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แผนกลยุทธ์ 
ทีม่า: https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan 

 
แผนปฏิบัตกิาร 

ในฐานะท่ีเป็น People of Action (คนพูดจริงท าจริง) เรามีส านึกท่ีม่ันคงของการไปสู่

เป้าหมาย 

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่เราได้เปน็ผู้ริเร่ิมรูปแบบใหม่ของการเป็นผู้นำการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีพื้นฐานจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ในปัจจุบนั ความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นเครือข่ายที่ขยายตัวออกไปทัว่โลก เป็นสะพานข้ามสิ่งกีด
ขวางทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ยุคสมัยและภูมิประเทศ และมีวสิัยทัศน์ของโลกทีน่่าอยู่มากข้ึนร่วมกัน 

ในฐานะที่เปน็ People of Action เราเข้าใจดีว่าการบรรลุวิสัยทัศน์นั้นต้องมีแผนงาน   

แผนงานของโรตารีในอีก 5 ปีขา้งหน้า คือ เพ่ิมพูนผลกระทบ ขยายการเข้าถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัว  

โดยการช่วยให้ตระหนักถึงเป้าหมายของแผนงานนี้  ท่านชว่ยทำให้อนาคตของโรตารีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้น
อย่างแน่นอน และมนัจะเปน็ของขวัญที่แสนวิเศษ แผนงานของเรามีรากฐานจากคุณค่าของการพึ่งพาความสำเร็จในอดีต และ
สร้างอยู่บนศักยภาพและจิตวิญญาณที่โดดเด่นเป็นพิเศษของโรแทเรียน 

มันเป็นความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความท้าทายตา่งๆ ที่โรตารีและโลกนี้เผชญิอยู่ มันปกปอ้งคุณค่าของการเชื่อมสัมพันธ์
ของมนุษย์ในยุคเทคโนโลยี มนัทอดหนทางเพื่อการนำเอาความคิดเห็นต่างๆ มาสู่ศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่
เป็นไปได้ทัว่โลก 

และแผนงานของเราจะทำให้เรามีความต่อเนื่องในวิสยัทัศน์จากปีหนึ่งไปสู่อีกปีหนึ่ง ทำให้เราก้าวไปสู่การบรรลุเปา้หมายที่มี
ร่วมกัน 

นี่คือแผนปฏิบัติการของเรา 
 
ทรัพยากร 
 • พาวเวอร์พอยท์เร่ืองแผนกลยุทธ์ 
 • แผ่นพับแผนกลยทุธ ์
 • คำแนะนำเร่ืองแผนกลยทุธ ์
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ล ำดับที่ 1 

เพ่ิมพูนผลกระทบของเรา 

People of Action เป็นผู้แก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธภิาพ 

เหตุใดโรแทเรียนจึงประสบความสำเร็จอย่างมากมาย?  เราสร้างพลังแห่ง
ความสัมพันธ์  เราตัดสนิใจบนพืน้ฐานของการมีสิ่งบง่ชี้  เรารู้วิธกีารที่จะขับเคลื่อน
เครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และเราเรียนรู้อยู่เสมอจาก
ประสบการณ์ในโครงการ สโมสร และอาชีพการงาน 

ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้เพือ่หยุดโปลิโอ  เราได้แสดงถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้
เมื่อเราใช้ความเข้มแข็งที่มีร่วมกัน  เราแก้ไขปัญหาได้เหมาะกบัผู้ที่มปีัญหา เราได้
ประเมินผลเพื่อที่จะเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว 

นี่คือโมเดลที่เราจะใช้แล้วใช้อีกในการไปสู่เป้าหมายที่ทา้ทาย (?) ให้การศึกษาแก่
เด็กๆ ในโลก ทำให้มีการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภบิาลอยา่งเสมอภาค ช่วยให้
เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

มาช่วยกันหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะแปรเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของเราไปสู่การทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในชุมชนของเราและทั่วโลก มาร่วมกันพิสูจน์ว่า
ผลกระทบที่เราทำให้เกิดขึ้นในโลกนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น 
 

ล ำดับที่ 2 

ขยายการเขา้ถงึของเรา 

People of Action กระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจใหก้นัและ

กนั 

เรารู้ว่าศักยภาพในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเรายิ่งใหญ่ข้ึนเมื่อมีผู้คนจำนวน
มากข้ึนมาร่วมกับเรา เราต้องการให้โลกนี้เห็นถึงคุณค่าของจิตวิญญาณที่มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้า เห็นอกเห็นใจและครอบคลุมในวงกว้าง เพราะเมื่อรู้สึก
เช่นนัน้ พวกเขาจะเห็นว่าโรตารเีป็นแหล่งกำเนิดของความสัมพนัธ์ฉันทบ์ุคคลต่อ
บุคคลซึ่งหลายๆ คนกำลังเสาะแสวงหา 

เร่ืองราวของเราที่บอกเล่าออกไปอย่างกว้างขวางและหนักแนน่ ทำให้ผู้คนมี
ความหวังว่าโลกนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้นได้และเป็นการเชิญชวนให้
ผู้ฟังได้จนิตนาการวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

มาร่วมกันสร้างความสัมพันธ์และโอกาสทีจ่ะทำให้ผู้คนที่มีแรงบันดาลใจ
เช่นเดียวกับเราได้ทำเหมือนกบัที่เราทำ 

 



3 

ล ำดับที่ 3 

ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

People of Action พยายามท่ีจะเข้าใจความต้องการของ

ผู้อ่ืน 

เช่นเดียวกันกับผู้คนและชุมชนที่เราบำเพ็ญประโยชน์  ผูท้ี่มีส่วนร่วมกับเราก็
ปรารถนาจะรู้สึกว่ามีคนเห็นและได้ยนิพวกเขาเช่นเดียวกัน พวกเขากำลังแสวงหา
ประสบการณ์ที่จะรู้สึกวา่มีความสัมพันธ์กันและได้เติมเต็มทั้งในเร่ืองส่วนตัวและ
วิชาชีพ เมื่อพวกเขาเห็นการทุ่มเทของพวกเราที่มีให้ในทุกๆ ข้ันตอนของชีวิตการ
ทำงานในอาชีพของพวกเขา ผู้มสี่วนร่วมของเราจะกระตือรือร้นที่จะก้าวไปกับเรา แม้
จะเป็นช่วงเวลาที่มีทางเลือกอ่ืนๆ มากมายสำหรับการเป็นเครือข่ายและการเปน็
อาสาสมัคร 

มาร่วมกันให้พันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้ความต้องการ ความคาดหวังและ
การเติบโตของผู้มีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางของทุกๆ สิ่งที่เราทำ  
 

ล ำดับที่ 4 

เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว 

People of Action มีความคิดสร้างสรรค ์มองการณ์ได้

รอบด้านและมีความยืดหยุ่น 

เราได้แสดงให้เห็นมาตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของเราว่า เรามีพรสวรรค์ในการ
ค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเปน็ผูน้ำโลกในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราไดพ้ิสูจน์
ด้วยอาชีพตา่งๆ ของเราเองว่าเรารู้วิธีการที่จะชว่ยองค์กรทุกประเภทในการ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดทัศนคติใหม่ๆ กับหลักการขององค์กร
มิได้คุกคามความรู้สึกของเราว่าเราคือใครเลย 

เราพร้อมที่จะค้นหาโอกาสใหม่ๆ   สร้างแนวทางสู่ความเปน็ผูน้ำให้มากข้ึน เปิดการ
สนทนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และทำให้การดำเนินงานของเราง่ายข้ึน
อย่างมั่นใจ 

มาร่วมกันเสียสละและยืนหยัดในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอีก 115 ปีต่อไป
ข้างหน้า  
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ค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ 
Action Plan Frequently Asked Questions 
ที่มา: https://my.rotary.org/en/action-plan-frequently-asked-questions 
 

ค ำถำม: เหตุใดโรตำรจีึงมแีผนปฏบิตักิำรใหม?่ 
ตอบ: โลกเราในปัจจบุันนี้ไม่เหมือนเดิมกับที่โรตารีเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.1905  ประชากรมีการโยกย้าย ก้าวยา่งของการ
เปลี่ยนแปลงเร่งรีบมากข้ึน และเทคโนโลยไีด้สรา้งโอกาสใหม่ๆ ในการเชื่อมสัมพันธ์และการบำเพ็ญประโยชน์ สิ่งทีไ่ม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปคือ คุณค่าที่จำเป็นต่อการอธิบายขอบเขตของโรตารี นั่นคือ มิตรภาพ คุณธรรม ความหลากหลาย การบำเพญ็
ประโยชน์และการเป็นผู้นำ ด้วยแผนงานใหม่ของเรา เราจะยกย่องอดีตและลงมือทำเพื่ออนาคต เราจะค่อยๆ พัฒนาและทำ
ให้โรตารีไม่เพียงแต่มีความสัมพนัธ์ แต่ยังเจริญเติบโตอีกด้วย 
 

ค ำถำม: ถ้อยแถลงวสิยัทัศน์ใหมแ่ละแผนปฏบิัตกิำรของโรตำรถีูกพัฒนำขึน้มำ

ไดอ้ยำ่งไร? 
ตอบ: ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ใหม่ของโรตารี: ด้วยการร่วมมือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึง่ซึ่งผู้คนมารวมกัน และลงมือปฏิบัติเพื่อ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยนืยาวระหวา่งกันในโลก ในชุมชนและในตวัของเราเอง ถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยการใช้ข้อมูลและ
ข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกโรตารี อดีตสมาชิก โรทาแรคเทอร์ ศิษย์เก่า นักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน พนักงานของโรตารี และ
สาธารณชนทั่วไป  ในทั้งหมดนี้ ผู้คนมากกว่าหนึง่ลา้นคนทั่วโลกได้รับการขอร้องให้แบ่งปันความคิดเห็นกับคณะกรรมการการ
วางแผนกลยุทธโ์ดยใช้การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผลทีไ่ด้รับคือถ้อยแถลงที่ให้แรงบันดาลใจและทำให้มีส่วนร่วม ในขณะที่สร้าง
หนทางไปสู่อนาคตขององค์กร วิสัยทัศน์นี้ได้รบัการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการมูลนิธโิรตารี
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2017 
 
ไม่นานหลังจากที่มีการรับรองถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ คณะกรรมการได้เร่ิมต้นพัฒนาแผนปฏบิัติการใหม่ของโรตารี และอีกครั้ง
หนึ่งที่คณะกรรมการเชิญชวนให้สมาชิกโรตารีให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น มีผู้ที่มสี่วนร่วมในกลุ่มเป้าหมายและการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่า 582 คนจาก 28 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2018 คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติเห็นชอบเร่ืองที่มีลำดบัความสำคัญทางกลยุทธ์และวัตถปุระสงค์ ซึง่ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการใหม่
ขึ้นมา 
 

ค ำถำม: แผนปฏบิตักิำรคืออะไร และมีผลกระทบต่อสมำชิกอย่ำงไร? 
ตอบ: แผนปฏบิัติการเป็นแนวทางสำหรับการดำเนนิกิจกรรมในระดับองค์กร แต่เนื่องจากสโมสรและภาคเป็นแกนสำคัญของ
โรตารี จึงควรอย่างยิ่งที่จะพฒันาแผนปฏิบัติการของสโมสรและภาคเองที่สอดคล้องกับแผนใหมข่องโรตารี โลกกำลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยังคงก้าวหนา้ต่อไปเร่ือยๆ ในช่วงหลายปีข้างหน้า โรตารีจะตอ้งมีวิวัฒนาการ แผนงานนี้มุ่ง
หมายที่จะชว่ยให้เรายกย่องอดีตและลงมือทำเพื่ออนาคต โดยการชี้นำองค์กร สมาชิก และผู้สนับสนุนไปสู่โครงการ โอกาส
และกิจกรรมต่างๆ ที่สง่เสริมวิสยัทัศน์ของเรา 
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ค ำถำม: แผนปฏบิตักิำรใหมจ่ะเริ่มใช้อยำ่งไร? 
ตอบ: แผนงานใหม่จะถูกนำมาใช้ตลอดปโีรตารี 2019-2020 เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะแบง่ปนัข้อมูลอย่างโปร่งใสว่า
องค์ประกอบของแผนใหม่อาจจะมีหรือไม่มีผลกระทบต่อสโมสรอย่างไร และสโมสรจะถูกขอร้องให้สนับสนุนเร่ืองที่มีลำดับ
ความสำคัญทางกลยุทธ์อย่างไรบ้าง  ขอให้ย้อนกลับไปดูที่หนา้แรกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนปฏบิัติการทั้งหมดและท่าน
จะช่วยได้อย่างไรบา้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ท่านจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับความคิดริเริ่มที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนและวิธีการทีส่โมสรและภาคจะเข้ามีส่วนร่วม 
 

ค ำถำม: สโมสรและภำคควรจะตอ้งท ำอะไรบำ้งกบัแผนปฏบิตักิำรใหม?่ 
ตอบ: เราต้องการทำให้มั่นใจว่าทุกสโมสรและภาครับทราบวา่แผนงานใหม่นี้เปน็รูปเป็นรา่งขึ้นมาจากข้อมูลของสมาชิกโรตารี
และจะเปน็พื้นฐานของโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตืน่เต้น สำหรับองค์กร ขอให้อ่านแผนปฏบิัติการในหน้าแรกและคิดวา่ท่านจะ
สามารถช่วยให้โรตารีบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ควรส่งเสริมให้สโมสรและภาคพูดคุยและแบ่งปันแผนงานใหม่นี้  ช่วยให้
สมาชิกโรตารีได้เร่ิมพิจารณาด้วยตนเองดูว่าพวกเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทีมนี้ได้อย่างไร  
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สารจากคณะกรรมการการวางแผนกลยุทธ์ 
Message from the Strategic Planning Committee 

โดย Stephanie A. Urchick ประธานคณะกรรมการการวางแผนกลยุทธข์องโรตาร ี
ทีม่า: https://my.rotary.org/en/message-strategic-planning-committee 

เมื่อเราเริ่มต้นพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่สำหรับโรตารีในชว่ง 2 ปทีี่ผ่านมา เราเร่ิมต้นด้วยการมองดูตัวเอง เราถามคำถามยากๆ 
ในขณะที่เราประเมินตวัเองอย่างละเอียด และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกรอบๆ ตัวเราตลอดเวลา เมื่อเราได้บ่งชี้ช่องวา่ง
ระหว่างเราคือใคร กับเราจำเป็นและต้องการจะเป็นใคร เรามองพวกท่าน เราขอให้คนมากกว่าหนึ่งลา้นคนทั่วโลกให้ข้อมูลกับ
คณะกรรมการการวางแผนกลยทุธ์ผ่านกลุ่มเป้าหมายและการสำรวจ แต่ละเปา้หมายในแผนงานของเรามีพื้นฐานมาจากข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้นำ สมาชิกและผูม้ีส่วนร่วมในโรตารีที่ต้องการให้องค์กรของเราบรรลุวิสัยทัศน์ ขอขอบคุณที่ได้แบ่งปนัความ
ปรารถนาและความคิดเห็น เราเข้าใจท่านแล้ว 

แผนกลยุทธ์ใหม่ของเราแตกต่างจากแผนในอดีต  นี่จะเป็นแผนปฏิบัติการของเรา นั่นคือการเรียกร้องของโรตารีให้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น แผนงานนี้จะช่วยให้เราตระหนักว่ามีอะไรที่เป็นไปได้จริง เมื่อ People of Action มา
อยู่ร่วมกัน เชื่อมโยงกับผู้อื่นซึ่งมีคุณค่าเช่นเดียวกัน และมีพันธสัญญาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกและในตัวของเราเอง 

แผนปฏบิัติการของเรามิใช่การลบลา้งประเพณีหรือหลักการสำคัญที่เราใช้ประโยชนจ์ากอดีตทีป่ระสบความสำเร็จ มันเก่ียวกับ
การทำให้องค์กรของเรามีความเข้มแข็งมากข้ึนเพื่อที่คุณค่าของเราจะยั่งยนืไปตลอดเวลาในอนาคต มันเกี่ยวกับการใช้กลวิธีที่
มีประสิทธิภาพในการทำให้องค์กรของเราเข้มแข็งขึ้นในทุกระดับ มันเก่ียวกับการทำให้มั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรา
จะมีประสบการณ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า และสำเร็จดังตั้งใจหวัง มันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและชุมชนในจำนวนที่
มากข้ึนให้ดีขึ้นด้วย 

เราให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะเพิ่มพูนผลกระทบในโลก ขยายการเข้าถึง ส่งเสริมประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในโรตาร ี
และพิ่มพูนศักยภาพของเราในการปรับตัวและมีนวตักรรม ในหลายๆ ปีในอนาคต เราจะสำรวจ ดำเนินการ และปรบัเปลี่ยน
ความคิดริเริ่ม ซึ่งมุ่งจะช่วยให้บรรลุเป้ามายเหล่านี้ ในขณะที่แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นความสำคัญที่โรตารีสากลและกิจกรรมใน
ระดับองค์กรซึ่งจะขับเคลื่อนเราไปสู่วสิัยทัศน์ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายเพื่อให้ใช้ในระดับสโมสรและภาค 

นี่หมายถึงอะไรสำหรับท่าน แตล่ะสโมสรควรจะมีลำดับความสำคัญที่เหมือนกันกับแผนปฏิบัตกิาร มีอะไรบ้างที่ท่านจะ
สามารถทำได้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ขอให้พิจารณาลำดับความสำคัญและความคิดเห็นในแผนนี้ ท่านจะทำให้
สโมสรและประสบการณ์ของสมาชิกดีที่สดุเท่าที่จะทำได้อย่างไร 

หลังจากที่ไดพ้ิจารณาว่าสโมสรจะสามารถสร้างผลกระทบมากที่สุดได้อยา่ไร จงใช้แนวทางการวางแผนกลยุทธ์เปน็เครื่องมือ 
ใช้ลำดบัความสำคัญและคำแนะนำเพื่อพัฒนาแผนปฏบิัติการของท่านเองให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของเราและ
สนับสนนุเป้าหมายที่มีร่วมกันของเรา ปรับแต่งแผนให้เหมาะสมกับสโมสรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับสโมสร และ
ทำให้สมาชิกและสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม เราจะหนักแนน่และมีนวัตกรรมในวิธีการดำเนินแผนปฏบิัติการของโรตารี และ
เราสนับสนนุให้ท่านทำเชน่เดียวกัน 

ท่านได้ช่วยสร้างแผนปฏิบัติการนี้ขึ้นมา และเราจะใช้มนัเพื่อทำให้โรตารีมีความเข้มแข็งด้วยกัน เราจะปฏิบัติการอย่างกล้า
หาญเพื่อที่จะช่วยทำให้โลกนีน้่าอยู่มากข้ึนสำหรับชนรุ่นใหม่ 
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