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• สันติภาพและการปองกัน / การแกไขขอขัดแยง
• การปองกันและการรักษาโรค
• นํ้าและการสุขาภิบาล
• สุขอนามัยของแมและเด็ก
• การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรูหนังสือ
• การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

 

ROTARY SHOWCASE

 

งานของโรตารีเร่ิมตนในชุมชน และทุกๆ ชุมชนมีความตองการและ

เรื่องท่ีนาหวงใยเฉพาะของตน ในขณะที่เราบําเพ็ญประโยชนในรูป

แบบตางๆ นับไมถวน เราไดเนนความพยายามของเราใน 6 เรื่อง

หลักเพื่อเพิ่มพูนผลกระทบใหมากขึ้น เรื่องที่เนนความสําคัญเหลานี้

รวมเอาความตองการของมนุษยชาติที่วิกฤตที่สุดและแผขยายไปท่ัว

โลกเขาไวดวยกัน และเรามีบันทึกความสําเร็จที่พิสูจนไดในการตอบ

สนองเรื่องดังกลาว นั่นคือ

สมาชิกโรตารีท่ีกําลังวางแผนงานโครงการบําเพ็ญประโยชนใหมๆ 

ควรพิจารณาเรื่องที่เนนความสําคัญเหลานี้ รวมทั้งโอกาสมากมายใน

การทําโครงการท่ีมีนวัตกรรมใน 6 เรื่องที่เนนความสําคัญ ส่ิงพิมพ

ฉบับน้ีใหความรูเบื้องตนในแตละเรื่อง รวมท้ังขอเสนอแนะในการที่

สโมสรโรตารีและภาคและเพ่ือนผูรวมบําเพ็ญประโยชนสามารถ

สนองความตองการเหลานี้ไดทั้งในทองถิ่นและตางประเทศ

ทุน Global Grants ของมูลนิธิโรตารี
และเรื่องที่เนนความสําคัญ

ทุกสโมสรและทุกภาคมีสิทธิสมัครขอรับทุน global grants 
จากมูลนิธิโรตารีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ียั่งยืนท่ีมีผล
กระทบสูงในเรื่องที่เนนความสําคัญหนึ่งเร่ืองหรือมากกวา
ใน 6 เรื่อง กิจกรรมเหลานั้นอาจจะเปนโครงการเพื่อเพ่ือน
มนุษย ทุนการศึกษาและทีมฝกอบรมดานอาชีพ โครงการ 
global grant ที่คาดหวังควรจะตองมีแผนงานการติดตาม
และประเมินผลโดยการใชมาตรวัดตางๆ ในแตละเร่ืองซ่ึง
กําหนดโดยมูลนิธิฯ เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑของ 
global grants ในแตละเร่ืองที่เนนความสําคัญโดยหา
ขอมูลจากถอยแถลงนโยบายเรื่องที่เนนความสําคัญ (Areas
of Focus Policy Statement) ที่ Rotary.org

สนใจหรือไมวา สโมสรอื่นๆ สรางผลกระทบในเรื่องท่ีเนน
ความสําคัญอยางไร? ดูที่ Rotary Showcase (www.
rotary.org/showcase) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่จะทําใหทานได
เห็น แบงปน และกระจายขาวโครงการบําเพ็ญประโยชน
ของโรตารี คนหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวมท่ีประสบ
ความสําเร็จจากสโมสรอ่ืนๆ และเผยแพรขอมูลโครงการ
ของทานเองเพื่อแสดงใหโลกรูวา สโมสรของทานทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไดอยางไร



20,000 พลเรือน คน
พกิารหรือเสียชีวิตจากกบัระเบดิในแต่ละปี

90% ของผูที้�เสียชีวิต
 

จากการขดัแยง้ที�ใชอ้าวุธเป็นพลเรือน
และอย่างนอ้ยที�สุดครึ�งหนึ�งเป็นเด็ก

ลงมือ
กระทํา 

 

บงชี้องคประกอบ
ที่เปนกลไกหรือเปน

ตัวเรงรัด ในความขัดแยง
และดําเนินการเพื่อทําให

ทุเลาลง

 

 

คําแนะนําสูความสําเร็จ

 

 
 

เขาใจและเคารพในกฎหมายและจารีตประเพณีของ
ชุมชนทุกแหงที่ทานบําเพ็ญประโยชน

2

1

ประชาชน 51 ลา้นคน
ถูกยา้ยถิ�นฐานเพราะการขดัแยง้ที�ใชอ้าวุธและ
การปฏิบติัอย่างโหดรา้ย

 

สันติภาพและการปองกัน / การแกไขขอขัดแยง

การตอบสนองตอขอขัดแยง
ลงมือ

กระทํา

ใหการสนับสนุน
แกกลุมที่ถูกมองวา

ไมมีความสําคัญ  ซึ่งมี
ความเสี่ยงตอความรุนแรง

หรือการปฏิบัติอยาง
โหดราย

ลงมื
อกระทํา

ใหการบรรเทาทุกข
แกผูซึ่งหนีออกจากพื้นที่

ที่มีความขัดแยง

ลงมื
อกระทํา

ชวยเหลือเด็กๆ
ที่กําพรา บาดเจ็บ

หรือตกใจกลัว
จากความขัดแยง

วางแผนงานโครงการบําเพ็ญประโยชนซึ่งให
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชนทั้งหมดรวมทั้งสตรี 
พลเมืองที่ไมไดรับความสําคัญ เชน กลุมชาติพันธุ
หรือศาสนาที่เปนชนกลุมนอย และฝายตรงขามใน
ขอขัดแยง



คําแนะนําสูความสําเร็จ

ใชบทบาทสมมติและกีฬาเพื่อสอนเด็กๆ และผูใหญวัยหนุมสาวถึงวิธีการที่
เหมาะสมทางสังคมในการจัดการกับขอขัดแยง

อบรมผูนําทองถิ่นเกี่ยวกับกลยุทธในการปองกันและไกลเกลี่ยขอขัดแยง เชน
สนับสนุนเวทีสนทนาในชุมชนและริเริ่มการแกปญหาความขัดแยงที่เปนทางเลือก
โดยถือเปนสวนหนึ่งของโครงการบําเพ็ญประโยชน

ทํางานรวมกับนักศึกษาทุนสันติภาพของโรตารี
และผูเชี่ยวชาญรวมทั้งองคกรที่เกี่ยวกับ
การปองกันขอขัดแยง

 

เชื�อกนัว่ามีทหารที�เป็นเด็ก 300,000 คน
(เด็กชายและเด็กหญิงอายตํุ �ากว่า 18 ปี) ซึ�งมีส่วนเกี�ยวขอ้ง
ในความขดัแยง้ทั �วโลก

 

การปองกันขอขัดแยง / การสรางสันติภาพ
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ลงมือกระทํา

รวมเอากลยุทธ
ในการแกไขและ

การไกลเกลี่ยขอขัดแยง
ไวในโครงการบําเพ็ญประโยชน

ซึ่งโรงเรียนในทองถิ่น สถานเลี้ยง
เด็กกําพรา ที่ทํางาน และ

ศูนยชุมชนตางๆ มีสวนรวม

ลงมือกระทํา

คัดสรรผูสมัครรับทุน
การศึกษาสันติภาพของโรตารี
ในแตละป มีการใหทุนสันติภาพ

ถึง 100 ทุน เพื่อศึกษาที่
ศูนยสันติภาพของโรตารี

ในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก

ลงมือกระทํา

ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของ
กับสาเหตุที่เปนรากเหงาของ
ขอขัดแยง เชน ความยากจน 

ความไมเทาเทียมกัน ความตึงเครียด
ในกลุมชาติพันธุ การขาดโอกาสใน

การศึกษาและการแจกจาย
ทรัพยากรอยางไมเทาเทียม

ลงมือกระทํา

มีสวนรวมใน
กิจกรรมมิตรภาพและ
การบําเพ็ญประโยชน

กับสโมสรโรตารีในสวนอื่นๆ 
ของโลก เพื่อสงเสริม

ความเขาใจและสันติภาพ



การปองกันโรค

ประชาชน 1 พนัลา้นคน
ในแต่ละปีตอ้งทนทุกขท์รมานจากโรคเขตรอ้นที�ถูกมองขา้ม เช่น 
ไขเ้ลือดออก และโรคเรื� อน

 

 

 คําแนะนําสูความสําเร็จ

ปรึกษากับโรแทเรียนที่มีความเชี่ยวชาญดานการแพทยหรือสาธารณสุข

สื่อสารกับโรงพยาบาล คลีนิก มหาวิทยาลัยในทองถิ่นและในภูมิภาค รวมทั้งกระทรวงทบวงกรม
ดานสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานซํ้าซอนและเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น

 

ชักชวนใหผูทํางานเพื่อชุมชนและอาสาสมัครดานสุขภาพและการแพทยมารวมกิจกรรม
การใหภูมิคุมกันโรค

เปนเพื่อนรวมโครงการกับองคกรสุขอนามัยในชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
เพื่อทําใหการบริการในปจจุบันมีความเขมแข็งและขยายตัวออกไป
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การปองกันและการรักษาโรค

ลงมือกระทํา

สนับสนุนโปรแกรม
การศึกษาดานสุขภาพ

ซึ่งอธิบายถึงการระบาดของโรค
และสงเสริมวิธีการลดความเสี่ยง

ตอการแพรเชื้อ

ลงมื
อกระทํา

ชวยให
ภูมิคุมกันโรค
แกประชาชน

เพื่อตอสูกับ
โรคติดตอตางๆ



คําแนะนําสูความสําเร็จ

ทํางานรวมกับสถานีอนามัยในทองถิ่นเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ดึงดูดความสนใจของ
เจาหนาที่อนามัยซึ่งมีความชํานาญหลากหลาย การขาดแคลนทักษะดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ อาจทําใหเกิดภาระมากเกินไปสําหรับเจาหนาที่สถานีอนามัยและจํากัด
การดูแลที่สามารถจัดใหได

ทําใหมั่นใจวามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรมในที่ซึ่งบุคลากรทํางานและอาศัย
อยูเพื่อปรับปรุงอัตราการรักษาเจาหนาที่

คําแนะนําสูความสําเร็จ

ใหความสําคัญกับการสนับสนุนสถานีอนามัยชุมชนในระยะยาว

ทํางานรวมกับระบบสุขภาพสากล เพื่อเพิ่มการเขาถึงเครื่องมือ 
อุปกรณ และโปรแกรมสุขอนามัยที่ทันสมัยที่สุด

 
 

รวบรวมเทคโนโลยีใหมๆ เชน mHealth ซึ่งสามารถเขาถึงได
โดยอุปกรณไรสายเคลื่อนที่ เพื่อขยายการเขาถึงสถานีอนามัย
ใหมากยิ่งขึ้น

 
 

1 ใน 6 ของประชาชน
ทั �วโลกไม่สามารถจ่ายเงินเพื�อสุขอนามยัได้

ประชาชน 
100 ลา้นคน
ถูกผลกัเขา้สู่ความยากจนในแต่ละปี
เนื�องจากค่ารกัษาพยาบาล

2

1

2

3

1

 

57 ประเทศ
มีเจา้หนา้ที�สาธารณสุขนอ้ยกว่า 23 คนต่อประชากรทุกๆ 10,000 คน

 

2.4 ลา้นตําแหน่งดา้นการแพทย ์พยาบาล 

นางผดุงครรภ ์และผูช่้วยดูแลดา้นสุขภาพที�มีความชํานาญเป็นที�ตอ้งการทั �วโลก
 

สุขอนามัย

ลงมือกระทํา

สนับสนุน
การอบรมและ

การใหความรูอยางตอเนื่อง
แกผูที่ทํางานดานสุขภาพ
รวมทั้งใหทุนการศึกษา

เงินเดือน และการยกยอง
แกสาธารณชน

ลงมือกระทํา

ปรับปรุงและ
ขยายโอกาส ในการ

รับบริการดานสุขอนามัย
ในราคาถูกหรือฟรี 
ในพื้นที่ที่มีบริการ

ไมเพียงพอ



ประชาชน 2.5 พนัลา้นคน
ขาดโอกาสในการเขา้ถงึระบบสุขอนามยัที�เพยีงพอ

คําแนะนําสูความสําเร็จ

หลีกเลี่ยงการกําหนดวิธีการแกปญหาใหแกชุมชน ใน
ทางกลับกัน ควรทํางานรวมกับชุมชนเพื่อพิจารณาสิ่ง
ที่เหมาะสมที่สุด

จงจําไววาสําหรับเรื่องของระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย
นั้น มีผูที่เสียชีวิตจากการกระหายนํ้านอยมาก แตมีคนนับ
ลานๆ คนที่เสียชีวิตจากเชื้อโรคที่เกิดจากนํ้าซึ่งสามารถ
ปองกันได

สุขาภิบาลและสุขอนามัย

2

1

เด็ก 1,400 คน
เสียชีวิตในแต่ละวนัจากโรคทอ้งร่วง ซึ�งมีสาเหตุ
มาจากการขาดสุขอนามยัและนํ� าที�ไม่ปลอดภยั

 

 

 

นํ้าและการสุขาภิบาล

ลงมือกระทํา

ปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวกดาน
สุขาภิบาลใหดีขึ้น

โดยการจัดสรางสวมสาธารณะ
ที่ระบายของเสียลงทอระบาย

หรือบริเวณที่ปดกั้น
อยางปลอดภัย

ลงมือกระทํา

สงเสริมอุปนิสัย
ในการมีสุขอนามัยที่ดี

โดยการใหความรู การลางมือ
อยางถูกตองดวยสบูและนํ้าสามารถ

ชวยลดจํานวนผูปวยดวยโรค
ทองรวงลงไดถึง

รอยละ 35



ปรับปรุงคุณภาพของนํ้าและโอกาสในการเขาถึงนํ้า

ประชาชน 748 ลา้นคน
ไม่มีนํ� าสะอาดดื�ม

 

2

1

3

6 ชั �วโมง
ต่อวนั คือเวลาที�สตรีในชนบทบางแห่ง
ของอาฟริกาตอ้งใชเ้พื�อเก็บรวบรวมนํ�า
จากแหล่งที�ห่างไกล

 

 

 
 

 

 

คําแนะนําสูความสําเร็จ

ทํางานรวมกับชุมชนในการ
จัดตั้งคณะกรรมการนํ้า 
และระบบคาธรรมเนียมนํ้า
เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ผลิตไดตอเนื่อง และ
บํารุงรักษาระบบได

กอนที่จะขุดหรือเจาะบอนํ้า
แหงใหม ตองวางแผนดวย
ความรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวา
จะไดนํ้าที่ปลอดภัยและบอนํ้าจะมี
ความยั่งยืนตามสภาวะแวดลอม

พิจารณาใชเทคโนโลยีและอุปกรณที่รัฐรับรอง เพื่อใหมั่นใจไดวามี
อะไหลและสามารถจัดการซอมบํารุงได

 ลงมือกระทํา

จัดทําระบบ
การเก็บกักนํ้าฝน
เพื่อเก็บรักษานํ้าฝน
เอาไวใชดื่มกิน หรือ

เติมเต็มชั้นดิน
ที่สามารถอุมนํ้าได

ลงมือ
กระทํา

สรางบอนํ้า
เพื่อสูบนํ้าใตดิน

จากชั้นหินที่อุมนํ้าไว

ลงมือกระทํา

จัดใหมีขีดความ
สามารถที่จะบําบัดนํ้าที่

บานได โดยการใชเครื่องกรอง
การฆาเชื้อโรคดวยแสงแดด
หรือเทคนิคการรวมตะกอน

เพื่อบําบัดนํ้าใหดื่มได
โดยปลอดภัย

ลงมือกระทํา

สงเสริมวิธีการแก
ปญหาที่ใชเงินนอย

เชน การใชคลอรีนเม็ดหรือ
ขวดพลาสติกที่สัมผัสแสงแดดได

เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ใหดีขึ้น



เด็ก 6.3 ลา้นคน
ที�มีอายตํุ �ากว่า 5 ขวบ เสียชีวิตใน
แต่ละปีจากทุพโภชนาการและขาด
สุขอนามยัที�ดีพอ

 

สุขอนามัยของเด็ก

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

สุขอนามัยของแมและเด็ก

ลงมือกระทํา

พัฒนาหรือสนับสนุนโปรแกรม
การใหภูมิคุมกันโรคและ

ยาปฏิชีวนะ โรคหัด มาลาเรีย
ปอดบวม เอดสและทองรวง 

เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ

ลงมือ
กระทํา

สงเสริม
โภชนาการที่ดี

รวมทั้งสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม

ลงมือกระทํา

ปองกันการถายทอด
เชื้อ HIV จากแมสูลูก
โดยการใชยาแอนตี้ไวรัส
และการเลี้ยงดวยนมผง
ดัดแปลงสําหรับทารก

ลงมือกระทํา

ผนวกความพยายาม
ในเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ
สุขอนามัยเขาไวดวยกันเพื่อ

เพิ่มพูนโภชนาการของเด็กใหสูงสุด
โรคทองรวงจากนํ้าสกปรกทําให

ภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
รุนแรงขึ้น



สตรี  
222 
ล้านคน  

ผู้ประสงค์จะชะลอหรือ
หลีกเลี่ยงการมีบุตร แต่ขาด
โอกาสในการคุมกำเนิดที่

ถูกต้องปลอดภัย

คำแนะนำสูความสำเร็จ

ใชเวลาในการทำความเขาใจถึง
ความเชื่อของผูรับประโยชนที่คาดหวัง
ในเรื่องการคุมกำเนิด และสงภาวะ
การสื่อสารที่เปดกวางและไมชี้นำ
เพื่อสรางความสัมพันธในการทำงานที่ดี
ในชุมชน

อนามัย
การเจริญพันธุ

การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ
และการคลอดบุตร

80% ของการเสียชีวิต
ของมารดา
เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้
ด้วยบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการอบรม

 

 

 

 

 

  

1 ใน 39 คน 
ของสตรีในอาฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา 
เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร

 

คำแนะนำสูความสำเร็จ

ทำใหมั่นใจวามีความยั่งยืนโดยชวยใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถทำโปรแกรมการอบรมดานสุขภาพ
เองได

 
 

ปรึกษากับสมาชิกโรตารีที่ไดรับการอบรมดานสุขอนามัย
ของมารดาและเด็กมาแลว เชน นางผดุงครรภ สูติแพทย
และนรีแพทย

ทำงานรวมกับองคกรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องสุขภาพของมารดาและเด็ก

 

 

2

1

3

ลงมือ
กระทํา

จัดหาชุด
เครื่องมือทําคลอด

ใหแกผูมีวิชาชีพ
ดานสุขภาพ

ลงมือกระทํา

ใหความรูเกี่ยวกับ
- และโอกาส -
ในการคุมกําเนิด

การสนองตอบความตองการในเรื่อง
การคุมกําเนิดเพียงอยางเดียว

สามารถชวยลดจํานวน
การเสียชีวิตของมารดา

ไดเกือบถึง 1 ใน 3

ลงมือกระทํา

สนับสนุน
โปรแกรม
การอบรม

ที่มีการรับรอง
อยางเปนทางการ

ใหแกผูมีวิชาชีพ
ดานสาธารณสุข



ครอีูก 1.7 ล้านคน
เป็นที่ต้องการทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา

ในระดับประถมที่เป็นสากล

 
 

คำแนะนำสูความสำเร็จ

พัฒนาความสัมพันธระยะยาวกับครู เพื่อทำใหมั่นใจวาพวกเขามีโอกาส
รับการอบรมและมีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย

ปรึกษากับเจาหนาที่ฝายการศึกษาเพื่อวางแผนโปรแกรมการอบรมครู
และหลักสูตรการเรียนการสอน

การอบรมครู

2

1

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรูหนังสือ

ลงมื
อกระทํา

จัดการอบรมครู
และจัดหา

วัสดุอุปกรณการเรียน
ที่จําเปน

ลงมือกระทํา

สงทีมฝกอบรม
ดานอาชีพ ไปชวยอบรม

การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ในชุมชนชนบท



คำแนะนำสูความสำเร็จ

กำจัดอุปสรรคในการศึกษาของเด็กผูหญิง อันเกิด
จากความเชื่อทางวัฒนธรรม ความหวงใยในความ
ปลอดภัยและความตองการใหเด็กผูหญิงเสียสละ
เพื่อเศรษฐกิจของครัวเรือน ความเสมอภาคทางเพศ
เปนสิ่งจำเปนตอการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน

ใหนักเรียน ผูปกครอง ครูอาจารยและผูบริหารมี
สวนรวม เพื่อทำใหมั่นใจวาทานจะไดรับการสนับสนุน
ในการทำงาน

ทำงานรวมกับองคกรชุมชนในทองถิ่นที่สามารถ
ใหคำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
โปรแกรม CLE

เด็ก 57 ล้านคน  

ท่ัวโลกไม่ได้เรียนหนังสือ

781 ล้านคน
 

ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีไม่รู้หนังสือ
ร้อยละ 60 เป็นสตรี

 
 

สนับสนุนนักเรียนนักศึกษา

2
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3

 

  

 

 

 

 

 

 

ลงมื
อกระทํา

เปนอาสาสมัคร
ในโปรแกรม

หลังโรงเรียนเลิก
หรือสอนหนังสือ

ลงมื
อกระทํา

พัฒนา
โปรแกรม

การรูหนังสือ
ของผูใหญ

ลงมื
อกระทํา

เปนพี่เลี้ยง
ดูแลนักเรียน
นักศึกษาใน

ชุมชนของทาน

ลงมือกระทํา

สนับสนุนโปรแกรม
การรูหนังสือแบบมุง

ประสบการณภาษา (CLE)
โปรแกรมคาใชจายตํ่าที่เนนหนัก
ในเรื่องของกิจกรรมและเนื้อหา

ซึ่งสามารถใชไดผลดีกับทั้ง
เด็กและผูใหญ

ลงมือกระทํา

สงเสริมการสมัคร
เขาเรียนหนังสือและ

ปองกันการขาดเรียนจากสาเหตุ
ของสุขภาพ โดยการอุปถัมภ
โปรแกรมอาหารโรงเรียนและ

จัดหานํ้าดื่มสะอาด
รวมทั้งระบบสุขาภิบาล



การทำใหเกิดรายไดและเงินออม

ประชาชน 190 ล้านคน
ได้รับสินเชื่อรายย่อยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 
 

 

คำแนะนำสูความสำเร็จ

เมื่อสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชนในชุมชนที่กำพลังพัฒนา การจัดซื้อสินคา
และอุปกรณตางๆ ในทองถิ่นจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ และเปนการหลีกเลี่ยงคาใชจาย
ในการขนสงที่ไมจำเปน

 
 

กอตั้งกลุมบำเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี (RCC) และชวยใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงานได 
สมาชิกกลุมบำเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารีอยูในสถานะที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถบงชี้
อุปสรรคในความกาวหนาทางเศรษฐกิจของชุมชน และสามารถชวยพัฒนาวิธีการแก
ปญหาที่ยั่งยืนได

2

1

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ลงมือกระทํา

ทํางานรวมกับ
สถาบันการเงินสินเชื่อ
เพื่อรายยอยในทองถิ่น

เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการดานการเงิน และ
ชวยจัดโครงสรางพื้นฐาน

ทางการเงินในชุมชน

ลงมือกระทํา

พัฒนาทรัพยากร
สําหรับการธนาคารเคลื่อนที่
ซึ่งทํางานรวมกับสถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อรายยอย โทรศัพท

เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใชเพื่อฝากเงิน
และโอนเงิน จะชวยเพิ่มโอกาส

ในระบบธนาคารในชุมชน
ที่กําลังพัฒนา



1.4 พันล้านคน
ประชาชน

 

 

 

 

 

การสรางงานและการเปนผูประกอบการ

 

 

 

คำแนะนำสูความสำเร็จ

สนับสนุนผูประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก
ในชุมชนที่กำลังพัฒนา ความสำเร็จของผูนำ
ธุรกิจในทองถิ่นจะเพิ่มพูนโอกาสในการจางงาน
ในชุมชนเปนทวีคูณ

ซ่ึงเกือบคร่ึงหน่ึงมีงานทำ มีชีวิตอยู่ด้วย
เงินรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญต่อวัน

ลงมือกระทํา

สงทีมฝกอบรมดานอาชีพ
ไปสอนผูนําทางธุรกิจ

ในชุมชนที่กําลังพัฒนา 
ถึงวิธีการสรางแผนงานธุรกิจ

และการทําบัญชีการเงินที่ถูกตอง

ลงมือกระทํา

ขยายโอกาสใน
การฝกอบรมดานอาชีพ
ในองคกรไมแสวงหากําไร

ในทองถิ่น โดยรวมถึง
โปรแกรมจัดหางาน

ลงมือกระทํา

จัดหาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ใหแกสหกรณ
เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต

และการขาย
ในตลาดทองถิ่น

ลงมือกระทํา

ทํางานรวมกับ
สหกรณที่ใหการอบรม

จัดหาการลงทุนรวมทางเศรษฐกิจ
และการเปนเจาของทรัพยสิน

ใหแกสมาชิก โดยมี
โครงสรางที่เปน
ประชาธิปไตย
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ศูนยโรตารีในประเทศไทย
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