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การเน้นความสําคัญของโรตารีในเรือ่ งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกัน จะเป็ นจุดศูนย์รวม
ความสําเร็จของเราในศตวรรษที่ 21 การเพิม่ ความพยายามทีจ่ ะทําให้แนวความคิดนี้เป็ นหัวใจสําคัญของ
ประสบการณ์ในโรตารี พวกเราจะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมทีท่ าํ ให้ทุกคนรูส้ กึ ว่าเป็ นทีย่ อมรับ ได้รบั การยอมรับ
ให้เข้าร่วมและมีคุณค่า และเป็ นผูแ้ ทนของโรตารีอย่างดีทส่ี ุด
เรียนรูว้ ่าประวัตศิ าสตร์ของโรตารีได้วางพืน้ ฐานของแนวทางนี้อย่างไร และความหลากหลาย ความเสมอภาค
และการอยู่รว่ มกันจะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในโรตารีของทุก ๆ คนได้อย่างไรในเอกสารฉบับนี้
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บทที ่ 1

โรตารีกบั ความหลากหลาย ความเสมอภาค
และการอยูร่ ว่ มกัน
(Rotary and Diversity, Equity, and Inclusion)

ประวัติศาสตร์ของภูมิหลังที่หลากหลาย
เมือ่ พอล แฮริส ทนายความแห่งเมืองชิคาโกได้ก่อตัง้ โรตารีขน้ึ มา เขาได้เชิญชวนเพื่อนร่วมงานและมิตรสหาย
ให้ก่อตัง้ สโมสรซึง่ ผูม้ วี ชิ าชีพจากภูมหิ ลังทีห่ ลากหลายจะสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพทีม่ ี
ความหมาย เมือ่ เวลาผ่านไป ได้มกี ารขยายตัวไปสู่การให้คนื กลับแก่ชุมชนของพวกเขา
ตัง้ แต่การประชุมสโมสรครัง้ แรกเมือ่ กว่า 100 ปี มาแล้ว โรตารีได้เติบโตขึน้ เป็ นองค์กรระหว่างประเทศซึง่ มี
สโมสรในเกือบทุกประเทศทัวโลก
่
สมาชิกภาพของเราประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะเฉพาะตัวจํานวนนับไม่ถว้ น
ซึง่ มีความปรารถนาอย่างยิง่ ยวดเช่นเดียวกันในการทีจ่ ะทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึน้ สําหรับทุกคน
ในการยกย่องประวัตศิ าสตร์ของโรตารีว่าเป็ นองค์กรทีม่ คี วามหลากหลาย และในการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อ
อนาคต โรตารีได้ยา้ํ เตือนถึงความมุง่ มันขององค์
่
กรในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่
ร่วมกัน

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันของเรา
คณะกรรมการบริหารของโรตารีได้มมี ติในปี ค.ศ. 2019 ยอมรับถ้อยแถลงเกีย่ วกับความหลากหลาย ความ
เสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกัน ดังนี้
ในฐานะเครือข่ายทัวโลกที
่
พ่ ยายามจะสร้างโลกซึง่ ผูค้ นมีความผูกพันและปฏิ บตั ิ เพือ่ สร้างการ
เปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ น โรตารีให้ความสําคัญกับความหลากหลายและยกย่องการอุทิศตนของผูค้ นจาก
ทุกภูมิหลัง โดยไม่คาํ นึ งถึงอายุ ชาติ พนั ธุ์ เผ่าพันธุ์ สีผิว ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทาง
เศรษฐกิ จสังคม ประเพณี เพศ ความชื น่ ชอบทางเพศ และการบ่งชี้เพศ
โรตารีจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน ซึง่ ผูค้ นจากกลุ่มที ่
ยังไม่มีผ้แู ทนจะมีโอกาสมากขึ้นในการมีส่วนร่วมเป็ นสมาชิ กและผูน้ ํา
ถ้อยแถลงนี้เป็ นก้าวย่างทีใ่ ห้แรงบันดาลใจสู่ความมุง่ มันของโรตารี
่
ทจ่ี ะสร้างสภาวะแวดล้อมทีด่ สี าํ หรับสมาชิก
ในปั จจุบนั และอนาคต รวมทัง้ ชุมชนทีพ่ วกเขาบําเพ็ญประโยชน์ดว้ ย
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แผนปฏิบตั ิ การของโรตารี (Rotary’s Action Plan)
แผนกลยุทธ์ของโรตารีซง่ึ รูจ้ กั กันดีในชื่อแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ฝั งรากอยูใ่ นคุณค่าของเราและสร้างขึน้
จากศักยภาพทีม่ คี วามโดดเด่นและจิตวิญญาณของโรแทเรียน มันเป็ นแนวทางทีจ่ ะทําให้มนใจในอนาคตที
ั่
่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับโรตารี เรือ่ งทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญของแผนปฏิบตั กิ าร 4 เรือ่ ง คือ

 เพิ่มพูนผลกระทบ (Increase our impact) ค้นหาวิธกี ารใหม่ ๆ ทีจ่ ะใช้ความเชีย่ วชาญเพื่อทําให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในชุมชนของเราและทัวโลก
่

 ขยายการเข้าถึง (Expand our reach) สร้างสัมพันธ์และโอกาสทีจ่ ะทําให้ผทู้ ม่ี แี รงผลักดันเหมือนกับ
พวกเราได้ทําการเปลีย่ นแปลง

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Enhance participant engagement) ตอกยํา้ ความมุง่ มันที
่ จ่ ะทําให้ความ
ต้องการ ความคาดหวัง และการเติบโตของผูม้ สี ่วนร่วมกับเราเป็ นศูนย์กลางของทุกสิง่ ทีเ่ รากระทํา

 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว (Increase our ability to adapt) ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ สร้าง
แนวทางใหม่ ๆ ในการเป็ นผูน้ ํา เปิ ดการสนทนาเพื่อรับฟั งความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย และจัดการ
ดําเนินงานของเราให้เรียบง่ายขึน้
สิง่ สําคัญของแผนปฏิบตั กิ ารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการเพิม่ ความสามารถในการปรับตัว สอดคล้องกับ
สถานะทีเ่ กีย่ วกับความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่รว่ มกัน เมือ่ เรารับเอาแนวความคิดนี้เข้ามาไว้
เราจะทําให้องค์กรของเรามีความก้าวหน้า และสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ทุกคนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับโรตารี
การให้ผคู้ นจากทุก ๆ วัฒนธรรม ประสบการณ์และเชือ้ ชาติมสี ่วนร่วม และทําให้พวกเขารูส้ กึ ว่าเป็ นทีต่ อ้ นรับ
และเป็ นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของโรตารีจะทําให้เราสามารถเพิม่ สมาชิกสภาพ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญต่อ
สถานภาพและความยังยื
่ นขององค์กร การเชิญชวนให้มมี มุ มองทีห่ ลากหลายจะเป็ นโอกาสในการทําให้เกิด
ความคิดเห็นใหม่ ๆ และโดดเด่นทีจ่ ะทําให้โรตารีเหมาะกับศตวรรษหน้า
การทําให้ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของทุกคน ตัง้ แต่สมาชิกสโมสรไปจนถึงพนักงานของโรตารี
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"พวกเราเชื่อมันในความหลากหลาย
่
เพราะโรตารี
เชื่อมโยงโลกได้ดที ส่ี ุด และดังนัน้ จะต้องสะท้อน
ให้เห็นทุกภาคส่วนของมนุ ษยชาติ ท่านไม่
สามารถจะบําเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้อย่าง
เหมาะสม หากไม่สามารถมองเห็นและรับฟั งโลก
ได้อย่างถูกต้อง ความหลากหลายทําให้มนใจได้
ั่
ว่า
โรตารีจะเป็ นผูแ้ ทนของทุกเสียงและพูดในทุก ๆ
ภาษา"
ผูร้ ว่ มการสัมมนาสันติภาพของโรตารีในการประชุมใหญ่
— Barry Rassin ประธานโรตารีสากลปี 2018-19
ประจําปีของโรตารีสากลทีเ่ มืองฮัมบูรก์ ประเทศ
เยอรมนี
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บทที ่ 2

เข้าใจและส่งเสริมความหลากหลาย ความ
เสมอภาคและการอยูร่ ว่ มกัน

(Understanding and supporting diversity, equity, and inclusion)

คําจํากัดความของคําว่าความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกัน
(Defining diversity, equity, and inclusion)

ความหลากหลาย (Diversity)
โรตารีตอ้ นรับผูค้ นจากทุกภูมหิ ลัง ประสบการณ์และ
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยไม่คํานึงถึง อายุ เผ่าพันธุ์
เชือ้ ชาติ สีผวิ ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม ประเพณี เพศ การชื่นชอบทางเพศ หรือ
การบ่งชีเ้ พศ

ความเสมอภาค (Equity)
โรตารีพยายามอย่างยิง่ ในการปฏิบตั แิ ละส่งเสริมผูม้ สี ่วนร่วมใน
โรตารีอย่างยุตธิ รรม การยอมรับความเสมอภาคหมายถึงการ
พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นถึงวิธกี ารทีจ่ ะให้การสนับสนุ น โอกาสและ
ทรัพยากรในระดับต่าง ๆ กันเพื่อให้ผมู้ สี ่วนร่วมได้ม ี
ประสบการณ์ในการเป็ นทีย่ อมรับและเป็ นผลดี
เมือ่ เรายอมรับในความเสมอภาค เราได้สร้างสภาพแวดล้อมซึง่
ตัง้ อยูบ่ นความนับถือและการให้เกียรติแก่ผูม้ สี ่วนร่วมทุกคน
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การอยู่รว่ มกัน (Inclusion)
โรตารีมคี วามมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างประสบการณ์ทท่ี ุกคน
รูส้ กึ ว่าเป็ นทีต่ อ้ นรับ น่ านับถือและมีคุณค่า
เราจะสร้างสภาวะแวดล้อมทีท่ ุกคนรูว้ ่าการกระทํา
ของพวกเขามีคุณค่าได้โดยการยอมรับการอยูร่ ว่ มกัน

ทัง้ หมดนี้ หมายถึงอะไร?
ต่อไปนี้เป็ นวิธกี ารนํ าความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกัน มาปรับใช้ในสถานการณ์ของชีวติ
จริง ลองจินตนาการว่าท่านวางแผนจัดงานเลีย้ งสังสรรค์สาํ หรับสมาชิก เพื่อนและครอบครัว
• ความหลากหลาย หมายถึง ทุกคนได้รบ
ั เชิญและต้อนรับสู่งานสังสรรค์
• ความเสมอภาค หมายถึง ทุกคนมีโอกาสทีจ
่ ะช่วยในการวางแผนงานสังสรรค์และตัดสินใจ
• การอยู่รว
่ มกัน หมายถึง ทุกคนมีส่วนเกีย่ วข้องร่วมกันอย่างเต็มทีท่ งั ้ เรือ่ งการเต้นรํา พูดคุย รับประทาน
อาหาร และหัวเราะไปด้วยกัน

โรตารียอมรับคุณค่าเหล่านี้ อย่างไรในปัจจุบนั ?
ตัวอย่างของการริเริม่ ทีส่ นับสนุ นความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกัน ทัง้ หมดนี้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์ในโรตารี
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แนวปฏิบตั ใิ ห้เกิดความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันของสมาชิกโรตารี












 ความยืดหยุ่นของสโมสร

สโมสรเป็ นอิสระทีจ่ ะสร้างสมาชิกภาพประเภทใหม่ ๆ โครงสร้างของค่าบํารุงและรูปแบบของการประชุมทีจ่ ะทํา
ให้สมาชิกปั จจุบนั และสมาชิกทีค่ าดหวังสามารถเข้าถึงสโมสรได้ง่ายขึน้

 งานกิจกรรม

ทําให้มนใจว่
ั ่ าการเข้าถึงได้ของผูม้ ศี กั ยภาพในทุก ๆ ด้านมีความสําคัญสูงสุดเมือ่ โรตารีคดั เลือกสถานทีจ่ ดั งาน
ในการประชุมใหญ่ประจําปี ของโรตารีสากล จะมีการจัดพืน้ ทีใ่ ห้สมาชิกทีม่ คี วามเชื่อในทุกศาสนาสามารถใช้เพื่อ
การบูชาและการสวดมนต์ได้ตลอดทัง้ วัน

 โปรแกรมสําหรับผู้นําหนุ่มสาว

โปรแกรมสําหรับผูน้ ําหนุ่ มสาวของโรตารีให้ความสําคัญเกีย่ วกับการพัฒนาชนรุ่นต่อไปทีจ่ ะเป็ นผูแ้ ก้ไขปั ญหา
รวมถึงการสร้างทักษะความเป็ นผูน้ ํ าและวิชาชีพ การซึมซับคุณค่าของการบําเพ็ญประโยชน์และการจัดให้คน
หนุ่ มสาวมีประสบการณ์อ่นื ๆ ในโรตารี

 ชมรมมิตรภาพโรตารี

ชมรมมิตรภาพโรตารีเป็ นกลุ่มทัวโลกซึ
่
ง่ มีพน้ื ฐานของความสนใจร่วมกันในทุกเรือ่ งและอุทศิ ตนในการสร้าง
ชุมชนภายในครอบครัวโรตารี ชมรมมิตรภาพโรตารี Young Rotarians, Rotarios Latinos และ LGBT เป็ น
กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกัน
แนวปฏิบตั ใิ ห้เกิดความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกันของสมาชิกโรตารี
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 การสื่อสารทัวโลก
่
โรตารีจดั วัสดุอุปกรณ์ในหลากหลายภาษาเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้มากขึน้ และให้ทุกคนได้มสี ทิ ธิ ์มี
เสียง
การสื่อสารของโรตารีมากมายรวมทัง้ เว็บไซต์จะจัดทําในหลายภาษา งานกิจกรรมหลักเช่นการประชุมใหญ่
ประจําปี ของโรตารีสากลและการประชุมอบรมผูว้ ่าการภาครับเลือก (International Assembly) เป็ นการประชุม
ทีม่ กี ารแปลภาษาโดยทันทีเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในเวลานัน้ ๆ

 ความเป็ นผู้นํานานาชาติ
คณะกรรมการบริหารของโรตารีและคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีได้รบั การคัดเลือกจากหลายภูมภิ าคทัวโลก
่
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูน้ ําของเราเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกของเรา

 สตรีในบทบาทผู้นํา

เป้ าหมายของโรตารีคอื การเพิม่ จํานวนสุภาพสตรีในบทบาทผูน้ ําในทุกระดับให้ได้ 30% ภายในเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 2023
มีสตรีจาํ นวนมากขึน้ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นผูน้ ําการอบรม ผูน้ ํ าระดับภูมภิ าค และกรรมการใน
คณะกรรมการของโรตารีสากล

พวกเราแต่ละคนจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนความหลากหลาย ความ
เสมอภาค และการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นได้อย่างไร?
ในแต่ละหัวข้อข้างล่างนี้ จงค้นหาความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารทีท่ ่านจะเพิม่ พูนความหลากหลาย ความเสมอ
ภาค และการอยูร่ ว่ มกันภายในสโมสรโรตารีหรือภาคของท่าน ลองคิดว่าสโมสรของท่านจะใช้ความคิดเห็น
เหล่านี้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร หากท่านพร้อมทีจ่ ะมีส่วนร่วมในความพยายามเช่นนี้ ขอให้แบ่งปั น
ประสบการณ์และความสําเร็จกับสโมสรอื่นในพืน้ ที่

ในงานกิจกรรมสโมสร
•

•
•
•
•
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ประเมินว่าการประชุมและงานกิจกรรมของท่านต้อนรับผูค้ นจากภูมหิ ลังและความสามารถต่าง ๆ
อย่างไร และจงบ่งชีโ้ อกาสในการปรับปรุงให้ดขี น้ึ
วางแผนงานกิจกรรมในสถานทีซ่ ง่ึ สามารถเข้าถึงได้
จัดการค่าใช้จา่ ยของงานเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้
ส่งเสริมงานในทุกพืน้ ทีข่ องชุมชน
เชิญคนจากทัวชุ
่ มชนให้มสี ่วนร่วมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสร

แนวปฏิบตั ใิ ห้เกิดความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันของสมาชิกโรตารี

ในความเป็ นผู้นําของสโมสรและภาค
•
•
•
•
•

เลือกผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนของชุมชนและสมาชิกของสโมสร
ลดข้อกําหนดต่าง ๆ ของสโมสรทีก่ ดี กันมิให้สมาชิกใหม่มตี ําแหน่ งผูน้ ํ าในสโมสร
ส่งเสริมให้ผคู้ นจากกลุ่มทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนให้รบั ตําแหน่ งผูน้ ํ า และให้การสนับสนุ นเมือ่ พวกเขารับตําแหน่ ง
จัดให้มคี ณะกรรมการคัดเลือกในตําแหน่งผูน้ ําซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีห่ ลากหลาย
ทําให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการภาคและคณะกรรมการสโมสรมีสมาชิกจากภูมหิ ลังและทัศนคติท่ี
หลากหลาย

เมื่อเรารับสมาชิกใหม่
•
•

บ่งชีก้ ลุ่มประชากรในชุมชนทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสร
เน้นการเสนอประสบการณ์ในสโมสรทีม่ คี วามสําคัญแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการรับเป็ นสมาชิก

ในโปรแกรมสําหรับผู้นําหนุ่มสาว
•
•

•

ให้ผนู้ ําหนุ่ มสาวมีส่วนเกีย่ วข้องในงานกิจกรรมของท่าน
ปฏิบตั ติ ่อผูน้ ําหนุ่ มสาวอย่างเสมอภาคและมอบหมายงานซึง่ จะทําให้พวกเขาได้อุทศิ ตนในแนวทางทีม่ ี
นัยสําคัญ
ให้พลังแก่ผนู้ ําหนุ่ มสาวได้มสี ่วนร่วมในโอกาส โครงการและบทบาททีม่ คี วามหมาย ซึง่ จะส่งเสริมและ
สนับสนุ นเป้ าหมายของพวกเขา

ในความยืดหยุ่นของสโมสร
•

•

•

ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกความยืดหยุ่นของสโมสรของโรตารีเพื่อทําให้สโมสรของท่านสามารถเข้าถึงได้
จากสมาชิกหลากหลายในวงกว้าง
รับฟั งสมาชิกและปรับกําหนดการประชุมหรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ได้
เสนอประเภทสมาชิกทีห่ ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกปั จจุบนั สมาชิกใหม่ และ
สมาชิกทีค่ าดหวัง

แนวปฏิบตั ใิ ห้เกิดความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกันของสมาชิกโรตารี
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บทที ่ 3

ทรัพยากร (Resources)
จะเป็ นอย่างไรต่อไป?
ลองคิดว่าตัวท่าน สโมสรและภาค จะสามารถเพิม่ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกันใน
ประสบการณ์โรตารีได้อย่างไร
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่รว่ มกันจากรายการทรัพยากรด้านล่างนี้
ซึง่ เป็ นทรัพยากรโรตารีสําหรับสโมสรและภาค รวมทัง้ ทรัพยากรจากองค์กรอื่นทีเ่ น้นความสําคัญเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมแนวความคิดนี้

ทรัพยากรโรตารี


ถ้อยแถลงเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันของโรตารี (Rotary's Diversity, Equity, and Inclusion Statement) — อ่านบทความเกีย่ วกับถ้อยแถลงและเรียนรูว้ ่าสโมสรและ
สํานักงานเลขาธิการกําลังทําอะไรเพื่อสร้างองค์กรทีเ่ ปิ ดกว้างและมีการอยู่รว่ มกันมากขึน้



การประเมิ นความหลากหลาย (Diversity Assessment) — ประเมินประสิทธิภาพของความพยายาม
เกีย่ วกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ่วมกันของสโมสร



การสร้างสโมสรที่ มีความหลากหลาย (Building a Diverse Club) — หลักสูตรออนไลน์เรือ่ งการสร้าง
สโมสรทีม่ คี วามหลากหลาย เรียนรูเ้ กี่ยวกับการสร้างความหลากหลายทางด้านความคิดริเริม่ ด้านสมาชิก
ภาพ



บล็อก Rotary Voices (Rotary Voices blog) — อ่านเรือ่ งราวความสําเร็จจากสโมสรโรตารีทวโลก
ั่

ทรัพยากรภายนอก


Why Diversity, Equity, and Inclusion Matter. — ส่วนของเว็บไซต์ทส่ี ่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอ
ภาค และการอยูร่ ว่ มกันของภาคส่วนทีไ่ ม่หวังผลกําไร (nonprofit sector)



Nonprofit Leadership Alliance. — ห้องสมุดทีม่ บี ทความและทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างวัฒนธรรม
ของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกันในสภาวะแวดล้อมของการทํางานและทางสังคม
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แผนงานที่ทาทาย สําหรับและโดยคนพูดจริงทําจริง
โรตารีกําลังวางแนวทางไปสู่อนาคตทีเ่ ข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และตื่นตัวได้มาก
ยิง่ ขึน้ ประเด็นสําคัญก็คอื แผนปฏิบตั กิ ารของเรา ซึง่ จะเป็ นแผนกลยุทธ์หลายปี ทจ่ี ะ
ทําให้โรตารีเป็ นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได้ แผนปฏิบตั กิ ารนัน้
สร้างได้จากสมรรถภาพอันโดดเด่นทีพ่ ฒ
ั นาจากประสบการณ์ทางวิชาชีพและอาชีพ
ของเราเอง และแผนนัน้ จะมีบทบาทต่อความเข้มแข็งของเราในฐานะผูน้ ํ าสโมสรและ
ชุมชนโลกของคนพูดจริงทําจริงได้
ในการสร้างสรรค์แผนงาน เราได้พจิ ารณาข้อมูลการวางแผนเกีย่ วกับสมาชิกภาพ
และแนวโน้มทางสังคมทีป่ รากฏอยู่ นอกจากนี้ ยังรับฟั งมวลมิตรโรแทเรียน
โรทาแรคเทอร์ และคนอื่น ๆ ทีร่ ว่ มแลกเปลีย่ นความคาดหวังต่าง ๆ ของเขากับเรา
เพื่ออนาคตของโรตารี ซึง่ กล่าวได้ว่าเราจําเป็ นต้องดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้
ฉับไวและเปิ ดกว้างทีจ่ ะรับแนวคิดและสิง่ ใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ มากขึน้ เพื่อให้
สามารถพัฒนาตามการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากรและสังคม
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องอย่างจริงจังให้มากขึน้ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
และทําให้เกิดผลทีไ่ ด้รบั อันยังยื
่ นตามความจําเป็ นของเพื่อนมนุ ษย์
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็ นประโยชน์ และจัดประสบการณ์ทผ่ี นู้ ํ าใหม่ ๆ อีก
มากมายจะติดต่อกันในโรตารี เพื่อเสริมสร้าง มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้มากขึน้
เราได้ประเมินสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจากทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไปตามทีต่ อ้ งการแล้ว
แผนปฏิบตั กิ ารของเราจึงต้องมีเป้ าประสงค์ทอ่ี าจสัมฤทธิ ์ผลได้

หลักสําคัญ 4 ประการแรก
ของแผนปฏิบัติการ

PRIORITY 1

เพิ่มพูน

ผลที่จะไดรับ
PRIORITY 3

สงเสริม
การมีสวนรวม

ท่านต้องการรู้มากกว่านี้ หรือไม่?
มาร่วมกันช่วยสร้างสรรค์อนาคตของโรตารีกบั เรา
เยีย่ มชมเว็บไซต์ได้ท่ี rotary.org/actionplan

PRIORITY 2

ขยาย
การเขาถึง
PRIORITY 4

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับปรุงแกไข

