เป้ าหมายของการประกาศเกียรติคุณและ
คาแนะนา (Citation Goals and Instructions)
ปี 2564-65
ในการทีจ่ ะมีสทิ ธิได้
์ รบั การประกาศเกียรติคุณของโรตารี สโมสรจาเป็ นต้องเริม่ ต้นปี โรตารีดว้ ยการเป็ นสโมสรทีม่ สี ถานะดีซง่ึ ก็คอื ชาระ
เงินตามใบแจ้งหนี้เต็มจานวนเมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนี้ ในการรับรองว่าสโมสรของท่านเป็ นสโมสรทีม่ สี ถานะดี ท่านสามารถตรวจสอบ
รายงาน Daily Club Balance Report ทีอ่ ยู่ภายใต้แท็ป Club Administration > Club Finances ได้ ท่านควรจะมียอดคงค้างทีเ่ ป็ น
ศูนย์ ($0.00) ใบแจ้งหนี้จะครบกาหนดชาระเมื่อโพสต์ขน้ึ ระบบที่ (My Rotary) ในกลางเดือนมกราคมและกลางเดือนกรกฎาคม
ผูน้ าสโมสรโรตารีสามารถไปที่ Rotary Club Central และเลือกเป้ าหมายอย่างน้อย 13 เป้ าหมายจาก 25 เป้ าหมายทีต่ อ้ งการทาเพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จได้รบั การประกาศเกียรติคุณ ความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้สโมสรสามารถเลือกเป้ าหมายที่ตรงประเด็นทีส่ ุดและบรรลุผล
สาเร็จได้ นอกจากนี้ เป้ าหมายหลายเป้ าหมายจะเป็ นการรายงานด้วยตัวสโมสรเองโดยการระบุว่า “achieved” (บรรลุผลสาเร็จแล้ว) ที่
Rotary Club Central
ในการทีจ่ ะบรรลุผลสาเร็จได้รบั การประกาศเกียรติคุณ ท่านต้องดาเนินการดังนี้
• ไปที่ Rotary Club Central
• พิจารณาเป้ าหมาย 25 เป้ าหมายทีม
่ อี ยู่ใน Rotary Club Central
• คัดเลือกอย่างน้อย 13 เป้ าหมาย (หรือมากกว่าร้อยละ 50 ของเป้ าหมายทีม
่ ใี ห้)
• ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
• รายงานความสาเร็จที่ Rotary Club Central
เมื่อท่านอยู่ท่ี Rotary Club Central ให้ไปที่ “Goal Center” เลือก “year” (ปี ) และคลิก้ ที่ “All tab” เพื่อดูเป้ าหมาย
เป้ าหมาย
Club membership –
สมาชิกภาพของสโมสร
Service participation –
การมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์
New member sponsorship –
การอุปถัมภ์สมาชิกใหม่
Rotary Action Group participation –
การมีส่วนร่วมในกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารี
Leadership development participation
– การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผูน้ า
District conference attendance –
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
Rotary Fellowship participation –
การมีส่วนร่วมในชมรมมิตรภาพโรตารี
District training participation –
การมีส่วนร่วมในการอบรมของภาค
Annual Fund contributions –
การบริจาคให้กองทุนประจาปี

รายละเอียดของเป้ าหมาย
สโมสรต้องการจะมีสมาชิกทัง้ หมดกีค่ นก่อนสิน้ ปี โรตารี
สมาชิกกีค่ นทีม่ สี ่วนร่วมในกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรในระหว่างปี โรตารี
มีสมาชิกกีค่ นทีอ่ ุปถัมภ์สมาชิกใหม่ในระหว่างปี โรตารี
มีสมาชิกสโมสรกีค่ นทีจ่ ะเป็ นสมาชิกของกลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม
ในระหว่างปี โรตารี
มีสมาชิกกีค่ นทีจ่ ะเข้าร่วมในโปรแกรมหรือกิจกรรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ าในระหว่าง
ปี โรตารี
มีสมาชิกกีค่ นทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
มีสมาชิกกีค่ นทีจ่ ะเป็ นสมาชิกของชมรมมิตรภาพโรตารีในระหว่างปี โรตารี
มีประธานคณะกรรมการของสโมสรกีค่ นทีจ่ ะเข้าร่วมการอบรมประจาปี ของภาค (DTA)
สโมสรและสมาชิกจะบริจาคเงินจานวนเท่าใดให้กองทุนประจาปี ของมูลนิธโิ รตารีใน
ระหว่างปี โรตารี

เป้ าหมาย
PolioPlus Fund contributions –
การบริจาคให้กองทุนโปลิโอพลัส
Major gifts – เมเจอร์กฟิ ท์
Bequest Society members –
สมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากผลประโยชน์
Benefactors – ผูบ้ ริจาคกองทุนถาวร
Service projects –
โครงการบาเพ็ญประโยชน์
Rotaract clubs – สโมสรโรทาแรคท์
Interact clubs – สโมสรอินเทอร์แรคท์
Inbound Youth Exchange students –
นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นทีเ่ ข้ามาใน
ประเทศ
Outbound Youth Exchange students –
นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นทีเ่ ดินทางไป
ต่างประเทศ
RYLA participation –
ผูม้ สี ่วนร่วมในโปรแกรมไรลา
Strategic plan – แผนกลยุทธ์
Online presence –
การมีตวั ตนในระบบออนไลน์
Social activities – กิจกรรมทางสังคม
Update website and social media –
ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อทางสังคมให้เป็ น
ปั จจุบนั
Media stories about club projects –
เรื่องราวเกีย่ วกับโครงการของสโมสร
สาหรับสื่อ
Use of official Rotary promotional
materials – การใช้วสั ดุอุปกรณ์เพื่อการ
ส่งเสริมโรตารีอย่างเป็ นทางการ

รายละเอียดของเป้ าหมาย
สโมสรและสมาชิกจะบริจาคเงินจานวนเท่าใดให้แก่กองทุนโปลิโอพลัสของมูลนิธโิ รตารี
ในระหว่างปี โรตารี
จะมีการบริจาคเงินทันทีครัง้ เดียวจานวน 10,000 เหรียญหรือมากกว่ากีค่ รัง้ โดยบุคคล
ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับสโมสรของท่านในระหว่างปี โรตารี
มีบุคคลหรือคู่สมรสจานวนเท่าใดทีจ่ ะแจ้งแก่มลู นิธโิ รตารีว่าได้วางแผนจะบริจาคเงิน
จานวน 10,000 เหรียญหรือมากกว่าจากกองมรดกให้แก่มลู นิธโิ รตารี
มีบุคคลหรือคู่สมรสจานวนเท่าใดทีจ่ ะแจ้งแก่มลู นิธโิ รตารีถงึ แผนพินัยกรรมทีจ่ ะรวม
กองทุนถาวรให้เป็ นผูร้ บั ประโยชน์หรือจะบริจาคเงินสดทันที 1,000 เหรียญหรือ
มากกว่าให้แก่กองทุนถาวร
สโมสรจะดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จกีโ่ ครงการในระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่และสโมสรทีม่ อี ยู่แล้วกีส่ โมสรใน
ระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์ใหม่และสโมสรทีม่ อี ยู่แล้วกีส่ โมสรใน
ระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านจะเป็ นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นกีค่ นในระหว่างปี โรตารี

สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ นกีค่ นในระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์ผเู้ ข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลเยาวชนผูน้ าของโรตารีกค่ี นใน
ระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านมีแผนกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นปั จจุบนั หรือไม่
สโมสรของท่านมีตวั ตนในระบบออนไลน์ซง่ึ สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของ
สโมสรอย่างถูกต้องหรือไม่
สโมสรจัดงานกิจกรรมทางสังคมกีง่ าน นอกเหนือจากการประชุมปกติในระหว่างปี
โรตารี
สโมสรจะปรับปรุงเว็บไซต์หรือบัญชีส่อื ทางสังคมของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั เดือนละกี่
ครัง้ ในระหว่างปี โรตารี
สโมสรจะมีเรื่องราวเกีย่ วกับโครงการสาหรับสื่อกีเ่ รื่องในระหว่างปี โรตารี
สโมสรของท่านใช้เอกสารการบริการสาธารณะหรือโฆษณาของโรตารีสากล เช่น วิดโี อ
โฆษณาทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นทางการอื่น ๆ ซึง่ มีอยู่ท่ี Brand Center
เพื่อส่งเสริมโรตารีในชุมชนในระหว่างปี โรตารีหรือไม่

