
1 

 

การปรับปรุงนโยบายโรทาแรคทเ์มื่อเร็วๆ นี ้    

สภานิติบญัญตัิของโรตารปีี 2562 ไดแ้กไ้ขเอกสารธรรมนญูของโรตารสีากลเพ่ือใหส้โมสรโรทาแรคท์

เป็นสมาชิกอีกประเภทหนึ่ง หลงัจากท่ีไดมี้การลงมติเรื่องท่ีสาํคญัไปแลว้ ประธานโรตารสีากลมารค์ 

มาโลนีย ์(2562-63) ไดแ้ตง่ตัง้คณะทาํงานเฉพาะกิจเพ่ือยกระดบัโรทาแรคทข์ึน้มาซึง่ประกอบดว้ยโร

ทาแรคเทอรแ์ละโรแทเรยีน เพ่ือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัเก่ียวกบันโยบายเพ่ือแสดง

ใหเ้ห็นถึงสถานภาพท่ีไดร้บัการยกระดบัใหมข่องโรทาแรคทไ์ดด้ีขึน้ ในการปรกึษาหารอืทกุขัน้ตอน

ของคณะทาํงานเฉพาะกิจ มีเปา้หมายท่ีสาํคญัคือการเรยีนรูส้ิ่งท่ีโรทาแรคเทอรต์อ้งการจากการเป็น

สมาชิก และเพ่ือใหพ้วกเขามีโอกาสในการปรบัแตง่ใหก้ารตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายท่ีสาํคญัเหลา่นี ้

เป็นรูปรา่งขึน้มาโดยผ่านการสาํรวจและกลุม่เปา้หมาย 

 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัโรทาแรคทแ์ละคาํถามท่ีพบบอ่ย เพ่ือช่วยทาํใหร้ายละเอียดของ

การเปลี่ยนแปลงชดัเจนขึน้ 

 

มตสิาํคัญเกีย่วกับโรทาแรคทจ์ากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดอืนกรกฎาคม 2563 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมลูนิธิโรตารไีดมี้มติเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัโรทาแรคทด์งันี ้

• คณะกรรมการมลูนิธิจะแตง่ตัง้โรทาแรคเทอรซ์ึง่เป็นกรรมการคณะกรรมการโรทาแรคท์

เพ่ือใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการมลูนิธิในเรื่องท่ีเก่ียวกบัโรทาแรคท ์

• คณะกรรมการมลูนิธิจะแตง่ตัง้กรรมการผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการโรทาแรคทแ์ละเชิญ

คณะกรรมการโรทาแรคทเ์พ่ือใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการมลูนิธิโดยตรงในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัมลูนิธิโรตาร ี

 

มตสิาํคัญเกีย่วกับโรทาแรคทจ์ากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในเดอืนมิถุนายน 2563 
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ในเดือนมิถนุายน 2563 คณะกรรมการมลูนิธิโรตารไีดมี้มติดงัตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบันโยบายของมลูนิธิท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโรทาแรคท ์

• เริม่ตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคทจ์ะไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นผูอ้ปุถมัภร์ะหวา่ง

ประเทศหรอืผูอ้ปุถมัภเ์จา้ภาพของทนุสนบัสนนุระดบัโลก หากพวกเขาเคยเป็นเพ่ือนผูร้ว่ม

โครงการกบัสโมสรโรตารใีนทนุสนบัสนนุระดบัโลกมาก่อน 

• คณะกรรมการมลูนิธิยืนยนัวา่ สิทธิหรอืสิทธิพิเศษท่ีโรทาแรคทมี์ในฐานะผูมี้สว่นรว่มใน

โปรแกรมมลูนิธิจะไมถ่กูเพิกถอน 

มตสิาํคัญเกีย่วกับโรทาแรคทจ์ากการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดอืนมิถุนายน 2563 

ในเดือนมิถนุายน 2563 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลมีมติเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรทาแรคท ์ดงันี ้

• คณะกรรมการบรหิารแตง่ตัง้โรทาแรคทห์นึ่งคนเพ่ือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัเรื่องของโรทาแรคท์

ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารแตล่ะครัง้ในปี 2563-64 

มตทิีส่าํคัญเกีย่วกับโรทาแรคทจ์ากการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดอืนมกราคม 

2563 

ในเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลมีมติเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรทาแรคท ์บน

พืน้ฐานจากการสาํรวจโรทาแรคเทอร ์

• สโมสรโรทาแรคทจ์ะเริม่ตน้จ่ายคา่บาํรุงแก่โรตารีสากลในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ค่าบาํรุง

รายปี จาํนวน 5 เหรยีญ สาํหรบัสมาชิกสโมสรในมหาวิทยาลยัและ 8 เหรยีญสาํหรบัสมาชิก

ของสโมสรในชมุชน การจ่ายคา่ธรรมเนียมการก่อตัง้ครัง้เดียวของสโมสรโรทาแรคทใ์หม่

จาํนวน 50 เหรยีญจะถกูยกเลิก 

• สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะกาํหนดขอ้จาํกดัของอาย ุหาก (เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสโมสร) 

ไดร้บัการยินยอมจากสมาชิกและสโมสรอปุถมัภ ์(หากมี) แตมิ่ไดเ้ป็นการบงัคบั 

 

 มตทิีส่าํคัญเกีย่วกับโรทาแรคทใ์นการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดอืนตุลาคม 2562  
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ในเดือนตลุาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวกบัโรทา

แรคทต์ามท่ีไดร้บัคาํแนะนาํจากคณะทาํงานเฉพาะกิจเพ่ือยกระดบัโรทาแรคท ์เรยีนรูเ้พิ่มเติมจาก  

• รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเก่ียวกบัโรทาแรคท ์ 

• การเปลี่ยนแปลงธรรมนญูมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์ 

• การเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ่ประมวลนโยบาย มีผลใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

• สโมสรโรทาแรคทส์ามารถก่อตัง้สโมสรใหมโ่ดยจะมีหรอืไมมี่ผูอ้ปุถมัภก็์ได ้ 

• สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเลือกสโมสรโรทาแรคทอ่ื์นๆ เป็นผูอ้ปุถมัภไ์ด ้ 

• สโมสรโรทาแรคทจ์ะเปิดกวา้งแก่คนหนุ่มสาวท่ีมีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปี  

• นโยบายของโรทาแรคทจ์ะเปลี่ยนจากคาํวา่ “โปรแกรม” ในบทท่ี 5 เป็นคาํวา่ “สโมสร” ในบทท่ี 2 

ซึง่แกไ้ขแลว้  

• ธรรมนญูมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทแ์ละขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคทจ์ะไดร้บัการ

แกไ้ขเพ่ือแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเหลา่นี ้ 

• ภาคโรตารีควรใหโ้รทาแรคเทอรเ์ป็นกรรมการในแตล่ะคณะกรรมการของภาค 

 

 มติท่ีสาํคญัอ่ืนๆ  

• ประธานโรตารสีากล คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธิโรตาร ีควร

พิจารณาวา่โรทาแรคเทอรจ์ะใหค้าํแนะนาํแก่พวกเขาอยา่งไรไดบ้า้งเก่ียวกบัเรื่องของโรทาแรคท ์ 

 

* โรตารสีากลไดก้าํหนดเปา้หมายสาํหรบัโรทาแรคท ์ดงันี ้ 

- เพิ่มจาํนวนโรทาแรคเทอรท่ี์รายงานตอ่โรตารใีหไ้ด ้100% ภายในปี 2565  

- เพิ่มจาํนวนโรทาแรคเทอรท่ี์รายงานช่ือแลว้ซึง่เขา้รว่มในสโมสรโรตารใีหไ้ด ้20% ภายในปี 2565  

- เพิ่มจาํนวนโรทาแรคเทอรท่ี์รายงานตอ่โรตารใีหไ้ด ้1 ลา้นคนภายในปี 2572  

 

คาํถามทีพ่บบ่อย  

มตเิหล่านีเ้ป็นมาอย่างไร?  
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ในหลายปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการมลูนิธิ คณะกรรมการตา่งๆ       

โรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ั่วโลกไดพ้ดูคยุกนัถึงวิธีการท่ีจะยกระดบัโรทาแรคทแ์ละยกยอ่งสโมสร     

โรทาแรคทใ์หเ้ป็นเพ่ือนผูร้ว่มบาํเพ็ญประโยชนข์องสโมสรโรตาร ีโรทาแรคเทอรไ์ดเ้สนอความคิดเห็น

แก่คณะกรรมการบรหิารผ่านคณะกรรมการโรทาแรคทข์องโรตารสีากลในการประชมุโรทาแรคท์

ประจาํปีก่อนการประชมุใหญ่ และผ่านการสาํรวจออนไลนแ์ละกลุม่เปา้หมาย และถึงเวลาท่ีจะ

ปฏิบตัิการแลว้  

 

เราเคยไดย้ินวา่โรทาแรคทเ์ป็นมากกวา่โปรแกรมมาอยา่งมากมาย และโรทาแรคเทอรก็์

ตอ้งการความยืดหยุน่มากขึน้ มีผลงานและการบาํเพ็ญประโยชนม์ากขึน้ และไดร้บัการยกยอ่งมาก

ขึน้จากโรตารเีก่ียวกบังานท่ีพวกเขาทาํไดอ้ยา่งน่าทึ่งในสโมสร ในภาค และระหวา่งภาค หลงัจากท่ี

ประชมุสภานิติบญัญตัิของโรตารใีนปี 2562 ไดล้งมติท่ีจะยกยอ่งสโมสรโรทาแรคทใ์หเ้ป็นสมาชิก

ภาพประเภทหนึ่งอยา่งเป็นทางการ ประธานโรตารสีากลไดแ้ตง่ตัง้คณะทาํงานเฉพาะกิจเก่ียวกบัการ

ยกระดบัโรทาแรคทข์ึน้มาเพ่ือปรกึษาหารอืถึงวิธีการท่ีจะปรบัปรุงนโยบายของโรทาแรคท ์เพ่ือให้

สะทอ้นถึงสถานภาพใหมแ่ละสรา้งประสบการณก์ารเป็นสมาชิกท่ีมีการอยูร่ว่มกนันวตักรรมและมี

ความยืดหยุน่  

 

เหตุใดจงึมีมตเิหล่านีข้ึน้มา  

โรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรไ์ดพ้ิจารณากนัถึงความสาํคญัของโรทาแรคเทอรว์า่เป็นสว่น

หนึ่งของครอบครวัโรตาร ีเป็นคนทาํจรงิ (People of Action) และเป็นสว่นท่ีสาํคญัของแผนปฏิบตัิ

การใหมข่องเรา มติท่ีสาํคญัเหลา่นีแ้สดงถึงแนวทางท่ีเป็นปัจจบุนัในกลุม่สโมสรโรทาแรคท ์ยกระดบั

โรทาแรคทเ์ป็นสมาชิกประเภทหนึง่ควบคูไ่ปกบัสโมสรโรตาร ี(มีความเป็นเอกลกัษณ ์วฒันธรรมของ

สโมสรและประโยชนข์องสมาชิก) และสง่เสรมิความยืดหยุน่ นวตักรรมและความหลากหลายใหม้าก

ขึน้ภายในโรทาแรคท ์ 

 

การเปล่ียนแปลงเหล่านีม้ีผลเมื่อใด?  
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การเปลี่ยนแปลงตอ่ประมวลนโยบายของโรตารเีก่ียวกบัการอปุถมัภแ์ละการจาํกดัอายขุอง

สโมสรโรทาแรคทจ์ะมีผลในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม สโมสรโรทาแรคทจ์ะไมต่อ้งจ่าย

คา่บาํรุงแก่โรตารสีากล หรอืมีสว่นรว่มในฐานะผูอ้ปุถมัภท์นุสนบัสนนุไดจ้นกระทัง้วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2565 เพ่ือใหเ้วลาในการพิจารณาทบทวนและอภิปรายเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเหลา่นีก้บัสโมสร

และในภาคของทา่น    แน่นอน เรารูว้า่การเปลี่ยนแปลงจะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ และเรา

สง่เสรมิสโมสรและภาคใหพ้ฒันาแผนงานท่ีจะปรบัปรุงขอ้บงัคบัและผนวกรวมการเปลี่ยนแปลง

เหลา่นีใ้นชว่งระยะหนึ่ง 

 

เราจะค้นหานโยบายต่างๆ เกีย่วกับโรทาแรคทไ์ด้ทีไ่หน?  

ทา่นสามารถหานโยบายไดใ้นประมวลนโยบายของโรตาร ีบทท่ี 2 เรื่อง “สโมสร” มาตรา 12 

หวัขอ้ “สโมสรโรทาแรคท”์ 

 

เราจะต้องปรับธรรมนูญและข้อบังคับของโรทาแรคทใ์หเ้ป็นปัจจุบันเมื่อใด?  

ธรรมนญูมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัแลว้ เพ่ือสะทอ้น

ใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกบัการอปุถมัภส์โมสรและการจาํกดัอายขุองสโมสรโรทาแรคท ์และมี

เพียงคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเทา่นัน้ท่ีสามารถแกไ้ขธรรมนญูได ้ซึง่ธรรมนญูมาตรฐานของ

สโมสร โรทาแรคทจ์ะใชก้บัสโมสรโรทาแรคทท่ี์ Active ทัง้หมดโดยอตัโนมตัิ ขอ้บงัคบัท่ีแนะนาํของ

สโมสรโรทาแรคทไ์ดถ้กูปรบัใหเ้ป็นปัจจบุนัดว้ย และสโมสรควรจะปรบัขอ้บงัคบัเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ความตอ้งการดว้ย 

 

เหตุใดมูลนิธิโรตารีจงึมีมตอินุญาตใหส้โมสรโรทาแรคทเ์ป็นผู้อุปถัมภท์ุนสนับสนุนระดับ

โลกได้ 

คณะกรรมการมลูนิธิยอมรบัวา่สโมสรโรทาแรคทม์ากมายกาํลงัดาํเนินโครงการบาํเพ็ญประโยชนท่ี์มี

นวตักรรมและยั่งยืนซึง่สอดคลอ้งกบัเรือ่งท่ีเนน้ความสาํคญัของโรตารใีนขนาดโครงการท่ีคลา้ยคลงึ

กบัโครงการทนุสนบัสนนุระดบัโลก โดยมิไดร้บัความช่วยเหลอืทางดา้นการเงินจากมลูนิธิโรตาร ี
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คณะกรรมการมลูนิธิเช่ือวา่การอนญุาตใหส้โมสรโรทาแรคทอ์ปุถมัภท์นุสนบัสนนุระดบัโลกจะให้

โอกาสแก่พวกเขาไดท้าํสิง่ดีๆ ในโลกไดม้ากขึน้ การมีสว่นรว่มในโปรแกรมของมลูนิธิยงัจะสนบัสนนุ

สโมสรโรทาแรคทใ์หห้าทนุเพ่ือกองทนุโลก ซึง่จะมีผลในการเพิ่มทรพัยากรสาํหรบัสโมสรของพวกเขา

และสโมสรอ่ืนๆ ทั่วโลกไดม้ากยิ่งขึน้ 

 

ผู้นาํภาคควรจะเตรียมการมีส่วนร่วมในทุนสนับสนุนระดับโลกของสโมสรโรทาแรคท ์ซึง่จะ

เร่ิมตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2565 อย่างไร 

ผูน้าํภาคควรจะเริม่ตน้ตดัสินใจตัง้แตบ่ดันีว้า่จะทาํใหส้โมสรโรทาแรคทมี์คณุสมบติัท่ีจะมีสว่นรว่มใน

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกอยา่งไร โดยอาจจะใหส้โมสรโรทาแรคทมี์สว่นเก่ียวขอ้งในการสมัมนาอบรม 

แตง่ตัง้ผูน้าํสโมสรโรทาแรคทเ์พ่ือสนบัสนนุการหาทนุและกิจกรรมทนุสนบัสนนุ เป็นตน้ ผูน้าํภาคควร

จะพิจารณาวา่จาํเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบา้งในวิธีการท่ีจะกระจายเงิน DDF สาํหรบัทนุ

สนบัสนนุระดบัโลกเพ่ือชว่ยอาํนวยการในการมีสว่นเก่ียวขอ้งของโรทาแรคทด์ว้ย 

 

สโมสรโรทาแรคทค์วรจะเตรียมการอะไรบ้างในการมีส่วนร่วมในทนุสนับสนุนระดับโลกเริ่ม

ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2565 

เพ่ือใหมี้สิทธ์ิท่ีจะเป็นผูอ้ปุถมัภเ์จา้ภาพหรอืผูอ้ปุถมัภร์ะหวา่งประเทศของทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

สโมสรโรทาแรคทต์อ้งดาํเนินการตามขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนีใ้หเ้สรจ็สมบรูณค์ือ เรยีนรูเ้ก่ียวกบัทนุ

สนบัสนนุระดบัโลกในภาค เป็นเพ่ือนผูร้ว่มโครงการกบัสโมสรโรตารหีรอืภาคในทนุสนบัสนนุระดบั

โลก และดาํเนินการตามขอ้กาํหนดท่ีจะมีคณุสมบตัิในการมีสว่นรว่มในทนุสนบัสนนุระดบัโลกให้

เสรจ็สมบรูณ ์เป็นเรือ่งสาํคญัท่ีผูน้าํสโมสรโรทาแรคทจ์ะเริม่ตน้สื่อสารตัง้แตบ่ดันีก้บัประธานมลูนิธิ 

โรตารภีาคและผูน้าํภาคอ่ืนๆ เพราะขอ้กาํหนดในการมีคณุสมบตัิจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาค 

 

การมีสิทธิหรือสิทธิพเิศษทีโ่รทาแรคทเ์คยเป็นผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิจะไม่ถูก

เพกิถอนหมายความว่าอย่างไร 
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คณะกรรมการมลูนิธิรูส้กึวา่การเปลี่ยนแปลงท่ีจะปรบัใหส้โมสรโรทาแรคทเ์ป็นสมาชิกประเภทหนึง่

แทนท่ีจะเป็นโปรแกรม ไมค่วรจะยกเลิกสิทธิหรอืสทิธิพเิศษใดๆ ของสโมสรโรทาแรคทห์รอืสมาชิก  

โรทาแรคเทอรจ์ะยงัคงมีสิทธ์ิในการไดร้บัทนุการศกึษาจากสนบัสนนุระดบัโลกและทนุสนัติภาพ     

โรตาร ี โปรดสงัเกตวา่โรทาแรคเทอรท่ี์มีสว่นรว่มในการออกแบบทนุสนบัสนนุ จะตอ้งไมเ่ป็นผูร้บั

ประโยชนห์ลกัของทนุสนบัสนนุนัน้ดว้ย 

 

เหตุใดจงึมีการตัดการจาํกัดอายุสูงสุดของสมาชิกโรทาแรคทอ์อกไป?  

สโมสรโรทาแรคทย์งัคงมีจดุมุง่หมายสาํหรบัผูมี้วชิาชีพอายนุอ้ย การตดัขีดจาํกดัอายสุงูสดุ

ของสมาชิกโรทาแรคทอ์อกไปทาํใหผู้ค้นสามารถเลอืกท่ีจะมีประสบการณใ์นสโมสรท่ีพวกเขา

ตอ้งการโดยไมจ่าํกดัอาย ุ

 

จากนโยบายในปัจจบุนั โรทาแรคเทอรม์กัจะตอ้งลาออกจากโรทาแรคทก์่อนท่ีจะไดร้บัเชิญให้

เขา้รว่มสโมสรโรตารหีรอืก่อนท่ีพวกเขาจะรูส้กึวา่พรอ้มท่ีจะเขา้รว่มในสโมสรโรตาร ีเม่ือเป็นเชน่นัน้ 

พวกเขาก็ออกจากครอบครวัของโรตารไีป  

 

การจาํกดัสมาชิกภาพของโรทาแรคทใ์นกลุม่ผูท่ี้มีอาย ุ30 ปีหรอืนอ้ยกวา่ ถกูมองแตกตา่งกนั

ออกไปในแตล่ะภมิูภาค ในบางแหง่ สมาชิกมกัจะรูส้กึวา่การจาํกดัอายคุวรจะถกูยกเลิก ในบางแหง่

อาจจะตอ้งการใหมี้อายนุอ้ยลง หลงัจากการพิจารณาอยา่งรอบคอบ คณะทาํงานเฉพาะกิจการ

ยกระดบัโรทาแรคทแ์ละคณะกรรมการบรหิารไดมี้มติวา่ เป็นเรื่องสาํคญัยิ่งท่ีจะใหโ้รทาแรคเทอรมี์

ความยืดหยุน่ท่ีจะตดัสินใจเองวา่เม่ือใดท่ีพรอ้มจะลาออกจากโรทาแรคท ์โรทาแรคเทอรส์ว่นใหญ่ท่ี

เราไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นเช่ือวา่การตดัขีดจาํกดัของอายอุอกไป จะชว่ยพฒันาหรอืไม่

เปลี่ยนแปลงประสบการณใ์นสโมสร และพวกเขายงักลา่ววา่จะยงัคงเขา้รว่มในสโมสรโรตารตีอ่ไปใน

อนาคตดว้ย  

 

สโมสรโรทาแรคทข์องเรามีการจาํกัดอายุสูงสุดได้หรือไม ่
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ได ้คณะกรรมการบรหิารเช่ือวา่สโมสรโรทาแรคทค์วรจะสามารถเสนอประสบการณท่ี์สมาชิก

ตอ้งการได ้หากการจาํกดัอายสุงูสดุช่วยในการสรา้งสโมสรท่ีประสบความสาํเรจ็ สโมสรมีอิสระท่ีจะ

กาํหนดการจาํกดัอายสุงูสดุในขอ้บงัคบัสโมสร แตต่อ้งไดร้บัการเห็นชอบจากสมาชิกและผูอ้ปุถมัภ์

สโมสร (หากมี) 

 

เราสามารถจาํกัดอายุสูงสุดของผู้แทนโรทาแรคทภ์าคได้หรือไม ่

วิธีการเลือกตัง้ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคถกูกาํหนดโดยคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค และไดร้บัการ

อนมุตัิจากผูว้า่การภาคก่อนการเลือกตัง้ ประมวลนโยบายโรตารกีาํหนดเพียงวา่ผูส้มคัรไดท้าํหนา้ท่ี

เป็นนายกสโมสรโรทาแรคทห์รอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคเต็มวาระก่อนท่ีจะทาํ

หนา้ท่ี สโมสรในภาคสามารถตดัสินใจรว่มกนัในการกาํหนด การจาํกดัอายขุองผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค 

ขอ้กาํหนดการมีสิทธ์ิ แตถ่ึงจะมิไดก้าํหนดการจาํกดัอาย ุภาคควรจะสง่เสรมิใหส้มาชิกท่ีมีอายนุอ้ย

ใหท้าํหนา้ท่ีในบทบาทผูน้าํอนัสาํคญันี ้และยํา้เตือนสโมสรใหล้งคะแนนเสียงแก่ผูส้มคัรท่ีมีอายนุอ้ย

ซึง่มีคณุสมบตัิ ซึง่จะเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูมี้วิชาชีพอายนุอ้ยไดเ้ติบโตและเป็นผูน้าํผ่านโรทาแรคท ์

 

โรทาแรคเทอรจ์ะยังคงได้รับการส่งเสริมใหเ้ป็นโรแทเรียนหรือไม่?  

ใชแ่ลว้ แนน่อน! โรทาแรคเทอรไ์ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ขา้รว่มในสโมสรโรตารซีึง่จะเป็นการ

เสนอประสบการณใ์นสโมสรตามท่ีพวกเขาตอ้งการเม่ือใดก็ได ้สโมสรโรตารจีะยงัคงเป็นพารท์เนอร์

กบัโรทาแรคเทอรต์ามปกติในการประชมุและงานกิจกรรม รวมถึงโครงการบาํเพ็ญประโยชน ์การ

เชิญใหโ้รทาแรคเทอรเ์ขา้รว่มในสโมสรโรตารอีาจจะเป็นขัน้ตอนปกติธรรมดาเม่ือถึงเวลา จงจาํไวว้า่

โรทาแรคเทอรส์ามารถเขา้รว่มในสโมสรโรตาร ีในขณะท่ียงัคงเป็นสมาชิกสามญัของสโมสรโรทา

แรคท ์หรอืพวกเขาอาจจะเริม่ก่อตัง้สโมสรโรตารขีองตนเองได ้

 

สโมสรโรตารีจะยังคงสามารถอุปถัมภส์โมสรโรทาแรคทไ์ด้หรือไม่?  

ได ้สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะไดร้บัการอปุถมัภจ์ากสโมสรโรตารหีนึ่งสโมสรหรอืหลายๆ 

สโมสร หรอืสโมสรโรทาแรคทอ่ื์นก็ได ้หรอืพวกเขาอาจจะก่อตัง้ขึน้มาโดยไมมี่ผูอ้ปุถมัภ ์ซึง่ทาํให้
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สโมสรมีความยืดหยุน่มากขึน้ในการท่ีจะเลือกมีความสมัพนัธใ์นเรื่องผูอ้ปุถมัภต์ามความตอ้งการ

มากท่ีสดุและทาํใหเ้กิดการรว่มมือในการทาํงาน  

 

สโมสรโรทาแรคทส์ามารถอุปถัมภส์โมสรโรทาแรคทอื์่นได้หรือไม?่  

ได ้สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะไดร้บัการอปุถมัภโ์ดยสโมสรโรทาแรคทอี์กแหง่หนึ่งซึง่จะทาํให้

สโมสรมีความยืดหยุน่มากขึน้ในการคน้หาความสมัพนัธใ์นเรื่องผูอ้ปุถมัภท่ี์ดีท่ีสดุเพ่ือสนบัสนนุ

ความตอ้งการ สโมสรโรทาแรคทใ์นชมุชนควรไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ป็นผูอ้ปุถมัภส์โมสรโรทาแรคทใ์น

มหาวิทยาลยั 

 

การเปล่ียนแปลงเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อประสบการณใ์นสโมสรโรทาแรคทข์องฉัน

อย่างไร?  

การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีอ้าจจะไมมี่ผลกระทบกบัประสบการณใ์นสโมสรโรทาแรคท ์สโมสร 

โรทาแรคทย์งัควรจะเป็นพารท์เนอรก์บัสโมสรโรตาร ีวางแผนโครงการบาํเพ็ญประโยชนท์ัง้ในทอ้งถ่ิน

และระหวา่งประเทศท่ีมีนวตักรรมและมีความยั่งยืน และใหโ้อกาสในการพฒันาการเป็นผูน้าํและ

วิชาชีพแก่สมาชิกท่ีเป็นผูมี้วิชาชีพอายนุอ้ย สโมสรโรทาแรคทจ์ะมีความยืดหยุน่มากขึน้ในการสรา้ง

ประสบการณใ์หแ้ก่สมาชิกตามความตอ้งการของพวกเขา ทาํใหมี้สว่นในเครอืข่ายผูมี้วิชาชีพอายุ

นอ้ยท่ีกวา้งขวางขึน้และพฒันาความสมัพนัธก์บัสโมสรท่ีรว่มมือกนัดว้ยความสามารถพิเศษ วชิาชีพ 

และมมุมองท่ีหลากหลายขึน้  

 

การเปล่ียนแปลงเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อประสบการณใ์นสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร?  

การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีอ้าจจะไมมี่ผลกระทบตอ่ประสบการณส์โมสรโรตาร ีสโมสรโรตารจีะ

ยงัคงไดร้บัการสง่เสรมิใหอ้ปุถมัภแ์ละเป็นเพ่ือนรว่มโครงการกบัสโมสรโรทาแรคท ์วางแผนโครงการ

บาํเพ็ญประโยชนร์ว่มกนั และสนบัสนนุโรทาแรคเทอรใ์นการขยายทกัษะการพฒันาวิชาชีพและ

ความเป็นผูน้าํจากการรว่มมือและการเป็นพ่ีเลีย้ง สโมสรโรตารคีวรจะยงัคงทาํงานเคยีงขา้งกบั      

โรทาแรคเทอรใ์นชมุชน สง่เสรมิการพฒันาสโมสรโรทาแรคทใ์หม่ๆ  และพดูคยุกบัโรทาแรคเทอร์

เก่ียวกบัการเขา้รว่มในสโมสรโรตารเีม่ือถึงเวลาอนัควร 
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โรทาแรคเทอรจ์ะได้รับอะไรแลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่าบาํรุงบ้าง 

คณะกรรมการบรหิารเช่ือวา่เป็นเรื่องสาํคญัท่ีโรตารสีากลจะตอ้งมอบคณุคา่ใหแ้ก่โรทาแรคเทอร์

แมแ้ตใ่นช่วงก่อนท่ีสโมสรโรทาแรคทจ์ะตอ้งจ่ายคา่บาํรุง  ก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 จะสามารถ

เขา้ถึงทรพัยากรการพฒันาผูน้าํใหมจ่าก Toastmasters  International เครื่องมือในการกาํหนด

เปา้หมายออนไลนท่ี์เป็นปัจจบุนัและเครื่องมือในการบรหิารสโมสรออนไลนท่ี์ไดร้บัการพฒันาแลว้ 

คา่บาํรุงท่ีเรยีกเก็บจากสโมสรโรทาแรคทจ์ะช่วยสนบัสนนุผลงาน และการบาํเพ็ญประโยชนใ์หม่ๆ  

และท่ีมีอยูแ่ลว้ และช่วยใหเ้ราสามารถสง่มอบคณุคา่ใหแ้ก่สมาชิกโรทาแรคทใ์นอนาคตไดม้ากขึน้ 

 

จาํนวนค่าเงนิบาํรุงถูกกาํหนดอย่างไร 

ในเดือนตลุาคม 2562 โรทาแรคเทอรท์กุคนไดร้บัแบบการสาํรวจซึง่สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

จาํนวนเงนิคา่บาํรุงของโรทาแรคทแ์ละวิธีการคิดคาํนวณ  โรทาแรคเทอรม์ากกวา่ 9,000 คนทั่วโลก

ตอบแบบสาํรวจ ใหต้วัอยา่งขอ้มลูซึง่มากเกินกวา่ท่ีตอ้งการในการเป็นผูแ้ทนโลกของโรตารอียา่ง

ถกูตอ้ง คณะกรรมการบรหิารกาํหนดทัง้จาํนวนเงนิคา่บาํรุงและวิธีการคาํนวณจากคาํตอบของ      

โรทาแรคเทอรใ์นการสาํรวจ พิจารณาสิ่งท่ีไดร้บัจากการสาํรวจในรายละเอียด 

 

เหตุใดสโมสรจงึยังไมต้่องจ่ายค่าบาํรุงจนกว่าจะถงึเดอืนกรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการบรหิารรูส้กึเป็นอยา่งยิ่งวา่สโมสรโรทาแรคทค์วรเริม่ตน้ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มเติมก่อนท่ี

จะเริม่จ่ายคา่บาํรุงแก่โรตารสีากล ในช่วงเวลาหลายปีท่ีจะมาถึง สโมสรโรทาแรคทจ์ะสามารถเขา้ถึง

เครื่องมือและทรพัยากรเพิ่มเติมโดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย สโมสรจะเริม่ตน้จ่ายคา่บาํรุงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2565 เพ่ือดาํรงไวซ้ึง่ขอ้เสนอใหมเ่หลา่นีแ้ละทาํใหพ้วกเราสามารถมอบคณุคา่ท่ียิ่งใหญ่มากขึน้แก่

สมาชิกโรทาแรคทใ์นอนาคต 
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จะเป็นอย่างไรหากสโมสรไม่สามารถจ่ายค่าบาํรุงแก่โรตารีสากลได้ 

ถึงแมว้า่เราจะเช่ือมั่นวา่สิ่งท่ีโรทาแรคทไ์ดร้บัเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกบัคา่บาํรุงโรตารีสากลจะมี

คณุคา่มากกวา่ราคา เพราะเขา้ใจวา่บางสโมสรอาจจะตอ้งดิน้รนในการจ่ายคา่บาํรุงเพิ่มเติมแก่

สโมสรและภาค ในหลายปีท่ีจะมาถึง เราจะช่วยสโมสรโรทาแรคทว์างแผนเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายใหมนี่ ้

กลยทุธต์า่งๆ ท่ีสโมสรอาจจะพจิารณารวมถึงการแตง่ตัง้ผูห้าทนุเพ่ือสมาชิกภาพประจาํปี การขอให้

บรษัิทหา้งรา้นในทอ้งถ่ินอปุถมัภก์ารบรจิาค หรอืทาํงานกบัสโมสรอปุถมัภเ์พ่ือกาํหนดจาํนวนเงนิคา่

บาํรุง สโมสรยงัควรจะทาํใหม้ั่นใจวา่ไดแ้จง้ช่ือเจา้หนา้ท่ีสโมสรและสมาชิกทกุคนแก่โรตาร ีเพ่ือให้

พวกเขาไดร้บัข่าวสารและคาํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีพวกเขาวางแผนรบัการเปลี่ยนแปลง

เหลา่นี ้

 

เหตุใดจงึมีเป้าหมายสมาชิกภาพสาํหรับโรทาแรคทใ์นปัจจุบันนี?้  

เพียงเม่ือสโมสรตัง้เปา้หมายเพ่ือใหม้ั่นใจวา่พวกเขาจะยงัคงเติบโตและกระตือรอืรน้ การ

กาํหนดเปา้หมายสมาชิกภาพสาํหรบัโรทาแรคทโ์ดยรวมจะเป็นเรื่องสาํคญัมากท่ีจะทาํใหม้ั่นใจใน

ความสาํเรจ็ในอนาคต เป็นเรื่องท่ีสาํคญัยิ่งกวา่ท่ีเคยเป็นมาท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงผลกระทบทั่วโลกของ

โรทาแรคท ์และสง่เสรมิสโมสรและภาคใหก้าํหนดเปา้หมายท่ีทา้ทายซึง่จะชว่ยใหพ้วกเขาทาํใหผู้มี้

วิชาชีพอายนุอ้ยมีสว่นรว่มมากขึน้ในการบาํเพญ็ประโยชนแ์ละการเป็นผูน้าํผ่านโรทาแรคท ์ 

 

 

ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 

 

ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย (0522) 

 


