บทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบสาหรับการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
(ROLES AND RESPONSIBILITIES FOR YOUR DISTRICT CONFERENCE)
การจัดงานการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) ต้องการความพยายามของโรแทเรียนมากมายทัวทั
่ ง้ ภาค ซึง่
จะทางานร่วมกันเพื่อนาวิสยั ทัศน์ของผูว้ ่าการภาคไปดาเนินการเพื่องานนี้

ผูว้ ่าการภาค
ผูว้ ่าการภาคเป็ นประธานในทีป่ ระชุม โดยการทาให้มนใจว่
ั ่ าการประชุมนี้เน้นความสาคัญของโอกาสในการ
บาเพ็ญประโยชน์ทม่ี อี ยู่มากมายผ่านโรตารีและมูลนิธ ิ ผูว้ ่าการภาคจะช่วยกระตุ้นโรแทเรียนแต่ละบุคคลให้เข้า
มามีส่วนร่วมในโรตารีเหนือระดับสโมสร ก่อนการประชุม ผูว้ ่าการภาคควรจะใช้ทุกๆ โอกาสในการส่งเสริมการ
ประชุมนี้แก่โรแทเรียนในภาค หน้าทีร่ บั ผิดชอบบางอย่างอาจจะเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะเริม่ ปี ของท่านเสียอีก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของผูว้ ่าการภาค:
 แต่งตัง้ ประธานและกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคในขณะทีท
่ าหน้าทีผ่ วู้ ่าการภาครับเลือก
 ไปร่วมงานประชุมใหญ่ภาคอื่นๆ ในฐานะผูว
้ ่าการภาครับเลือกเพื่อให้ได้ความคิดเห็น
 แต่งตัง้ ผูว
้ ่าการนอมินีให้เป็ นคณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) และแนะนาในทีป่ ระชุม
 แต่งตัง้ เลขานุ การการประชุมโดยหารือกับนายกของสโมสรเจ้าภาพ
 ให้ผว
ู้ ่าการภาครับเลือกมีส่วนร่วมในโปรแกรม
 ดูแลการวางแผนงาน การจัดการและการดาเนินการประชุมใหญ่
 ทางานร่วมกับคณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) เพื่อพัฒนาโปรแกรมทีม
่ คี วามสมบูรณ์
และสมดุลเป็ นอย่างดี
 ส่งเสริมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
 ทาให้มนใจว่
ั ่ าผูแ้ ทนประธานโรตารีสากลและคู่ครองได้รบั การต้อนรับและการยกย่องเสมือนทีม่ อบให้แก่
ประธานโรตารีสากล รวมทัง้ การแต่งตัง้ Aide
 เชิญผูว
้ ่าการภาครับเลือกจากภาคอื่นให้มาร่วมงานการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) ในขณะทีพ่ วกเขา
วางแผนงานการประชุมของตนเอง
 ทาให้มนใจว่
ั ่ าจะมีผแู้ ทนจากทุกสโมสรในภาค รวมทัง้ สโมสรใหม่ โดยให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในโปรแกรมและ
กิจกรรมการประชุม
 ส่งเสริมความตระหนักในชุมชนของการประชุมโดยขอให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภาคทางานร่วมกับสื่อ
ในท้องถิน่ ทัง้ ก่อนหน้า ในระหว่างและหลังการประชุม
 เชิญผูแ
้ ทนจากชุมชนให้เข้าร่วมโปรแกรมตามความเหมาะสม
 กล่าวสุนทรพจน์ ทใ่ี ห้แรงบันดาลใจในทีป
่ ระชุม
 สรุปมติของทีป
่ ระชุมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) รวมทัง้ สรุปการสื่อสารของผูว้ ่าการภาคทีม่ ถี งึ
แต่ละสโมสรในภาค
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ส่งรายงานทีจ่ ะเป็ นความลับเกีย่ วกับผูแ้ ทนประธานให้แก่ประธานโรตารีสากล แบบฟอร์มรายงานดังกล่าวจะ
ถูกส่งถึงท่านโดยสานักงานของประธานโรตารีสากล

คณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
ภายใต้คาแนะนาของผูว้ ่าการภาค คณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) จะวางแผนงานและ
ส่งเสริมการประชุม จัดเตรียมการทีจ่ าเป็ นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะมีผรู้ ่วมประชุมมากทีส่ ุด
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของประธานคณะกรรมการ:
 แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ DC และมอบหมายหน้ าทีร
่ บั ผิดชอบตามความเหมาะสม
 พบกับผูแ
้ ทนประธานโรตารีสากลเมือ่ สิน้ สุดการประชุมใหญ่เพื่อพูดคุยเกีย่ วกับประสิทธิภาพของงานและ
คาแนะนาสาหรับปี ต่อไป
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการ:
 แนะนาสถานทีจ
่ ดั งานการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค และจัดการเกีย่ วกับระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร
(ลอจิสติกส์) ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
 ประสานงานการเงินของการประชุมใหญ่เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมมากทีส่ ุด
 ส่งเสริมการเข้าประชุม โดยเฉพาะอย่างยิง
่ โรแทเรียนใหม่และสโมสรใหม่ และพยายามให้มผี แู้ ทนจากทุกๆ
สโมสรในภาค
 ส่งเสริมการประชุมแก่บุคคลภายนอก เช่น สื่อ ผูน
้ าชุมชน และผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากโปรแกรมโรตารี
 ทางานร่วมกับผูฝ
้ ึกอบรมภาคเพื่อจัดการสัมมนาผูน้ าภาค (district leadership seminar) ซึง่ จัดก่อนหรือ
หลังการประชุม

ผูแ้ ทนประธานโรตารีสากล
ผูแ้ ทนของประธานโรตารีสากลได้รบั มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของแต่ละภาคเพื่อพบปะกับโรแทเรียนและ
คู่ครอง และเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับประธาน เรือ่ งทีเ่ น้นความสาคัญในปี นนั ้ และประเด็นใหม่ๆ ของโรตารี
สากล หลังจากทีป่ ระธานได้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนของแต่ละภาคโดยเฉพาะแล้ว ผูว้ ่าการภาคจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการมี
ส่วนร่วมของผูแ้ ทนในการประชุม รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย Aides และพิธกี าร
คณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคควรพยายามทีจ่ ะเตรียมการไปเยือนสโมสรหลายๆ สโมสรใน
ภาคทัง้ ก่อนและหลังการประชุมทันที หากผูแ้ ทนมิได้พูดภาษาของโรแทเรียนในท้องถิน่ คณะกรรมการควรจะ
บ่งชี้ โรแทเรียนทีส่ ามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นล่ามและร่วมเป็ นเจ้าภาพตลอดการประชุมรวมทัง้ การไปเยือนสโมสร
ต่างๆ
คณะกรรมการอาจจะส่งข้อมูลเกีย่ วกับภาคและระยะเวลาทีจ่ ดั สรรให้สาหรับสุนทรพจน์ในการประชุมให้ผแู้ ทน
คู่ครองของผูแ้ ทนควรจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมทุกรายการ รวมทัง้ การประชุมของคู่ครอง งาน
พบปะสังสรรค์และการประชุมครบองค์
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โรตารีสากลออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผูแ้ ทนประธานและคู่ครอง การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
ควรมีงบประมาณเพื่อทีจ่ ะเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในพืน้ ที่ ค่าโรงแรม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุม

Aide สาหรับผูแ้ ทนประธานโรตารีสากล
ควรมีการแต่งตัง้ Aide ให้แก่ผแู้ ทนประธานโรตารีสากลและเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลอื่นๆ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ โรแทเรียนผูน้ ้ีจะช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่าผูแ้ ทนและคู่ครองมีขอ้ มูลและได้รบั ความช่วยเหลือทีจ่ าเป็ นในการทาหน้าที่
และเข้าร่วมในการประชุมใหญ่อย่างเต็มที่ สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีน่ ้ี ขอให้อา้ งอิงข้อมูล
เกีย่ วกับผูแ้ ทนประธานโรตารีสากลซึง่ โรตารีสากลส่งให้ผวู้ ่าการภาค

สโมสรเจ้าภาพ
ในบางกรณี คณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค อาจจะแบ่งปั นหน้าทีร่ บั ผิดชอบกับสโมสรเจ้าภาพ
ทัง้ นี้ แล้วแต่วฒ
ั นธรรมของภาค ควรตัดสินใจเกี่ยวกับระบบในการมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุดสาหรับ
ทัง้ คณะกรรมการและสโมสรเจ้าภาพ

ผูว้ ่าการภาครับเลือก
ผูว้ ่าการภาครับเลือกควรได้รบั มอบหมายหน้าที่รบั ผิดชอบเฉพาะเรือ่ งเพื่อช่วยเตรียมการสาหรับการเป็ นประธาน
การประชุมใหญ่ในปี ต่อไป ผูว้ ่าการภาครับเลือกควรส่งวันทีแ่ ละสถานทีจ่ ดั การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคในปี
ของตนที่ www.rotary.org

ผูว้ ่าการภาคนอมินี
ผูว้ ่าการภาคนอมินีอาจจะหน้าทีใ่ นคณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค เพื่อเป็ นการเตรียมการสาหรับ
วาระของตน

เลขานุ การการประชุมใหญ่
เลขานุการการประชุมใหญ่ช่วยผูว้ ่าการภาคในการวางแผนและบันทึกข้อมูลเพื่อการทารายงานการประชุม
Proceedings

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการภาค
สมาชิกทุกคนของทีมผูน้ าภาคควรส่งเสริมและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การสนับสนุ นสโมสรโรตารีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ การเข้าร่วมประชุมจะทาให้ผวู้ ่าการภาคสามารถ ยกย่องความ
พยายามและส่งเสริมให้ผอู้ ่นื ทาหน้าทีเ่ หนือระดับสโมสร
ทีมงานควรช่วยส่งเสริมการเข้าประชุมในการสัมมนาผูน้ าภาคซึง่ จัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมใหญ่

ผูฝ้ ึ กอบรมภาค
ผูฝ้ ึกอบรมทางานร่วมกับคณะกรรมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคและผูว้ ่าการภาคเพื่อประสานงานการจัด
สัมมนาผูน้ าภาคและการอบรมอื่นๆ ทีจ่ ดั ในระหว่างการประชุมใหญ่
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