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การปรบัปรงุนโยบายโรทาแรคทเ์มื่อเรว็ๆ น้ี 
 สภานิตบิญัญตัขิองโรตารปีี 2562 ไดแ้กไ้ขธรรมนูญของโรตารสีากลเพือ่ใหส้โมสรโรทาแรคทเ์ป็นสมาชกิ

ประเภทหน่ึง หลงัจากทีไ่ดม้กีารลงมตเิรื่องทีส่าํคญัไปแลว้ในเดอืนเมษายน ประธานโรตารสีากลมารค์ มาโลนีย ์

ไดแ้ต่งตัง้คณะทาํงานเฉพาะกจิเพือ่ยกระดบัโรทาแรคทข์ึน้มาซึง่ประกอบดว้ยโรทาแรคเทอรแ์ละโรแทเรยีน 

เพือ่ใหค้าํแนะนําขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบันโยบายเพือ่แสดงถงึสถานภาพทีไ่ดร้บัการยกระดบัใหม่ของ 

โรทาแรคท ์ในการปรกึษาหารอืทุกขัน้ตอนของคณะทํางานเฉพาะกจิ มเีป้าหมายทีส่ําคญัคอืการเรยีนรูส้ ิง่ที ่

โรทาแรคเทอรต์อ้งการจากการเป็นสมาชกิ และเพือ่ใหพ้วกเขามโีอกาสในการปรบัแต่งใหก้ารตดัสนิใจเกี่ยวกบั

นโยบายทีส่าํคญัเหล่าน้ีเป็นรปูร่างขึน้มาโดยผ่านการสาํรวจและกลุ่มเป้าหมาย 

 

มติท่ีสาํคญัเก่ียวกบัโรทาแรคทใ์นการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือน

ตลุาคม 2562  
 ในเดอืนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายทีเ่กีย่วกบัโรทาแรคท์

ตามทีไ่ดร้บัคาํแนะนําจากคณะทาํงานเฉพาะกจิเพือ่ยกระดบัโรทาแรคท ์เรยีนรูเ้พิม่เตมิจาก 

•  รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงนโยบายทีเ่กีย่วกบัโรทาแรคทซ์ึง่จะมผีลใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

•  การเปลีย่นแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทซ์ึง่จะมผีลใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

•  การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคทซ์ึง่จะมผีลใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

 

 ดา้นล่างน้ีคอืการเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจเกีย่วกบัโรทาแรคทแ์ละคาํถามทีพ่บบ่อย ซึ่งจะช่วยใหค้วามถงึ

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ 

 

 การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อประมวลนโยบาย มผีลใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

•  สโมสรโรทาแรคทส์ามารถก่อตัง้สโมสรใหม่โดยจะมหีรอืไม่มผีูอุ้ปถมัภก์ไ็ด ้

•  สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเลอืกสโมสรโรทาแรคทอ์ื่นๆ เป็นผูอุ้ปถมัภไ์ด ้

•  สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเปิดกวา้งแกค่นหนุ่มสาวทีม่อีายุอย่างน้อย 18 ปี 

•  นโยบายของโรทาแรคทจ์ะเปลีย่นจากคําว่า “โปรแกรม” ในบทที ่5 เป็นคําว่า “สโมสร” ในบทที ่2 

ซึง่แกไ้ขแลว้ 

•  ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทแ์ละขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคทจ์ะไดร้บัการ

แกไ้ขเพือ่แสดงถงึการเปลีย่นแปลงของนโยบายเหล่าน้ี 

•  ภาคโรตารทุีกภาคควรใหโ้รทาแรคเทอรเ์ป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาค 

 

มตทิีส่าํคญัอื่นๆ 

•  โรทาแรคเทอรจ์ะตอ้งจ่ายค่าบํารุงรายหวัในอนาคต แต่ยงัไม่มกีารกําหนดว่าจะเกบ็จํานวนเท่าใด

และเริม่เกบ็เมื่อใด 

•  ประธานโรตารสีากล คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ีควร

พจิารณาว่าโรทาแรคเทอรจ์ะใหค้าํแนะนําแก่พวกเขาอย่างไรไดบ้า้งเกีย่วกบัเรื่องของโรทาแรคท ์
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•  โรตารสีากลไดก้ําหนดเป้าหมายสาํหรบัโรทาแรคท ์ดงัน้ี 

-  เพิม่จํานวนโรทาแรคเทอรท์ีร่ายงานต่อโรตารใีหไ้ด ้100% ภายในปี 2565 

-  เพิม่จํานวนโรทาแรคเทอรท์ีร่ายงานชื่อแลว้ซึง่เขา้ร่วมในสโมสรโรตารใีหไ้ด ้20% ภายในปี 

2565 

-  เพิม่จํานวนโรทาแรคเทอรท์ีร่ายงานต่อโรตารใีหไ้ด ้1 ลา้นคนภายในปี 2572 

 

คาํถามท่ีพบบอ่ย 
มติเหล่าน้ีเป็นมาอย่างไร? 

 ในหลายปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการมลูนิธ ิคณะกรรมการต่างๆ โรแทเรยีน และ 

โรทาแรคเทอรท์ัว่โลกไดพ้ดูคุยกนัถงึวธิกีารทีจ่ะยกระดบัโรทาแรคทแ์ละยกย่องสโมสรโรทาแรคทใ์หเ้ป็นเพือ่น 

ผูร่้วมบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรโรตาร ีโรทาแรคเทอรไ์ดเ้สนอความคดิเหน็แก่คณะกรรมการบรหิารผ่าน

คณะกรรมการโรทาแรคทข์องโรตารสีากลในการประชุมโรทาแรคทป์ระจาํปีก่อนการประชุมใหญ่และผ่านการ

สาํรวจออนไลน์และกลุ่มเป้าหมาย และถงึเวลาทีจ่ะปฏบิตักิารแลว้ 

 

 เราเคยไดย้นิว่าโรทาแรคทเ์ป็นมากกว่าโปรแกรมหน่ึงโปรแกรมมาอย่างมากมาย และโรทาแรคเทอรก์็

ตอ้งการความยดืหยุ่นมากขึน้ มผีลงานและการบําเพญ็ประโยชน์มากขึน้ และไดร้บัการยกย่องมากขึน้จาก 

โรตารเีกี่ยวกบังานทีพ่วกเขาทาํไดอ้ย่างน่าทึง่ในสโมสร ในภาค และระหว่างภาค หลงัจากทีป่ระชุมสภานิติ

บญัญตัขิองโรตารใีนปี 2562 ไดล้งมตทิีจ่ะยกย่องสโมสรโรทาแรคทใ์หเ้ป็นสมาชกิภาพประเภทหน่ึงอย่างเป็น

ทางการ ประธานโรตารสีากลไดแ้ต่งตัง้คณะทาํงานเฉพาะกจิเกีย่วกบัการยกระดบัโรทาแรคทข์ึน้มาเพือ่

ปรกึษาหารอืถงึวธิกีารทีจ่ะปรบัปรุงนโยบายของโรทาแรคท ์เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึสถานภาพใหม่และสรา้ง

ประสบการณ์การเป็นสมาชกิทีม่นีวตักรรมและมคีวามยดืหยุ่น รวมทัง้มกีารครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง 

 

เหตุใดจึงมีมติเหล่าน้ีขึ้นมา 

 โรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรไ์ดพ้จิารณากนัถงึความสําคญัของโรทาแรคเทอรว์่าเป็นสว่นหน่ึงของ

ครอบครวัโรตาร ีเป็น People of Action และเป็นสว่นทีส่าํคญัของแผนปฏบิตักิารใหม่ของเรา  มตทิีส่าํคญั

เหล่าน้ีแสดงถงึแนวทางทีเ่ป็นปัจจุบนัในกลุ่มสโมสรโรทาแรคท ์ยกระดบัโรทาแรคท์เป็นสมาชกิประเภทหน่ึง

ควบคู่ไปกบัสโมสรโรตาร ี(มคีวามเป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของสโมสรและประโยชน์ของสมาชกิ) และ

สง่เสรมิความยดืหยุ่น นวตักรรมและความหลากหลายใหม้ากขึน้ภายในโรทาแรคท์ 

 

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีผลทนัทีหรือไม่? 

 ไม่ใช่ การเปลีย่นแปลงต่อประมวลนโยบายของโรตารจีะยงัไม่มผีลจนกระทัง่ถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2563  

ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้วลาในการพจิารณาทบทวนและอภปิรายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในสโมสรและในภาคของท่าน  

แน่นอนล่ะ เรารูว้่าการเปลีย่นแปลงจะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการและเราสง่เสรมิสโมสรและภาคใหใ้ชเ้วลาใน

การพฒันาแผนงานทีจ่ะปรบัปรุงขอ้บงัคบัและผนวกรวมการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีในช่วงระยะหน่ึง 
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เราจะค้นหานโยบายต่างๆ เก่ียวกบัโรทาแรคท์ได้ท่ีไหน? 

 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ประมวลนโยบายของโรตารใีนบทที ่2 เรื่อง “สโมสร” จะมกีาร

ปรบัปรุงในมาตรา 12 หวัขอ้ “สโมสรโรทาแรคท”์ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรทาแรคทซ์ึง่ปัจจุบนัอยู่ในบทที ่5 

เรื่อง “โปรแกรม” ภายใตม้าตรา 41.040 จะถูกตดัออกตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563  

 

ฉันจะสามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ได้หรือไม่? 

 ได ้ ท่านสามารถพจิารณานโยบายทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงตัง้แต่เดีย๋วน้ี ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลงกบัผูนํ้าสโมสรและผูนํ้าภาค หากมคีาํถามโปรดสง่ไปที ่rotaract@rotary.org  

 

เราจะต้องปรบัธรรมนูญและข้อบงัคบัของโรทาแรคท์ให้เป็นปัจจุบนัเม่ือใด? 

 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทจ์ะถูกปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัในวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 และม ี

เพยีงคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเท่านัน้ทีส่ามารถแกไ้ขธรรมนูญได ้ซึง่ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร 

โรทาแรคท์จะใชก้บัสโมสรโรทาแรคทท์ี ่Active ทัง้หมดโดยอตัโนมตั ิและในขณะเดยีวกนั ขอ้บงัคบัทีแ่นะนํา

ของสโมสรโรทาแรคทก์จ็ะถูกปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย และสโมสรควรจะปรบัขอ้บงัคบัใหเ้ขา้กบัสโมสรเพือ่ให้

เป็นไปตามความตอ้งการดว้ย 

 

เหตุใดจึงมีการตดัการจาํกดัอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไป? 

 สโมสรโรทาแรคท์ยงัคงมจุีดมุ่งหมายสําหรบัผูม้วีชิาชพีอายุน้อย การตดัขดีจํากดัอายุสงูสุดของสมาชกิ 

โรทาแรคทอ์อกไปทําใหผู้ค้นสามารถเลอืกทีจ่ะมปีระสบการณ์ในสโมสรทีพ่วกเขาต้องการโดยไม่จาํกดัอายุ  

จากนโยบายในปัจจุบนั โรทาแรคเทอรม์กัจะตอ้งลาออกจากโรทาแรคทก์่อนทีจ่ะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมสโมสร 

โรตารหีรอืก่อนทีพ่วกเขาจะรูส้กึว่าพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมในสโมสรโรตาร ี เมื่อเป็นเช่นนัน้ พวกเขากอ็อกจาก

ครอบครวัของโรตารไีป 

 

 การจาํกดัสมาชกิภาพของโรทาแรคทใ์นกลุ่มผูท้ีม่อีายุ 30 ปีหรอืน้อยกว่า ถูกมองแตกต่างกนัออกไปใน

แต่ละภูมภิาค  ในบางแห่ง สมาชกิมกัจะรูส้กึว่าการจํากดัอายุควรจะถูกยกเลกิ ในบางแห่งอาจจะตอ้งการใหม้ี

อายุน้อยลง  หลงัจากการพจิารณาอย่างรอบคอบ คณะทาํงานเฉพาะกจิการยกระดบัโรทาแรคทแ์ละคณะ

กรรมการบรหิารไดม้มีตวิ่า เป็นเรื่องสําคญัยิง่ทีจ่ะใหโ้รทาแรคเทอรม์คีวามยดืหยุ่นทีจ่ะตดัสนิใจเองว่าเมื่อใดที่

พรอ้มจะลาออกจากโรทาแรคท ์ โรทาแรคเทอรส์ว่นใหญ่ทีเ่ราไดท้าํการสํารวจความคดิเหน็เชื่อว่าการตดั

ขดีจํากดัของอายุออกไป จะช่วยพฒันาหรอืไม่เปลีย่นแปลงประสบการณ์ในสโมสร และพวกเขายงักล่าวว่าจะ

ยงัคงเขา้ร่วมในสโมสรโรตารใีนอนาคตดว้ย 

 

โรทาแรคเทอรจ์ะยงัคงได้รบัการส่งเสริมให้เป็นโรแทเรียนหรือไม่? 

 ใช่  แน่นอน! โรทาแรคเทอรไ์ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ขา้ร่วมในสโมสรโรตารซีึง่จะเป็นการเสนอประสบการณ์

ในสโมสรตามทีพ่วกเขาตอ้งการเมื่อใดกไ็ด ้ สโมสรโรตารจีะยงัคงเป็นพารท์เนอรก์บัโรทาแรคเทอรต์ามปกตใิน

การประชุมและงานกจิกรรม รวมถงึโครงการบําเพญ็ประโยชน์  การเชญิใหโ้รทาแรคเทอรเ์ขา้ร่วมในสโมสร 
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โรตารอีาจจะเป็นขัน้ตอนปกตธิรรมดาเมื่อถงึเวลา จงจาํไวว้่าโรทาแรคเทอรส์ามารถเขา้ร่วมในสโมสรโรตาร ี

ในขณะทีย่งัคงเป็นสมาชกิสามญัของสโมสรโรทาแรคท ์หรอืพวกเขาอาจจะเริม่ก่อตัง้สโมสรโรตารขีองตนเองได ้

 

สโมสรโรตารีจะยงัคงสามารถอปุถมัภส์โมสรโรทาแรคท์ได้หรือไม่? 

 ได ้ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะไดร้บัการอุปถมัภ์จากสโมสร 

โรตารหีน่ึงสโมสรหรอืหลายๆ สโมสร หรอืสโมสรโรทาแรคทอ์ื่นกไ็ด ้หรอืพวกเขาอาจจะก่อตัง้ขึน้มาโดยไม่มผีู้

อุปถมัภ ์ซึง่ทาํใหส้โมสรมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในการทีจ่ะเลอืกมคีวามเป็นผูอุ้ปถมัภต์ามความตอ้งการมาก

ทีสุ่ดและทาํใหเ้กดิการร่วมมอืในการทํางาน 

 

สโมสรโรทาแรคท์สามารถอปุถมัภส์โมสรโรทาแรคท์อ่ืนได้หรือไม่? 

 ได ้ ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะไดร้บัการอุปถมัภโ์ดยสโมสร 

โรทาแรคทอ์กีแห่งหน่ึงซึง่จะทาํใหส้โมสรมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในการคน้หาความเป็นผูอุ้ปถมัภท์ีด่ทีีสุ่ดเพือ่

สนบัสนุนความตอ้งการ สโมสรโรทาแรคทใ์นชุมชนควรมสีโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัเป็นผูอุ้ปถมัภ ์

 

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ของฉันหรือไม่? 

 การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีอาจจะไม่มผีลกระทบกบัประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท ์สโมสรโรทาแรคท์ยงั

ควรจะเป็นพารท์เนอรก์บัสโมสรโรตาร ีวางแผนโครงการบําเพญ็ประโยชน์ทัง้ในทอ้งถิน่และระหว่างประเทศทีม่ี

นวตักรรมและมคีวามยัง่ยนื และใหโ้อกาสในการพฒันาการเป็นผูนํ้าและวชิาชพีแก่สมาชกิทีเ่ป็นผูม้วีชิาชพีอายุ

น้อย สโมสรโรทาแรคทจ์ะมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในการสรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่สมาชกิตามความตอ้งการของ

พวกเขา ทาํใหม้สีว่นในเครอืขา่ยผูม้วีชิาชพีอายุน้อยทีก่วา้งขวางขึน้และพฒันาความสมัพนัธก์บัสโมสรทีร่่วมมอื

กนัดว้ยการมคีวามสามารถพเิศษวชิาชพีและมุมมองทีก่วา้งขวาง 

 

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร? 

 การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีอาจจะไม่มผีลกระทบต่อประสบการณ์สโมสรโรตาร ี สโมสรโรตารจีะยงัคงไดร้บั

การสง่เสรมิใหอุ้ปถมัภแ์ละเป็นเพือ่นร่วมโครงการกบัสโมสรโรทาแรคท ์ วางแผนโครงการบําเพญ็ประโยชน์

ร่วมกนั และสนบัสนุนโรทาแรคเทอรใ์นการขยายทกัษะการพฒันาวชิาชพีและความเป็นผูนํ้าจากการร่วมมอืและ

การเป็นพีเ่ลีย้ง สโมสรโรตารคีวรจะยงัคงทํางานเคยีงขา้งกบัโรทาแรคเทอรใ์นชุมชน สง่เสรมิการพฒันาสโมสร

โรทาแรคทใ์หม่ๆ และพดูคุยกบัโรทาแรคเทอรเ์กีย่วกบัการเขา้ร่วมในสโมสรโรตารเีมื่อถงึเวลาอนัควร 

 

สโมสรโรทาแรคท์ต้องจ่ายค่าบาํรงุสมาชิกโรตารีสากลหรือไม่ในปัจจุบนั? 

 ยงัไม่ตอ้งจ่าย  คณะกรรมการบรหิารเหน็ชอบว่าสโมสรโรทาแรคทค์วรจะเริม่จ่ายค่าบํารุงรายหวั แต่

ยงัคงอยู่ในระหว่างการพจิารณาอย่างถีถ่ว้นถงึผลของการสาํรวจสมาชกิโรทาแรคท์ก่อนทีจ่ะมกีารลงมตใิดๆ 

พวกเขาจะปรกึษาหารอืเกีย่วกบัจาํนวนค่าบํารุงทีเ่หมาะสม เมื่อใดจะเกบ็ค่าบํารุงและมปีระเดน็และการบรกิาร

อะไรเพิม่เตมิทีโ่รทาแรคเทอรอ์าจจะตอ้งการเพือ่แลกเปลีย่นกบัการจ่ายค่าบํารุง  การเปลีย่นแปลงใดๆ กต็าม

จะดําเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
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เหตุใดจึงมีเป้าหมายสมาชิกภาพสาํหรบัโรทาแรคท์ในปัจจุบนัน้ี? 

 เพยีงเมื่อสโมสรตัง้เป้าหมายเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าพวกเขาจะยงัคงเตบิโตและกระตอืรอืรน้ การกําหนด

เป้าหมายสมาชกิภาพสําหรบัโรทาแรคท์โดยรวมจะเป็นเรื่องสาํคญัมากทีจ่ะทําใหม้ัน่ใจในความสาํเรจ็ในอนาคต 

เป็นเรื่องทีส่ําคญัยิง่กว่าทีเ่คยเป็นมาทีจ่ะตอ้งเขา้ใจถงึผลกระทบทัว่โลกของโรทาแรคท ์และสง่เสรมิสโมสรและ

ภาคใหก้ําหนดเป้าหมายทีท่า้ทายซึง่จะช่วยใหพ้วกเขาทําใหผู้ม้วีชิาชพีอายุน้อยมสีว่นร่วมมากขึน้ในการ

บําเพญ็ประโยชน์และการเป็นผูนํ้าผ่านโรทาแรคท์ 

 

โรทาแรคเทอรจ์ะสามารถทาํหน้าท่ีเป็นหรือให้คาํแนะนําแก่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

มูลนิธิได้หรือไม่? 

 คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการมลูนิธเิหน็คุณค่าของขอ้มลูจากโรทาแรคเทอรแ์ละไดแ้นะนํา 

ใหป้ระธานโรตารสีากลแต่งตัง้โรทาแรคเทอรเ์ป็นกรรมการต่างๆ พวกเขายงัคงหารอืถงึวธิกีารทีจ่ะทําให ้

โรทาแรคเทอรม์สีว่นร่วมโดยตรงมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

 

 
ขอ้มลูจาก https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates 
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