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วตัถุประสงค์ของการสัมมนา     
เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลีย่นสโมสร

Club YEO



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา
• เพ่ือทราบข้อก าหนดของภาคที่ได้รับการCertify จาก โรตารี
สากลให้เข้าร่วมโครงการได้

• เพ่ือทราบหน้าที่ของคณะกรรมการภาค
• เพ่ือให้รู้หน้าที่ ของ Club YEO
• เพ่ือสามารถท าหน้าที่ของ Club YEO ในสโมสร
• เพ่ือให้ Club YEO ประสานงานกบัคณะกรรมการเยาวชน
แลกเปลีย่นของภาคในการแก้ปัญหาให้กบัเยาวชน ในเร่ือง
ต่างๆ



Youth Exchange Certification
https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges/details

https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges/details










1. ไปร่วมประชุม RI Pre-Convention , EEMA , 
NAYEN ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ที่เกี่ยวกับ
เยาวชนแลกเปลี่ยน เพ่ือหาภาค ให้เยาวชน 
Outbound ของ ภาค 3330 ไปแลกเปลีย่น

2. ประสานงาน กับภาคต่างประเทศ เ พ่ือส่ง
เอกสารเยาวชน Outbound เพ่ือให้ได้เอกสาร
เพ่ือในการวซ่ีาประเภทนักเรียน



3. ประสานงานภาคต่างประเทศเพ่ือจะได้ Application 
Form ของ Inbound จากต่างประเทศ ส่ง ให้กบัสโมสรที่รับ
เยาวชนแลกเปลี่ยน เพ่ือด าเนินการท าเอกสารจากโรงเรียน 
และครอบครัวอุปถัมภ์ ส่งกลับไปให้ Inbound จัดท าวีซ่า 
เพ่ือเดนิทางมายงั ภาค 3330

4.  ประสานงาน กับ ภาคที่ ไ ด้แลกเปลี่ยนกัน ร่วมกับ
Inbound Coordinator ในการ แก้ปัญหาของ Inbound เพ่ือ
รายงานภาคต่างๆ ของ Inbound



5. รายงานให้กับ RI ภายใน 72 ช่ัวโมงเม่ือมีปัญหาเกี่ยวกับ  
การส่งเด็กกลับ ด้วยเหตุต่างๆ, และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิด
ขึน้กบั Inbound ทีเ่กีย่วกบั Abuse  Harrassment

6. ที่ปรึกษาของเยาวชน Outbound เม่ือมีปัญหาในการ
กรอกใบสมัคร

7. เป็นส่วนหน่ึงของทีมจัดสอบ เยาวชน Outbound 

8. ร่วมกับคณะกรรมการในการเดินทางปฐมนิเทศของ 
เยาวชน Outbound ที่ภาคจัดขึน้



9. เป็นที่ปรึกษาเยาวชน Outbound เกีย่วกบัเอกสารเพิม่เตมิ หรือ
แก้ไข ระหว่างการคอย Guarantee Form จากต่างประเทศ จนกระทั่ง
ได้เอกสารในการท าวซ่ีา

10. ติดตามรายงานของเยาวชน Outbound ทุกเดือน และแจ้งให้
ผู้ปกครองของเดก็ทราบ พร้อมกบัรายงานประธาน



1. USA(14)

2. Germany(1)

3. France(2)

4. Mexico(10)

5. Brazil(10)

6. Taiwan(2)

7. Belgium(2)

8. Denmark (-)

9. Italy (2)

10. Turkey(2)

11. South Africa(1)

12. Czech / Slovakia(2)

13. Spain(1)

14. Argentina(1)

15. Colombia(1)

16. Netherland (1)

17. Canada 2

18. Hungary 1

19. Lithuania 1

54



จ ำนวนเยำวชนแลกเปล่ียนท่ีสมคัรในปี 2019-2020 และ
รักษำสิทธ์ิเพื่อเดินทำงในปี 2021-2022

1กาญจนบุรี Pimpisut Wisetsing Pim USA (D7170) ยกเลิก/คงสิทธิ

2โคกเสม็ดชุน Tasnaree Wannaro
Khaw-
hom Netherland MD คงสิทธิ

3พระปฐมเจดยี ์ Varangrat Jittavisuthikul Ray USA Essex คงสิทธิ
4บ้านแพ้ว Nutchaya Rattanaraksa Nut Spain MD คงสิทธิ
5สิชล นครศรี Techin Witchutraiphob Gus USA (D7120) คงสิทธิ
6เขาวัง Nattaya Rungwikraiwong Or France MD คงสิทธิ
7โคกเสม็ดชุน Phitchanan Wannasukra Peach USA Ohio-Eerie คงสิทธิ
8สมุทรสงคราม Kanphatsorn Nilpetra Bonus USA D5020 คงสิทธิ

9
ท่าศาลา นคร
ศรี Nipun Binkamis Pun Czech คงสิทธิ



ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น



1. คุณสมบัติสโมสร (จ านวนสมาชิก, YEO เข้าอบรม district training assembly, 
ช าระค่าบ ารุงภาคและโรตารีสากล, มีการประชุมสโมสรและมีกจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์)

2. การรับสมัครเยาวชน, คดัเลือก 4 ครอบครัวอุปถัมภ์ (ก.ค. - ธ.ค. 2563) ส่ง
เอกสารครอบครัวอุปถัมภ์ 4 ครอบครัวพร้อม police check ถึงภาคฯ (ธ.ค. 2563)

3. ประชาสัมพนัธ์ รับสมัครจากสโมสร/ชุมชน/โรงเรียน (ก.ค. - ธ.ค. 2563) 

4. ช าระค่าสมัคร.ให้สโมสร คนละ 4,000 บาท ธ.ค. 63

สโมสรอาจก าหนดค่าสมคัรจากผู้สมัครคนละ 4,000 บาท หรือตามความเหมาะสม เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับสโมสรในการด าเนินการจัดสอบคดัเลือกเยาวชนระดบัสโมสร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ทีเ่กีย่วกบัโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น

5.   จัดการสอบระดับสโมสรโดย YEO … ธ.ค. 63 (ภาคจัดส่งข้อสอบให้ YEO)



6.   ผู้ทีผ่่านการสอบระดบัสโมสร จ่ายค่าสมัครสอบระดบัภาค 5,000 บาท 
ม.ค. 64

7. ประชุมผู้ปกครอง/สอบระดบัภาค เพ่ือจดัล าดบัทีใ่นการเลือก
ประเทศ /แนะน าการกรอก online application ม.ค. 64

8.  ประกาศผลสอบ/ล าดบัที ่    ก.พ. 64

(Countries choice confirmed  80%)

9. ประกาศประเทศที่เยาวชนจะได้เดนิทาง.   (ภายใน มี.ค 2564)    
เยาวชน ช าระเงิน 150,000 บาท  

ช าระงวดที่ 1 : 75,000 บาท (มีค 2564) 

งวดที่ 2 : 75,000 บาท.  (เมษา 2564)



10.  ภาคด าเนินการจัดส่งเอกสาร (outbound) เพ่ือรอเอกสารใน
การสมคัรวซ่ีาของเยาวชนต่อไป

11.    เยาวชนเดินทางช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 64



เกณฑ์จ านวนผู้สมคัร/จ านวนสมาชิก
สมาชิก 6 - 45 คน ส่งได้ 1 คน

สมาชิก 46 - 67 คน ส่งได้ 2 คน

สมาชิก 68 - 92 คน ส่งได้ 3 คน

สมาชิก 93 -117 คน ส่งได้ 4 คน

สโมสรที่มีเยาวชนรักษาสิทธ์ิ สามารถเพิม่ได้ตามเกณฑ์
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คุณสมบัตผู้ิสมคัร

• อายุ 15 ปี 6 เดือน - 17 ปี 6 เดือน ณ วนัเดนิทาง (ยกเว้นอเมริกา เร่ิม 16 ปี 6 เดือน )

• ถ้าอายุมากกว่า 17 ปี 6 เดือน ณ วนัเดนิทาง จะไปได้เฉพาะ Mexico, Brazil

• ต้องผ่านการสอบระดบัสโมสร จึงจะเข้าสอบระดบัภาคได้

• เกรดเฉลีย่ สะสม มากกว่า 2.50 

• ส าหรับประเทศอเมริกา/ยุโรป/ใต้หวนั สอบ toeic ตาม requirement ของภาค

• ก าหนดว่าผู้สมคัรต้องมผีลสอบ TOEIC โดยมีคะแนนไม่ต ่ากว่า 400 คะแนน เพ่ือใช้ในการแนบตอนใบ
สมคัรไปต่างประเทศ ใช้ในเดือนมนีาคม 2564 (คะแนน TOEIC ไม่มผีลกบัคะแนนสอบของภาค) 





การสอบระดบัภาคเพ่ือจัดล าดบัที่เยาวชน
(จังหวดันครปฐม ม.ค. 64)

1. คณะกรรมการภาคทุกคนร่วมเป็นกรรมการสอบ

2. การสอบข้อเขยีนภาษาองักฤษ (ความรู้เบ้ืองต้นทางภาษา)

3. การสอบสัมภาษณ์ไทย-องักฤษ.  (ทัศนคต,ิ ความรู้โรตารี, การ
ส่ือสาร, ความรู้ประเทศไทยและประเทศทีต้่องการไป, 
ความสามารถพเิศษ, ฯลฯ)

4. การสอบกจิกรรมกลุ่ม (ทัศนคต,ิ การปรับตัว, ภาวะผู้น า, ความกล้า
แสดงออก, ฯลฯ)



คะแนนสอบ รวม 100 คะแนน

ขอ้เขียน 60 คะแนน
สมัภำษณ์ 20 คะแนน

กิจกรรมกลุ่ม 20 คะแนน



ก าหนดการสอบคดัเลือก

• สอบระดับสโมสร      วนัที่ : เดือนธันวาคม 2563

วนัทีป่ระกาศผลสอบ  หลงัวนัสอบ 15 วนั

• สอบระดับภาคเพ่ือจัดล าดับที่  วันที่ : ประมาณเดือนมกราคม 2564

สถานที_่________นครปฐม ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ Covid-19

วนัทีป่ระกาศผลสอบ  หลงัวนัสอบ 15 วนั







หน้าที่รับผดิชอบ
1. เป็นผู้พิจารณาสโมสรที่เหมาะสมในการอุปถัมภ์เยาวชน

แลกเปลี่ยนแต่ละคนที่เข้ามา โดยสโมสรไม่สามารถเลือก 
เพศ ประเทศ อายุ ได้

2. เ ป็น ผู้ประสานงานกับสโมสรอุปถัม ภ์และ เยาวชน
แลกเปลีย่นทีจ่ะเข้ามา ให้รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้น

3. เป็นผู้ประสานงานกับ YEO สโมสร และ Counselor 
สโมสร เม่ือเยาวชนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสโมสร เพ่ือ
ติดตามความเป็นไปของเยาวชนแลกเปลีย่น



หน้าที่รับผดิชอบ
4. ท าการเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์เพ่ือช่วยสร้างความ

เข้าใจในการปรับตัวระหว่างครอบครัวและเยาวชน

5. ติดตามรายงานประจ าเดือนของเยาวชนInbound และ
สรุปปัญหารายงานต่อประธานฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

6. ร่วมเดนิทางท่องเทีย่วกบัเยาวชนทีภ่าคจัดขึน้ 3 คร้ัง



หน้าที ่ความรับผดิชอบของ

เจ้าหน้าทีเ่ยาวชนแลกเปลีย่นสโมสร  

CLUB YEO



1. ทางภาคจะท าการส่งเอกสาร Inbound ปี 2564 - 2565
ไปให้นายกปีปัจจุบัน (2563-2564) แล้ว ดังน้ัน YEO
ต้องจัดการเร่ืองติดต่อกบัโรงเรียน ควรใช้เวลา ไม่เกนิ
10 วนั

2. ให้ส่งเอกสารทั้ งหมดกลับมาที่ประธานโครงการ 
(เอกสารควรถึงประธานฯ ในวนัที่..................พ.ค. 64)



3. ติดต่อกับครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง 3-4 ครอบครัวที่รับ
เยาวชน ให้ติดต่อกับ Inbound เพ่ือท าความรู้จักก่อน
เยาวชนจะเดินทางมาถึง จะได้แนะน าสมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ือท าความคุ้นเคยและการเตรียมตัวในการ
เดินทาง

4. ติดต่อกับ Inbound เพ่ือนัดวัน, เวลา และสนามบิน
สุดท้ายทีจ่ะเดนิทางมาถงึ พร้อมทั้งจุดนัดพบ



5. จัดแผนเตรียมตัวส าหรับรับ Inbound ในการดูแล
เป็นเวลา 11 เดือน

6. ท าการ Inbound Orientation คร้ังแรก ที่บ้าน
ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ห น่ึง  พร้อมกับครอบครัว
อุปถัมภ์ทั้งหมด นายกสโมสร Counselor และ 
เหรัญญิก

7. เยี่ยมเยยีนเยาวชนแลกเปลี่ยนและครอบครัวอุปถัมภ์ 
เดือนละ 1 คร้ัง



9. ท าการ Inbound Orientation คร้ังแรก ที่บ้าน
ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ห น่ึง  พร้อมกับครอบครัว
อุปถัมภ์ทั้งหมด นายกสโมสร Counselor และ 
เหรัญญิก

10. เก็บรักษาหนังสือเดินทาง , ตั๋วเคร่ืองบิน, ส าเนา
กรมธรรม์ประกนั , เงินฉุกเฉิน 500 US เกบ็เป็นเงิน
สด (ฝากไว้ที่เหรัญญิก)



11.  เ ม่ือถึงก าหนดย้ายครอบครัวอุปถัมภ์  ดูแล 
ช่วยเหลือ การโยกย้ายครอบครัว

12. แก้ไขข้อขัดแย้ง เม่ือเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวอปุถมัภ์ และ Inbound

13.ร่วมกบัครอบครัวอปุถมัภ์ประเมนิ Inbound

14.รายงาน ความเป็นอยู่ ปัญหาให้ภาคทราบทุกเดือน
ทาง e-mail เท่าน้ัน



15.ช่วยเหลือในทุกเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ
เยาวชนแลกเปลีย่น ทั้ง YE Inbound และ
Outbound

16. ติดตาม ด าเนินการขอบคุณ หรือ มอบ
เกียรติบัตรของสโมสรให้กับครอบครัว
อุปถมัภ์



17.ติดตามตรวจสอบการหมดอายุของ 
VISA น าเยาวชนแลกเปลี่ยนพร้อมด้วย
Host ต่อ VISA 2 สัปดาห์ ก่อน VISA 
หมดอายุ

1 8 . จั ด ตั้ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ย า ว ช น
แลกเปลีย่นของสโมสร



19. ด าเนินการคดัเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน 
ของสโมสร เ พ่ือ ส่ง เ ข้ าสอบคัด เ ลือก
จัดล าดบัที่ ไปยงัภาค ประเทศต่างๆ

20. ติดตามเยาวชนแลกเปลี่ยนOutbound 
ข อ ง ส โ ม ส ร ร่ ว ม กั บ  Country 
Correspondent





คุณสมบัติ

1. ได้รับการคัดเลือก พิจารณาจากคณะกรรมการสโมสร
โดยผ่านการตรวจสอบประวัติ บุคคลและตรวจสอบ
ประวัตจิากกรมต ารวจ

2. จะต้องเข้ารับการอบรมกฎระเบียบของโครงการ
เยาวชนแลกเปลีย่นของภาค ทุกครอบครัว 

3. เป็นครอบครัวโรแทเรียน หรือ ไม่เป็นครอบครัวโรแท
เรียน กไ็ด้



4. กรณีไม่เป็นครอบครัวโรแทเรียนต้องให้กรรมการ
เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรมีมติให้เป็นครอบครัว
อุปถัมภ์ กรณีที่ไม่เป็นครอบครัวอุปถัมภ์โรเทเรียน 
ต้องมาประชุมประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 70% ให้
คณะกรรมการมีมตใิห้เป็นครอบครัวอุปถมัภ์

5. เป็นครอบครัวที่ส่งเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound 
หรือ ไม่ได้ส่งกไ็ด้

6. ประกอบอาชีพสุจริต เป็นที่ยอมรับด้านศีลธรรม
จรรยาที่ดีของสังคม



7. มีฐานะและเวลาพอที่จะรับดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยนได้
อย่างเต็มที่

8. มีความยินดีในการรับดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยน และ
ยินดีอบรมส่ังสอนให้ความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมไทย
อันดีเพ่ือสร้างมิตรภาพและสันติภาพตาม นโยบาย
ของโรตารีสากล

9. มีความเข้าใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและภาษา

10. ครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวควรมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้



11. สามารถน าเยาวชนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรม         
โรตารี หรือกจิกรรมของโรงเรียนได้

12. ควรเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ มีพร้อมทั้งบิดา มารดา 
หรือมีบุตรในวัยที่ใกล้เคียงกับเยาวชนแลกเปลี่ยน ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ไม่มีผู้ป่วยทีต้่องได้รับการดูแลเป็นประจ าอยู่ในบ้าน

14. สภาพทีอ่ยู่อาศัยเหมาะสมและปลอดภัย



15. มีห้องพกัแยกเป็นส่วนตัวส าหรับเยาวชนแลกเปลีย่น 

16. สามารถว่ากล่าวตักเตือน ส่ังสอน มิให้เยาวชนท าผิด
กฎหมายข้อบังคบัของเยาวชน แลกเปลีย่นได้

17. ยินยอมให้ครอบครัวของเยาวชนมาเยี่ยมเยาวชน
แลกเปลี่ยนได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 
วัน ทาง Email พร้อมก าหนดการเดินทางและ 
Passport  



18. ไม่น าเยาวชนแลกเปลี่ยนไปหาประโยชน์ เช่น น าไป
สอนภาษา

19. ห้ามน าเยาวชนแลกเปลี่ยนไปยังสถานที่ที่ห้ามเด็กอายุ
ต ่ากว่า 18 ปีเข้าเด็ดขาดไม่ว่าจะไม่กับครอบครัว
อุปถมัภ์หรือไม่กต็าม

20. ต้องส่ือสารกบัเยาวชนแลกเปลีย่นด้วยภาษาไทย





เจา้หนา้ท่ีค ุม้ครองเยาวชน YE Protection Officer

ภารกิจและหนา้ท่ี Mission and Responsibilities



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

▪ สรา้ง และรกัษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรบั

เยาวชนแลกเปลี่ยน

▪ คณะกรรมการภาค จะจดัใหมี้ผ ูร้บัผิดชอบด าเนินการต่าง 

ๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องภาค

▪ Create and maintain the safest possible environment for 

RYE Students, staff and volunteers.



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

▪ สรา้งและก าหนดวิธีการใหก้บัผ ูเ้กี่ยวขอ้ง ท่ีมีหนา้ท่ีใน

โครงการ ไดร้บัทราบว่า อะไร อยา่งไร หมายถึง การลว่ง

ละเมิดทางเพศ และการลวนลามทางเพศ รวมไปถึงการ

ลว่งละเมิดทางรา่งกาย จิตใจ

▪ Provide the means to address all concerns and Indications 

of abuse and harassment.



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

สิ่งท่ีท่านตอ้งทราบ...

What you Need to know?



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

ขอ้ก าหนดของโรตารี

Rotary International policy on sexual 

abuse / harassment



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

โรตารสีากลถือเรื่องการลว่งละเมิดทางเพศกบัเยาวชน

เป็นเรือ่งส าคญั และจะไม่มีการประนีประนอม หรอื

ยินยอมใหเ้กิดเหตกุารณล์ว่งละเมิดทางเพศกบัเยาวชน

เป็นอนัขาด

Rotary International will not tolerate and let sexual           

harassment to occur to 

our YE Students.



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

การค ุม้ครองเยาวชนคืออะไร ?

คือ การดแูลใหเ้ยาวชนทกุคน ปลอดภยัจากการถกู

ใชค้วามรนุแรง การล่วงละเมิด การถกูละเลยหรือ

ทอดท้ิง การถกูแสวงหาประโยชน ์ซ่ึงหมายความ

ว่า เยาวชนไดร้บัสิทธิ และการปกป้องจากการล่วง

ละเมิดในทกุรปูแบบ



ภารกิจ และหนา้ท่ี  

mission and Responsibilities

รปูแบบการละเมิดเยาวชนมีอะไรบา้ง...

เยาวชน อาจถกูละเมิดหรอืไมไ่ดร้บัการค ุม้ครองจาก

การละเมิดในรปูแบบต่างๆ แบ่งเป็น

• การละเมิดทางดา้นรา่งกาย หมายถึง การท ารา้ยรา่งกาย 

การตี การเฆี่ยน การเขยา่ หรอืใชไ้ฟจ้ี

• การละเมิดทางอารมณ ์หมายถึง การใชค้ าพดู ถอ้ยค า หรอื

การกระท า ท่ีเลือกปฏิบติั การดหูม่ิน หรอืท าใหห้วาดกลวั ท าให้

เยาวชนร ูส้ึกว่าตนเองไรค้ณุค่า เช่น การต าหนิ การตะโกนด่า

ทอ การวิจารณอ์ยา่งรนุแรง



• • การละเมิดทางเพศ หมายถึง การสมัผสัท่ีไมเ่หมาะสม การ
• แสวงหาประโยชนท์างเพศ การบงัคบั หรอืการลอ่ลวงเด็กใหมี้

• กิจกรรมทางเพศ

• • การละเลยทอดทิง้ หมายถึง การท่ีผูป้กครองหรอืผูด้แูลเด็ก
• ไม่สามารถ หรอืไม่ท าสิ่งท่ีควรกระท า ในการจดัหาสนบัสนนุสิ่ง

• จ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิตใหแ้ก่เด็ก เช่น อาหาร เสือ้ผา้

• ท่ีพกั การดแูลสขุภาพกาย ใจ หรอืใหก้ารศกึษา



• เดก็ๆ อาจมีโอกาสถูกละเมิดจากใครไดบ้้าง

• เดก็ๆ ด้วยกันเอง /ผู้ใหญ่ / คนใกล้ตัว / สมาชิกในครอบครัว / 
เพือ่นบ้าน

• คนในชุมชน / คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เจ้าหน้าทีรั่ฐหรือเอกชน

• เดก็ๆ ท าอะไรไดบ้้าง ในกรณีทีมี่เดก็ถูกล่วงละเมิดหรือ

• สงสัยว่าถูกละเมิด?
• หากตัวเราเองหรือคนทีเ่รารู้จักถูกล่วงละเมดิ มหีลายขั้นตอนทีเ่รา

• สามารถท าได้ แต่สิง่ทีส่ าคัญคอืต้องเตอืนเดก็ทีถู่กละเมดิว่า 



• 1. พวกเขาไม่ได้อยู่ตามล าพังในโลกนี้

• 2. ยังมคีวามช่วยเหลอืและผู้ทีพ่ร้อมให้ความช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษา
รออยู่

• 3. สิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ใช่ความผิดของเดก็ๆ
• 4. ใช้กฎ 4 ข้อ แก้ไขสถานการณ ์คอื WHY ตัง้สต ิคดิใคร่ครวญหา

เหตุผลต่อ
• สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ NO รู้จักปฏเิสธหากรู้สกึว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ชอบมา

พากล
• GO หนี หรือ หลบหลกีจากสถานการณอั์นตรายน้ัน TELL รีบบอกพ่อ

แม่
• ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าทีท่ีส่ามารถไว้ใจได้ เพือ่ขอความช่วยเหลอืหรือ

ค าแนะน าปรึกษา 



• ข้อควรจ า 3 ประการ ก่อนใหค้วามช่วยเหลือ

• ลดความเสี่ยงเฉพาะหน้า

• ประเมนิว่าสถานการณข์องเราหรือของเดก็คนน้ันว่าก าลังตกอยูใ่นอันตราย
แค่ไหน?

• การล่วงละเมดิดงักล่าวจ าเป็นต้องรายงานหรือไดรั้บความช่วยเหลอืในทนัที

• หรือไม่ ? ควรท าอะไรเพือ่ลดความเสีย่งหรืออันตรายไดอ้กี

• การรายงานเหตุการณก์ารล่วงละเมดิ อาจท าใหเ้ดก็คนน้ันมคีวามเสีย่งใดๆ

• ทีจ่ะไดรั้บอันตรายเพิม่ขึน้บา้ง

• ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่คนอืน่จ าเป็นตอ้งเข้ามามส่ีวนร่วมมากน้อยเพยีงใด



• การรักษาความลับ

• หมายถงึ การเกบ็ข้อมูลรายละเอยีดเกีย่วกับการละเมดิและการ

รายงานเป็นความลับ เราจะรายงานข้อมูลกับคนทีจ่ าเป็นต้องทราบ  
เพือ่ให้เขาสามารถ 

• ให้ความช่วยเหลอืได้ การรักษาความลับเป็นเร่ืองส าคัญเพราะช่วยสร้าง
ความไว้วางใจ เคารพ และรักษาความเป็นส่วนตัวของเดก็ทีถู่กละเมดิ 

• การไม่รักษาความลับยังอาจท าให้เดก็ทีเ่ป็นผู้เสยีหายหรือตัวผู้รายงาน
เอง

• น้ันมคีวามเสีย่งทีจ่ะได้รับอันตรายอกีด้วย



• ส่ิงทีส่ าคัญอกีอย่างคอื ควรรายงานข้อมูลเฉพาะกับคนทีมี่
หน้าทีรั่บผิดชอบในการใหค้วามช่วยเหลือเดก็ทีถู่กล่วงละเมิด
เทา่น้ัน 

• หากเป็นไปได ้ควรขออนุญาตหรือขอความยนิยอม จากเดก็
และผู้ปกครองก่อนใหข้้อมูลกับคนอืน่ และแน่ใจว่าเดก็
รับทราบผล 

• ทีอ่าจจะตามมาหากน าเร่ืองราวไปบอกกับคนอืน่แล้ว















อน.ทรรศนีย์   จิตตวสุิทธิกลุ
ประธานการเงนิเยาวชนแลกเปลีย่นภาค 3330

โทร. 081-827-2469
E-Mail : Tassanee2610@hotmail.com



ระเบียบการเงินโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น
ภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2020 -2021



1. ให้มกีองทุนโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค
3330 โรตารีสากล โดยใช้ช่ือกองทุนว่า 

“ กองทุนโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น
ภาค 3330 โรตารีสากล ” 

... เงินกองทุนโครงกำรน้ีมำจำก ...



1.1 เงนิกองทุนโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นภาค
3330 ทีม่อียู่ในปัจจุบัน

1.2 เงนิค่าบ ารุงกองทุนจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของเยาวชนแลกเปลีย่น

1.3 เงนิดอกผลจากกองทุนโครงการเยาวชน
แลกเปลีย่นภาค 3330

1.4 เงินบริจาคและรายรับอ่ืน



2. ให้มีบัญชีกองทุนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 
3330 โรตารีสากล เพ่ือน าเงินตามข้อ 1. มารวมไว้ใน
บัญ ชี นี้  เ พ่ื อ ใ ช้ ในการด า เ นิน โครงการ เยาวชน
แลกเปลี่ยนของภาค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การ
ฝึกอบรมของภาค 

โดย ใ ห้ประธ านคณะอ นุกรรมการ เ ย าวชน
แลกเปลี่ยนฯ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการภาคเป็น
ผู้ ดู แล ร่วมกับกรรมการการ เ งินที่ ผู้ ว่ าก ารภาค
มอบหมาย



3. ให้มีคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลีย่นภาค 3330
โดยการแต่งตั้ งของผู้ว่าการภาค ประกอบด้วย
ประธาน และคณะอนุกรรมการ โดยก าหนดวาระ
ไว้เป็น 3 ปี 2 ปี และ 1 ปี เพ่ือความต่อเน่ือง



4. กรรมการฝ่ายการเงินโครงการเยาวชน แลกเปลีย่น
ภาค ที่ ไ ด้ รับมอบหมายจากประธานฯ เยาวชน
แลกเปลีย่นภาค 3330 มีหน้าที่
- รับ/จ่ายเงนิกองทุนฯ 
- เก็บรักษา/ตรวจสอบและติดตามเรียกเก็บเงินบ ารุง
จากบิดามารดา/ผู้ปกครองเยาวชนแลกเปลีย่น
- จ่ายเงินตามระเบียบการเงินฉบับนี้ หรือตามที่
ประธานฯ มอบหมาย



5.ให้กรรมการการเงินโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาคเปิด
บัญชีธนาคารรวม 2 บัญชีคือ

5.1 บัญชีกองทุน มูลนิธิเยาวชนแลกเปลีย่นโรตารี ภาค 3330

ROTARY YOUTH EXCHANGE D.3330 
FOUNDATION

5.2 บัญชีบริหาร มูลนิธิเยาวชนแลกเปลีย่นโรตารี ภาค 3330

ROTARY YOUTH EXCHANGE D.3330 
FOUNDATION



6. ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของภาคที่ผู้ว่าการภาคมอบหมาย ท าการ

ตรวจสอบงบการเงนิของโครงการเยาวชน แลกเปลีย่น ตามหลกัการ

บัญชีอนัเป็นที่ยอมรับทั่วไป  ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ไปส้ินสุดวนัที ่

30 มิถุนายนของปีถดัไป และน าเสนอผู้ว่าการภาค

7. ให้คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค น าเสนอบัญชีรับ –
จ่าย จากกองทุนนี้ ต่อผู้ว่าการภาค –อดีต ผู้ว่าการภาคพึ่งผ่านพ้น
และผู้ว่าการภาครับเลือกเพ่ือทราบ   สถานะการเงินปัจจุบัน อย่าง

น้อยปีละ 3 คร้ัง (4 เดือน/คร้ัง)



8. ให้ประธานคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค
และ/หรือกรรมการรวม 2 คน ลงนามร่วมกันเบิกจ่ายใน
บัญชีดงักล่าวตามข้อ 5
(ต้องมีหลกัฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบบัญชีทั่วไป)

9.  ใ ห้ เ รียกเก็บค่าบ า รุงกองทุนฯ จากบิดามารดา / 
ผู้ปกครองของเยาวชนแลกเปลี่ยน ของสโมสรในภาคที่
ได้รับการคัดเลือก คนละ 150,000 บาท เร่ิมปีบริหาร 
2563-2564

เงนิดงักล่าวจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดงันี้



9.1 เงิน 110,000 บาท ส าหรับมอบให้สโมสร ที่รับอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลี่ยน
ต่างชาติเท่าน้ัน     ตั้งแต่ปีบริหาร 2564-2565 โดยแบ่งการจ่ายดังนี้
9.1.1 จ านวน 27,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของ Inbound ที่สโมสรจะต้อง
สนับสนุน ได้แก่ ค่าชุดนักเรียน+รองเท้า+ถุงเท้า+เข็มขัด+กระเป๋า+ชุดกีฬา, 
ค่าเรียนภาษาไทย, ค่ากจิกรรมต่างๆของ  Inbound
9.1.2 จ านวนเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 11 เดือน รวมเป็นเงิน 33,000 บาท
ให้เยาวชนแลกเปลีย่น โดยทางภาคจะโอนให้ ณ วันทีส่โมสรก าหนด 
9.1.3 จ านวนเดือนละ 4,000 บาท จ านวน 11 เดือน รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
ให้ครอบครัวอุปถัมภ์ โดยทางภาคจะโอนให้ ณ วนัทีส่โมสรก าหนด
9.1.4 จ านวนเงิน 6,000 บาท ที่สโมสรเสนอขอเบิกเงินเพ่ือท ากจิกรรมให้กับ
เยาวชนแลกเปลีย่น

หมายเหตุ: ในกรณีเยาวชนอยู่ไม่ครบ 11เดือน ทางสโมสรต้องท าสรุปค่าใช้จ่าย
และน าเงินในส่วนที่ เหลือของ 9.1.2 และ 9.1.3 คืนโครงการเยาวชน
แลกเปลีย่นภายใน 1 สัปดาห์ หลงัเยาวชนเดินทางกลบั



9.2 เงิน 3,000 บาท เป็นเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนประชุม
ใหญ่ของเยาวชนแลกเปลี่ยนไทยและต่างชาติของสโมสร
อุปถัมภ์
( ค่าที่พัก /อาหาร/ค่า เดินทาง สโมสรอุปถัมภ์ต้องเป็น
ผู้รับผดิชอบ)
9.3 เงิน 5,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อแลกเปลี่ยน
เอกสารทางไปรษณีย์อากาศด่วนพเิศษ
ค่าโทรศัพท์ทางไกล Fax / E- MAIL



9.4 เงิน 3,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนรับการปฐมนิเทศ และ
ปัจฉิมนิเทศ 

9.5 เงิน 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายบริหารส านักงาน ค่าติดต่อ
ประสานงาน ค่าจัดท าเวบ็ไซท์ ค่าตรวจสอบบัญชี 

เงินเดือนเบี้ยเลีย้งพนักงาน ค่าเดินทาง/ที่พัก ของประธานฯ    
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เดนิทางไปประชุม

9.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการภาคของเยาวชน
แลกเปลีย่นทั่วโลก      



10. การจ่ายเงินสนับสนุนแก่สโมสรที่ได้รับอุปถัมภ์ และส่ง
เยาวชนแลกเปลีย่น จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้

10.1 สโมสรทีม่สิีทธิส่งเยาวชนแลกเปลีย่น จะต้องช าระค่าบ ารุง
ภาคและค่าบ ารุงโรตารีสากลครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน

10.2 เงินสนับสนุนสโมสรอุปถัมภ์ที่ส่งเยาวชนมาลงทะเบียน
เข้าประชุมใหญ่ ให้กรรมการฝ่ายการเงินเยาวชนแลกเปลีย่น
ฯ เบิกจ่ายเงินคืนให้แก่สโมสรอุปถัมภ์ ตามค่าลงทะเบียน
จริง แต่ไม่เกนิคนละ 2,000 บาท



11. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบ ารุงกองทุนเยาวชนแลกเปลี่ยน
ตามข้อ 9 หรือการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินของ
ภาคตามข้อ 10

ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ น าค าขอแก้ไขเปลีย่นแปลง
เสนอต่อผู้ว่าการภาค เพ่ือขอความเห็นจากสภาที่ปรึกษาผู้ว่า
การภาค



12. ประธานคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 
สามารถส่ังจ่ายเงินกองทุนเยาวชนแลกเปลี่ยนภาคได้ ใน
กรณดีงัต่อไปนี้

12.1 ใช้ในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
แลกเปลีย่น

12.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ด าเนินการ และค่าด าเนินการ
จัดท าเวบ็ไซด์โครงการฯ



12.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา / ปฐมนิเทศ / 
ปัจฉิมนิเทศ เยาวชนแลกเปลีย่น

12.4 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

12.5 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับเยาวชนแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มเยาวชน
แลกเปลีย่นของภาคที่จะเดินทางไปแลกเปลีย่น 



12.6 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนรับ/ส่งเยาวชนพิการหรือด้อย
โอกาสได้แลกเปลี่ยนกับประเทศที่มีการตกลงกันโดยได้รับ
การเห็นชอบจากผู้ว่าการภาค

12.7 ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

12.8 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ประธานโดยเห็นชอบจากผู้ว่าการ
ภาคมีอ านาจ จ่ายเงินทดรองเ พ่ือด า เ นินกิจกรรมใน
โครงการฯ ตามระเบียบการเงินฉบับนี้



13 .  เ ม่ื อ ส้ิน สุดวาระของประธานฯ ใ ห้ประธาน
คณะอนุกรรมการฯคนปัจจุบันส่งมอบบัญชีและโอน
เ งิ น ก อ ง ทุ น ภ า ค ทั้ ง ห ม ด  ส่ ง ใ ห้ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการฯคนใหม่ ผ่านผู้ว่าการภาค



14. ค่าใช้จ่ายประจ าปีของอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลีย่น
ภาค ต้องไม่เกินรายรับในข้อ 1.2 และเม่ือส้ินสุดวาระ
และเหลือเงินสดในบัญชีบริหารเท่าใดให้โอนปิดบัญชี
ในข้อ 5.2 แล้วน าฝากรวมไว้ในบัญชีกองทุนภาคข้อ 
5.1 ก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่ ผ่านทางผู้ว่า
การภาคคนปัจจุบัน



15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบการเงินเยาวชน
แลกเปลีย่นภาค ต้องน าเสนอต่อผู้ว่าการภาคเพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคในการประชุม
ใหญ่ประจ าปี

16. ระเบียบการเงินของเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3330
ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2547
(ค.ศ. 2004) เป็นต้นไป



ตัวอย่างบันทกึรายรับ-รายจ่าย 
ประจ าเดือน ตั้งแต่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  

2561 ถงึ  วนัที ่ 30  มถุินายน  2562



ตัวอย่างแบบรายงานการเงนิ ประจ าปี  2561-2562

รายการ
รายรับ

รายจ่าย
รายจ่าย

(บาท) (บาท)

1) เงินคงเหลือยกมำ จำกปี 2561-2562 8,000.00 1) ค่ำใชจ่้ำยเยำวชนแลกเปล่ียนประจ ำเดือน    (11 เดือน) 33,000.00

2)
กำรสนบัสนุนจำกกองทุนมูลนิธิเยำวชนแลกเปล่ียนโรตำรี ภำค 
3330 60,000.00 2) ค่ำชุดนกัเรียน / ชุดพละ/ค่ำรองเทำ้/ถุงเทำ้ 4,300.00

3) จำกกำรหำรำยได้ - 3) ค่ำเรียนภำษำไทย 4,500.00

4) จำกกำรรับบริจำคอ่ืน ๆ - 4) ค่ำสนบัสนุนใหส้มำชิกพำเยำวชนแลกเปล่ียนไปท ำกิจกรรม 6,200.00

5) ค่ำสนบัสนุนโรงเรียน (หำกมี) 2,000.00

6) ค่ำสนบัสนุนครอบครัวอุปถมัภ ์(หำกมี) 2,000.00

7) อ่ืน ๆ 3,500.00
8) 

รวมรายรับ 68,000.00 รวมรำยจ่ำย 55,500.00

เงินคงเหลือยกไป ปีบริหำร 59-60 12,500.00



ตัวอย่างบันทกึรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดอืน

ต้ังแต่วันที ่ 1  กรกฎาคม  2561 ถงึ  วันที ่ 30  มถุินายน  2562

เดือน

รายรับ รายจ่าย

ยอดยกไป
ยอดยกมา การสนบัสนนุ

จากการหารายได้ จากการรบั คา่ใชจ้่ายเยาวชน คา่ชดุนกัเรียน คา่เรียน คา่สนบัสนนุให้ คา่สนบัสนนุ คา่สนบัสนนุ อ่ืน ๆ 

คงเหลอื
จากกองทนุมลูนิธิ ในสโมสร บริจาค แลกเปลี่ยน ชดุพละ ภาษาไทย สมาชิกพาเยาวชน โรงเรียน ครอบครวั

เยาวชนแลกเปลี่ยน ประจ าเดือน รองเทา้ ถงุเทา้ ท ากิจกรรม (หากมี) อปุถมัภ ์(หากมี) 

ก.ค.61 8,000.00 8,000.00

ส.ค.61 7,000.00 60,000.00 3,000.00 4,300.00 1,000.00 59,700.00

ก.ย.61 59,700.00 3,000.00 1,000.00 55,700.00

ต.ค.61 55,700.00 3,000.00 4,500.00 48,200.00

พ.ย.61 48,200.00 3,000.00 1,000.00 44,200.00

ธ.ค.61 44,200.00 3,000.00 1,000.00 40,200.00

ม.ค.62 40,200.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00 34,200.00

ก.พ.62 34,200.00 3,000.00 31,200.00

มี.ค.62 31,200.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 26,200.00

เม.ย.62 26,200.00 3,000.00 23,200.00

พ.ค.62 23,200.00 3,000.00 1,200.00 3,500.00 15,500.00

มิ.ย.62 15,500.00 3,000.00 12,500.00

รวม 60,000.00 33,000.00 4,300.00 4,500.00 6,200.00 2,000.00 2,000.00 3,500.00

รวมท้ังสิน้ 68,000.00 55,500.00

สรุปยอดเงินคงเหลือ ยกไป ณ มิถนุายน 2559 จ านวน 12,500 บาท 



ตัวอย่างบันทกึรายรับ-รายจ่าย 
ประจ าเดือน ตั้งแต่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  2564 

ถงึ  วนัที ่ 30  มถุินายน  2565



ตัวอย่างแบบรายงานการเงนิ ประจ าปี  2564-2565

รายการ
รายรับ

รายจ่าย
รายจ่าย

(บาท) (บาท)

1) เงินคงเหลือยกมำ จำกปี 2562-2563 1) ค่ำใชจ่้ำยเยำวชนแลกเปล่ียนประจ ำเดือน    (11 เดือน) 33,000.00

2)
กำรสนบัสนุนจำกกองทุนมูลนิธิเยำวชนแลกเปล่ียนโรตำรี ภำค 
3330 110,000.00 2) ค่ำชุดนกัเรียน / ชุดพละ/ค่ำรองเทำ้/ถุงเทำ้ 4,300.00

3) จำกกำรหำรำยได้ - 3) ค่ำเรียนภำษำไทย 4,500.00

4) จำกกำรรับบริจำคอ่ืน ๆ - 4) ค่ำสนบัสนุนใหส้มำชิกพำเยำวชนแลกเปล่ียนไปท ำกิจกรรม 6,200.00

5) ค่ำสนบัสนุนโรงเรียน (หำกมี) 2,000.00

6) ค่ำสนบัสนุนครอบครัวอุปถมัภ ์(หำกมี) 2,000.00

7) ครอบครัวอุปถมัภ์ 44,000.00
8) อ่ืนๆ 3,500.00

รวมรายรับ 110,000.00 รวมรำยจ่ำย 99,500.00

เงินคงเหลือยกไป ปีบริหำร 2562-2563 10,500.00



ตัวอย่างบันทกึรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดอืน

ต้ังแต่วันที ่ 1  กรกฎาคม  2562 ถงึ  วันที ่ 30  มถุินายน  2563

เดือน

รายรับ รายจ่าย

ยอดยกไป
ยอดยกมา การสนบัสนนุ

จากการหารายได้ จากการรบั คา่ใชจ้่ายเยาวชน คา่ชดุนกัเรียน คา่เรียน คา่สนบัสนนุให้ คา่สนบัสนนุ คา่สนบัสนนุ อ่ืนๆ

คงเหลอื
จากกองทนุมลูนิธิ ในสโมสร บริจาค แลกเปลี่ยน ชดุพละ ภาษาไทย สมาชิกพาเยาวชน โรงเรียน ครอบครวั

เยาวชนแลกเปลี่ยน ประจ าเดือน รองเทา้ ถงุเทา้ ท ากิจกรรม (หากมี) อปุถมัภ ์(หากมี) 

ก.ค.62

ส.ค.62 8,000.00 110,000.00 3,000.00 4,300.00 1,000.00 97,700.00

ก.ย.62 105,700.00 3,000.00 1,000.00 4,000.00 89,700.0

ต.ค.62 97,700.00 3,000.00 4,500.00 4,000.00 78,200.00

พ.ย.62 90,200.00 3,000.00 1,000.00 4,000.00 70,200.00

ธ.ค.62 86,200.00 3,000.00 1,000.00 4,000.00 62,200.00

ม.ค.63 82,200.00 3,000.00 1,000.00 4,000.00 54,200.00

ก.พ.63 76,200.00 3,000.00 4,000.00 47,200.00

มี.ค.63 73,200.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 38,200.00

เม.ย.63 68,200.00 3,000.00 4,000.00 31,200.00

พ.ค.63 65,200.00 3,000.00 1,200.00 4,000.00 3,500.00 19,500.00

มิ.ย.63 57,500.00 3,000.00 4,000.00 12,500.00

รวม 110,000.00 33,000.00 4,300.00 4,500.00 6,200.00 2,000.00 44,000.00 3,500.00

รวมท้ังสิน้ 110,000.00 97,500.00

สรุปยอดเงินคงเหลอื ยกไป ณ มิถนุายน 2563 จ านวน 12,500.00 บาท 



ประเภทของรายการทีจ่ะจ่ายเงนิจ านวนนีไ้ด้

1. ค่าใช้จ่ายเยาวชนแลกเปลีย่นประจ าเดือน

2. ค่าชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้า ถุงเท้า

3. ค่าเรียนภาษาไทย

4. ค่าสนับสนุนให้สมาชิกพาเยาวชนท ากจิกรรม

5. ค่าสนับสนุนโรงเรียน

6. ค่าสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์



ในการบริหารการเงินให้สโมสรด าเนินการดังนี้
1. ให้สโมสรแจ้งหมายเลขบัญชีส าหรับรับโอนเงินในโครงการเยาวชน

แลกเปลีย่นมายงัประธานการเงินของโครงการ
2. จัดท าบัญชีตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด
3. เม่ือเด็กอยู่ครบโครงการ สโมสรต้องจัดท ารายงานการเงินและปิดบัญชี 

ภายใน 30 วันหลังจากเยาวชนเดินทางกลับ   และรายงานมายังประธาน
กรรมการการเงิน หากมีเงินเหลือให้เก็บไว้ในบัญชีเยาวชนแลกเปลี่ยนของ
สโมสร

4. หากเยาวชนแลกเปลีย่น Inbound กลบัก่อนก าหนด สโมสรต้องปิดบัญชี
ภายใน 30 วนั หลงัเยาวชนเดินทางกลบั และส่งเงินกลบัมายงัโครงการ
เยาวชนแลกเปลีย่น มูลนิธิเยาวชนแลกเปลีย่นโรตารี ภาค 3330 เลขที่
บัญชี 764-222-841-4 ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาถนนทรงพล



กลุ่ม Line “YEO & Host”



THANK YOU


