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• การสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในสโมสรบริจาคและมี

สวนรวมในกิจกรรมของมูลนิธิ 

บทบาทของประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 



หนาที่รับผิดชอบเฉพาะ

ของคณะกรรมการฯ 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ 

• สงเสริมทุนสนับสนุนและกิจกรรมตางๆของมูลนิธิ

ตลอดจนสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวม 

• สรางแรงบันดาลใจเพื่อใหสมาชิกบริจาคใหมูลนิธิโรตารี 

• รวมประชุม Grant Management Seminar เพื่อใหมั่นใจวา

สโมสรมีคุณสมบัติ สําหรับทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี 

• ดูแลกระบวนการทําคุณสมบัติสําหรับการทาํ Grant 

• จัดโปรแกรมที่สรางแรงบันดาลใจในดานมูลนิธิอยางนอย 

              ปละ 4 ครั้ง 

 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ 

• ทํางานรวมกับเหรัญญิกเพื่อบริหารทนุสนับสนุนที่ไดรับ

การจัดสรร 

• ทํางานรวมกับประธานคณะกรรมการบริการระหวาง

ประเทศและคณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนของภาคเพื่อ

พัฒนาและใหทุนแกโครงการ 

• ทํางานรวมกับเหรัญญิกเพื่อสงเงินบริจาคไปยังมูลนิธิอยาง

ถูกตองและทันเวลา 

 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิ 

• ทํางานรวมกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร

เพ่ือใหมั่นใจวาภาพลักษณและประสบการณในเชิง

บวกของสโมสร 



กิจกรรมของมูลนิธิมีอะไรบาง? 

Rotary Foundation 
grants 

PolioPlus 

Rotary Peace Centers 

FUND 
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• Global grants 
• District grants 
• Disaster  

response grants 
• Programs of 

Scale grants 

Rotary Grants 



SUPPORTING THE ROTARY FOUNDATION 

Endowment Fund 

To Secure Tomorrow 

Annual Fund 

For Support Today 
PolioPlus Fund 

End Polio Now 



ROTARY GRANTS | 10 

Area of Focus 



การดูแลดานการเงินของมูลนิธิ 

• มั่นใจวามีการดูแลตรวจตราโครงการ 

• สรางระบบควบคมุการเงินเพื่อใหมั่นใจในความโปรงใส

และความรับผิดชอบรวมกัน 

• รายงานการใชเงินทุนที่ไมเหมาะสมทันที 

• ดําเนินโครงการตามที่ไดรบัอนุมัติ 

• สงรายงานที่เรียบรอยสมบูรณเก่ียวกับโปรแกรมของ

โครงการและกิจกรรมการเงิน 



บทบาทของ DRFC Chair กับ Grants 

• หน่ึงใน สามทานที่ทําใหภาคมีคุณสมบัติ 

• เปนผูขอทุน District Grant  

• เปนผูเซ็นต Global Grant Agreement 

• หน่ึงในสองทานที่เซ็นตอนุมัติ DDF 



สโมสรทีใ่หความรวมมอืในการทําโครงการ 

• สโมสรโรตารีเทพารักษ อน. ณัฐพัชร 

• สโมสรโรตารีสําโรง อน. ภพภัค 

• สโมสรโรตารีมณีกาญจน อน. ฐิตินาถ 

• สโมสรโรตารีโพธาราม อน. ธิดา 

• สโมสรโรตาสนามจันทร อน. ดร. รัตนาพร 

 



สโมสรทีใ่หความรวมมอืในการทําโครงการ 

• สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี อน. สุมาลี 

• สโมสรโรตารีกระบี่ เหลืองกระบี่ อาวลึก อน. 

พัชรา 

• สโมสรโรตารีปราณบุรี อน. อารมณ 

• สโมสรโรตารีบานแพว อน. ฐิติพงษ 

• สโมสรโรตารีทวารวดี นยก. เบญจวรรณ 

 



คํากลาวที่พบบอยๆ 

• DRFC chair ไมเก่ียวของกับการทํา Global 

Grant project ไมตองรายงานความคืบหนา  

• การเซ็นตอนุมัติตางๆ เปนหนาที่ของ DRFC 

Chair ไมตองแจง เด๋ียวเขาไปอนุมัติเอง 

• การสงมอบโครงการ ไมเก่ียวกับ DRFC Chair 

คิดใหเกิดปญญา และไตรตรองให

รอบคอบ กอนท่ีจะพูด 



เปาหมายของมูลนิธิโรตารี 



     1. สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกทุกสโมสร   รวมกัน

บริจาคเขามูลนิธิโรตารีรวมทุกกองทุนไมนอยกวา 480,000 

เหรียญสหรัฐ แบงเปนกองทนุประจําป $400,000 กองทุน 

Endowment Fund $60,000 และ กองทุนโปลิโอ $20,000 

     2.สงเสริมใหทุกสโมสรรวมโครงการหาทุนใหกับกองทุน

โปลิโอโดยการสนับสนุนเสื้อโปลิโอและลงทะเบยีนในวันโปลิโอ

โลก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 

     3. กระตุนใหแตละสโมสรมีสมาชิกบริจาคคนละ $1,000 

อยางนอย 1คน 

      
มูลนิธิโรตารี -1- 



     4. กระตุนใหนายกสโมสรเปนตัวอยางบริจาคเขามูลนิธิโรตา

รีอยางนอย 100 หรือ 1,000 เหรียญสหรัฐ 

     5. สนับสนุนใหสโมสรทําโครงการ District Grant 100% 

ของเงิน DDF ที่ไดมาใหเสร็จภายในปโรตารีปจจุบัน 

     6. สนับสนุนใหสโมสรไดรับอนุมัติโครงการ Global Grant 

อยางนอย 30 โครงการในปโรตารีปจจุบัน 
 

มูลนิธิโรตารี -1- 



      7. สงเสริมใหการหาคูมิตรตางประเทศใหกับสโมสรในภาค

เพื่อการทําโครงการ Global Grant 

     8. รวมโปรแกรมทีมฝกอาชีพ Vocational Team Training 

(VTT) 

     9. จัดทําโครงการทุนการศึกษาใหนักศึกษาที่เรียนดีแต

ยากจนในระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ทุน 

     10. สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพอยางนอย 1 

โครงการ 
 

มูลนิธิโรตารี -2- 



1 bottle / every $1,000  

donation to Annual Fund 



เส้ือโปลิโอ สวมใสวันท่ี 24 ตุลาคม   



แนวทางการยกยองและมอบรางวัล 

แกสมาชิกและสโมสร ภาค 3330 

การสงผลงานประกวดในระดับภาค 

 

ป 2564-2565 



ฝายมูลนิธิโรตารี 

       1. สโมสรที่บริจาคเงินเขากองทุนประจําป เฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก     

ในแตละกลุม แบงพิจารณาเปน 4 กลุม (ใชจํานวนสมาชิกปจจุบัน) 
 

       2. สโมสรที่บริจาคเงินเขากองทุนโปลิโอพลัส เฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ 

แรกในแตละกลุม แบงพิจารณาเปน 4 กลุม (ใชจํานวนสมาชิกปจจุบัน) 
 

        



ฝายมูลนิธิโรตารี 

       3. สโมสรที่บริจาคเงินเขามูลนิธิโรตารีทุกกองทุนรวมกัน 3 ลําดับ

แรกในแตละกลุม แบงพิจารณาเปน 4 กลุม (ใชจํานวนสมาชิกปจจุบัน) 
 

       4. สโมสรที่สมาชิกทุกคนบริจาคเงินอยางนอย คนละ 100 เหรียญ   

สหรัฐเขากองทุนประจําป (ไมเจาะจงประเภทกองทุน 100% RSFM Club) 

และมียอดรวมสูงกวาปที่ผานมา ไดรับรางวัลทุกสโมสร 

     



      

      

ฝายมูลนิธิโรตารี 

        5. สโมสรที่สมาชิกทุกคนในสโมสรบริจาคอยางนอยคนละ 25 

เหรียญสหรัฐ    เขากองทุนประจําป (ไมเจาะจงประเภทกองทุน) โดย

ยอดรวมการบริจาคคิด     เฉลี่ยตอสมาชิกตองไมนอยกวา 100 เหรียญ

สหรัฐ (100% EREY Club)  และตองมียอดรวมสูงกวาปที่ผานมา ได

รางวัลทุกสโมสร 
 

      6. สมาชิกที่เปนผูบริจาครายใหญ (Major Gift) อยางนอย 10,000 

เหรียญสหรัฐ เขากองทุนอะไรก็ได ไดรับใบประกาศเกียรติคุณทุกคน  
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