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สวัสดีครับ
ท่ า นทั้ ง หลายซึ่ ง เป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ
ของโรตารีจากทั่วโลก ท่านผู้ว่าการ
ภาครับเลือก ผู้ซึ่งเป็นนักปฏิบัติและ
ผมก็คือ เชคการ์
ในวันนี้ท่านทั้งหลายก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของเส้นทางแห่ง
การบ�ำเพ็ญประโยชน์และการเป็นผู้น�ำ ในอีก 17 เดือน
ข้างหน้า จะเป็นเวลาที่น่าอัศจรรย์และมีคุณค่ายิ่งในชีวิต
ของท่าน ในช่วงเวลานั้น ผมใคร่ขอให้ท่านร่วมกันฝันถึง
เรื่องที่ยิ่งใหญ่ตามวิสัยทัศน์ของเราส�ำหรับโรตารี ท่านจะ
วางแผนเป้าหมาย ให้แรงบันดาลใจ และให้แรงจูงใจแก่
มวลมิตรโรแทเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งจะขยาย
การเข้าถึงองค์กรของเราได้ด้วยการเพิ่มสมาชิกภาพ และ
เพิ่มพูนผลลัพธ์ของโรตารีด้วยการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
ชาวโลก และในเส้นทางนี้เองที่ท่านจะมีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ด้วยการแลกเปลี่ยนเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกันกับมวลมิตร
โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ในภาคของท่าน รวมทั้งให้
แรงบันดาลใจแก่เขาทั้งหลายในการ “ปฏิบัติให้มากขึ้น
และเจริญขึ้น” มวลมิตรทั้งหลาย สิ่งนี้จะเป็นเสมือนวลี
ซ�้ำย�้ำน�ำพวกเรา “ปฏิบัติให้มากขึ้น” ในโครงการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ได้มากขึ้น และ “เจริญขึ้น” ได้
ในการเพิ่มสมาชิกภาพและขยายการมีส่วนร่วม

สมาชิกภาพจะยังคงเป็นงานท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
เรา เนื่องจากกว่า 17 ปีที่ผ่านมา เราก็ยังคงมีสมาชิกอยู่ที่
1.2 ล้านคน เราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไปด้วยกันในอีก
17 เดือนข้างหน้า ผู้ว่าการภาคนักเปลี่ยนแปลงที่รักของ
ผม นี่คือโอกาสของท่านที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรตารีเท่าที่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิกภาพ สิ่งที่เราไม่อาจท�ำได้ส�ำเร็จใน 17 ปีที่ผ่านมา
นั้น ผมใคร่ขอให้ท่านท�ำให้ส�ำเร็จจงได้ใน 17 เดือน

คุณเห็นสิ่งต่าง ๆ
แล้วพู ดว่า ‘ท�ำไม?’
แต่ผมฝันในสิ่งที่ไม่เคย
เกิดขึ้น แล้วพู ดว่า
‘ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะ?’
แต่ท่านอาจกล่าวว่า มันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินไป
เอาละ หากผมขอให้ท่านฝันที่ยิ่งใหญ่ได้ ผมก็ต้องน�ำเป็น
แนวหน้า หนึ่งในแรงบันดาลใจของผมนั้นมาจากสิ่งที่
จอร์จ เบอรนาร์ด ชอว์ กล่าวไว้ว่า “คุณเห็นสิ่งต่าง ๆ แล้ว
พูดว่า ‘ท�ำไม?’ แต่ผมฝันในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น แล้วพูดว่า
‘ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะ?’ ”
ดังนั้น มวลมิตรทั้งหลาย ความฝันก็คือการเพิ่มสมาชิกภาพของเราเป็น 1.3 ล้านภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565!
เราจะบรรลุเป้าหมายที่ไม่น่าเชื่อนี้ได้อย่างไร? ค�ำตอบก็
คือ แต่ละคนน�ำเข้ามา 1 โดยขอให้โรแทเรียนทุกคนน�ำ
สมาชิก 1 คนมาเป็นโรแทเรียนภายใน 17 เดือนข้าง
หน้า สมาชิกเพียง 1 คนภายใน 17 เดือนข้างหน้าจึง
เป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้องขอร้องโรแทเรียนทุกคนในภาคของ
ท่าน ท่านสามารถให้ความมั่นใจได้ด้วยการน�ำท�ำเป็น
ตัวอย่าง และให้นายกสโมสรของท่านน�ำเป็นตัวอย่างด้วย

เช่นกัน หากโรแทเรียนทุกสโมสรท�ำเช่นนี้ ก็จะเป็นนัก อยู่เมื่อจับมือคนที่ 2 และ 3 ทันทีที่จับมือคนที่ 6 และ 7
เปลี่ยนแปลงสังคม เนื่องจากเขาจะเปลี่ยนชีวิตตลอดไป ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของผมต่อชะตากรรมของเขาก็ทวี
ของทุกคนที่น�ำเข้ามาเป็นโรแทเรียนได้
ขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ช้านักผมก็รู้สึกได้ถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเขา
มากกว่ า ตั ว เอง มวลมิ ต รโรแทเรี ย น นั่ น เป็ น นาที แห่ ง
ผู้ว่าการภาครับเลือกทั้งหลายจ�ำเป็นต้องท�ำให้เจริญขึ้น
ความประทั บใจของผม จากการเป็ น เพี ย งสมาชิ ก ของ
เพื่อปฏิบัติได้มากขึ้น ผมมักได้แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่มาจาก
สโมสรที่ได้กลายมาเป็นโรแทเรียนคนหนึ่ง
ค�ำขวัญ “บริการเหนือตน” ของโรตารี ซึ่งสอนให้ผมใส่ใจ
ผู ้ อื่ นและแบ่ ง ปั น กั บ ผู ้ อื่ น ด้ว ย การบ�ำเพ็ญ ประโยชน์
ผมก�ำลังคิดถึงตัวเอง
ส�ำหรับผมนั้นเป็นการคิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเอง ผมจะ
ไม่ใช่คิดถึงตัวเขาหรอก
ขอเล่าเรื่องการคิดถึงผู้อื่นซึ่งเป็นนาทีประทับใจในโรตารี
ของผมให้ท่านฟัง
ผมคิดถึงความสะอาด
ผมเข้ามาเป็นสมาชิกในสโมสรโรตารีของผม และสโมสร
ได้มีการจัดค่ายผู้พิการแขน-ขา ซึ่งเราได้บริจาคเครื่องมือ
วัดขนาดวัตถุ ขาเทียมและจักรยานใช้มือปั่น สมาชิกทุก
คนมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผม โดยต้องตรวจสอบว่ามือ
ของผู้รับบริจาคจักรยานนั้นแข็งแรงพอจะขับเคลื่อนรถ
สามล้อของเขาได้หรือไม่ และผมก็ต้องท�ำหน้าที่นั้น โดย
ให้ผู้รับบริจาคดึงมือของผมเพื่อหยั่งดูความแข็งแรงจาก
มือของเขาได้ ในขณะที่ผมยืนดูอยู่ในจุดที่ก�ำหนดไว้ เพื่อ
รอผู้รับบริจาคที่จะมาถึง ผมเห็นเขาคลานเข้ามาหาผม
เขาไม่มีขาจึงต้องคลานมา ผมยื่นมือออกไปจับมือเขาและ
บอกตรง ๆ ว่า ตอนนั้นผมก�ำลังคิดถึงตัวเองไม่ใช่คิดถึงตัว
เขาหรอก ผมคิดถึงความสะอาด สุขภาพของผมเอง ผมไม่
อยากจับมือของเขาเลย แต่ผมก็ท�ำและยังคงคิดถึงตัวเอง

สุขภาพของผมเอง ผมไม่
อยากจับมือของเขาเลย

ไม่ช้าไม่นานผมก็เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสโมสรมาก
ขึ้ น ในฐานะโรแทเรี ย น เมื่ อ ผมได้ อ อกไปชนบทของ
อินเดียครั้งแรกในช่วง 35 ปีหลัง ผมได้เข้าใจอย่างแท้จริง
ถึงชะตากรรมของพี่น้องร่วมชาติของผมเอง เขาไม่มีห้อง
ส้วมในบ้าน น�้ำดื่มก็มาจากบ่อน�้ำที่เขาใช้อาบ โรงเรียน
ก็ อ ยู ่ ใ นร่ ม เงาของต้ น ไม้ แ ละก� ำ แพงทาสี ด� ำ ที่ เ ป็ น เพี ย ง
กระดานด�ำแผ่นเดียวในโรงเรียน ศูนย์สุขภาพที่ใกล้ที่สุด
อยู่ห่างไป 2-3 ไมล์ด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน และแล้ว ด้วย
กิจกรรมของสโมสรของผมเอง เราก็ช่วยกันสร้างห้องส้วม
จัดหาน�้ำสะอาด ส่งเสริมระบบการศึกษา และสร้างสิ่ง

อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพในระดับโลกให้เขาเลยที เขาว่า “ท�ำไมท�ำอย่างนั้นเล่า?” คานธีตอบว่า “คนอื่น
เดียว ไม่เพียงแค่ชุมชนหรือในเมือง แต่ในประเทศของผม จะได้หารองเท้าแตะนั้นไง จะดีหรือถ้าเขาได้ไปเพียงข้าง
ด้วย
เดียว? ฉันก็เลยปาให้ไปอีกข้างไง” มวลมิตรโรแทเรียน
มันเป็นเพียงการให้อันน้อยนิดก็จริง แต่ผมคิดว่ามันเป็น
โรตารีจุดประกายในใจผมให้มองเหนือตนเองและโอบอุ้ม
เจตคติอันยิ่งใหญ่แห่งการให้ เราพร้อมที่จะคิดถึงคนอื่น
มนุษยชาติ การบ�ำเพ็ญประโยชน์กลายมาเป็นวิถีชีวิตและ
ก่อนคิดถึงตัวเองบ้างไหม ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน เราท�ำ
ปรัชญาชีวิตของผม “การบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นเสมือนหนี้
เช่นนั้นได้
ที่ผมจ่ายเพื่อผืนแผ่นดินที่ผมอยู่อาศัยในโลกใบนี้” และ
ผมก็ปรารถนาจะเป็นผู้เช่าที่ดีของโลกนี้ ผมมั่นใจว่าทุก ท�ำไมโรแทเรียนใช้เงินนับพันล้านเหรียญสหรัฐและอาสาท่านได้พบโอกาสในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกัน สมัครท�ำงานนับหลายชั่วโมงในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาเพื่อ
ท่านอาจเป็นผู้ให้สายตาแก่คนตาบอด ให้อาหารแก่ผู้ ขจัดโรคโปลิโอและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์? ท�ำไมเราจึง
หิวโหย ให้ที่อยู่อาศัยแก่คนไร้บ้าน เขาเหล่านั้นอาจเป็น สร้างโรงเรียนนับพัน ๆ โรง โรงพยาบาลนับร้อย ๆ แห่ง
เพี ย งโอกาสอั น น้ อ ยนิ ด ส� ำ หรั บ การบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ จัดหาน�้ำให้ในหมู่บ้านที่ยากจน น�ำศักดิ์ศรีมาสู่ผู้คนโดย
หรือส�ำหรับโครงการใหญ่ ๆ มันเป็นเจตคติที่ให้ค�ำจ�ำกัด จั ด หาห้ อ งส้ ว มในบ้ า นเรื อ น ให้ ร างวั ล ชี วิ ต แก่ เ ด็ ก ๆ
ความของการบ�ำเพ็ญประโยชน์มากกว่าค�ำนึงถึงขนาด จ�ำนวนมากนับหมื่นนับแสนคนในการผ่าตัดหัวใจ โรแทของโครงการ
เรียนยังคงให้การบ�ำเพ็ญประโยชน์เพราะเขาต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิต โครงการหนึ่งในเนปาลเปลี่ยนชีวิตคน
ได้ถึง 2-3 พันคน โครงการสุขภาพครอบครัวในอัฟริกา
การบ�ำเพ็ ญประโยชน์
ช่วยคนได้นับล้านคน โครงการน�้ำสะอาดในไฮติเปลี่ยน
เป็นเสมือนหนี้ที่ผมจ่าย
ชีวิตคนได้มากกว่า 10 ล้านคน โครงการรู้หนังสือและ
เพื่ อผืนแผ่นดินที่ผม
การศึกษา T-E-A-C-H ส่งผลกระทบที่ดีแก่ชีวิตเด็ก ๆ ได้
อยู่อาศัยในโลกใบนี้
นับล้านคน เป็นต้น
ครั้งหนึ่งที่คานธีไปขึ้นรถไฟ ขณะที่ก�ำลังขึ้นรถไฟนั้น รถก็
ก�ำลังจะเคลื่อนออกไป รองเท้าแตะข้างหนึ่งของเขาหลุด
หล่นจากรถ ในทันทีนั้น เขาก็เขวี้ยงรองเท้าแตะอีกข้าง
ของเขาไปที่รองเท้าข้างแรกที่หล่นไป เพื่อนที่ไปด้วยถาม

หลาย ๆ ท่านได้มีส่วนร่วมอันส�ำคัญในโครงการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่าง ๆ ท�ำนองเดียวกันนั้น และได้เปลี่ยนชีวิต
ผู้คนต่าง ๆ มาแล้ว เมื่อมีความต้องการที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือ ท่านก็ได้ให้การบ�ำเพ็ญประโยชน์นั้น ซึ่งทุกวัน

นี้ความต้องการการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นและเป็นที่
ประจักษ์มากขึ้นทุกที ดังนั้น ผู้ว่าการภาคซึ่งเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหลาย ในปีโรตารีที่จะมาถึงนี้ ผมขอ
เร่งเร้าและวิงวอนให้ท่านช่วยเหลือผู้คนและเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเขาทั้งหลาย ดังนั้น คติพจน์ของเราในปี 256465 นี้ก็คือ โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ

อินเดียกล่าวไว้ว่า “เมื่อท่านช่วยใครบางคน อย่าคิดว่า
ท่านมีบุญคุณกับเขา อันที่จริงแล้วเขาหรือเธอผู้นั้นต่าง
หากที่มีบุญคุณกับท่านโดยให้โอกาสได้ท�ำบางสิ่งบางอย่าง
คืนให้แก่โลกใบนี้ จากที่ ๆ ท่านได้รับประโยชน์มาอย่าง
มากมายแล้ว” นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมไว้อย่างน่าฟัง
ว่า “ในชีวิตนั้นจงเป็นผู้ให้หรือผู้บริการ และจงนอบน้อม
ถ่อมตนในการให้และการช่วยเหลือ ซึ่งผู้ให้หรือผู้ช่วย
ผมขอให้ ท ่ า นทั้ ง หลายกระท�ำ เป็ น ตั ว อย่ า งและให้ แ รง
เหลือคุกเข่าลงและร้องขอเองว่า ‘ขอให้ข้าพเจ้าให้ ขอให้
บันดาลใจแก่โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ให้เข้ามาร่วม
ข้าพเจ้าได้ช่วยเถิด’ ”
โครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนได้ จงร่วม
มื อ กั นกั บ โรแทเรี ย น องค์ก ร และนิติบุคคลอื่น ๆ ท�ำ
เมื่อท่านช่วยใครบางคน
โครงการที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและเมืองของท่าน
อย่าคิดว่าท่านมีบุญคุณ
ซึ่งโครงการต่าง ๆ นั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของผู้คนระหว่าง
ชาติและทั่วโลกได้ เมื่อสิ้นปีในวาระของท่านในฐานะ
กับเขา อันที่จริงแล้ว
ผู้ว่าการภาค ท่านย่อมจะรู้สึกได้ว่านั่นเป็นเพราะการเป็น
เขาหรือเธอนั้นต่างหาก
ผู้น�ำของท่าน เพราะแรงบันดาลใจที่ให้แก่โรแทเรียนและ
ที่มีบุญคุณกับท่าน...
โรทาแรคเทอร์ โลกจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วย
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ได้กระท�ำมาในระหว่างปี
มวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การ
เนื่ อ งจากทุ ก อย่ า งที่ เ ราได้ ใ ห้ ก ารบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ไ ป เอาใจใส่ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นและเปลี่ยนชีวิตของเขา เป็น
นั้น เราได้เปลี่ยนชีวิตมิใช่เพียงกับผู้อื่นเท่านั้น แต่เราได้ วิ ถี ท างที่ ประเสริ ฐที่ สุ ด ในการด� ำ รงชี วิ ต ของเรา ดั ง ที่
เปลี่ยนชีวิตของเราเองด้วย สวามี วิเวกกานันท์ (Swami อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “เพียงชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่นนั้น
Vivekananda) ผู้เป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของ ก็ถือได้ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งแล้ว”

มวลมิตรทั้งหลาย เมื่อพูดถึงความคิดริเริ่มในการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ จุดเน้นพิเศษของเราปีนี้จะเกี่ยวกับการให้
ความส�ำคัญแก่เด็กผู้หญิงทั้งหลาย ซึ่งหนึ่งในคุณค่าหลัก
ของโรตารี คื อ ความหลากหลาย เรามีแ ถลงการณ์ต ่อ
สาธารณชนที่อาจสรุปปรัชญาของเราได้ คือ DEI นั่นคือ
ความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity)
และการอยู่ร่วมกัน (Inclusion) จ�ำเป็นยิ่งที่เราจะต้อง
ให้ความส�ำคัญแก่เด็กผู้หญิงเนื่องจากพบว่าเด็กผู้หญิงมัก
เป็นผู้ด้อยโอกาสอยู่มาก เราจะช่วยเด็ก ๆ ทุกคน แต่ควร
เน้นเด็กผู้หญิง ซึ่งมีปัญหาหลายประเด็นที่เด็กต้องเผชิญ
อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก และในฐานะที่ท่านเป็นผู้น�ำ
ต้องมั่นใจได้ว่าเราได้พยายามบรรเทาความเสียเปรียบ
ต่าง ๆ ของเด็กผู้หญิงที่เขาพึงได้รับแล้ว

ที่จะมีการจัดประชุมของประธานโรตารีสากลถึง 7 ครั้ง
ทั่ ว โลก โดยให้ ค วามส� ำ คั ญในจุ ด เน้ น หลั ก 7 ประการ
และเพื่อให้ทุกสโมสรโรตารีและโรทาแรคท์สามารถจัด
งานและมี ส ่ ว นร่ ว มของทั้ ง โรแทเรี ย นและโรทาแรคท์
ได้รวมทั้งสาธารณชนทั้งหลาย โดยจะจัดงานวันโรตารี
แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ขึ้น โปรดเข้าร่วมการประชุม

โรแทเรียนเองก็มักชอบ
เรื่องท้าทายอยู่แล้ว เรือจะ
อยู่อย่างปลอดภัยในท่าเรือ
แต่นั่น...ไม่ใช่ความหมาย
ของเรือที่แท้จริง
ของประธานโรตารีสากลที่ใกล้บ้านท่านมากที่สุด และ
สนับสนุนให้ทุกสโมสรมีส่วนร่วมในวันบ�ำเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี ให้โรทาแรคเทอร์และอินเทอร์แรคเทอร์มา
ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานของเขานับพัน ๆ แห่งทั่วโลก
ในวันโรตารีแห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์

ผู้ว่าการภาคผู้เป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่รักทั้งหลาย จง
มวลมิตรทั้งหลาย เพื่อที่จะปฏิบัตมิ ากขึ้นและเจริญขึ้นได้ ช่วยกันขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้น ต่อสู้กับโรคโควิด ท�ำงาน
เราต้องวางแผนความคิดริเริ่มของประธานโรตารีสากล ในโครงการที่ให้ผลกระทบที่ดีอย่างกว้างขวาง และเพิ่ม

สมาชิกของเราเป็น 1.3 ล้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่ง
จงหมุนวงล้อไปด้วยกัน
จะเป็นงานในวันข้างหน้าที่ท้าทายอย่างมาก และจะท�ำให้
แล้วมวลมนุษย์จะเจริญขึ้น
ท่านทั้งหลายตื่นเต้นไปด้วย โรแทเรียนเองก็มักชอบเรื่อง
เราจะมีพลังและมนต์วิเศษ
ท้าทายอยู่แล้ว เรือจะอยู่อย่างปลอดภัยในท่าเรือ แต่นั่น
ที่จะให้และเปลี่ยนชีวิตได้
ไม่ใช่ความหมายของเรือที่แท้จริง เรือจ�ำเป็นต้องแล่นออก
ณ เวลานี้ ผมขอให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะนั่งอยู่ ณ ที่ใด
สู่ท้องทะเลอันกว้างไกล ชีวิตคือการผจญภัย มิใช่เพียง
โปรดเอามือทาบที่หัวใจและสัญญาพร้อมกันกับผมว่า
เพื่อการด�ำรงชีพเท่านั้น
เรามีพลังและมนต์วิเศษที่จะให้
ผมขอจบด้วยสิ่งที่ผมเขียนไว้ส�ำหรับคติพจน์ของเราดังนี้
่ นชีวิต ด้วยจิตบริการ’
‘โรตารีเปลีย
ของขวัญยิ่งใหญ่ที่ได้รับ
คือพลังสัมผัสชีวิตหนึ่ง
ดังนั้น นักเปลี่ยนแปลงสังคมที่รักยิ่งของผมทั้งหลาย ท่าน
เพื่อเปลี่ยนแปลง
พร้อมแล้วหรือยัง? ท่านพร้อมกับการท้าทายอันครั้งใหญ่
เพื่อท�ำให้ดีขึ้น
นี้หรือไม่? ท่านพร้อมที่จะบ�ำเพ็ญประโยขน์หรือไม่? ท่าน
ในวงจรชีวิต
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่?
หากเราหยิบยื่นความช่วยเหลือได้
ผมพร้อมแล้ว และมั่นใจว่าท่านก็เช่นเดียวกัน มาร่วมกัน
ด้วยมือ หัวใจและวิญญาณของเรา
สร้างสรรค์ให้ ... โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ กันเถิด
มนต์วิเศษจะบังเกิดขึ้น
ในขณะที่วงล้อเริ่มหมุน

การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล
สิ่งที่ท่านจ�ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณของโรตารีปี 2564-65
การได้รับประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับสโมสรโรตารี!

1. ไปที่ Rotary Club Central
2. พิจารณาเป้าหมายที่มีอยู่
3. ก�ำหนดเป้าหมายให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่มีอยู่ (หรือร้อยละ 51)
4. ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
5. รายงานความส�ำเร็จของเป้าหมายที่ Rotary Club Central
6. เฉลิมฉลอง!
ประเด็นที่ควรจดจ�ำเกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณ

การประกาศเกียรติคุณเป็นระบบอิเล็กทรอนิคส์เท่านั้น
l สโมสรจะมีเวลาตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ที่จะด�ำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายการประกาศเกียรติคุณของโรตารี
l ในการที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ สโมสรจะต้องมีความกระตือรือร้นและเป็นสโมสรที่มีสถานภาพ
ดี (ช�ำระค่าบ�ำรุงตามที่ก�ำหนด) ตลอดทั้งปีโรตารี
l การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ส� ำ หรั บ โรทาแรคท์ แ ละอิ น เทอร์ แ รคท์ จะเป็ น PDF ที่ ด าวน์ โ หลดได้ จ าก My
Rotary และการเสนอชื่อเพื่อการประกาศเกียรติคุณจะต้องท�ำให้เสร็จสมบูรณ์ในระบบออนไลน์เท่านั้น
l ส�ำหรับโรทาแรคท์ นายกสโมสรโรทาแรคท์หรือนายกสโมสรอุปถัมภ์สามารถเสนอชื่อสโมสรโรทาแรคท์
ได้ โ ดยการกรอกแบบฟอร์ ม การเสนอชื่ อ ออนไลน์ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ท่ า นสามารถส่ ง การเสนอชื่ อ สโมสร
โรทาแรคท์สโมสรหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
l

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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