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วิธีการเริ่มต้นกลุ่มปฏิบตั ิการโรแทเรียน
กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน (RAGs) ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่สโมสรและภาคโรตารีในการดาเนิน
โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์และการพัฒนาชุมชนทีม่ ขี นาดใหญ่ กลุ่มประกอบด้วยโรแทเรียน
สมาชิกของครอบครัวโรแทเรียนศิษย์เก่าและผูร้ ่วมโปรแกรมโรตารีทม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีความปรารถนาทีจ่ ะ
ทางานบาเพ็ญประโยชน์ในเรื่องทีเ่ จาะจงเป็ นพิเศษ โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต์ www.rotary.org/actiongroups เพือ่
ดูขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มปฏิบตั กิ าร
กลุ่มปฏิบตั กิ ารทีถ่ ูกเสนอชื่อกลุ่มใหม่จะได้รบั การพิจารณายอมรับโดยคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายทัวโลกของ
่
โรตารีสากล (RI Global Networking Groups Committee) และคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล โรตารีสากล
มีความคาดหวังเต็มทีก่ บั กลุ่มปฏิบตั กิ ารทีถ่ ูกเสนอชื่อเป็ นกลุ่มใหม่ ดังนัน้ ท่านควรวางแผนเพือ่ ใช้เวลาให้มาก
ในการสร้างเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของท่านและพัฒนาข้อเสนอที่น่าเชื่อถือ อาจจะพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับกลุ่มปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยู่แล้วเพือ่ ขอดุลยพินิจในรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดการกลุ่มทีเ่ ป็ น
นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับค่าบารุงสมาชิกภาพทีเ่ หมาะสม การสือ่ สารระหว่างสมาชิก และ
การเลือกตัง้ และการเปลีย่ นถ่ายเจ้าหน้าที่ การพูดคุยถึงประเด็นการบริหารงานเหล่านี้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจะช่วยทาให้
มันใจในการเติ
่
บโตของกลุ่มปฏิบตั กิ ารในระยะยาว พิจารณาใช้กลุ่มสนทนาออนไลน์ ของโรตารีเพือ่ สร้าง
เครือข่ายกับผูส้ นับสนุนระหว่างประเทศทีค่ าดหวัง
กลุ่มปฏิบตั กิ ารดาเนินงานอย่างเป็ นอิสระจากโรตารีสากล ชื่อทีเ่ ป็ นทางการของกลุ่มไม่สามารถใช้คาว่า “โรตารี”
หรือตัวย่อ “RI” ได้ URLs ของเว็บไซต์กลุ่มปฏิบตั กิ ารไม่อาจใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ได้เช่นกัน กลุ่มทีค่ าดหวังจะถูก
ขอให้ชแ้ี จงอย่างแจ่มชัดว่า “ถูกเสนอ” หรือ “อยู่ในระหว่างการก่อตัง้ ” บนเว็บไซต์หรือเอกสารการส่งเสริม เทม
เพลทโลโก้ท่ี Rotary Brand Center สามารถใช้เพือ่ สร้างโลโก้มาตรฐานสาหรับกลุ่มปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั
โลโก้ทไ่ี ม่เป็ นไปตามมาตรฐานจะต้องส่งให้โรตารีสากลเพือ่ ขออนุมตั กิ ่อนการใช้
ในการสมัครเป็ นกลุ่มปฏิบตั กิ าร กลุ่มทีค่ าดหวังจะต้องดาเนินการขัน้ ต้นดังนี้
1) จัดหาสมาชิกทีค่ าดหวังอย่างน้อย 50 คน ซึง่ จะเป็ นผูแ้ ทนของ 5 ประเทศใน 3 โซนเป็ นอย่างต่า เพือ่
แบ่งปั นความสนใจทีม่ เี หมือนกันในกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ทม่ี คี ุณค่าเฉพาะด้านเป็ นพิเศษซึง่ ส่งเสริม
วัตถุประสงค์ของโรตารี
2) สนับสนุนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของโรแทเรียน สโมสรและภาค และจะต้องไม่ขดั แย้งกับวัตถุประสงค์
ของกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนทีม่ อี ยู่แล้ว หรือโปรแกรมของโรตารี
3) ดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายของโรตารีสากล
4) ส่งใบสมัครออนไลน์และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

ก. แผนกลยุทธ์ที่มีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย
1. ภาพรวมของโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มทีแ่ สดงถึงศักยภาพในการเป็ นเพือ่ นผูร้ ่วมมือกับ
สโมสรและภาคในโครงการระดับโลก
2.

สรุปเป้ าหมายการบาเพ็ญประโยชน์ของกลุ่มพร้อมกับข้อปฏิบตั ทิ ค่ี าดหมายของแต่ละเป้ าหมาย

3.

คาอธิบายประเภทของโครงการซึง่ กลุ่มตัง้ ใจจะสนับสนุนหรือดาเนินการ

4.

รายละเอียดเกีย่ วกับความเชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ของสมาชิกก่อตัง้

5.

รายละเอียดของศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ทุน Global Grant ระหว่างประเทศ

6.

คาอธิบายเกีย่ วกับสมาชิกทีไ่ ม่มบี ทบาทผูน้ าซึง่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องในกลุ่มอย่างแข็งขัน

ข. รายละเอียดแผนงานการสื่อสาร
1. วิธกี ารทีก่ ลุ่มจะสือ่ สารกับสมาชิกทีม่ อี ยู่แล้ว
2. วิธกี ารทีก่ ลุ่มจะหาสมาชิกทีค่ าดหวัง
3. วิธกี ารทีก่ ลุ่มจะสือ่ สารกับผูน้ าสโมสรและภาคเพือ่ ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ
4. วิธกี ารทีก่ ลุ่มจะส่งเสริมตนเองในโลกโรตารีให้กว้างขึน้ นอกเหนือไปจากในการประชุมใหญ่ประจาปี
ของโรตารีสากล
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลพิจารณายอมรับ ท่านจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์ ไปพร้อมกับรายชื่อ
เจ้าหน้าทีท่ ค่ี าดหวัง แผนกลยุทธ์ และแผนการสือ่ สาร (ตามทีไ่ ด้อธิบายในข้อ 4 ข้างต้น) และสาเนาข้อบังคับ
มาตรฐานสาหรับกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน กรอกข้อมูลและลงนามโดยกลุ่มของท่าน
หลังจากการพิจารณาเบือ้ งต้นโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายทัวโลกแล้
่
ว คณะกรรมการบริหาร
จะพิจารณาข้อเสนอของท่านในการประชุมครัง้ ต่อไปทีจ่ ดั ขึน้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อาจจะมีขอ้ เสนอแนะ
ให้แก่ท่านและอาจจะมีการขอข้อมูลเพิม่ เติม หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริหารได้มโี อกาสพิจารณากลุ่มของท่าน
เพือ่ การยอมรับอย่างเป็ นทางการแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบผลการตัดสินใจ โปรดทราบว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การ
ยอมรับจะไม่สามารถสมัครซ้าได้อกี ภายในช่วงเวลา 2 ปี
โปรดพิจารณาทรัพยากรต่อไปนี้ทจ่ี ะช่วยท่านในการเริม่ ต้น
• นโยบายในปั จจุบนั สาหรับกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนของโรตารีสากล
• ข้อบังคับมาตรฐานสาหรับกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนซึ่งทุกกลุ่มจะต้องยอมรับ
• ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครเพือ่ ดูก่อนส่งใบสมัครของท่านในระบบออนไลน์
ดูรายชื่อกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนในปั จจุบนั ได้ท่ี www.rotary.org/actiongroups
สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี actiongroups@rotary.org

