย และเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของกำรบรหิำรกลุม่เท่ำนัน้ 

2. เงนิทุนส ำหรบักำรท ำกจิกรรมและโครงกำรควรจะจดัหำนอกเหนือไปจำกเงนิค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุง และค่ำ
รบัเขำ้เป็นสมำชกิ 

3. ควรจะมกีำรตรวจสอบบญัชกีำรใชจ้่ำยเงนิปีละ 1 ครัง้โดยผู้มคีณุสมบตั ิและรำยงำนให้สมำชกิของกลุ่มและสโมสร
โรตำรอีุปถมัภไ์ดท้รำบ 

4. สโมสรโรตำรอีุปถมัภค์วรก ำหนดแนวทำงกำรเงนิส ำหรบักลุม่เพือ่ท ำใหม้ ัน่ใจว่ำมกีำรจดักำรเงนิกองทุนทุกประเภท 
รวมทัง้เงนิจำกกำรสนับสนุนโครงกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ด้วยวธิกีำรที่มคีวำมรบัผดิชอบและโปร่งใส เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบยีบของธนำคำรในประเทศ 

 
มาตรา 10 – การยอมรบัธรรมนูญ 

สมำชกิทุกคนของกลุ่มบ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำร ีเมื่อยอมรบัสมำชกิภำพและคงควำมเป็นสมำชิกจำกนัน้แล้ว   
ย่อมจะยอมรบัหลกักำรของกลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรซีึง่แจง้ไว ้ณ ทีน่ี้  รวมทัง้ตกลงปฏบิตัติำมธรรมนูญนี้ 
 
มาตรา 11 – การน าข้อบงัคบัมาใช้ 
 
กลุ่มจะน ำข้อบงัคบัมำใช้เพื่อกำรบริหำรและกำรปกครอง  ข้อบงัคบัควรจะคลำ้ยคลงึกบั ธรรมนูญของกลุ่มบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ชุมชนโรตำรีซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรโรตำรสีำกลมมีตเิห็นชอบ แต่สำมำรถปรบัปรุงแกไ้ขให้เหมำะสมกบั
วฒันธรรมและระเบยีบปฏบิตัใินทอ้งถิน่ 
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มาตรา 12 – ช่ือและเอกลกัษณ์ทางการมองเหน็ 

ชื่อและเอกลกัษณ์ทำงกำรมองเห็นของกลุ่มบ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรจีะต้องใช้เฉพำะกลุ่มและเพื่อประโยชน์ของ
สมำชกิ สมำชกิมสีทิธใิช้หรอืแสดงชื่อและเอกลกัษณ์ทำงกำรมองเห็นในทำงที่มเีกยีรตแิละเหมำะสมในขณะที่ยงัคง
สมำชกิภำพ  สมำชกิจะหมดสทิธนิัน้เมือ่หมดสมำชกิภำพหรอืเมือ่กลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรยีุบเลกิ 
 
มาตรา 13 – อายุของกลุ่ม 
1. กลุ่มบ ำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตำรจีะยงัคงอยู่ต่อไปตรำบเท่ำที่ยังด ำเนินกจิกรรมสอดคลอ้งกบัธรรมนูญนี้หรือ

จนกระทัง่ยุบเลกิ ดงัต่อไปนี้ 

ก) โดยกลุม่เป็นผูก้ ำหนดและปฏบิตั ิ
ข) โดยสโมสรโรตำรอีุปถมัภย์กเลกิกำรอุปถมัภก์ลุม่  
ค) โดยโรตำรสีำกลอนัเนื่องมำจำกกลุม่มไิดป้ฏบิตัติำมขอ้แนะน ำเหลำ่นี้หรอืดว้ยสำเหตุอื่นๆ 

2. เมือ่กลุ่มยุบเลกิไป สทิธปิระโยชน์อนัเนื่องมำแต่ชื่อของกลุ่มบ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรแีละเอกลกัษณ์ทำงกำร
มองเหน็จะตอ้งหมดสิน้ไป ไมว่่ำจะเป็นสทิธปิระโยชน์ของกลุม่หรอืสมำชกิแต่ละบคุคลหรอืโดยรวม 

 
มาตรา 14 – การแก้ไขเพ่ิมเติม 

ธรรมนูญนี้อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมตขิองคณะกรรมกำรบรหิำรโรตำรีสำกลเท่ำนัน้ และกำรเปลีย่นแปลง
แก้ไขข้อบงัคบัมำตรฐำนของกลุม่บ ำเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตำรโีดยคณะกรรมกำรบรหิำรโรตำรสีำกลจะมผีลต่อกำร
เปลีย่นแปลงธรรมนูญฉบบันี้โดยอตัโนมตั ิ
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