โครงสร้างของเรา

โรตารีสากล
โรตารีสากลเป็ นสมาคมของสโมสรโรตารีทวโลก
ั่
สมาชิก 1.2 ล้านคนของเราเป็ นหัวใจของความ
พยายามในการบําเพ็ญประโยชน์ และทุ่มเทให้แก่อุดมการณ์แห่งการบริการเหนือตนเองทีม่ รี ว่ มกัน

มูลนิธิโรตารี
มูลนิธโิ รตารีเป็ นองค์กรทีไ่ ม่หวังผลกําไร ซึง่ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในโลก โดยการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุ ษย์รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นทางการศึกษาและวัฒนธรรม มูลนิธทิ าํ ให้เรามันใจว่
่ า
เราจะสามารถทํางานต่อไปได้เพื่อคนรุน่ ต่อๆ ไป

โรตารีสากล
มีโรแทเรียน 1.2 ล้านคนในสโมสรโรตารี 34,000 สโมสรทีท่ ําความดีอยูท่ วโลก
ั่
เครือข่ายของสโมสร
เหล่านี้รวมกันเป็ นโรตารีสากล
ในฐานะสมาชิกสโมสร ท่านจะช่วยในการเลือกตัง้ ผูน้ ําในแต่ละปี นายกสโมสรของท่านทํางานร่วมกับ
นายกรับเลือก เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการสโมสร
สโมสรของท่านจ่ายค่าบํารุงให้โรตารีสากล และในทางกลับกันโรตารีสากลจะจัดหาทรัพยากรต่างๆ การ
อบรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยให้สโมสรของท่านดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สโมสรของท่านและสโมสรอื่นๆ ในพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์เดียวกัน เป็ นส่วนหนึ่งของภาคทีม่ ผี วู้ ่าการภาค
เป็ นผูน้ ํ า ภาคช่วยให้แต่ละสโมสรได้เชื่อมโยงกัน และสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ของโรตารีได้ มีภาค
ต่างๆ ประมาณ 530 ภาค ซึง่ จัดเป็ นระบบโซน 34 โซน แต่ละโซนมีจาํ นวนโรแทเรียนเท่ากัน
โดยประมาณ
สโมสรโรตารีอุปถัมภ์สโมสรและกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ ช่วยขยายพลังของเราให้กว้างขวางขึน้




อินเทอร์แรคท์ – สําหรับคนหนุ่ มสาวอายุ 12-18 ปี
โรทาแรคท์ – สําหรับคนหนุ่ มสาวอายุ 18-30 ปี
กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี – สําหรับผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียน

ความเป็ นผูน้ ํา
ประธานของโรตารีสากลได้รบั การเลือกตัง้ โดยโรแทเรียน และเป็ นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารซึง่ มา
จากการเลือกตัง้ ประธานโรตารีสากลทําหน้าทีห่ นึ่งปี ในขณะทีค่ ณะกรรมการบริหารทําหน้าทีเ่ ป็ นเวลา
2 ปี
เลขาธิการ คือ ผูท้ บ่ี ริหารจัดการพนักงานทีส่ าํ นักงานใหญ่ของโรตารี ทีเ่ มืองเอฟเวนสตัน รัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริกา และสํานักงานอื่นๆ ของโรตารีทวโลก
ั่

เครื่องมือต่างๆ


Club Finder

มูลนิธิโรตารี
พันธกิจของมูลนิธโิ รตารี คือ ช่วยให้สมาชิกโรตารีสามารถเพิม่ พูนความเข้าใจระหว่างกันในโลก ไมตรี
จิตและสันติภาพ ด้วยการปรับปรุงสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษาและบรรเทาความยากจน
มูลนิธโิ รตารีสนับสนุ นด้านการเงินให้แก่กจิ กรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนมนุษย์ ตัง้ แต่โครงการบําเพ็ญประโยชน์
ในท้องถิน่ ไปจนถึงความคิดริเริม่ ระดับโลก สโมสรหรือภาคของท่านสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุ น
จากมูลนิธเิ พื่อใช้จ่ายในโครงการและให้ทุนการศึกษา มูลนิธยิ งั เป็ นผูน้ ําในการดูแลรับผิดชอบการรณรงค์
ของโรตารีทวโลก
ั่
เช่น ในการขจัดโปลิโอและส่งเสริมสันติภาพ โรแทเรียนและมิตรภาพของโรตารี
สนับสนุ นการทํางานของมูลนิธโิ ดยการบริจาคด้วยความสมัครใจ

การเป็ นผูน้ ํา
คณะกรรมการมูลนิธเิ ป็ นผูบ้ ริหารงานของมูลนิธนิ ําโดยประธานคณะกรรมการมูลนิธ ิ ประธานโรตารี
สากลรับเลือกเป็ นผูเ้ สนอชื่อกรรมการมูลนิธ ิ ซึง่ จะได้รบั เลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล
ประธานคณะกรรมการมูลนิธทิ าํ หน้าทีห่ นึ่งปี ส่วนกรรมการมีวาระ 4 ปี

การสนับสนุนของโรตารี
สอบถามเกีย่ วกับมูลนิธไิ ด้ท่ี contact.center@rotary.org

ลําดับความสําคัญของเรา

การเป็ นผูน้ ํ าร่วมกันและความเชีย่ วชาญของสมาชิก 1.2 ล้านคน ช่วยให้เราจัดการกับความท้าทาย
ใหญ่ๆ ของโลกทัง้ ในท้องถิน่ และทัวโลก
่
เราผูกพันกันด้วยค่านิยม และวิสยั ทัศน์เพื่ออนาคตทีเ่ หมือนๆ
กัน ในขณะทีม่ งุ่ เน้นความสําคัญไปทีส่ าเหตุเฉพาะเรือ่ งตามทีต่ งั ้ เป้าหมายเอาไว้ซง่ึ จะบรรลุถงึ ชุมชนที่
ขาดแคลนมากทีส่ ุด

หลักการที่เป็ นแนวทาง
เป็ นเวลามากกว่า 100 ปีมาแล้วทีห่ ลักการซึง่ เป็ นแนวทางของเราได้เป็ นรากฐานทีต่ งั ้ ของค่านิยมและ
ประเพณีนิยมของเรา บททดสอบ 4 แนวทาง วัตถุประสงค์ของโรตารี และแนวทางแห่งการบําเพ็ญ
ประโยชน์ ได้แสดงถึงพันธสัญญาของเราในเรือ่ งของการบําเพ็ญประโยชน์ มิตรภาพ ความหลากหลาย
คุณธรรม และความเป็ นผูน้ ํ า

เรื่องที่เน้ นความสําคัญ
เรามุง่ เน้นความพยายามลงไปใน 6 เรือ่ ง เพื่อเพิม่ พูนผลกระทบทีเ่ ราทําทัง้ ในท้องถิน่ และทัวโลก
่
โครงการและกิจกรรมทีย่ งยื
ั ่ นและประสบความสําเร็จของเราส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นเรื่องดังต่อไปนี้







ส่งเสริมสันติภาพ
ต่อสูก้ บั โรคภัย
จัดหานํ้าสะอาด
การช่วยชีวติ แม่และเด็ก
สนับสนุ นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่

แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ของโรตารีทาํ ให้มนใจได้
ั่
ว่าอนาคตของเราทีค่ วามเข้มแข็งเทียบเท่าอดีต แผนงานทําให้
ทิศทางของโรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีเป็ นไปในแนวเดียวกัน และบ่งชีเ้ รือ่ งทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุด 3
ลําดับแรกทีส่ นับสนุ นเป้าหมาย 16 ข้อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง






Global Outlook Series: Guide to Sustainability
Areas of Focus Policy Statements
Packaged Grant: Scholarships for Water and Sanitation Professionals – Terms and
Conditions
Packaged Grant: Scholarship for Water and Sanitation Professionals Rotary Club/District
Application
Packaged Grant: Scholarships for Water and Sanitation Professionals – First Steps

ผูน้ ํา

ทีมผูน้ ํ าของโรตารีแสดงถึงวัฒนธรรมและอาชีพทีห่ ลากหลายของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนทัวโลก
่
ไม่ว่า
จะเป็ นการ กําหนดนโยบายของโรตารี ให้การสนับสนุ นด้านการเงิน บริหารจัดการพนักงานทัวโลก
่
หรือ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรตารี สมาชิกแต่ละคนในทีมทุ่มเทเพื่อช่วยเชื่อมโยงอาสาสมัครของเรา ช่วย
ประสานงานและปฏิบตั กิ าร เพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี

ประธาน
ประธานของโรตารีเป็ นประธานของคณะกรรมการบริหาร และได้รบั เลือกตัง้ ในวาระ 1 ปี

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธไิ ด้รบั เลือกตัง้ จากกรรมการมูลนิธแิ ละมีวาระ 1 ปี

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดนโยบายสําหรับโรตารีสากล และให้แนวทางทีช่ ่วยให้สโมสรประสบ
ความสําเร็จ สโมสรเลือกตัง้ กรรมการในคณะกรรมการบริหารทุกปีทก่ี ารประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารี
สากล (RI Convention) โดยกรรมการบริหารมีวาระ 2 ปี

