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แนวปฏิบตัใิหเ้กิดความหลากหลาย  

ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั 
ของสมาชิกโรตารี  
(Committing to Diversity, Equity and Inclusion) 
 

การเน้นความสาํคญัของโรตารใีนเรือ่งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่มกนั จะเป็นจดุศูนยร์วม

ความสาํเรจ็ของเราในศตวรรษที ่21 การเพิม่ความพยายามทีจ่ะทําใหแ้นวความคดิน้ีเป็นหวัใจสาํคญัของ

ประสบการณ์ในโรตาร ีพวกเราจะตอ้งสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีท่าํใหทุ้กคนรูส้กึว่าเป็นทีย่อมรบั ไดร้บัการยอมรบั

ใหเ้ขา้รว่มและมคีุณค่า และเป็นผูแ้ทนของโรตารอีย่างดทีีสุ่ด  

 

เรยีนรูว้่าประวตัศิาสตรข์องโรตารไีดว้างพืน้ฐานของแนวทางน้ีอยา่งไร และความหลากหลาย ความเสมอภาค 

และการอยู่รว่มกนัจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ในโรตารขีองทุก ๆ คนไดอ้ยา่งไรในเอกสารฉบบัน้ี 
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บทที ่1 

โรตารีกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค  
และการอยูร่ว่มกนั  
(Rotary and Diversity, Equity, and Inclusion) 
 

ประวติัศาสตรข์องภมิูหลงัท่ีหลากหลาย 
เมือ่ พอล แฮรสิ ทนายความแห่งเมอืงชคิาโกไดก่้อตัง้โรตารขีึน้มา เขาไดเ้ชญิชวนเพื่อนรว่มงานและมติรสหาย

ใหก่้อตัง้สโมสรซึง่ผูม้วีชิาชพีจากภมูหิลงัทีห่ลากหลายจะสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็และสรา้งมติรภาพทีม่ ี

ความหมาย เมือ่เวลาผ่านไป ไดม้กีารขยายตวัไปสู่การใหค้นืกลบัแก่ชุมชนของพวกเขา 
 
ตัง้แต่การประชุมสโมสรครัง้แรกเมือ่กว่า 100 ปีมาแลว้ โรตารไีดเ้ตบิโตขึน้เป็นองคก์รระหว่างประเทศซึง่มี

สโมสรในเกอืบทุกประเทศทัว่โลก สมาชกิภาพของเราประกอบดว้ยผูท้ีม่คีุณลกัษณะเฉพาะตวัจาํนวนนับไมถ่ว้น 

ซึง่มคีวามปรารถนาอยา่งยิง่ยวดเช่นเดยีวกนัในการทีจ่ะทาํใหโ้ลกน้ีน่าอยู่มากขึน้สําหรบัทุกคน 
 
ในการยกยอ่งประวตัศิาสตรข์องโรตารวี่าเป็นองคก์รทีม่คีวามหลากหลาย และในการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อ

อนาคต โรตารไีดย้ํา้เตอืนถงึความมุง่มัน่ขององคก์รในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่

รว่มกนั   

 

ถ้อยแถลงเก่ียวกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกนัของเรา  
คณะกรรมการบรหิารของโรตารไีดม้มีตใินปี ค.ศ. 2019 ยอมรบัถอ้ยแถลงเกีย่วกบัความหลากหลาย ความ

เสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั ดงัน้ี 
 
ในฐานะเครือข่ายทัว่โลกทีพ่ยายามจะสร้างโลกซึง่ผูค้นมีความผกูพนัและปฏิบติัเพือ่สร้างการ

เปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยืน โรตารีให้ความสาํคญักบัความหลากหลายและยกย่องการอทิุศตนของผูค้นจาก

ทุกภมิูหลงั โดยไม่คาํนึงถึงอาย ุชาติพนัธุ ์เผ่าพนัธุ ์สีผิว ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทาง

เศรษฐกิจสงัคม ประเพณี เพศ ความชืน่ชอบทางเพศ และการบ่งช้ีเพศ 
 
โรตารีจะสร้างวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกนั ซึง่ผูค้นจากกลุ่มที ่

ยงัไม่มีผู้แทนจะมีโอกาสมากข้ึนในการมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกและผูนํ้า 
 
ถอ้ยแถลงน้ีเป็นก้าวยา่งทีใ่หแ้รงบนัดาลใจสู่ความมุง่มัน่ของโรตารทีีจ่ะสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีด่สีาํหรบัสมาชกิ

ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้ชุมชนทีพ่วกเขาบําเพญ็ประโยชน์ดว้ย  
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แผนปฏิบติัการของโรตารี (Rotary’s Action Plan) 
แผนกลยทุธข์องโรตารซีึง่รูจ้กักนัดใีนชื่อแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ฝังรากอยูใ่นคุณค่าของเราและสรา้งขึน้

จากศกัยภาพทีม่คีวามโดดเด่นและจติวญิญาณของโรแทเรยีน มนัเป็นแนวทางทีจ่ะทาํใหม้ัน่ใจในอนาคตที่

เขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้สาํหรบัโรตาร ี เรือ่งทีม่ลีาํดบัความสําคญัของแผนปฏบิตักิาร 4 เรือ่ง คอื 
 

 เพ่ิมพนูผลกระทบ (Increase our impact) คน้หาวธิกีารใหม ่ๆ ทีจ่ะใชค้วามเชีย่วชาญเพื่อทาํใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงในชุมชนของเราและทัว่โลก  
 

 ขยายการเข้าถึง (Expand our reach) สรา้งสมัพนัธแ์ละโอกาสทีจ่ะทําใหผู้ท้ ีม่แีรงผลกัดนัเหมอืนกบั

พวกเราไดท้ําการเปลีย่นแปลง   
 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Enhance participant engagement) ตอกยํา้ความมุง่มัน่ทีจ่ะทําใหค้วาม

ตอ้งการ ความคาดหวงั และการเตบิโตของผูม้สี่วนรว่มกบัเราเป็นศูนยก์ลางของทุกสิง่ทีเ่รากระทาํ 
 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการปรบัตวั (Increase our ability to adapt) คน้หาโอกาสใหม ่ๆ สรา้ง

แนวทางใหม ่ๆ ในการเป็นผูนํ้า เปิดการสนทนาเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย และจดัการ

ดาํเนินงานของเราใหเ้รยีบง่ายขึน้ 

 

สิง่สาํคญัของแผนปฏบิตักิารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการเพิม่ความสามารถในการปรบัตวั สอดคลอ้งกบั

สถานะทีเ่กีย่วกบัความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่รว่มกนั เมือ่เรารบัเอาแนวความคดิน้ีเขา้มาไว ้ 

เราจะทําใหอ้งคก์รของเรามคีวามกา้วหน้า  และสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ทุกคนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโรตาร ี

 

การใหผู้ค้นจากทุก ๆ วฒันธรรม ประสบการณ์และเชือ้ชาตมิสี่วนรว่ม และทําใหพ้วกเขารูส้กึว่าเป็นทีต่อ้นรบั

และเป็นส่วนหน่ึงในประสบการณ์ของโรตารจีะทาํใหเ้ราสามารถเพิม่สมาชกิสภาพ ซึง่เป็นสิง่ทีส่าํคญัต่อ

สถานภาพและความยัง่ยนืขององคก์ร การเชญิชวนใหม้มีมุมองทีห่ลากหลายจะเป็นโอกาสในการทาํใหเ้กดิ

ความคดิเหน็ใหม ่ๆ และโดดเด่นทีจ่ะทําใหโ้รตารเีหมาะกบัศตวรรษหน้า 

 

การทําใหค้วามหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกนัเป็นเรือ่งทีม่คีวามสําคญัเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบ

ของทุกคน ตัง้แต่สมาชกิสโมสรไปจนถงึพนกังานของโรตาร ี
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ผูร้ว่มการสมัมนาสนัตภิาพของโรตารใีนการประชุมใหญ่

ประจาํปีของโรตารสีากลทีเ่มอืงฮมับูรก์ ประเทศ

เยอรมนี 

"พวกเราเชื่อมัน่ในความหลากหลาย เพราะโรตารี

เชื่อมโยงโลกไดด้ทีีสุ่ด และดงันัน้ จะตอ้งสะทอ้น

ใหเ้หน็ทุกภาคส่วนของมนุษยชาต ิท่านไม่

สามารถจะบําเพญ็ประโยชน์แก่โลกไดอ้ยา่ง

เหมาะสม หากไมส่ามารถมองเหน็และรบัฟังโลก

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความหลากหลายทําใหม้ัน่ใจไดว้่า

โรตารจีะเป็นผูแ้ทนของทุกเสยีงและพดูในทุก ๆ 

ภาษา" 

 

— Barry Rassin ประธานโรตารสีากลปี 2018-19 
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บทที ่2 

เขา้ใจและสง่เสริมความหลากหลาย ความ 

เสมอภาคและการอยูร่ว่มกนั  
(Understanding and supporting diversity, equity, and inclusion) 
 

คาํจาํกดัความของคาํว่าความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่มกนั  

(Defining diversity, equity, and inclusion)  
 

 

 

ความหลากหลาย (Diversity) 
โรตารตีอ้นรบัผูค้นจากทุกภมูหิลงั ประสบการณ์และ

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั โดยไมค่ํานึงถงึ อาย ุเผ่าพนัธุ ์

เชือ้ชาต ิสผีวิ ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทาง

เศรษฐกจิสงัคม ประเพณ ีเพศ การชื่นชอบทางเพศ หรอื

การบ่งชีเ้พศ 

 

 

 

 

ความเสมอภาค (Equity) 
โรตารพียายามอย่างยิง่ในการปฏบิตัแิละส่งเสรมิผูม้สี่วนรว่มใน

โรตารอีย่างยตุธิรรม การยอมรบัความเสมอภาคหมายถงึการ

พจิารณาอย่างถีถ่ว้นถงึวธิกีารทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุน โอกาสและ

ทรพัยากรในระดบัต่าง ๆ กนัเพื่อใหผู้ม้สี่วนรว่มไดม้ี

ประสบการณ์ในการเป็นทีย่อมรบัและเป็นผลด ี
 
เมือ่เรายอมรบัในความเสมอภาค เราไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มซึง่

ตัง้อยูบ่นความนบัถอืและการใหเ้กยีรตแิก่ผูม้สี่วนรว่มทุกคน 
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การอยู่รว่มกนั (Inclusion) 
โรตารมีคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ทีทุ่กคน

รูส้กึว่าเป็นทีต่อ้นรบั น่านบัถอืและมคีุณค่า  
 
เราจะสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีทุ่กคนรูว้่าการกระทํา

ของพวกเขามคีุณค่าไดโ้ดยการยอมรบัการอยูร่ว่มกนั 

 

 

ทัง้หมดน้ีหมายถึงอะไร? 
ต่อไปน้ีเป็นวธิกีารนําความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั มาปรบัใชใ้นสถานการณ์ของชวีติ

จรงิ ลองจนิตนาการว่าท่านวางแผนจดังานเลีย้งสงัสรรคส์าํหรบัสมาชกิ เพื่อนและครอบครวั 

• ความหลากหลาย หมายถงึ ทุกคนไดร้บัเชญิและตอ้นรบัสู่งานสงัสรรค ์

• ความเสมอภาค หมายถงึ ทุกคนมโีอกาสทีจ่ะช่วยในการวางแผนงานสงัสรรคแ์ละตดัสนิใจ 

• การอยู่รว่มกนั หมายถงึ ทุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งรว่มกนัอยา่งเตม็ทีท่ ัง้เรือ่งการเตน้ราํ พดูคยุ รบัประทาน

อาหาร และหวัเราะไปดว้ยกนั 

 

โรตารียอมรบัคณุค่าเหล่าน้ีอย่างไรในปัจจบุนั? 
ตวัอยา่งของการรเิริม่ทีส่นบัสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั ทัง้หมดน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของประสบการณ์ในโรตาร ี
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 ความยืดหยุ่นของสโมสร 

สโมสรเป็นอสิระทีจ่ะสรา้งสมาชกิภาพประเภทใหม ่ๆ  โครงสรา้งของค่าบํารุงและรปูแบบของการประชุมทีจ่ะทํา

ใหส้มาชกิปัจจบุนัและสมาชกิทีค่าดหวงัสามารถเขา้ถงึสโมสรไดง้่ายขึน้ 
 

 งานกิจกรรม 
ทาํใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ถงึไดข้องผูม้ศีกัยภาพในทุก ๆ ดา้นมคีวามสาํคญัสงูสุดเมือ่โรตารคีดัเลอืกสถานทีจ่ดังาน 
 
ในการประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล จะมกีารจดัพืน้ทีใ่หส้มาชกิทีม่คีวามเชื่อในทุกศาสนาสามารถใชเ้พื่อ

การบูชาและการสวดมนตไ์ดต้ลอดทัง้วนั 
 

 โปรแกรมสาํหรบัผู้นําหนุ่มสาว 
โปรแกรมสําหรบัผูนํ้าหนุ่มสาวของโรตารใีหค้วามสําคญัเกีย่วกบัการพฒันาชนรุ่นต่อไปทีจ่ะเป็นผูแ้กไ้ขปัญหา 

รวมถงึการสรา้งทกัษะความเป็นผูนํ้าและวชิาชพี การซมึซบัคุณค่าของการบาํเพญ็ประโยชน์และการจดัใหค้น

หนุ่มสาวมปีระสบการณ์อื่น ๆ ในโรตาร ี
 

 ชมรมมิตรภาพโรตารี 
ชมรมมติรภาพโรตารเีป็นกลุ่มทัว่โลกซึง่มพีืน้ฐานของความสนใจรว่มกนัในทุกเรือ่งและอุทศิตนในการสรา้ง

ชุมชนภายในครอบครวัโรตาร ีชมรมมติรภาพโรตาร ีYoung Rotarians, Rotarios Latinos และ LGBT  เป็น

กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่มกนั   
 

 

 
 

 

  

 



8     |     แนวปฏบิตัใิหเ้กดิความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกนัของสมาชกิโรตาร ี

 การส่ือสารทัว่โลก 
โรตารจีดัวสัดุอุปกรณ์ในหลากหลายภาษาเพื่อสรา้งประสบการณ์เฉพาะตวัใหม้ากขึน้และใหทุ้กคนไดม้สีทิธิม์ ี

เสยีง 
 
การสื่อสารของโรตารมีากมายรวมทัง้เวบ็ไซตจ์ะจดัทําในหลายภาษา งานกจิกรรมหลกัเช่นการประชุมใหญ่

ประจาํปีของโรตารสีากลและการประชุมอบรมผูว้่าการภาครบัเลอืก (International Assembly) เป็นการประชุม

ทีม่กีารแปลภาษาโดยทนัทเีพื่อใหม้ัน่ใจว่าทุกคนสามารถมสี่วนรว่มในเวลานัน้ ๆ 
 

 ความเป็นผู้นํานานาชาติ 
คณะกรรมการบรหิารของโรตารแีละคณะกรรมการมลูนิธโิรตารไีดร้บัการคดัเลอืกจากหลายภูมภิาคทัว่โลก

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูนํ้าของเราเป็นผูแ้ทนของสมาชกิของเรา 
 

 สตรีในบทบาทผู้นํา 
เป้าหมายของโรตารคีอืการเพิม่จาํนวนสุภาพสตรใีนบทบาทผูนํ้าในทุกระดบัใหไ้ด ้30% ภายในเดอืนมถุินายน 

ค.ศ. 2023 
 
มสีตรจีาํนวนมากขึน้ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีเ่ป็นผูนํ้าการอบรม ผูนํ้าระดบัภูมภิาค และกรรมการใน

คณะกรรมการของโรตารสีากล 
 

พวกเราแต่ละคนจะเพ่ิมความพยายามในการสนับสนุนความหลากหลาย ความ

เสมอภาค และการอยู่ร่วมกนัให้มากขึ้นได้อย่างไร? 
ในแต่ละหวัขอ้ขา้งล่างน้ี จงคน้หาความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารทีท่่านจะเพิม่พนูความหลากหลาย ความเสมอ

ภาค และการอยูร่ว่มกนัภายในสโมสรโรตารหีรอืภาคของท่าน ลองคดิว่าสโมสรของท่านจะใชค้วามคดิเหน็

เหล่าน้ีในกจิกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร หากท่านพรอ้มทีจ่ะมสี่วนรว่มในความพยายามเช่นน้ี ขอใหแ้บ่งปัน

ประสบการณ์และความสาํเรจ็กบัสโมสรอื่นในพืน้ที ่
 

ในงานกิจกรรมสโมสร 
• ประเมนิว่าการประชุมและงานกจิกรรมของท่านตอ้นรบัผูค้นจากภูมหิลงัและความสามารถต่าง ๆ 

อยา่งไร และจงบ่งชีโ้อกาสในการปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 

• วางแผนงานกจิกรรมในสถานทีซ่ึง่สามารถเขา้ถงึได ้

• จดัการค่าใชจ้า่ยของงานเพื่อใหส้ามารถจ่ายเงนิได ้

• ส่งเสรมิงานในทุกพืน้ทีข่องชุมชน 

• เชญิคนจากทัว่ชุมชนใหม้สี่วนรว่มในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร 
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ในความเป็นผู้นําของสโมสรและภาค 
• เลอืกผูนํ้าทีเ่ป็นผูแ้ทนของชุมชนและสมาชกิของสโมสร 

• ลดขอ้กําหนดต่าง ๆ ของสโมสรทีก่ดีกนัมใิหส้มาชกิใหม่มตีําแหน่งผูนํ้าในสโมสร 

• ส่งเสรมิใหผู้ค้นจากกลุ่มทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนใหร้บัตําแหน่งผูนํ้า และใหก้ารสนบัสนุนเมือ่พวกเขารบัตําแหน่ง 

• จดัใหม้คีณะกรรมการคดัเลอืกในตําแหน่งผูนํ้าซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีห่ลากหลาย 

• ทาํใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการภาคและคณะกรรมการสโมสรมสีมาชกิจากภูมหิลงัและทศันคตทิี่

หลากหลาย 
 

เมื่อเรารบัสมาชิกใหม่ 
• บ่งชีก้ลุ่มประชากรในชุมชนทีย่งัไม่มผีูแ้ทนในสโมสร 

• เน้นการเสนอประสบการณ์ในสโมสรทีม่คีวามสําคญัแก่ผูท้ีต่อ้งการรบัเป็นสมาชกิ 
 

ในโปรแกรมสาํหรบัผู้นําหนุ่มสาว 
• ใหผู้นํ้าหนุ่มสาวมสี่วนเกีย่วขอ้งในงานกจิกรรมของท่าน 

• ปฏบิตัต่ิอผูนํ้าหนุ่มสาวอยา่งเสมอภาคและมอบหมายงานซึง่จะทําใหพ้วกเขาไดอุ้ทศิตนในแนวทางทีม่ ี

นยัสาํคญั 

• ใหพ้ลงัแก่ผูนํ้าหนุ่มสาวไดม้สี่วนรว่มในโอกาส โครงการและบทบาททีม่คีวามหมาย ซึง่จะส่งเสรมิและ

สนบัสนุนเป้าหมายของพวกเขา  
 

ในความยืดหยุ่นของสโมสร 
• ใชป้ระโยชน์จากตวัเลอืกความยดืหยุ่นของสโมสรของโรตารเีพื่อทาํใหส้โมสรของท่านสามารถเขา้ถงึได้

จากสมาชกิหลากหลายในวงกวา้ง 

• รบัฟังสมาชกิและปรบักําหนดการประชุมหรอืค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทุกคนสามารถมสี่วนรว่ม

ได ้

• เสนอประเภทสมาชกิทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิปัจจบุนั สมาชกิใหม ่และ

สมาชกิทีค่าดหวงั 
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บทที ่3 

ทรพัยากร (Resources) 

 

จะเป็นอย่างไรต่อไป? 
ลองคดิว่าตวัท่าน สโมสรและภาค จะสามารถเพิม่ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนัใน

ประสบการณ์โรตารไีดอ้ย่างไร 
 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่มกนัจากรายการทรพัยากรดา้นล่างน้ี 

ซึง่เป็นทรพัยากรโรตารสีําหรบัสโมสรและภาค  รวมทัง้ทรพัยากรจากองคก์รอื่นทีเ่น้นความสาํคญัเกีย่วกบัการ

ส่งเสรมิแนวความคดิน้ี  

 

ทรพัยากรโรตารี 
 ถ้อยแถลงเก่ียวกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกนัของโรตารี (Rotary's Diver-

sity, Equity, and Inclusion Statement) — อ่านบทความเกีย่วกบัถอ้ยแถลงและเรยีนรูว้่าสโมสรและ

สาํนกังานเลขาธกิารกําลงัทําอะไรเพื่อสรา้งองคก์รทีเ่ปิดกวา้งและมกีารอยู่รว่มกนัมากขึน้ 

 การประเมินความหลากหลาย (Diversity Assessment) — ประเมนิประสทิธภิาพของความพยายาม

เกีย่วกบัความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่่วมกนัของสโมสร 

 การสร้างสโมสรท่ีมีความหลากหลาย (Building a Diverse Club) — หลกัสตูรออนไลน์เรือ่งการสรา้ง

สโมสรทีม่คีวามหลากหลาย เรยีนรูเ้กี่ยวกบัการสรา้งความหลากหลายทางดา้นความคดิรเิริม่ดา้นสมาชกิ

ภาพ  

 บลอ็ก Rotary Voices (Rotary Voices blog) — อ่านเรือ่งราวความสาํเรจ็จากสโมสรโรตารทีัว่โลก 

 

ทรพัยากรภายนอก 
  Why Diversity, Equity, and Inclusion Matter. — ส่วนของเวบ็ไซตท์ีส่่งเสรมิความหลากหลาย ความเสมอ

ภาค และการอยูร่ว่มกนัของภาคส่วนทีไ่มห่วงัผลกําไร (nonprofit sector) 

 Nonprofit Leadership Alliance. — หอ้งสมดุทีม่บีทความและทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งวฒันธรรม

ของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนัในสภาวะแวดลอ้มของการทาํงานและทางสงัคม 

 

http://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
http://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/42/building-a-diverse-club
https://blog.rotary.org/
https://independentsector.org/resource/why-diversity-equity-and-inclusion-matter/
https://www.nonprofitleadershipalliance.org/dei-resource-library


 

 
 
 
แผนงานท่ีทาทาย สําหรับและโดยคนพูดจริงทําจริง 
 

โรตารกีําลงัวางแนวทางไปสู่อนาคตทีเ่ขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ และตื่นตวัไดม้าก

ยิง่ขึน้  ประเดน็สําคญักค็อืแผนปฏบิตักิารของเรา ซึง่จะเป็นแผนกลยทุธห์ลายปีทีจ่ะ

ทาํใหโ้รตารเีป็นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได ้ แผนปฏบิตักิารนัน้

สรา้งไดจ้ากสมรรถภาพอนัโดดเด่นทีพ่ฒันาจากประสบการณ์ทางวชิาชพีและอาชพี

ของเราเอง  และแผนนัน้จะมบีทบาทต่อความเขม้แขง็ของเราในฐานะผูนํ้าสโมสรและ

ชุมชนโลกของคนพดูจรงิทาํจรงิได ้

 

ในการสรา้งสรรคแ์ผนงาน เราไดพ้จิารณาขอ้มลูการวางแผนเกีย่วกบัสมาชกิภาพ 

และแนวโน้มทางสงัคมทีป่รากฏอยู ่ นอกจากน้ี ยงัรบัฟังมวลมติรโรแทเรยีน  

โรทาแรคเทอร ์และคนอื่น ๆ ทีร่ว่มแลกเปลีย่นความคาดหวงัต่าง ๆ ของเขากบัเรา  

เพื่ออนาคตของโรตาร ีซึง่กล่าวไดว้่าเราจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 
 

ฉบัไวและเปิดกวา้งทีจ่ะรบัแนวคดิและสิง่ใหม ่ๆ ในดา้นต่าง ๆ มากขึน้  เพื่อให้

สามารถพฒันาตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรและสงัคม 
 
 

รวบรวมและใชข้อ้มลูทีถู่กต้องอยา่งจรงิจงัใหม้ากขึน้ เพื่อปรบัปรงุโปรแกรม  

และทาํใหเ้กดิผลทีไ่ดร้บัอนัยัง่ยนืตามความจาํเป็นของเพื่อนมนุษย ์
 
 

ใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ และจดัประสบการณ์ทีผู่นํ้าใหม ่ๆ อกี

มากมายจะตดิต่อกนัในโรตาร ี เพื่อเสรมิสรา้ง มสี่วนรว่มและเขา้ถงึไดม้ากขึน้ 
 
 

เราไดป้ระเมนิสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงจากทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัไปตามทีต่อ้งการแลว้   

แผนปฏบิตักิารของเราจงึตอ้งมเีป้าประสงคท์ีอ่าจสมัฤทธิผ์ลได ้

  



 

หลักสําคัญ 4 ประการแรก 
ของแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIORITY 1 PRIORITY 2 

 เพ่ิมพูน ขยาย 
 ผลที่จะไดรับ การเขาถึง 

 
 
 PRIORITY 3 PRIORITY 4 

 สงเสริม เพ่ิมขีดความสามารถ 
 การมีสวนรวม ในการปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านต้องการรู้มากกว่าน้ีหรือไม่? 
มาร่วมกนัช่วยสรา้งสรรคอ์นาคตของโรตารกีบัเรา 

เยีย่มชมเวบ็ไซต์ไดท้ี ่rotary.org/actionplan 
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