การปรับปรุ งนโยบายโรทาแรคท์เมื่อเร็วๆ นี้
สภานิติบญ
ั ญัติของโรตารีปี 2562 ได้แก้ไขเอกสารธรรมนูญของโรตารีสากลเพื่อให้สโมสรโรทาแรคท์
เป็ นสมาชิกอีกประเภทหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการลงมติเรื่องที่สาํ คัญไปแล้ว ประธานโรตารีสากลมาร์ค
มาโลนีย ์ (2562-63) ได้แต่งตัง้ คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ขนึ ้ มาซึง่ ประกอบด้วยโร
ทาแรคเทอร์และโรแทเรียน เพื่อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับนโยบายเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพที่ได้รบั การยกระดับใหม่ของโรทาแรคท์ได้ดีขนึ ้ ในการปรึกษาหารือทุกขัน้ ตอน
ของคณะทํางานเฉพาะกิจ มีเป้าหมายที่สาํ คัญคือการเรียนรูส้ ิ่งที่โรทาแรคเทอร์ตอ้ งการจากการเป็ น
สมาชิก และเพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการปรับแต่งให้การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สาํ คัญเหล่านี ้
เป็ นรูปร่างขึน้ มาโดยผ่านการสํารวจและกลุม่ เป้าหมาย
ต่อไปนีเ้ ป็ นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรทาแรคท์และคําถามที่พบบ่อย เพื่อช่วยทําให้รายละเอียดของ
การเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึน้
มติสาํ คัญเกีย่ วกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดือนกรกฎาคม 2563
ในเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีได้มีมติเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ดงั นี ้
• คณะกรรมการมูลนิธิจะแต่งตัง้ โรทาแรคเทอร์ซง่ึ เป็ นกรรมการคณะกรรมการโรทาแรคท์
เพื่อให้คาํ แนะนําแก่กรรมการมูลนิธิในเรื่องที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์
• คณะกรรมการมูลนิธิจะแต่งตัง้ กรรมการผูป้ ระสานงานกับคณะกรรมการโรทาแรคท์และเชิญ
คณะกรรมการโรทาแรคท์เพื่อให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการมูลนิธิโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับมูลนิธิโรตารี
มติสาํ คัญเกีย่ วกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดือนมิถุนายน 2563
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ในเดือนมิถนุ ายน 2563 คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีได้มีมติดงั ต่อไปนีเ้ กี่ยวกับนโยบายของมูลนิธิท่ี
เกี่ยวข้องกับโรทาแรคท์
• เริม่ ต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์จะได้รบั อนุญาตให้เป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์ระหว่าง
ประเทศหรือผูอ้ ปุ ถัมภ์เจ้าภาพของทุนสนับสนุนระดับโลก หากพวกเขาเคยเป็ นเพื่อนผูร้ ว่ ม
โครงการกับสโมสรโรตารีในทุนสนับสนุนระดับโลกมาก่อน
• คณะกรรมการมูลนิธิยืนยันว่า สิทธิหรือสิทธิพิเศษที่โรทาแรคท์มีในฐานะผูม้ ีสว่ นร่วมใน
โปรแกรมมูลนิธิจะไม่ถกู เพิกถอน
มติสาํ คัญเกีย่ วกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนมิถุนายน 2563
ในเดือนมิถนุ ายน 2563 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรทาแรคท์ ดังนี ้
• คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ โรทาแรคท์หนึ่งคนเพื่อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของโรทาแรคท์
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครัง้ ในปี 2563-64
มติทส่ี าํ คัญเกีย่ วกับโรทาแรคท์จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนมกราคม
2563
ในเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรทาแรคท์ บน
พืน้ ฐานจากการสํารวจโรทาแรคเทอร์
• สโมสรโรทาแรคท์จะเริม่ ต้นจ่ายค่าบํารุงแก่โรตารีสากลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าบํารุง
รายปี จํานวน 5 เหรียญ สําหรับสมาชิกสโมสรในมหาวิทยาลัยและ 8 เหรียญสําหรับสมาชิก
ของสโมสรในชุมชน การจ่ายค่าธรรมเนียมการก่อตัง้ ครัง้ เดียวของสโมสรโรทาแรคท์ใหม่
จํานวน 50 เหรียญจะถูกยกเลิก
• สโมสรโรทาแรคท์อาจจะกําหนดข้อจํากัดของอายุ หาก (เป็ นไปตามข้อบังคับของสโมสร)
ได้รบั การยินยอมจากสมาชิกและสโมสรอุปถัมภ์ (หากมี) แต่มิได้เป็ นการบังคับ
มติทส่ี าํ คัญเกีย่ วกับโรทาแรคท์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนตุลาคม 2562
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ในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทา
แรคท์ตามที่ได้รบั คําแนะนําจากคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อยกระดับโรทาแรคท์ เรียนรูเ้ พิ่มเติมจาก
• รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์
• การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์
• การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประมวลนโยบาย มีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
• สโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตัง้ สโมสรใหม่โดยจะมีหรือไม่มีผอู้ ปุ ถัมภ์ก็ได้
• สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกสโมสรโรทาแรคท์อ่ืนๆ เป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์ได้
• สโมสรโรทาแรคท์จะเปิ ดกว้างแก่คนหนุ่มสาวที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
• นโยบายของโรทาแรคท์จะเปลี่ยนจากคําว่า “โปรแกรม” ในบทที่ 5 เป็ นคําว่า “สโมสร” ในบทที่ 2
ซึง่ แก้ไขแล้ว
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์จะได้รบั การ
แก้ไขเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเหล่านี ้
• ภาคโรตารีควรให้โรทาแรคเทอร์เป็ นกรรมการในแต่ละคณะกรรมการของภาค
มติท่ีสาํ คัญอื่นๆ
• ประธานโรตารีสากล คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ควร
พิจารณาว่าโรทาแรคเทอร์จะให้คาํ แนะนําแก่พวกเขาอย่างไรได้บา้ งเกี่ยวกับเรื่องของโรทาแรคท์
* โรตารีสากลได้กาํ หนดเป้าหมายสําหรับโรทาแรคท์ ดังนี ้
- เพิ่มจํานวนโรทาแรคเทอร์ท่ีรายงานต่อโรตารีให้ได้ 100% ภายในปี 2565
- เพิ่มจํานวนโรทาแรคเทอร์ท่ีรายงานชื่อแล้วซึง่ เข้าร่วมในสโมสรโรตารีให้ได้ 20% ภายในปี 2565
- เพิ่มจํานวนโรทาแรคเทอร์ท่ีรายงานต่อโรตารีให้ได้ 1 ล้านคนภายในปี 2572
่ บบ่อย
คําถามทีพ
มติเหล่านีเ้ ป็ นมาอย่างไร?
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ในหลายปี ท่ผี ่านมา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการต่างๆ
โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ท่วั โลกได้พดู คุยกันถึงวิธีการที่จะยกระดับโรทาแรคท์และยกย่องสโมสร
โรทาแรคท์ให้เป็ นเพื่อนผูร้ ว่ มบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี โรทาแรคเทอร์ได้เสนอความคิดเห็น
แก่คณะกรรมการบริหารผ่านคณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากลในการประชุมโรทาแรคท์
ประจําปี ก่อนการประชุมใหญ่ และผ่านการสํารวจออนไลน์และกลุม่ เป้าหมาย และถึงเวลาที่จะ
ปฏิบตั ิการแล้ว
เราเคยได้ยินว่าโรทาแรคท์เป็ นมากกว่าโปรแกรมมาอย่างมากมาย และโรทาแรคเทอร์ก็
ต้องการความยืดหยุน่ มากขึน้ มีผลงานและการบําเพ็ญประโยชน์มากขึน้ และได้รบั การยกย่องมาก
ขึน้ จากโรตารีเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทําได้อย่างน่าทึ่งในสโมสร ในภาค และระหว่างภาค หลังจากที่
ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติของโรตารีในปี 2562 ได้ลงมติท่ีจะยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็ นสมาชิก
ภาพประเภทหนึ่งอย่างเป็ นทางการ ประธานโรตารีสากลได้แต่งตัง้ คณะทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
ยกระดับโรทาแรคท์ขนึ ้ มาเพื่อปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะปรับปรุงนโยบายของโรทาแรคท์ เพื่อให้
สะท้อนถึงสถานภาพใหม่และสร้างประสบการณ์การเป็ นสมาชิกที่มีการอยูร่ ว่ มกันนวัตกรรมและมี
ความยืดหยุน่
เหตุใดจึงมีมติเหล่านีข้ ึน้ มา
โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ได้พิจารณากันถึงความสําคัญของโรทาแรคเทอร์วา่ เป็ นส่วน
หนึ่งของครอบครัวโรตารี เป็ นคนทําจริง (People of Action) และเป็ นส่วนที่สาํ คัญของแผนปฏิบตั ิ
การใหม่ของเรา มติท่ีสาํ คัญเหล่านีแ้ สดงถึงแนวทางที่เป็ นปั จจุบนั ในกลุม่ สโมสรโรทาแรคท์ ยกระดับ
โรทาแรคท์เป็ นสมาชิกประเภทหนึง่ ควบคูไ่ ปกับสโมสรโรตารี (มีความเป็ นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของ
สโมสรและประโยชน์ของสมาชิก) และส่งเสริมความยืดหยุน่ นวัตกรรมและความหลากหลายให้มาก
ขึน้ ภายในโรทาแรคท์
การเปลี่ยนแปลงเหล่านีม้ ีผลเมื่อใด?
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การเปลี่ยนแปลงต่อประมวลนโยบายของโรตารีเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และการจํากัดอายุของ
สโมสรโรทาแรคท์จะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม สโมสรโรทาแรคท์จะไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าบํารุงแก่โรตารีสากล หรือมีสว่ นร่วมในฐานะผูอ้ ปุ ถัมภ์ทนุ สนับสนุนได้จนกระทัง้ วันที่ 1 กรกฎาคม
2565 เพื่อให้เวลาในการพิจารณาทบทวนและอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านีก้ บั สโมสร
และในภาคของท่าน แน่นอน เรารูว้ า่ การเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ และเรา
ส่งเสริมสโมสรและภาคให้พฒ
ั นาแผนงานที่จะปรับปรุงข้อบังคับและผนวกรวมการเปลี่ยนแปลง
เหล่านีใ้ นช่วงระยะหนึ่ง
เราจะค้นหานโยบายต่างๆ เกีย่ วกับโรทาแรคท์ได้ทไี่ หน?
ท่านสามารถหานโยบายได้ในประมวลนโยบายของโรตารี บทที่ 2 เรื่อง “สโมสร” มาตรา 12
หัวข้อ “สโมสรโรทาแรคท์”
เราจะต้องปรับธรรมนูญและข้อบังคับของโรทาแรคท์ให้เป็ นปั จจุบันเมื่อใด?
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ได้รบั การปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั แล้ว เพื่อสะท้อน
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์สโมสรและการจํากัดอายุของสโมสรโรทาแรคท์ และมี
เพียงคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านัน้ ที่สามารถแก้ไขธรรมนูญได้ ซึง่ ธรรมนูญมาตรฐานของ
สโมสร โรทาแรคท์จะใช้กบั สโมสรโรทาแรคท์ท่ี Active ทัง้ หมดโดยอัตโนมัติ ข้อบังคับที่แนะนําของ
สโมสรโรทาแรคท์ได้ถกู ปรับให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย และสโมสรควรจะปรับข้อบังคับเพื่อให้เป็ นไปตาม
ความต้องการด้วย
เหตุใดมูลนิธิโรตารีจงึ มีมติอนุญาตให้สโมสรโรทาแรคท์เป็ นผู้อุปถัมภ์ทุนสนับสนุนระดับ
โลกได้
คณะกรรมการมูลนิธิยอมรับว่าสโมสรโรทาแรคท์มากมายกําลังดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ท่ีมี
นวัตกรรมและยั่งยืนซึง่ สอดคล้องกับเรือ่ งที่เน้นความสําคัญของโรตารีในขนาดโครงการที่คล้ายคลึง
กับโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก โดยมิได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากมูลนิธิโรตารี
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คณะกรรมการมูลนิธิเชื่อว่าการอนุญาตให้สโมสรโรทาแรคท์อปุ ถัมภ์ทนุ สนับสนุนระดับโลกจะให้
โอกาสแก่พวกเขาได้ทาํ สิง่ ดีๆ ในโลกได้มากขึน้ การมีสว่ นร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิยงั จะสนับสนุน
สโมสรโรทาแรคท์ให้หาทุนเพื่อกองทุนโลก ซึง่ จะมีผลในการเพิ่มทรัพยากรสําหรับสโมสรของพวกเขา
และสโมสรอื่นๆ ทั่วโลกได้มากยิ่งขึน้
ผู้นาํ ภาคควรจะเตรียมการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกของสโมสรโรทาแรคท์ ซึง่ จะ
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างไร
ผูน้ าํ ภาคควรจะเริม่ ต้นตัดสินใจตัง้ แต่บดั นีว้ า่ จะทําให้สโมสรโรทาแรคท์มีคณ
ุ สมบัติท่ีจะมีสว่ นร่วมใน
ทุนสนับสนุนระดับโลกอย่างไร โดยอาจจะให้สโมสรโรทาแรคท์มีสว่ นเกี่ยวข้องในการสัมมนาอบรม
แต่งตัง้ ผูน้ าํ สโมสรโรทาแรคท์เพื่อสนับสนุนการหาทุนและกิจกรรมทุนสนับสนุน เป็ นต้น ผูน้ าํ ภาคควร
จะพิจารณาว่าจําเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในวิธีการที่จะกระจายเงิน DDF สําหรับทุน
สนับสนุนระดับโลกเพื่อช่วยอํานวยการในการมีสว่ นเกี่ยวข้องของโรทาแรคท์ดว้ ย
สโมสรโรทาแรคท์ควรจะเตรียมการอะไรบ้างในการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกเริ่ม
ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เพื่อให้มีสิทธิ์ท่ีจะเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์เจ้าภาพหรือผูอ้ ปุ ถัมภ์ระหว่างประเทศของทุนสนับสนุนระดับโลก
สโมสรโรทาแรคท์ตอ้ งดําเนินการตามข้อกําหนดดังต่อไปนีใ้ ห้เสร็จสมบูรณ์คือ เรียนรูเ้ กี่ยวกับทุน
สนับสนุนระดับโลกในภาค เป็ นเพื่อนผูร้ ว่ มโครงการกับสโมสรโรตารีหรือภาคในทุนสนับสนุนระดับ
โลก และดําเนินการตามข้อกําหนดที่จะมีคณ
ุ สมบัติในการมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกให้
เสร็จสมบูรณ์ เป็ นเรือ่ งสําคัญที่ผนู้ าํ สโมสรโรทาแรคท์จะเริม่ ต้นสื่อสารตัง้ แต่บดั นีก้ บั ประธานมูลนิธิ
โรตารีภาคและผูน้ าํ ภาคอื่นๆ เพราะข้อกําหนดในการมีคณ
ุ สมบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค
การมีสิทธิหรือสิทธิพเิ ศษทีโ่ รทาแรคท์เคยเป็ นผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิจะไม่ถูก
เพิกถอนหมายความว่าอย่างไร
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คณะกรรมการมูลนิธิรูส้ กึ ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับให้สโมสรโรทาแรคท์เป็ นสมาชิกประเภทหนึง่
แทนที่จะเป็ นโปรแกรม ไม่ควรจะยกเลิกสิทธิหรือสิทธิพเิ ศษใดๆ ของสโมสรโรทาแรคท์หรือสมาชิก
โรทาแรคเทอร์จะยังคงมีสิทธิ์ในการได้รบั ทุนการศึกษาจากสนับสนุนระดับโลกและทุนสันติภาพ
โรตารี โปรดสังเกตว่าโรทาแรคเทอร์ท่ีมีสว่ นร่วมในการออกแบบทุนสนับสนุน จะต้องไม่เป็ นผูร้ บั
ประโยชน์หลักของทุนสนับสนุนนัน้ ด้วย
เหตุใดจึงมีการตัดการจํากัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไป?
สโมสรโรทาแรคท์ยงั คงมีจดุ มุง่ หมายสําหรับผูม้ ีวชิ าชีพอายุนอ้ ย การตัดขีดจํากัดอายุสงู สุด
ของสมาชิกโรทาแรคท์ออกไปทําให้ผคู้ นสามารถเลือกที่จะมีประสบการณ์ในสโมสรที่พวกเขา
ต้องการโดยไม่จาํ กัดอายุ
จากนโยบายในปั จจุบนั โรทาแรคเทอร์มกั จะต้องลาออกจากโรทาแรคท์ก่อนที่จะได้รบั เชิญให้
เข้าร่วมสโมสรโรตารีหรือก่อนที่พวกเขาจะรูส้ กึ ว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมในสโมสรโรตารี เมื่อเป็ นเช่นนัน้
พวกเขาก็ออกจากครอบครัวของโรตารีไป
การจํากัดสมาชิกภาพของโรทาแรคท์ในกลุม่ ผูท้ ่มี ีอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ถูกมองแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละภูมิภาค ในบางแห่ง สมาชิกมักจะรูส้ กึ ว่าการจํากัดอายุควรจะถูกยกเลิก ในบางแห่ง
อาจจะต้องการให้มีอายุนอ้ ยลง หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะทํางานเฉพาะกิจการ
ยกระดับโรทาแรคท์และคณะกรรมการบริหารได้มีมติวา่ เป็ นเรื่องสําคัญยิ่งที่จะให้โรทาแรคเทอร์มี
ความยืดหยุน่ ที่จะตัดสินใจเองว่าเมื่อใดที่พร้อมจะลาออกจากโรทาแรคท์ โรทาแรคเทอร์สว่ นใหญ่ท่ี
เราได้ทาํ การสํารวจความคิดเห็นเชื่อว่าการตัดขีดจํากัดของอายุออกไป จะช่วยพัฒนาหรือไม่
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในสโมสร และพวกเขายังกล่าวว่าจะยังคงเข้าร่วมในสโมสรโรตารีตอ่ ไปใน
อนาคตด้วย
สโมสรโรทาแรคท์ของเรามีการจํากัดอายุสูงสุดได้หรือไม่
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ได้ คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรจะสามารถเสนอประสบการณ์ท่ีสมาชิก
ต้องการได้ หากการจํากัดอายุสงู สุดช่วยในการสร้างสโมสรที่ประสบความสําเร็จ สโมสรมีอิสระที่จะ
กําหนดการจํากัดอายุสงู สุดในข้อบังคับสโมสร แต่ตอ้ งได้รบั การเห็นชอบจากสมาชิกและผูอ้ ปุ ถัมภ์
สโมสร (หากมี)
เราสามารถจํากัดอายุสูงสุดของผู้แทนโรทาแรคท์ภาคได้หรือไม่
วิธีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคถูกกําหนดโดยคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค และได้รบั การ
อนุมตั ิจากผูว้ า่ การภาคก่อนการเลือกตัง้ ประมวลนโยบายโรตารีกาํ หนดเพียงว่าผูส้ มัครได้ทาํ หน้าที่
เป็ นนายกสโมสรโรทาแรคท์หรือเป็ นกรรมการในคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคเต็มวาระก่อนที่จะทํา
หน้าที่ สโมสรในภาคสามารถตัดสินใจร่วมกันในการกําหนด การจํากัดอายุของผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค
ข้อกําหนดการมีสิทธิ์ แต่ถึงจะมิได้กาํ หนดการจํากัดอายุ ภาคควรจะส่งเสริมให้สมาชิกที่มีอายุนอ้ ย
ให้ทาํ หน้าที่ในบทบาทผูน้ าํ อันสําคัญนี ้ และยํา้ เตือนสโมสรให้ลงคะแนนเสียงแก่ผสู้ มัครที่มีอายุนอ้ ย
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ซึง่ จะเป็ นการให้โอกาสแก่ผมู้ ีวิชาชีพอายุนอ้ ยได้เติบโตและเป็ นผูน้ าํ ผ่านโรทาแรคท์
โรทาแรคเทอร์จะยังคงได้รับการส่งเสริมให้เป็ นโรแทเรียนหรือไม่?
ใช่แล้ว แน่นอน! โรทาแรคเทอร์ได้รบั การส่งเสริมให้เข้าร่วมในสโมสรโรตารีซง่ึ จะเป็ นการ
เสนอประสบการณ์ในสโมสรตามที่พวกเขาต้องการเมื่อใดก็ได้ สโมสรโรตารีจะยังคงเป็ นพาร์ทเนอร์
กับโรทาแรคเทอร์ตามปกติในการประชุมและงานกิจกรรม รวมถึงโครงการบําเพ็ญประโยชน์ การ
เชิญให้โรทาแรคเทอร์เข้าร่วมในสโมสรโรตารีอาจจะเป็ นขัน้ ตอนปกติธรรมดาเมื่อถึงเวลา จงจําไว้วา่
โรทาแรคเทอร์สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารี ในขณะที่ยงั คงเป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรโรทา
แรคท์ หรือพวกเขาอาจจะเริม่ ก่อตัง้ สโมสรโรตารีของตนเองได้
สโมสรโรตารีจะยังคงสามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ได้หรือไม่?
ได้ สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รบั การอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือหลายๆ
สโมสร หรือสโมสรโรทาแรคท์อ่ืนก็ได้ หรือพวกเขาอาจจะก่อตัง้ ขึน้ มาโดยไม่มีผอู้ ปุ ถัมภ์ ซึง่ ทําให้
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สโมสรมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในการที่จะเลือกมีความสัมพันธ์ในเรื่องผูอ้ ปุ ถัมภ์ตามความต้องการ
มากที่สดุ และทําให้เกิดการร่วมมือในการทํางาน
สโมสรโรทาแรคท์สามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือไม่?
ได้ สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รบั การอุปถัมภ์โดยสโมสรโรทาแรคท์อีกแห่งหนึ่งซึง่ จะทําให้
สโมสรมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในการค้นหาความสัมพันธ์ในเรื่องผูอ้ ปุ ถัมภ์ท่ีดีท่ีสดุ เพื่อสนับสนุน
ความต้องการ สโมสรโรทาแรคท์ในชุมชนควรได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใน
มหาวิทยาลัย
การเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ของฉัน
อย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงเหล่านีอ้ าจจะไม่มีผลกระทบกับประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ สโมสร
โรทาแรคท์ยงั ควรจะเป็ นพาร์ทเนอร์กบั สโมสรโรตารี วางแผนโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทงั้ ในท้องถิ่น
และระหว่างประเทศที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน และให้โอกาสในการพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ และ
วิชาชีพแก่สมาชิกที่เป็ นผูม้ ีวิชาชีพอายุนอ้ ย สโมสรโรทาแรคท์จะมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่สมาชิกตามความต้องการของพวกเขา ทําให้มีสว่ นในเครือข่ายผูม้ ีวิชาชีพอายุ
น้อยที่กว้างขวางขึน้ และพัฒนาความสัมพันธ์กบั สโมสรที่รว่ มมือกันด้วยความสามารถพิเศษ วิชาชีพ
และมุมมองที่หลากหลายขึน้
การเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงเหล่านีอ้ าจจะไม่มีผลกระทบต่อประสบการณ์สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีจะ
ยังคงได้รบั การส่งเสริมให้อปุ ถัมภ์และเป็ นเพื่อนร่วมโครงการกับสโมสรโรทาแรคท์ วางแผนโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน และสนับสนุนโรทาแรคเทอร์ในการขยายทักษะการพัฒนาวิชาชีพและ
ความเป็ นผูน้ าํ จากการร่วมมือและการเป็ นพี่เลีย้ ง สโมสรโรตารีควรจะยังคงทํางานเคียงข้างกับ
โรทาแรคเทอร์ในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ๆ และพูดคุยกับโรทาแรคเทอร์
เกี่ยวกับการเข้าร่วมในสโมสรโรตารีเมื่อถึงเวลาอันควร
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โรทาแรคเทอร์จะได้รับอะไรแลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่าบํารุ งบ้าง
คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าเป็ นเรื่องสําคัญที่โรตารีสากลจะต้องมอบคุณค่าให้แก่โรทาแรคเทอร์
แม้แต่ในช่วงก่อนที่สโมสรโรทาแรคท์จะต้องจ่ายค่าบํารุง ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาผูน้ าํ ใหม่จาก Toastmasters International เครื่องมือในการกําหนด
เป้าหมายออนไลน์ท่เี ป็ นปั จจุบนั และเครื่องมือในการบริหารสโมสรออนไลน์ท่ีได้รบั การพัฒนาแล้ว
ค่าบํารุงที่เรียกเก็บจากสโมสรโรทาแรคท์จะช่วยสนับสนุนผลงาน และการบําเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ
และที่มีอยูแ่ ล้ว และช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่สมาชิกโรทาแรคท์ในอนาคตได้มากขึน้
จํานวนค่าเงินบํารุ งถูกกําหนดอย่างไร
ในเดือนตุลาคม 2562 โรทาแรคเทอร์ทกุ คนได้รบั แบบการสํารวจซึง่ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จํานวนเงินค่าบํารุงของโรทาแรคท์และวิธีการคิดคํานวณ โรทาแรคเทอร์มากกว่า 9,000 คนทั่วโลก
ตอบแบบสํารวจ ให้ตวั อย่างข้อมูลซึง่ มากเกินกว่าที่ตอ้ งการในการเป็ นผูแ้ ทนโลกของโรตารีอย่าง
ถูกต้อง คณะกรรมการบริหารกําหนดทัง้ จํานวนเงินค่าบํารุงและวิธีการคํานวณจากคําตอบของ
โรทาแรคเทอร์ในการสํารวจ พิจารณาสิ่งที่ได้รบั จากการสํารวจในรายละเอียด
เหตุใดสโมสรจึงยังไม่ต้องจ่ายค่าบํารุ งจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคม 2565
คณะกรรมการบริหารรูส้ กึ เป็ นอย่างยิ่งว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรเริม่ ต้นได้รบั ประโยชน์เพิ่มเติมก่อนที่
จะเริม่ จ่ายค่าบํารุงแก่โรตารีสากล ในช่วงเวลาหลายปี ท่ีจะมาถึง สโมสรโรทาแรคท์จะสามารถเข้าถึง
เครื่องมือและทรัพยากรเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สโมสรจะเริม่ ต้นจ่ายค่าบํารุงวันที่ 1 กรกฎาคม
2565 เพื่อดํารงไว้ซง่ึ ข้อเสนอใหม่เหล่านีแ้ ละทําให้พวกเราสามารถมอบคุณค่าที่ย่งิ ใหญ่มากขึน้ แก่
สมาชิกโรทาแรคท์ในอนาคต
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จะเป็ นอย่างไรหากสโมสรไม่สามารถจ่ายค่าบํารุ งแก่โรตารีสากลได้
ถึงแม้วา่ เราจะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่โรทาแรคท์ได้รบั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับค่าบํารุงโรตารีสากลจะมี
คุณค่ามากกว่าราคา เพราะเข้าใจว่าบางสโมสรอาจจะต้องดิน้ รนในการจ่ายค่าบํารุงเพิ่มเติมแก่
สโมสรและภาค ในหลายปี ท่ีจะมาถึง เราจะช่วยสโมสรโรทาแรคท์วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใหม่นี ้
กลยุทธ์ตา่ งๆ ที่สโมสรอาจจะพิจารณารวมถึงการแต่งตัง้ ผูห้ าทุนเพื่อสมาชิกภาพประจําปี การขอให้
บริษัทห้างร้านในท้องถิ่นอุปถัมภ์การบริจาค หรือทํางานกับสโมสรอุปถัมภ์เพื่อกําหนดจํานวนเงินค่า
บํารุง สโมสรยังควรจะทําให้ม่นั ใจว่าได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สโมสรและสมาชิกทุกคนแก่โรตารี เพื่อให้
พวกเขาได้รบั ข่าวสารและคําแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่พวกเขาวางแผนรับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี ้
เหตุใดจึงมีเป้ าหมายสมาชิกภาพสําหรับโรทาแรคท์ในปั จจุบันนี?้
เพียงเมื่อสโมสรตัง้ เป้าหมายเพื่อให้ม่นั ใจว่าพวกเขาจะยังคงเติบโตและกระตือรือร้น การ
กําหนดเป้าหมายสมาชิกภาพสําหรับโรทาแรคท์โดยรวมจะเป็ นเรื่องสําคัญมากที่จะทําให้ม่นั ใจใน
ความสําเร็จในอนาคต เป็ นเรื่องที่สาํ คัญยิ่งกว่าที่เคยเป็ นมาที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบทั่วโลกของ
โรทาแรคท์ และส่งเสริมสโมสรและภาคให้กาํ หนดเป้าหมายที่ทา้ ทายซึง่ จะช่วยให้พวกเขาทําให้ผมู้ ี
วิชาชีพอายุนอ้ ยมีสว่ นร่วมมากขึน้ ในการบําเพ็ญประโยชน์และการเป็ นผูน้ าํ ผ่านโรทาแรคท์

ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (0522)
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