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โรตารี คืออะไร ?
วัตถุประสงคของโรตารี
วัตถุประสงคของโรตารี

พันธกิจของโรตารีสากล

โรตารีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอุดมการณ
แหงการบําเพ็ญประโยชน ในการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณคาเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนับสนุนและสงเสริม

เราใหบริการผูอื่น สงเสริมคุณธรรม และสนับสนุน
ความเขาใจระหวางกันในโลก ไมตรีจิต และสันติภาพ
ดวยมิตรภาพของการเปนผูนําทางธุรกิจ วิชาชีพและชุมชน

หนึ่ง การเสริมสรางความคุนเคยระหวางสมาชิกเพื่อการ
บําเพ็ญประโยชน
สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การ
ยอมรับคุณคาในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน และการให
โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม
สาม การใหโรแทเรียนทุกคน นําเอาอุดมการณแหงการ
บําเพ็ญประโยชนไปใชในชีวิตสวนตัว ธุรกิจและชุมชน
สี่ การเพิม่ พูนความเขาใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหวางชาติ
ดวยมิตรสัมพันธของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ
ในการบําเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน

MISSION OF ROTARY INTERNATIONAL

The Object of Rotary

The Object of Rotary is to encourage and foster
the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in
particular, to encourage and foster:
FIRST The development of acquaintance as an
opportunity for service;
SECOND High ethical standards in business and
professions, the recognition of the worthiness of all
useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s
occupation as an opportunity to serve society;
THIRD The application of the ideal of service in
each Rotarian’s personal, business, and community life;
FOURTH The advancement of international
understanding, goodwill, and peace through a world
fellowship of business, and professional persons united
in the ideal of service.
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วิสัยทัศน

องคกรบําเพ็ญประโยชนที่ควรเลือก ซึ่งมีสโมสรที่
แข็งขันและมุงเนนการปฏิบัติ ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชนทั่วโลกได

VISION

The service organization of choice with
dynamic, action-oriented clubs whose contributions
improve lives in communities worldwide.

สถิติถึง 29 ธันวาคม (31 มีนาคม 2016)
ที่มา : the rotarian (August 2016) As of 29 December (*31 March 2016)

At a Glance
ROTARY
Members :*1,235,100
Clubs :*35,247

We provide service to others, promote
integrity, and advance world understanding,
goodwill, and peace through our fellowship
of business, professional, and community leaders.

ROTARACT
Members: 201,342
Clubs: 8,754
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INTERACT
Members: 441,278
Clubs: 19,186

RCCS
Members: 199,732
Corps: 8,684

Message from RI President
JOHN F. GERM, JULY 2016
Dear fellow Rotarians,
Today, we look ahead toward a Rotary year that may one day be known as the
greatest in our history: the year that sees the world’s last case of polio. Wild
poliovirus caused only 74 cases of polio in 2015, all of them in Afghanistan and
Pakistan. As we continue to work tirelessly toward our goal of eradication, we
must also look beyond it: preparing to leverage our success into even greater
successes to come.
It is tremendously important to Rotary’s future that our role in the
eradication of polio be recognized. The more we are known for what we’ve
achieved, the more we’ll be able to attract the partners, the funding, and,
most important, the members to achieve even more. We’re working hard at RI
headquarters to be sure that Rotary gets that recognition. But it can’t all happen
in Evanston. We need you to get the word out through your clubs and in your
communities about what Rotary is and what we do. We need to be sure that our
clubs are ready for the moment when polio is finally eradicated – so that when
people who want to do good see that Rotary is a place where they can change
the world, every Rotary club is ready to give them that opportunity.
We know that if we want to see Rotary Serving Humanity even better in
the years ahead, we’ll need more willing hands, more caring hearts, and more
bright minds to move our work forward. We’ll need clubs that are flexible, so
that Rotary service will be attractive to younger members, recent retirees, and
working people. We’ll need to seek out new partnerships, opening ourselves
more to collaborative relationships with other organizations.
Looking ahead, we also see a clear need to prioritize continuity in our
leadership. We in Rotary are all playing on the same team, working toward the
same goals. If we want to reach those goals together, we all have to move in the
same direction – together.
Every day that you serve in Rotary, you have the opportunity to change
lives. Everything you do matters; every good work makes the world better for us
all. In this new Rotary year, we all have a new chance to change the world for
the better, through Rotary Serving Humanity.

JOHN F. GERM
President, Rotary International

On the Web
Speeches and news from RI
President John F. Germ
at www.rotary.org/officepresidentDear fellow

Message from RI President
JOHN F. GERM, AUGUST 2016
Dear fellow Rotarians,
Forty years ago, a man named George Campbell, the owner of the company
I worked for, invited me to join Rotary. Back then, that was a common practice
in the United States. Your boss invited you to join Rotary because he thought it
would be good for business and good for the community, and you said yes. It’s not
surprising that our membership surged during that period.
George warned me not to use Rotary as an excuse to slack off at work. Even
so, I always had time to attend lunch meetings and serve on committees. I never
had to worry that taking a long lunch once a week would hurt my advancement, or
what my boss would think about the occasional Rotary phone call at work.
Today, things are different. Companies are less generous about time, and not every
manager looks favorably on community service. It’s hard to enjoy a Rotary meeting
when you’ve got emails piling up on your phone. It’s harder than ever to balance
work with Rotary – and the model that gave us so much growth a few decades ago
is part of what’s holding back our growth now.
That’s why the recent Council on Legislation adopted some innovative
measures that allow clubs to vary their meeting times and expand their pool of
prospective members. Clubs have more flexibility now to respond to the needs of
their members and to clear away as many barriers to membership as they can. But
there’s one barrier to membership that only you can remove, one thing that every
prospective member needs to become a Rotarian: an invitation to join a Rotary
club.
Whenever I tell a group of Rotarians that we need more willing hands,
more caring hearts, and more bright minds to move our work forward, everyone
applauds. But those hands, hearts, and minds won’t magically appear in our clubs.
We have to ask them to join. And an invitation to Rotary is something that only you
can give. An invitation is a gift. It’s saying to someone, “I think you have the skills,
the talent, and the character to make our community better, and I want you to join
me in doing that.”
I’m the president of Rotary International, but the only club I can invite
someone to join is the Rotary Club of Chattanooga, Tenn. I can’t make your club or
your community stronger. Only you can do that – by inviting the qualified people
you know to join you in Rotary Serving Humanity.

JOHN F. GERM
President, Rotary International
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On the Web
Speeches and news from RI
President John F. Germ
at www.rotary.org/officepresidentDear fellow

Message from the Foundation Chair
KALYAN BANERJIE, JULY 2016
Celebrate 100 years of doing good
The start of a new Rotary year is always an exciting time. We have a new inspirational
theme, new club officers, and exciting new projects to work on. In 2016-17, we
also have a very special occasion to celebrate: the 100th anniversary of our Rotary
Foundation.
Since 1917, when Arch Klumph proposed an endowment “for the purpose
of doing good in the world,” The Rotary Foundation has grown into a world-class
humanitarian organization. Few other charitable foundations can claim a 100-year
history – all the more impressive when you consider its humble beginning of only
$26.50. The fact that our Foundation now has $1 billion in assets is a testament
to the remarkable generosity of Rotarians worldwide. I often wonder just what our
Foundation will look like when all Rotarians, everywhere, give it their sustained
support.
I hope each of you will take the time to consider our Foundation’s many
successes, achievements we can all be proud of. Over the past century, we have
provided $3 billion to tackle a wide range of problems, large and small, in thousands
of communities worldwide. Our global and district grant projects are saving and
transforming lives, and we are educating scholars and training professionals to carry
on this vital legacy.
Our centennial offers an ideal opportunity to remind our members – and tell
the rest of the world – about our Foundation’s rich history of humanitarian work. It’s
time that everyone knew about our leading role in the battle to end polio, a fight
that Bill Gates and others agree would never have been possible without Rotary’s
extraordinary dedication. Let’s also spotlight the many ways we’re fighting other
devastating diseases, providing cleaner and safer drinking water, spreading education
by promoting literacy, and helping local economies grow.
However you celebrate our Foundation’s centennial, I hope you will make
that celebration as public as possible. Hold an event that involves your entire
community and showcases The Rotary Foundation’s good work. You’ll find many
ideas for centennial celebrations at www.rotary.org/foundation100.
RI President John Germ’s theme, Rotary Serving Humanity, speaks directly to the work
of our Foundation, which for years has enabled Rotarians to embrace humanity and
serve those in need. This year, let’s commit to sharing those inspirational stories, just
as we continue to write more and more of them.

KALYAN BANERJEE
Foundation Trustee Chair

Message from the Foundation Chair
KALYAN BANERJIE, AUGUST 2016
More members mean a stronger Foundation

Our Rotary Foundation depends on a strong and thriving Rotary membership. It
is, after all, our members who provide the generous support that enables our
Foundation to tackle some of the world’s most pressing problems. As important as
that support is, it’s not the only contribution Rotarians make to our Foundation.
The Rotary Foundation has an unusual business model. Like many charities, we
receive donations that we use to address a host of critical issues. Unlike most other
nonprofit organizations, we depend on our members to develop relevant and
effective service projects. Your volunteer labor stretches our contribution dollars
and helps The Rotary Foundation to do much more with less.
The typical global grant requires hours of planning and budgeting before
even one dollar is received or spent. Then the sponsors must purchase supplies,
seek donated goods, set up bank accounts, organize volunteers, write reports, and
monitor the project’s progress, all while working with Rotarians in another part
of the world. Fortunately, our clubs have a wide variety of professional skills and
talents to call upon throughout this process.
Smaller clubs may not have the financial or human resources to sponsor
a global grant, even if their members share a strong commitment to the
Foundation’s mission. Imagine what those clubs could accomplish with two or
three times as many members.
As we celebrate Membership and New Club Development Month in August,
let’s not forget the importance of quickly engaging new members in Rotary
service. Make sure they know about the many opportunities our Foundation
offers members to pursue their service interests, from promoting better health to
providing training and education to bringing peace and stability to communities in
need.
Through The Rotary Foundation, our members have a chance to use their
skills to make a real difference. First, we need to bring those talented people into
our ranks and engage them in our Foundation’s vital work to create a better world.
And only we, the Rotarians, can bring in those new members. So it is up to us,
really, isn’t it?

KALYAN BANERJEE
Foundation Trustee Chair
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EDITOR’S NOTE
PP.Vanit Yotharvut D.3360 RI

Dear Fellow Rotarians,
The scenery of Kyaiktiyo mountain top in Myanmar is taken during
the trip to visit the Rotary Club of Yangon, the one and only club being
reinstated since the country’s reform.
Whether it is the beginning of a day, a new beginning or a new
administrative year, every one shares the same expectation of only positive
incidents happened during the day, and during the year.
Rotary Thailand magazine, as well, begins a new Rotary year with
a new editorial team, although some of the members are in the previous
team. We also expect to begin a new approach and initiatives for the
magazine.
Obviously, the most significant change of the magazine is there are
now 2 parts: global and local. The global part consists of the contents
from Rotary International (The Rotarian) and the latter is all about our 4
districts.
My sincere thanks go to editors of each 4
districts, the translation team and editorial team at the
Rotary Centre in Thailand.
A good magazine should be composed of not
only a good teamwork but also good articles having
interesting activities to be shared by fellow Rotarians.
Please join us, and be a part of our magazine.

นิิตยสารโรตารี
โ
ปี ระเทศไทย
ไ
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กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ (3330)
ผวภ.เอกณรงค กองพันธ (3340)
ผวภ.เจสัน ลิม (3350)
ผวภ.อนุศิษฏ ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340)
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)
อผภ.สุพงศ ชยุตสาหกิจ (3350)
อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360)
อผภ.อนุรักษ นภาวรรณ (3360)
ผวล.นพ.พีระ ฟารมไพบูลย (3330)

ผวล.อรอนงค ศิริพรมนัส (3340)
ผวล.มารศี สกุลหลิว (3350)
ผวล.นิธิ สูงสวาง (3360)
บรรณาธิการบริหาร
อน.วาณิช โยธาวุธ (3360)
บรรณาธิการผูชวย
อผภ.สมภพ ธีระสานต (3330)
อน.พุฒิธร พัฒนสินทร (3340)
อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา (3350)
อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน (3360)

สถานที่ติดตอ
ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana,
Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110
Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719
Mobile: 085-822-4442
Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org
Website: www.rotarythailand.org

The recent 2016 Council on Legislation took action on several changes which
take effect on 1 July 2016. The Clubs and Districts Support, Asia/Pacific of
Rotary International therefore created a document entitled Essential Changes
for Clubs and Districts in order that Rotary members get to know about the
changes. Read the full versions of the document in Thai and English at www.
rotarythailand.org
Attendance

Ability to change rules. Clubs may relax or tighten attendance requirements and termination policies for nonattendance. However, clubs are still expected to forward attendance reports to the governor. Any club that
wishes to continue adhering to the traditional attendance requirements may do so. (16-21)

Club Board

Treasurer. A club treasurer is now a permanent member of the club board. (16-02)
Board meeting minutes. Written minutes should be prepared for all club board meetings and be made
available to members within 60 days of that meeting. (16-01)

Club Finances

Admission fees. New members can be admitted without paying admission fees. However, clubs may also
choose to retain these fees, and they have the flexibility to add admission or other fees to their bylaws.
(16-07)
Club dues increased. To address both financial challenges and the need to improve service to clubs, RI
semiannual dues were increased by $4 for each of the next three years — to US$30.00 per half year in 20172018, US$32.00 per half year in 2018-2019, and US$34.00 per half year in 2019-2020. (16-99)

Club Meetings

Ability to change meeting schedules. Clubs can now vary their meeting days and times, and can cancel
meetings, as long as they meet at least twice a month. However, any club that wishes to adhere to the
traditional requirements regarding meetings and cancellations may do so. (16-21)
Canceling a meeting. Clubs can cancel a meeting if it falls during a week that includes a holiday. (16-26)

E-clubs

E-clubs and Rotary clubs. The distinction between traditional clubs and e-clubs was eliminated. While
references to e-clubs have been removed from Rotary’s constitutional documents, e-clubs may continue to
name and promote themselves as Rotary clubs that meet exclusively or primarily on-line. (16-82)
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Rotary Information
Essential Changes for Clubs and
Districts 2016 Council on Legislation
(The numbers in parentheses identify the relevant
legislative enactments)
Magazines

Joint magazine subscriptions. Two Rotarians residing at the same address may choose to
subscribe jointly to The Rotarian or to the regional magazine prescribed for their club. (16-96)

Membership

Rules and qualifications. Clubs may determine their own rules or requirements for transferring
members, dual membership, and honorary members. They’re also free to continue following the
traditional provisions for these members. The only mandatory qualifications for membership are
that Rotarians must be adults who have demonstrated good character, integrity and leadership;
have a good reputation in their business, profession and community; and are willing to serve in
their community and around the world. (16-36, 16-38)
New membership types. Clubs may offer associate, corporate, family, or other membership
types. Clubs offering these additional types would report these members to Rotary as “active”
for purposes of inclusion on the club invoice. Other financial obligations (club dues, meal costs,
etc.), attendance requirements, and service expectations for these members are determined by
the club. However, only active members may be considered for office and count in determining
a club’s voting strength. (16-36)
Dual membership in Rotary and Rotaract clubs. Rotaractors can simultaneously hold separate
membership in a Rotaract club and a Rotary club. (16-40)
Transferring member statement. Potential members who owe money to another club are
ineligible for membership. Clubs must seek confirmation that a former Rotarian does not have
any outstanding debt to their previous club. When a club requests a statement from the club of
a member who wishes to transfer, or who was previously a member, as to whether that person
owes money, the request must be responded to within 30 days. If no response is provided, it is
assumed that the member doesn’t owe anything. These changes are in the RI Bylaws but are no
longer repeated in the Standard Rotary Club Constitution. (16-51)

New Clubs

Charter member minimum. New clubs need at least 20 members to be chartered. (16-83)

Special Scoop
Whenever John Germ saw a need in his hometown,
he engineered a solution. He’ll bring the same
can-do attitude to the office of RI president

CHAMPION of
CHATTANOOGA
by KEVIN COOK photography by ALYCE HENSON
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ust before John Germ dropped by, Rick
Youngblood took a deep breath. “You want to
match his energy,” he says, “but he makes it
hard to keep up.” Youngblood is the president
and CEO of Blood Assurance, a regional blood
bank in Chattanooga, Tenn., that Germ helped
found in 1972. After his visit with Youngblood,
Germ strode between mountains of empty
bottles and cans at Chattanooga’s John F.
Germ Recycling Center at Orange Grove, which
he designed, before he drove to a construction
site and popped a cork to dedicate a Miracle
League field where special needs children will
play baseball – all before zipping to the airport
for a flight to Chicago and a cab ride to Rotary
International World Headquarters, where he
takes office as president of RI this month.
Why the breakneck pace? “I don’t have
hobbies,” he says. “Civic work is my recreation.”
Not long ago Germ, 77, spent a raucous
evening at the Chattanooga Convention
Center, enjoying jokes at his expense. “John
is a very influential person,” his friend Harry
Fields announced from the podium. “I can’t
tell you how many people emulate him … at
Halloween. I mean, he’s the epitome of tall,
dark, and handsome. When it’s dark, he’s
handsome!” Nobody laughed harder than
the guest of honor at the celebration of his
contributions, which was referred to as the
“roast of John Germ.” The dinner raised more
than $75,000 for Chattanooga State Community
College. In closing, Fields noted Germ’s
contribution to his community and the world:
“100 percent of himself – and everyone else
he can shake down!”
A legendary fundraiser, Germ led Rotary’s
$200 Million Challenge, an effort sparked by a
challenge grant from the Bill & Melinda Gates
Foundation. Rotarians ultimately exceeded that
number, raising $228.7 million to fight polio. He
has already served Rotary as vice president and
director, and The Rotary Foundation as vice
chair and trustee. His contributions to the fight
to eradicate polio led to his selection as one of
12 U.S. Rotarians honored at the White House

in 2013 as a “Champion of Change” – someone
who has improved communities around the
world. As president, Germ chose three simple,
no-nonsense words to be the theme of his
year: Rotary Serving Humanity.
“Rotary has kept its light under a bushel
for too long,” he says. “We need to do a
better job of promoting our cause. That’s
the challenge ahead, but I don’t see it as a
problem. I don’t believe in problems – I believe
in opportunities.”
The son of a stonemason, who built the
family home with his own hands, excavating its
foundation with a shovel and a wheelbarrow,
Germ developed his work ethic early in life.
Nothing came easily. Other schoolboys made
fun of his name – “they called me ‘Bacteria’
” – and his parents couldn’t afford college
tuition. After a stint in vocational school,
he paid his way through the University of
Tennessee at Knoxville by working in a machine
shop and serving food in a dorm cafeteria. After
graduating, he joined the U.S. Air Force. Soon
promoted to captain, he was navigator on a
50-ton Douglas C-124, ferrying troops and tanks
to Vietnam. “Unfortunately,” he says, “we flew
home with soldiers’ bodies.” In 1965 Germ’s
C-124 carried the Gemini IV space capsule to
Cape Kennedy. On another mission, the giant

Previous pages:
Chattanooga, Tenn.,
nicknamed the Scenic
City, as seen from John
Germ’s downtown
office. Clockwise from
top left: Reminders of
Germ’s many causes
hang in framed photos
on the walls at his
office; Germ with Rick
Youngblood, CEO of
Blood Assurance, the
blood bank Germ helped
found; with architect
Vance Travis at the city’s
new Miracle League
ﬁeld, where children
with special needs will
play baseball; Blood
Assurance supplies
more than 100,000 units
of blood per year.

“We’ve got a service-minded generation
coming up. We’ve got to get our message
out to them, and we’d better do it fast.”
plane lost two engines and skimmed the ocean,
shaking like a bumper car all the way back to
base. “When we landed, we found seaweed
hanging off the fuselage,” he says. “That’s how
close we came to a watery grave.”
When Germ’s military service ended, he
joined engineering firm Campbell & Associates
in his hometown. His boss, George Campbell,
liked the young flier’s can-do attitude. “Within
10 years,” Germ told him, “I’ll either own
some of this company or I’ll be your biggest
competitor.” He wasn’t wrong. He eventually

Germ at the recycling center he designed,
a repurposed dairy plant.
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became chairman and CEO of the firm, which
went on to serve Chattanooga’s airport, its
most prominent hospital, several downtown
high-rises, and the Convention Center. One of
his challenges was a new cineplex, where the
owner gave him a warning that puzzled him at
first: “Don’t make the air conditioning too good.”
Germ asked, “Why not?”
“Because the customers need to smell the
popcorn; we make most of our money at the
concession stand.”
As president, Germ wants to “find the
popcorn smell that’ll bring people to Rotary.
And what is that? Service. We’ve got a serviceminded generation coming up. We’ve got to
get our message out to them, and we’d better
do it fast.”
Part of that message, he says, is that polio
hasn’t been eradicated yet. We may be “this
close,” but there were still 74 cases worldwide
last year (all in Pakistan and Afghanistan). His own
father was struck with the disease as an adult.
“We were on a fishing trip when my brother said,
‘Daddy can’t walk,’” Germ recalls. “We carried
him back to the car. Doctors said he’d never
stand up again, but he did exercises. He tied an
iron weight to his leg and tried to lift it. Little by
little he got to where he could lift that weight
and wave it around. He walked with a limp after
that, but he walked.” Germ thinks he inherited a
little of his father’s stubbornness. “I don’t give
up easily either,” he says.
He’s certainly not giving up on supporting
polio eradication – and he’s calling on Rotarians
to follow his lead by urging every Rotary club to
give at least $2,650 to fight polio during his term,
which is also The Rotary Foundation’s centennial
year. The number commemorates the first
donation – of $26.50, made by the Rotary Club
of Kansas City, Mo., in 1917 – to the Foundation.
During the 2017 Rotary International Convention,
a birthday celebration is also planned for Arch
Klumph with tickets costing $26.50. If that all
sounds a little gimmicky, fine. “If we can get
people to pay attention,” Germ says, “they’ll see
that Rotary is doing great things in the world.”
While preparing for his presidential term, he
stayed in touch with friends and allies – often
from the nerve center of his world, a maroon

leather La-Z-Boy recliner in his comfortable
home on the Tennessee River. He designed
the house himself. He hangs corncobs on the
poplars out back to feed the squirrels that run
around his porch. His desk holds a photo of Germ
dressed as Elvis Presley, entertaining at a district
conference, and a plaque his wife brought home
from the local Hobby Lobby. The plaque reads,
“Integrity is doing the right thing when no one
else is watching.” “It made me think of John,”
says Judy Germ.
Since her husband of 57 years became
president-elect last fall, “Rotary has consumed
our lives,” she says. “In a good way.”
His presidency marks the apex of a life
devoted to service. Previously active in the
Jaycees, Germ joined the Rotary Club of
Chattanooga in 1976. A natural leader and
inveterate schmoozer, he has set fundraising
records for Rotary and other organizations.
The Blood Assurance program grew from a
single blood draw into a regional network that
supplies over 70 health centers in the Southeast
with more than 100,000 units a year. It began
when the United Way sent three doctors to the
Chattanooga Jaycees to seek help with a blood
shortage, recalls Germ’s friend and co-founder
of Blood Assurance, Dan Johnson. “John was the
Jaycees president and I was treasurer, so I got to
watch him in action,” Johnson says. “When he
goes to work, he never looks back. From nothing,
we grew to our current budget of $29 million.”
With help from Germ, Johnson, and others, Blood
Assurance got its message out: Donating a pint
of blood is a painless way to spend 30 minutes
and save three lives.
“We owe much of our success to John
Germ,” says Youngblood. “To me, he epitomizes
three aspects of leadership: He’s a gentleman
at all times, he’s compassionate to all people,
and he’s an achiever. If John can’t get something
done, it probably can’t be done.”
According to Fields, Germ’s success as
a fundraiser comes from his out-of-the-box
thinking. “Go back to the ’90s, when he was
district governor. People thought of him as Mr.
Chattanooga. We bought a barrel of Jack Daniel’s
whiskey in honor of [well-known Tennessee
Rotarian] Bill Sergeant. A barrel is 266 bottles’

worth, so we gave one bottle from that barrel
to anyone who donated $1,000, and we raised
$250,000.” The two men have often tended
bar for charity, wearing matching aprons marked
“Bar” and “Tender.” “My friend John is my
greatest hero,” says Fields.
At the recycling plant Germ converted
from a run-down dairy in 1989, adults with
developmental disabilities sort tons of
recyclables into great stacks of bottles and
cans. “He has been involved in every bit of what
happens here, from engineering the building to
helping us negotiate contracts with the city,”
says Tera Roberts, director of adult services for
the center. Few of the employees would have

“My question isn’t ‘How many meetings
did you make?’ It’s ‘How are you making a
difference in your community?’”
Clockwise from top
left: Germ and his
wife, Judy, at their
riverside home in
Soddy-Daisy, Tenn.,
which he designed;
Judy with their
wedding portrait and
John’s University of
Tennessee graduation
photo; the Germs’
luggage – John is
known to keep a bag
packed – as they
prepare to head to the
airport; with Judy in
the den, John sits in
a recliner he refers to
as his headquarters,
staying in touch with
the wider Rotary world
on his laptop.

Chicago instead of San Diego. That means we
won’t have to fly a couple dozen staff members
to San Diego and put them up there. It’s just
common sense.” He wants to shorten Board
meetings, shrink some RI committees, and save
money on committee meetings to make Rotary
more cost-effective.
Half a century after landing his last C-124,
Germ sees himself as Rotary’s navigator, plotting
a course toward a bright future. “It’s going to
be a team effort,” he says. His main target after
polio will be Rotary’s static membership. On
that issue, he says, “The fault is with us, the
current Rotarians.” He wants members to “step
up their outreach. I really think one of our main
problems is that we don’t ask enough people
to join. Why? For fear of rejection. We need to
get over that – to get out there and bring in new
members we’ll be proud of.”
To appeal to younger members, he supports
a new move (approved at the Council on
Legislation in April) that allows membership in
Rotaract and Rotary at the same time. “I’m all
in favor of that,” he says.
It doesn’t stop there. Germ supports
flexibility in many Rotary matters. “Our clubs
have always been organized around a meal.
Lunch and dinner were part of our dues, and
that system served us well. But society has
changed,” he says. Rotary International is
catching up by allowing clubs more leeway
in when and how they meet. “How do we
accommodate the 30-year-old businessperson
raising a family? Well, for one thing, we could
pay less attention to attendance,” he adds. “My
question isn’t ‘How many meetings did you
make?’ It’s ‘How are you making a difference
in your community? ’”

a job if not for the recycling center, and they
can keep anything interesting they come across.
One worker found a crumpled $100 bill.
To finance the city’s new Miracle League
field, one of the best-equipped in the country,
Germ enlisted co-sponsors including Berkshire
Hathaway, BlueCross BlueShield, and his own
Rotary Club of Chattanooga. “Every kid should
be able to play sports,” he says. “It’s not just
for the child, but the whole family. What’s
better than a child hearing his mom and dad
cheer when he plays?” Another of his causes,
the First in the Family program at Chattanooga
State, provides scholarships for students who
couldn’t attend college otherwise. Flora
Tydings, the school’s president, calls Germ “an
excellent role model to many of our students
who, like him, are the first in their family to Kevin Cook’s latest book is The Dad Report:
attend college.”
Fathers, Sons, and Baseball Families.
Today his schedule changes daily –
sometimes hourly – as he keeps up with the
duties of his new office. On his agenda, he says
he would like to see Rotary operate more like
a business. “We’ve been getting leaner, and I’d
like to speed that up. In January, for instance,
we’re going to hold our Board meeting in
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The celebration of
the century
In 2016-17, Rotary clubs will celebrate The Rotary Foundation’s centennial by
showcasing its rich history and good work. But what’s the best way to tell your
community about the Foundation’s track record of improving life in communities
worldwide, about End Polio Now, the Rotary Peace Centers, or your own club’s
global grant projects?
Pland a Rotary Day event focused on the Foundation. Here are some ideas
to get your club started - feel free to adapt them or come up with ideas of
your own. Whatever you do, encourage the community to be a part of it. And
be sure to prominently display your club name and The Rotary Foundation
centennial logo, and share your photos and stories on social media using#TR100
“The Rotary Foundation supports so many good projects,” saya John Germ,
who is RI president during this centennial year. “Rotarians often do these good
works without much publicity. This year we have the opportunity to create
awareness through publicity, especially through social medis, and to attract
more members and engage them in projects tot build a bette future.”
- Sponsor a centennial walk, run, or bicycle race
- Organize a centennial concert featuring local talent
- At a local festival, sponsor a Taste of Rotary booth that features foods
from various Rotary countries and provides information about Rotary and its
Foundation
-Set up a Foundation alumni reunion, inviting past Rotary Scholars and Group
Study Exchange and vocational training team members
- Organize a seminar with local experts discussing one of Rotary’s six areas
of focus
- At a community event, distribute bottled water bearing a label promoting
Rotary’s water and sanitation efforts
- Organize a drive to collect 100 items related to Rotary’s areas of focus books, water treatment kits, first aid kits - and donate them to local organizations
at a centennial event
- Plant 100 trees or create a communuity garden
- Hotd a 100-hour service marathon
- Organize a Rotary Day cleanup in a local park and encourage community
volunmteers to join in
Visit rotary.org/foundation100 for more resources. Order copies of the Foundation centennial
book, Doing Good in the World: The Inspiring Story of The Rotary Foundation’s First 100
Years, at shop.rotary.org
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D.3330 RI
ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ
D.3340 RI
ผวภ.เอกณรงค กองพันธ
D.3350 RI
ผวภ.เจสัน ลิม
D.3360 RI
ผวภ.อนุศิษฎ ภูวเศรษฐ
ทามกลางบรรยากาศของคํ่าคืนแหงการเฉลิมฉลองการเขารับตําแหนงของผูวาการภาค
3360 โรตารีสากล ที่โรงแรมวังทอง จ.ลําปาง
เสียงแสดงความยินดี การมอบชอดอกไม พรอมการบันทึกภาพเปนทีร่ ะลึก เปนภาพทีห่ ลาย
ทานพบปะมานับครัง้ ไมถว น แตทกุ ครัง้ พวกเราก็ยงั รูส กึ ตืน่ เตนยินดีไปกับผูบ ริหารชุดใหมทจี่ ะมาสาน
ตองานในอีกหนึ่งปขางหนา
เชนเดียวกันกับทีมงานของกองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยชุดใหมทจี่ ะประเดิม
กับงานนี้เปนงานแรก พรอมกับการพูดคุยแนวคิดของผูนําภาคทั้งสี่ทานมานําเสนอใหกับมวลมิตร
ในบรรยากาศที่แสนจะคึกคักไปดวยผูคนของงานราตรีผูวาการภาคที่จะตองเตรียมตัวขึ้น
เวที ทางกองบรรณาธิการก็ไดใชเวลาอันนอยนิดเพื่อที่จะพูดคุยกับทานผูวาการภาคฯ ถึง 4 ทาน
ซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาของการบริหารงานอีกหนึ่งปขางหนาตอจากนี้ ก็อาจจะทําใหไดเนื้อหาสาระไม
ครอบคลุมครบถวนเทาที่ควร
แตเมื่อไดรับฟงครบทุกประเด็นทําใหทราบไดวาทานผูวาการภาคฯ ทั้งสี่ทานไดเตรียมตัว
มาเปนอยางดี ทําใหสามารถถายทอดหัวใจของแนวทางของการบริหารที่จะเกิดขึ้นในปบริหารหนา
ไดคอนขางจะสมบูรณ
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รูปธรรมหนึ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนของการรวมมือกันระหวาง 4 ภาค ใน
ประเทศไทยนัน่ ก็คอื ทานผูน าํ ภาคฯ ของเราพรอมคูค รองไดเดินทางไปเปนเกียรติพรอม
ใหกําลังใจกันและกันตามงานสําคัญๆ เชน งาน DTA ของแตละภาค เปนตน
นอกจากความรวมมือเบื้องตนนี้แลว จากการพบปะพูดคุยสนทนาแลวพบวา
ยังจะมีความรวมมือระหวางกันและกันอีกหลายรูปแบบตลอดปบริหารฯ นี้ อาทิเชน
การอบรมผูนําเยาวชนรวม 4 ภาค (Joint RYLA) ที่ จ.นครปฐม (3330)
งาน Joint DC ที่เมืองทองธานีรวม 6 ภาค ทั้งสิงคโปรและมาเลเซีย โดยทาน
ประธานโรตารีสากลจอหน เจิรมจะมารวมเปนเกียรติในงานครั้งนี้ดวย (3350)
และจะมีการรวมมือกันระหวางภาคเกี่ยวกับการทําโครงการตางๆ ภาคที่มี
จุดแข็งมี International partner และเงินบริจาคมาก (3350) จะรวมกับภาคที่ยังคงมี
ชุมชนที่ตองการความชวยเหลืออยูมาก (3360) เปนตน
ในสวนของสมาชิกภาพสวนใหญจะมีนโยบายทีต่ รงกันก็คอื รักษาหรือคงไวของ
จํานวนสมาชิกเดิมเปนเบือ้ งตนและหาเพิม่ ในลําดับถัดไป โดยมีกลยุทธทแี่ ตกตางกันไป
เชน
ใชการเฉลิมฉลอง 25 ปของภาคเปนตัวกระตุน โดยตัง้ ใจใหสโมสรฯ ทีม่ สี มาชิก
ไมถึง 25 คนไปใหถึงเพื่อเปนการเฉลิมฉลองภาค (3330)
“We love, we care, we share”
“เมือ่ เรารัก เราหวงใย เมือ่ เราหวงใย เราแบงปน” ใหสมาชิกมีความรูส กึ อบอุน
ในรูปแบบของครอบครัวใหญ (3350)
การตัง้ สโมสรใหมโดยอาจจะมีสมาชิกเกาจากสโมสรฯ เดิมไปชวยเปนแกนหลัก
เพื่อสรางความเขมแข็ง (3340)
สําหรับหัวขอการประชาสัมพันธ หรือ Public Image ทุกทานเห็นพองตอง
กันถึงความสําคัญของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะ My Rotary ถือวา
เปนพันธกิจหลักของทุกภาคทีจ่ ะตองใชกลเม็ดทุกรูปแบบ ใหสมาชิกมวลมิตรโรแทเรียน
ไดเขาถึงและใชเปน
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แนนอนวาอุปสรรคทางดานภาษาและทักษะของการใชอปุ กรณคอมพิวเตอรกย็ งั
คงเปนปญหาอยู แตทุกภาคไดตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะ หลายๆ ภาคก็ประสบ
ความสําเร็จเปนที่นาพอใจ
ในสวนของการสื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน facebook, Line, website
ทุกภาคไดยอมรับและเห็นถึงความสําคัญของชองทางสือ่ สารใหมๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะ
เปนชองทางระหวางมวลสมาชิกแลว ยังเปนชองทางประชาสัมพันธสอื่ สารกับชุมชนอีกดวย
ภาคที่มี e-club ก็คอนขางแนชัด
วาจะมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ที่จะสามารถชวยดูแลสื่อออนไลน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

“We love, we care, we share”
“เมื่อเรารัก เราหวงใย
สําหรับโครงการเดนๆ ของแตละ
เมื่อเราหวงใย เราแบงปน” ภาคจะขอนํ
าเสนอเพียงบางสวน
เนื่องจากขอจํากัดของระยะเวลา
ใหสมาชิกมีความรูสึกอบอุนในรูปแบบ ในการพู
ดคุย
ย นรู  โครงการ
ของครอบครัวใหญ” สนัดบสนุา นการเรี
นการฝกภาษาอังกฤษที่

จะมีโครงการการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน (3340, 3360)
โครงการหนังสือและอบรมครูบรรณารักษ (3330) โครงการหนังสือเพื่อเด็กระดับอนุบาล
และชั้นประถม เปนโครงการที่นาจะกระจายไปในหลายๆ ภาคแลว (3340)
ด า นสุ ข ภาพ โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ก ารแพทย ใ ห กั บ โรงพยาบาลในพื้ น ที่ (3340)
โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกไต และโครงการจัดหาวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (3350)
โครงการนํ้าสะอาด ที่เชียงดาว (3360)
นอกจากจะแจกเครื่องกรองนํ้าแลว ยังหาแหลงนํ้าดวยการเจาะนํ้าบาดาลในบริเวณที่
ขาดแคลนดวย (3350)
ดานสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลเศษวัสดุทางการเกษตรดวยเครื่องสับ (3360)
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ในทีส่ ดุ เราก็มาถึงชวงทายของการพูดคุย ทานผูว า การภาคทัง้ 4 ทาน
พรอมแลวที่จะขึ้นเวที เพื่อรวมแสดงความยินดีตอทานผูวาการภาค 3360
ซึ่งในวันนี้เปนเจาภาพ และภาพที่ประทับใจเชนนี้ก็จะมีใหมวลสมาชิกไดเห็น
ครบทุกภาค
และเชื่อไดวาทุกทานพรอมที่จะเปน Our Leader นําแนวคิด
นโยบายที่ไดตระเตรียมมาเปนอยางดีนําไปสูรูปธรรมตลอดระยะเวลาการ
บริหารหนึ่งปตอจากนี้
เชนเดียวกับกองบรรณาธิการทีพ่ รอมจะนําเสนอถายทอดผลงานของ
Our Leader ตลอดระยะเวลาหนึ่งปตอจากนี้เชนกัน
ขอปดทายดวยบทสนทนาบางสวนของผูว า การภาคทัง้ 4 ทานทีท่ าง
กองบรรณาธิการไดพูดคุย
“หลายๆ ภาคจะประสบปญหาเรื่องสมาชิกภาพ คือจะมีคนคิดแต
เดินหนาหาสมาชิกเดินหนาหมดแตไมไดคิดเรื่องรักษา ทําใหไดคิดวาถาเรา
รักษาสมาชิก เหมือนเราเปนผูหญิงอยูบานเราเก็บหมดเลยเก็บรูรั่วเก็บทุก
อยางก็จะอยู เหมือนเงินถาปลอยออกก็หมด การที่เราจะเก็บสมาชิกอยูมีวิธี
เดียวคือการใหเขามีสวนรวม ใหเกียรติ”
- ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ 3330

“ปหนาเนนการทํางานเปนทีม ลดชองวางระหวางสโมสรกับภาค
มีการสํารวจเปาหมายและรับฟงความคิดเห็นของสโมสร เพือ่ จะนํามาวางแผน
โดยเริ่มเชิญคณะกรรมการภาค ผูชวยภาค และนายกรับเลือกไปอบรมที่
เมืองกาญจน เพื่อละลายพฤติกรรมและเตรียมความพรอมลวงหนา”

- ผวภ.เอกณรงค กองพันธ 3340

“ในโรตารีปญหาใหญๆ ไมมี มีแตปญหาหัวใจ เมื่อเราบริหาร
ในลักษณะบานเราก็จะไดครอบครัวที่อบอุน บางทานอาจจะบริหารดวย
กฎเกณฑ แตสําหรับผมจะบริหารดวยความยืดหยุน (Flexibilty) อะไรที่ขอ
อยูในกรอบชุมชนไดประโยชนผมยอมไดทั้งหมด”
- ผวภ.เจสัน ลิม 3350

“การเปนโรแทเรียนเปนสิ่งดี ถาเราคิดใหลึกๆ เราไดเยอะ ผมถือวา
โรตารีคือโรงเรียนฝกหัด (Training School) เราไดรูไดอะไรหลายๆ อยาง
ทัง้ การวางตัว บุคลิกภาพ (Personality) การพูดในทีช่ มุ ชน มิตรภาพ ไดเยอะ
มาก”
- ผวภ.อนุศิษฎ ภูวเศรษฐ 3360
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Our Guest

โดย อน.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี
สร.พะเยา

Stewardship
คุณ Thomas Woods เปนเจาหนาที่ TRF ในสํานักงานใหญ ทํางานมากวา10 ปใน
ตําแหนง Stewardship, Audit, Monitoring, District support ดูแล grant fund ของ TRF
ตรวจสอบและรับรายงานจาก Cadre สรุปและแจงผลการตัดสินของ TRF ใหผูเกี่ยวของทั่วโลก

ในโอกาสที่คุณ Thomas Woods ไดรับเชิญจากภาค 3360 โรตารีสากล ใหมาเพิ่มเติมความรูเรื่อง
การบริหารจัดการกองทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ระหวางวันที่ 20-25 พ.ค.
2559
ภาค 3360 ไดเชิญคุณ Thomas Woods รวมประชุมกับสโมสรโรตารีเชียงใหมและเยี่ยมชม
โครงการ Chiang Mai Trishaw GG#1415421 ของสโมสรโรตารีเชียงใหม มีโรแทเรียนจากสโมสรโรตารี
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหมมารวมดวยจํานวน 30 คนโดยประมาณ ไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากทีมผูนํา
ภาค ประกอบดวย DG (ผวภ.สุรศักดิ์ พฤษิกานนท) ARRFC (อผภ.วิชัย มณีวัชระเกียรติ) DRFC (อผภ.นพ.
วีระชัย จําเริญดารารัศมี) Stewardship Chair (อน.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี) Financial management
team (อน.วีระพงศ โตแสงชัยและอน.วิศิษฎ นักระนาด) Primary contact of GG#1415241 (อน.
จิตเมตตา นันทขวาง) และแขกอื่น
จากนั้นไดเขาสังเกตการณในการอบรมภาค 3360 ประจําป 2559-60 (DTA) ที่จังหวัดลําปาง
วันที่ 21-22 พ.ค.2559 และคุณ Thomas Woods ไดใหความรูเพิ่มเติมแกผูนําภาค 3360 จํานวน 37 คน
ในบายวันที่ 22 พ.ค.2559 มีผูแทนจากภาค 3330 3340 และ 3350 มารวมดวย
ทีมงานของนิตยสารโรตารีประเทศไทยไดสัมภาษณคุณ Thomas Woods ดวยคําถามงายๆ 2-3
คําถามและคุณ Thomas Woods ไดตอบคําสัมภาษณดังนี้
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กรุณาใหคาํ แนะนํา เกีย่ วกับการทําหนาที่ Stewardship
ของมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล
Stewardship มีหนาทีใ่ หความมัน่ ใจแกมลู นิธโิ รตารีของ
โรตารีสากล (TRF) วาโรแทเรียนผูไ ดรบั การสนับสนุนกองทุนของ
TRF จะมีการใชเงินสนับสนุนในการดําเนินโครงการตางๆ อยาง
ถูกวิธี เพื่อใหผูบริจาคเกิดความมั่นใจวาเงินที่บริจาคมานั้นไดมี
การใชจายอยางเหมาะสม ถูกตองและจะรวมการบริจาคเพิ่มขึ้น
อีก
ผมมีความภาคภูมใิ จมาก ในการทีไ่ ดเปนหนึง่ ในทีมงานที่
ทําหนาที่ ดูแล ปกปอง การใชเงินจาก TRF อยางถูกตอง ซื่อสัตย
และเปนไปตามแผนงานที่ไดนําเสนอ

1. Please introduce us to the Stewardship
of TRF....
Stewardship ensures the Rotary grant funds
are used in the manner in which they were intended.
A donor who is confident that funds are used in an
appropriate and responsible manner is more likely
to give to the Foundation again. I’m proud to be
a part of a team that ensures the integrity of grant
funds so that Rotarians and others who donate to
The Rotary Foundation have faith that their monies
are used as planned.

คุณ Thomas Woods มีบทบาท หนาที่อยางไร ในทีม

2. What is your role in Rotary Stewardship?
My role is with Rotary Stewardship. I am
part of a four member team, that is responsible
for supporting Rotary’s qualification requirements
including providing feedback on random and
operational audits and following up on allegations
of mismanagement or misuse of grant funds. We also
generate quarterly reports to ensure compliance with
grant reporting requirements, and oversee district
qualification.

งาน

ผมเปนหนึง่ ในสีข่ องทีม มีหนาทีใ่ หการสนับสนุนสโมสร
โรตารีใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ TRF รวมถึงการ
ใหขอมูลสะทอนกลับ หากตองไปตรวจสอบการจัดการกองทุน
เมื่อมีรายงานวา อาจมีการจัดการหรือใชเงินกองทุนไมตรงตาม
ขอกําหนด มีหนาที่ออกแบบการจัดทํารายงานใหเปนไปตาม
รูปแบบที่ TRF กําหนดไว และดูแลสโมสรโรตารีใหมีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนดของ TRF
และในการมาเยี่ยมชมภาค 3360 ในครั้งนี้ ไดเขารวม
สังเกตการณในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
และผูนําภาค เยี่ยมชมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก TRF
พบปะกับผูนําภาค ตลอดจนเปนผูใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องการ
บริหารจัดการกองทุน คุณ Thomas คิดวาประสบผลสําเร็จใน
การทําหนาที่หรือไม
ผมได รั บ การต อ นรั บ อย า งดี จ ากโรแทเรี ย น ใน
ประเทศไทย และพบวาสโมสรโรตารี ตางมีคณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไข
ที่ TRF กําหนด การมาเยีย่ มครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเฉพาะคือการให
ความรูเ พิม่ เติมในเรือ่ งการจัดการกองทุน และใหความรูว า การฝก
อบรมในเรื่อง stewardship จะเปนประโยชนในการเพิ่มความ
เขมแข็งของโรแทเรียนในการจัดการกองทุน และพบวาในการฝก
อบรมโรแทเรียนตางใหความสนใจและมีคําถามที่ดีมาก
ผมขอขอบคุณในการตอนรับที่ดีมากจากโรแทเรียนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง DRFC อผภ.นพ.วีระชัย จําเริญ
ดารารัศมี

3. In coming to Thailand, after visiting a
service project and meeting many Rotarians in DTA
seminar in D.3360 could you see your purposes of
visit has been achieved?
I have been welcomed by the Rotarians in
Thailand. There is a strong intent to comply with
the requirements of qualification. The purpose
of my visit is to provide additional training on
stewardship to help the districts strengthen their
grant management practices and to meet the
requirements of qualification.
Our session on stewardship and global grants
was very engaging, and the Rotarians had a lot of
good questions.

District Training Assembly
DTA ประสบการณที่ไดรับ

D.3330 RI

โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต
สร.กาญจนบุรี

นย.สุมาลี เนื้อออน
สโมสรโรตารีนราธิวาส

นย.สุพัตรา ยอมเจริญ
จากการไดเขารวมประชุม DTA ที่ผานมา สิ่งที่ สโมสรโรตารีสงขลา

ดิฉันไดรับคือความเขาใจที่มากขึ้น เราควรกลับมา งาน DTA ที่ผานมารูสึกดีมาก มีมิตรภาพที่ดีตอ
ทําอะไรกับสโมสรของเรา เราควรทําอะไรใหบรรลุ กันมากๆ ทุกการอบรมมีประโยชนตอการบริหาร
เปาหมายของภาค ประธาน 5 ฝายของสโมสรจะ นี้เปนอยางมาก
ตองบรรลุเปา การประชุม DTA ทําใหเราเดินทาง
เขาสูเปาหมายไดงายขึ้น ดิฉันจะนําความรูมาใช
ใหสุดความสามารถคะ

นย.เชาวลิต ทวีไทย
สโมสรโรตารีปาเลไลยก

นย.วิทยพงศ ศรีเพชร
สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

DTA ไดมากกวาความรูในเรื่องโรตารี พรอมแสดง
ถึงความมุงมั่น ความกลมเกลียว และเอาใจใส
ของสโมสรที่สงสมาชิกเขารวมการอบรม เพื่อจะ
ไดรับรูขาวสาร ปรับปรุงขอมูล และสําคัญที่สุด
คื อ ได แ บ ง ป น ประสบการณ ข องแต แ ละสโมสร
แต ที่ ข าดไม ไ ด คื อ มิ ต รภาพของสมาชิ ก ทั้ ง ใน
สโมสรและตางสโมสรที่ไดกันรวมคิดหลอหลอม
จิ ต ใจของผู  ใ ห สุ ด ท า ยคื อ ความน า รั ก ของชาว
โรแทเรียนทุกๆ พื้นที่หลายคนเจอกันเฉพาะใน
สื่อออนไลนแต DTA ทําใหเราไดมีโอกาสใกลชิด
พูดคุยแนะนําแบงปนประสบการณในการบําเพ็ญ
ประโยชนอยางแทจริง ดัง Four-Way Test ในขอ
“นําไมตรี ดีทุกฝาย” ดีใจที่ไดมา DTA และจะมา
ทุกๆ ปครับ

นย.ประพิณศรี กิจคา
สโมสรเหลืองกระบี่

ไดความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับโรตารีและเปน
พิเศษในเรื่องที่เขาอบรม เชน มูลนิธิโรตารี การ
เป น ผู  นํ า การพู ด ในที่ ส าธารณะ การใช
My Rotary และคูมือที่แจกมีประโยชนใชเพื่อ
เรียนรูและอางอิงไดดี
ประทั บ ใจท า นผู  ใ หญ ข องภาคที่ อํ า นวยความ
สะดวกในการสถาปนานายกสโมสรตางๆ รวมกัน
ในงาน DTA โดยที่ทานผูใหญของภาคไดใหเกียรติ
อยูร ว มงานเพือ่ ชืน่ ชมและเปนกําลังใหนายกทีผ่ า น
พนและนายกใหม นอกจากนี้ยังไดมิตรภาพจาก
เพื่อนในสโมสรและตางสโมสรอีกดวย

ปจจุบนั เวทีความรูท ตี่ อ งเรียนรูเ พือ่ เปนผูน าํ เปนสิง่
จําเปนอยางยิ่ง การจัดงาน DTA คณะผูจัดงานมี
ความพรอมทีส่ ามารถสรางแรงจูงใจ ใสใจในเนือ้ หา
เพิ่มสิ่งใหมๆ ใหความรูกับผูนําองคกรบําเพ็ญ
ประโยชนระดับสากลไดอยางดีเยี่ยม และผมเชื่อ
มัน่ วาความรูแ ละความเขาใจทีไ่ ดรบั จากการอบรม
ในครั้งนี้ผูนําทุกทานสามารถนําไปปฏิบัติในเวที นย.ยศกร เทพบุตร
ขององคกรโรตารีฐานะผูส โมสร ผูน าํ ภาคและนําไป สโมสรโรตารียะลา
ประยุกตใชกับเวทีในสังคมไทยไดอยางเปนอยางดี จากการที่กระผมไดเขารวมอบรม DTA ทําให
ผมไดเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีมากขึ้น โดย
เฉพาะในเรื่องของมูลนิธิฯ ซึ่งผมไดรับฟงการแชร
ประสบการณจากทานวิชัย มณีวัชรเกียรติ และใน
หอง “การฟง-การพูดในที่สาธารณะ” ผมก็ไดฝก
พูดในตอหนาสาธารณะชนจริงๆ ซึ่งความรูเหลานี้
สามารถนํามาใชในการพัฒนาตัวเองและใชจริงใน
สโมสร และสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องคือ การไดมิตรภาพ
เพิ่มขึ้นอยางมากมาย ทําใหกระผมไดรูวาการเปน
โรแทเรียนมิใชธรรมดาเลยจริงๆ ครับ

34 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

Our Voice
D.3340 RI

โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร
สร.อี-คลับ 3340

ไดรวมประชุม DTA งานนี้ทั้งสนุกและไดความรู และ
ประทับใจที่สุดก็ตอนแยกหองเฉพาะนายกรับเลือก
บรรยากาศในหองสนุกมาก ชวยกันทํากิจกรรม ทําให
เรานายกรับเลือกรุน 112 สนิทและเขาใจกันมากขึ้น
ขอบพระคุณ อน.ดร.อิสเรศณุชิตภ จันทรศรี ขอบคุณ
ทานอผภ.เกษมชัย นิธิวรรณากุล ที่ใหทั้งความรูและ
แนวคิดตางๆ

นย.วิทยา วีระกุล

สโมสรโรตารีมูลริเวอร

กระผมมีโอกาสไดรวมงาน DTA ไดรับองคความรู
ในการอบรมคณะกรรมการบริ ห ารสโมสร ในห อ ง
นายกและเลขาทําใหเขาใจอุดมการณแหงการบําเพ็ญ
ประโยชน ในการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณคาเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนับสนุน และวิธีการสงเสริม
การเสริมสรางความคุนเคยระหวางสมาชิก เพื่อการ
บําเพ็ญประโยชนและเปนการยกระดับจรรยาบรรณ
ในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณคาในการประกอบ
อาชี พ ที่ ยั ง คุ ณ ประโยชน แ ละการให โรแทเรี ย นทุ ก
คนในสโมสรไดภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการบําเพ็ญ
ประโยชน ต  อ สั ง คมที่ สํ า คั ญ การเพิ่ ม พู น ความเข า ใจ
ไมตรี จิ ต และสั น ติ สุ ข ระหว า งชาติ ด  ว ยมิ ต รสั ม พั น ธ
ของสมาชิกในธุรกิจและวิชาชีพ ที่มีอุดมการณในการ
บําเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน

อน.พรทิพย กุลพาณิชย
สโมสรโรตารีเมืองขลุง

การประชุม DTA ภาค 3340 “ประทับใจ” การตอนรับ
สุดยอดของทีมงาน ความรูที่ไดรับจากคณะวิทยากร
กระชั บ ฉั บ ไว การสถาปนาผู  ว  า การภาคเอกณรงค
กองพันธ สุดอลังการแสดงถึงความสามัคคีของชาว
โรตารี “สุขใจ” ในมิตรภาพที่มีใหกันตลอดไป

อน.วิวัฒน โภชนพานิชย

เจาภาพจัดไดดีมากๆ ทุกอยางเรียบรอยและสวยงาม
ไมอาจวิจารณอะไรไดมากกวานัน้ เพราะประสบการณนอ ย
แตสงิ่ ทีเ่ ห็นชัดเจนคือแขกทีม่ ารวมงานแสดงความยินดี
ตอการรับตําแหนงผูว า การภาค เอกณรงค กองพันธนนั้
มากจริงๆ มาจากไกลๆ กันทัง้ นัน้ แสดงใหเห็นถึงความ
มีมนุษยสัมพันธและนํ้าใจอันดีเยี่ยมของทาน ซึ่งเรา
นาจะนํามาศึกษาเอาเปนแบบอยาง ไดมโี อกาสเขารวม
ประชุมกลุมยอยหองโครงการบําเพ็ญประโยชน โดย
อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย เปนวิทยากร ตลอดครึง่ วัน
ในตอนเชาผานไปอยางรวดเร็วไมรูสึกเบื่อ บรรยากาศ
เปนกันเอง ทุกคนแสดงความคิดเห็นในหัวขอทีว่ ทิ ยากร
ยกขึ้นมานําเสนอซึ่งลวนแลวแตเปนประโยชนนาสนใจ
ยอมรับวาทานวิทยากรเกงมาก คําพูดทานนัน้ สรางแรง
บันดาลใจไดดี นอกจากทานจะเปนครูใหญของเด็กๆ ใน
โครงการหองสมุดของทานแลว ทานยังเปนครูของนองๆ
โรแทเรียนตลอดไปดวยคะ

สโมสรโรตารีจันทบูร

การประชุม DTA เปนการอบรมเจาหนาที่ทีมบริหาร
สโมสรทั้ ง 5 เหล า ได แ ก ประธานบริ ห ารสโมสร
ประธานสมาชิ ก ภาพ ประธานบํ า เพ็ ญ ประโยชน
ประธานประชาสัมพันธ และประธานมูลนิธิสโมสร
เพื่ อ เป น การพั ฒ นาเสริ ม ศั ก ยภาพของสโมสรและ
สมาชิกเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งปจจุบัน
การบริหารสโมสรจะใชเอกสารนอยมาก แตจะมาใช
Line, Internet, Facebook, และ Email แทน เรา
ก็จะประหยัดกระดาษ เปนการสื่อสารที่รวดเร็วและ
ประหยัดคาใชจาย
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการอบรมในครั้ ง นี้ คื อ
มิตรภาพในหมูมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน การหารายไดเขาสโมสรเพื่อทํากิจกรรม
ช ว ยเหลื อ สั ง คมแต ล ะท อ งที่ ชุ ม ชนความต อ งการ
ไมเหมือนกัน ในตัวเมืองหรือเมืองใหญตองการรถ
ดับเพลิง ชนบทตองการเครื่องกรองนํ้า โรงเรียนที่
หางไกลตองการหนังสือสงเสริมการเรียนการสอน บาง
โรงพยาบาลตองการเครื่องมือแพทยหรือเตียงคนไข
เปนตน ดังนั้นหลังจากอบรมแลวเราจะไดแนวทางเพื่อ
ไปปฏิบัติจริง ตรงตามเจตนารมณของโรตารีสากล

นย.วนิดา กองเกียรติกมล
สโมสรโรตารีนครพนม

ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด เข า ร ว มการประชุ ม เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
สโมสร ไดรับการตอนรับจากเจาภาพ ไดรับความรู
จากวิทยากรที่มากดวยประสบการณ ทําใหดิฉันและ
คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนมประทับ
ใจและจะนําความรูที่ไดรับนี้มาบริหารสโมสรใหบรรลุ
ประสิทธิผลอยางจริงจัง เพื่อสมกับ “โรตารีเกื้อกูล
เพื่อนมนุษย” ขอขอบพระคุณทุกๆ สิ่งที่ไดรับจากการ
ประชุมครั้งนี้

รทร.จิตติมา กฤษดาธิการ
สโมสรโรตารีศรีราชา

อน.อาภรณ ลิ้มธีระกุล
นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร
สโมสรโรตารีแหลมฉบัง

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแกน

จากการเขารวมประชุมอบรมเจาหนาที่บริหารสโมสร
ภาค 3340 ทีผ่ า นมายอมรับคะวาสโมสรโรตารีอดุ รธานี

เปนครั้งแรกที่ไดมารวมงาน DTA ไดรับความรูสึก
อบอุนทามกลางสโมสรและมวลมิตรที่ไมเคยรูจักมา
ก อ น ไม แ ปลกใจเลยที่ โรตารี เ ป น สั ง คมครอบครั ว
ที่อบอุน แนนเฟน ประทับใจมากคะ
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DTA ประสบการณที่ไดรับ

D.3350 RI

โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา
สร.สาทร

เชนนี้ ตองขอขอบคุณทีมงานผูบ รรยายทีท่ รงคุณวุฒอิ นั
ประกอบไปดวยทานอดีตผูวาการภาค อดีตนายก และ
โรแทเรียนทีเ่ สียสละเวลามาอบรมใหความรูก บั พวกเรา
ขอขอบคุณคณะกรรมการผูจ ดั งานฉลองฯ ภาคกลางคืน
ทุกคนทีเ่ นรมิตเวทีและบรรยากาศทีส่ นุกสนานและเต็ม
ไปดวยมิตรภาพเชนนี้ ขอขอบคุณและชมเชยจากใจครับ

ยั ง ได รั บ เกี ย รติ สู ง สุ ด จากคณะกรรมการเพลง
ประจํ า ป ข องภาค โดยได ใ ห ลู ก ๆ ของดิ ฉั น มี ส  ว น
รวมในการขับรองและบันทึกเสียงเพลงประจําปลง
แผนซีดเี พือ่ ใชในกิจกรรมตลอดปในปนี้ ทําใหรสู กึ วาเรา
เปนโรตารีกนั ทัง้ ครอบครัวคะ ขอขอบคุณจากใจจริงคะ

นย.ปราณี จีรพรชัย
สโมสรโรตารีกรุงเทพกลวยนํ้าไท

การอบรม DTA เปนการใหความรูแกกรรมการบริหาร
สโมสร ทํ า ให รู  เข า ใจในหน า ที่ ข องตนเป น อย า งดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีขอกําหนดในธรรมนูญและขอ
บังคับสโมสรมากมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโรตารี
สากล นโยบายของประธานโรตารีสากลและของผูวา
การภาค โดยการจัดการสโมสรดําเนินในทุกดานดวยดี
เตรียมเนือ้ หาวิชาการใหเหมาะสมกับเหตุการณปจ จุบนั
แกไขตามมติของสภานิติบัญญัติ ประธานฝกอบรม
และคณะใหกําลังใจ เอื้อเฟอ ใหเกิดประสิทธิภาพและ
พรอมที่จะใหความอนุเคราะห เอื้อเฟอ ความสามารถ
ความเขาใจใหกับนายกใหมทุกคน

นย.ปยบุตร ธรรมขันต
สโมสรโรตารีสาทร

งานอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีภาค 3350
ที่จัดขึ้นนั้นผมมีความประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้
ไมวา จะเปนในแงของเนือ้ หาทีจ่ ดั การอบรม บรรยากาศ
ในการใหผูเขาอบรมมีสวนรวมและความสนุก ตื่นเตน
ในงานฉลองภาคกลางคืน ในฐานะนายกรับเลือกที่
อาจจะยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการบริหาร
สโมสรโรตารีไมมากนัก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆ มิติที่ทางโรตารีสากลพยายามจะพัฒนาให
องคกรของเรามีความทันสมัยและนาสนใจสําหรับคน
รุนใหมที่จะเขามารวมอุดมการณบําเพ็ญประโยชน
เหนือตน การอบรมครั้งนี้ทําใหผมมีความเขาใจชัดเจน
ขึ้นมาก และจากการสอบถามคณะกรรมการที่มารวม
อบรม ก็ไดรับคําตอบที่คลายกันวา ไดรับความรูขอมูล
ทีเ่ ปนประโยชนในการทีจ่ ะนําไปปฏิบตั หิ นาทีข่ องแตละ
ทานเชนเดียวกัน
ภาคกลางคืนการฉลองผูว า การภาคคนใหม ผวภ.เจสัน
ลิม ผมในฐานะหนึง่ ใน 112 All star team ตองขอบคุณ
คณะกรรมการจัดงานที่ไดจัดคิวใหพวกเราไดมีโอกาส
รวมแสดงความยินดีกับทานเจสัน โดยการไดรวมอยูใน
ขบวนเรือเปดตัวผูวาฯ การเปดตัวยิ่งใหญอลังการสม
กับทานผูวาคนใหมจริงๆ การจัดงานในครั้งนี้ผมเชื่อวา
จะตองมีการเตรียมตัวการซักซอมอยางมากมายหลาย
รอบ ผลงานที่ออกมาถึงไดดีและประสบความสําเร็จ

นย.ณัฐกานต สถิตยพร
สโมสรโรตารีสวนหลวง

งาน DTA ป 2016-17 เปนอีกงานที่แสดงถึงความรวม
มือรวมใจของคณะกรรมการสโมสรเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทํางานรวมกัน ปนี้นับเปนมิติใหมของ
การบริหารงานซึ่งตางไปจากหลายปที่ผานมา ทั้งการ
ประกาศขอกําหนดในการรับสมาชิกใหม การประชุม
ที่ปรับเปนอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน การทําโครงการ
รวมถึงการสรางภาพลักษณใหสาธารณชนรับรูก จิ กรรม
บําเพ็ญประโยชนของโรตารีมากขึ้น
สวนที่นาประทับใจของปนี้คือการไดขึ้นไปประกาศ
เปาหมายของสโมสรซึง่ เปนการตัง้ เปาหมายรวมกันของ
คณะกรรมการฝายตางๆ ทีส่ มั ผัสไดถงึ การสนับสนุนอัน
เปยมดวยพลังและความอุนใจที่สงใหดิฉันเปนตัวแทน
ของสโมสรโรตารีสวนหลวงขึ้นไปประกาศอยางภาค
ภูมิใจ ทามกลางสายตาและการฟงของผูนําในสโมสร
ทุกทาน คือที่ที่อนุญาตใหความเปนไปไดในการเปน
ผูนําของดิฉันเกิดขึ้น และจะคงอยูตอไประหวาง 1 ป
ที่ดํารงตําแหนง

นย.สุภาภรณ เทพพรรธนะ
สโมสรโรตารีหนองแขม

ขาพเจาประทับใจในการจัดอบรม ที่คณะกรรมการ
ฝกอบรมภาคฯ ไดพยายามคัดสรรพิธีกรที่มีความรู
ความสามารถ มาใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโรตารี ทั้งนี้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขอกําหนดใน
ธรรมนูญ และขอบังคับสโมสร การมีกฎระเบียบขอ
บังคับเปนจํานวนมากเนื่องจากองคกรโรตารีไดกอ
ตั้งมาแลวถึง 111 ป เพื่อใหองคกรโรตารีอยูยั่งยืน
ตลอดไปและเพื่อปรับใหทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
การเรียนรูเ รือ่ งราวเกีย่ วกับโรตารีไมสามารถเรียนรูห มด
จากการอบรมเพียง 1 วัน ดังนัน้ ผูท เี่ พิง่ เขามาทํางานจิต
อาสา ในองคกรโรตารีจึงตองขวนขวายหาความรูจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน จาก Website หรือหนังสือคูมือ
ตางๆ และเรียนรูจ ากผูท ปี่ ระสบการณมากอน การเรียน
รูต า งๆ ไมมที สี่ นิ้ สุดตราบใดทีเ่ รายังเปนจิตอาสาในการ
เปนผูบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม ดังคําขวัญ
วา “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย”

นย.วรเดช ปญจรงคะ
สโมสรโรตารีสุขุมวิท

นย.อรวรรณ พรสกุลไพศาล
สโมสรโรตารีพระปกเกลาธนบุรี

เปนโอกาสอันดี ที่ไดเขารวมการอบรมคณะกรรมการ
บริหารในครั้งนี้ ทําใหดิฉันสามารถเขาใจในบทบาท
หนาที่ในการทํางานตามแนวทางของภาค เพื่อบรรลุ
เปาหมายในฐานะผูนําสโมสรตนเองและรวมมือกับ
ต า งสโมสรโดยวิ ท ยากรผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ การเข า ร ว ม
กิ จ กรรมนี้ ดิ ฉั น ได ป ระสบการณ ใ นอี ก มุ ม หนึ่ ง ได
พบปะเพื่ อ นผู  มี จิ ต อาสา ร ว มบํ า เพ็ ญ ประโยชน ใ ห
กั บ ชุ ม ชนและผู  ด  อ ยโอกาส ร ว มกิ จ กรรมบั น เทิ ง
ที่ ส นุ ก สนาน และในโอกาสนี้ ค รอบครั ว ของดิ ฉั น
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หลายคนมักพูดไปอบรมเจาหนาที่สโมสรของโรตารีก็
เหมือนเดิมเรือ่ งเดิม บางคนลงทะเบียนแตไมเขาหองอบ
รมไปชอปปง แทน แตสงิ่ ปรากฏชัดในการอบรมในครัง้ ที่
ผานมาคือเห็นความใสใจในรายละเอียดของโรตารีสากล
ที่ถายทอดมายังคณะกรรมการจัดงานที่ตองการสื่อให
เห็นถึงสิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเพือ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน เชน
ขอกําหนดหลายสวนใหสอดคลองตามความเหมาะสม
ของแตละสโมสร เอาคุณลักษณะของสโมสรนั้นๆ เปน
ทีต่ งั้ การปรับปรุงวิธกี ารเพือ่ ใหเกิดความรวมมือใหการ
ทําดีใหโลกใบนี้ซึ่งจะมีกระทบในทางที่ดีกับชุมชนมาก
ขึ้น อยากจะบอกวาเสียดายแทนทานที่ไมไดเขาอบรม
ดังนั้นครั้งหนาอยาพลาดนะครับ

Our Voice
D.3360 RI

โดย อน.อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน
สร.แพร

โรตารีที่มีแตมิตรภาพ มีแตความสุขและเรามีสายเลือด
สายเดียวกัน คือ “เลือดสีโรตารี”

นําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญและตั้งมั่นที่จะทํา
ประโยชนกับทองถิ่น และ RL อยางมีความสุขตลอดไป

นย.รัศนี นามวงค
สโมสรโรตารีฝาง

กอนมามีความกังวลวาเราจะทําหนาทีน่ ายกสโมสรไดดี
พอหรือ ทัง้ นีเ้ ปนงานใหมบางอยางไมกระจางชัดสําหรับ
เราแตเมื่อเขาอบรมคณะวิทยากรให ความรู ความชวย
เหลือเปนอยางดี My Rotary ทีท่ าํ มาแลวมีปญ
 หาไดรบั
การแกไขจนมัน่ ใจวาทําได การกอตัง้ สโมสรของเยาวชน
ก็ไดรบั คําแนะนําอยางดี ขอขอบคุณผูเ กีย่ วของทัง้ หมด
นีท้ าํ ใหงานนีส้ าํ เร็จ ดวยบรรยากาศอบอุน ดวยไมตรีจติ
อาหาร ทีพ่ กั ความรูค วามเปนผูน าํ ทีส่ ามารถนําไปใชได
จริง เห็นความเสียสละของทุกทานทั้งเวลาและทุน
ทรัพยเพือ่ อยากใหโลกเรานีน้ า อยูเ กือ้ กูลกัน มีมติ รภาพ
ความจริงใจ รักโรตารีจัง

นยก.ชัยณัฐ สิทธิมล
สโมสรโรตารีเชียงดาว

ในความรูส กึ สวนตัวผมแลวไดเพือ่ นและคู
มิตรตางสโมสร พัฒนาความรูในสิ่งที่ไมรูและไมเขาใจ
ใหทราบขอมูลในการทํากิจกรรมทั้ง GG, DG, LG ให
ถูกตอง รวมทั้งทราบถึงธรรมนูญโรตารี กฎขอบังคับ
ตางๆ ทีป่ รับเปลีย่ น สมาชิกในสโมสรไดทาํ กิจกรรมรวม
กันในทีมบริหารทัง้ นีก้ ารประชุม DTA ในครัง้ นีเ้ ปนการ
ทําความเขาใจรวมกันในการทํางานและทิศทางของ
สโมสรในปบริหารหนาที่จะมาถึงและขอขอบพระคุณ
ทีมคณะผูจัดงานและ SAA ที่จัดงานไดสมบูรณ

อน.ศิริลักษณ ไชยวงศ
สโมสรโรตารีชางเผือกเชียงใหม

ดีใจทีไ่ ดเขารวมการประชุม DTA ทีจ่ งั หวัด
ลําปางในครั้งนี้เพราะไดความรูใหมๆ ที่เกิดจากผลการ
ประชุมสภานิติบัญญัติที่ผานมา ไดรับรูถึงการทํางาน
ของโรตารีสากลวา การทํางานทุกอยางตองผานมติเห็น
ชอบของบอรดไมใชเปนการตัดสินใจของประธานโรตารี
สากลเพียงคนเดียว และเขาใจถึงเหตุผลของการขึ้นคา
บํารุงโรตารีสากลอีก 4 USD การจัดการประชุมจัดไดดี
กระชับเหมาะสมกับเนื้อหา
สวนงานสถาปนาผูวาการภาคในตอนเย็น
จัดไดดมี าก มีอาหารหลากหลาย บรรยากาศเปนกันเอง
มีมิตรภาพดีเยี่ยม ผูรวมงานทุกทานมีความสนุกสนาน
ระยะเวลาของการจัดงานเหมาะสมดีคะ

อน.ชญากานต พิทตระพันธ
สโมสรโรตารีพุทธชินราช

รทร.สงวน ซอนกลิ่นสกุล
ในการเข า ร ว ม DTA ในครั้ ง นี้ จั ด งาน สโมสรโรตารีเชียงของ

ได ดี ม ากค ะ ได รั บ ความรู  จ ากบรรยายท า นใหม ๆ
หลากหลายแงคิดมีความประทับทุกครั้งที่ไดเขารวม
อบรม บรรยากาศงานเลี้ยงกลางคืนจัดไดอยางกระชับ
มิตรภาพอบอุน การเขารวมอบรมนอกจากความรูที่
ไดเพื่อกลับไปปรับปรุงสมาชิกและสโมสรใหมีความ
มั่นคงยิ่งขึ้นยังไดรูจักสมาชิกตางสโมสร นายกใหม ได
แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ความสามารถเพื่อระดม
สมอง และทําใหภาค 3360 กาวเดินไปอยางมัน่ คง และ
สะดวกราบรื่น การอบรมในครั้งนี้ไดทําใหรูจักผูนําใหม
ของภาคและแสดงความยินดีกับผูนําภาคเพื่อใหนายก
ในปบริหาร 2559-2560 นําไปปฏิบัติและทําใหกาวไป
ในเปาหมายเดียวกัน การเขารวม DTA กี่ครั้ง ทุกครั้ง
มีความสุข อบอุนมีมิตรภาพทุกครั้ง เพราะเราคือบาน

ผมในฐานะเปนตัวแทนของสโมสรโรตารี
เชียงของซึ่งเปนสโมสรนองใหมอายุครบ 1 ป และได
เขามารวมกิจกรรม DTA มาแลวรวมครั้งนี้เปนครั้งที่
2 ความรูสึกที่ไดมาเปนโรแทเรียนและเขาอบรม DTA
ทําใหผมเห็นถึงการทํางานขององคกรที่เปนสากลมี
การเตรียมตัวที่จะสอนใหสรางคนใหเกิดเปนสภาวะ
ผูนําในการทําประโยชนใหเกิดกับสังคมทองถิ่น การ
บริการผูอื่นอยูเหนือตนเอง เปนการอบรม นยล. ผชภ.
คณะกรรมการ 5 ฝายของสโมสร มีวาระการทํางาน
1 ป สรางผูนํา บุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะใน
กิจกรรมตางๆ อบรม 2 ครั้งของผมอาจไมเขาใจโรตารี
ไดลึกซึ้งพอและมีความตั้งใจจะมาเขารวมกิจกรรมนี้
อยางตอเนื่องทุกๆ ป เรียนรูในสิ่งที่ยังไมเขาใจและจะ

นย.รัชดาภรณ กําเนิด
สโมสรโรตารีศรีสัชนาลัย

การมาอบรมในครั้งนี้ สิ่งที่ไดรับ
1.ได รั บ ความรู  เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
สโมสร
2.ไดพบปะพูดคุยกับตางสโมสร ไดมิตรเพิ่ม
3.ไดรับความสนุกสนานในคืนงานสังสรรค
4.ไดแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางในการบริหาร
สโมสรจากเจาหนาที่และเพื่อนตางสโมสร
5.เกิดจากแรงบันดาลใจในการดําเนินกิจกรรมตอไปใน
สโมสรของตนเอง
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Our Convention

D.3330
D.3340

กําหนดการประชุม ภาค 3330
เสารที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-17.00 น. / การอบรมเจาหนาสโมสรโรทาแรคทและ
อินเทอรแรคท ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อ. เมือง จ.ตรัง
เสารที่ 20 สิงหาคม 2559 / District Rotary Foundation Seminar and Club Trainer seminar
ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี
“โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวยนองไปเรียน”
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธจัดโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานให
แกนองๆ ที่ยากไรในโรงเรียนชนบท จํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนมี 36 คน มีอาจารย 2 ทานเปนทั้งครู
และนักการภารโรง โดยมอบทุนการศึกษา 36 ทุน เพื่อนําไปจัดหาอุปกรณ และชุดนักเรียนเอง พรอม
ทั้งมอบจักรยานแก โรงเรียน 10 คันเพื่อใหเด็กที่อยูไกลยืมไปใช เมื่อเรียนจบก็คืน เพื่อใหรุนนองๆ ยืม
ตอไป พรอมกันนี้ไดจัดอาหารกลางวันเลี้ยง ที่ ร.ร.บานยุบพริก ต.บอนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
“โครงการสุขอนามัยของแมและเด็ก”
สโมสรโรตารีสําโรงรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจัดกิจกรมใหความรูและบริการแกแม
และเด็กในพื้นที่ ณ สถานีอนามัย ต.สําโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
“โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน”
สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต และสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาทรวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ตจัดอบรมภาษาจีนพื้นฐานใหแกมัคคุเทศกทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1-29 กรกฎาคม
2559
“รวมนํ้าใจใหความรัก” (วันคลายวันเกิดโรตารีสากล)
วันที่ 23 กุมภาพันธของทุกปเปนวัน “รวมนํ้าใจใหความรัก”
(วันคลายวันเกิดโรตารีสากล)...เราจะรวมบําเพ็ญประโยชนใหสังคม.
.ป 2559 นี้สโมสรโรตารี E-Club ภาค3340 รวมแบงปนขาวของเครื่อง
ใชที่จําเปนและเลี้ยงอาหารใหผูอาวุโสยากไร ณ บานพักคนชราหนอง
คลา จ.จันทบุรี
“โครงการหองสมุดเพื่อนอง”
วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2559 สโมสรโรตารี บั ว ใหญ ส ง มอบ
หองสมุดใหแกเทศบาลเมืองบัวใหญ พื้นที่สวนสุขภาพเมืองดานนอก
จ.นครราชสีมา
“โครงการเครื่องกรองนํ้า”
สโมสรโรตารีเมืองเลย และสโมสรโรตารีอีสเทิรนซีบอรดมอบ
เครื่องกรองนํ้าใหกับโรงเรียนบานหวยไผจํานวน 1 เครื่อง และมอบ
เครื่องกรองนํ้าอีก 35 เครื่องใหกับชาวบานในพื้นที่บานหวยไผเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2559
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D.3350

“โครงการ ปน..ปนนํ้าใจเพื่อชุมชน”
สโมสรโรตารีหนองแขม
ไดรวมกับชุมชนจัดหาทุนเพื่อบําเพ็ญประโยชน โดยการจัด
กิจกรรมปนจักรยาน ในวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
รายไดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สโมสรโรตารีหนองแขม ได
จัดสรรออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. ซื้อเครื่องฟอกไต มอบใหโรงพยาบาล หลวงพอทวีศักดิ์
ชุตินธโรอุทิศ และใชในการอบรมประชาชนและผูปวยโรคไต
ใหรูจักวิธีปองกันและรักษาโรค
2. จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่มบริสุทธิ์สําหรับโรงเรียนในชนบทที่
มีคุณภาพนํ้าตํ่า
3. จัดทําโครงการฝกอาชีพใหชุมชน
4. จัดซื้อรถเข็นสําหรับผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

D.3360

Our Agenda

“โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดแพร”
ตัวแทนสโมสรโรตารีแพร เวียงโกศัย และสอง เขารวมประชุมกับเหลากาชาดและหนวยงาน
ตางๆ เพื่อเตรียมงาน ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ สโมสร
โรตารีทั้ง 3 สโมสรในจังหวัดแพร และหนวยงานตางๆ ในจังหวัดแพร เพื่อบริการดานทันตกรรมและ
สุขภาพใหกับประชาชนในเขตอําเภอรองกวาง สอง และหนองมวงไข รวมประมาณ 2,000 คน (ตลอด
โครงการ) โดยแบงเปนหนวยยอย 3 ครั้ง ในเดือน ก.ค. - ส.ค. และหนวยใหญ 1ครั้ง ในวันที่ 10 ก.ย.
59 โดยหนวยแรกจะจัดในวันที่ 27 มิ.ย.59 นี้
“โครงการ Global Grant เพื่อผาตัดตาตอกระจก”
นําโดยสโมสรโรตารีแมจันมูลคาของโครงการ 1.6 ลานบาท เปดการคัดกรองที่เทศบาล ต.แมจัน
มีผูเขารับการตรวจ 139 ราย 51 ราย เปนตาตอกระจก (สร.แมสาย ไดนําพาผูมาคัดกรอง 35 ราย) เรา
จะเปดการคัดกรองที่เทศบาล ต.จันจวา วันที่ 5 กรกฎาคม ผูปวยจะไดรับการผาตัดวันที่ 10 กรกฎาคม
ณ โรงพยาบาลแมลาว
“โครงการปลูกตนไม”
สโมสรโรตารี เชี ย งดาวจั ด กิ จ กรรมโครงการปลู ก ต น ไม ถ วายแม เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บานแมกะ หมู 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

รูจักศูนยโรตารีในประเทศไทย ผาน 2 ประธานฯ
โดย กองบรรณาธิการ

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ & อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล
ประธานศูนยโรตารีในประเทศไทย มีวาระ 2 ป เชน หนึง่ คือเปนการสรางความใกลชดิ และความสัมพันธทดี่ รี ะหวาง
เดียวกับกรรมการบริหารศูนยฯ อีก 26 คน เราไดพูดคุยกับ เจาหนาที่กับสมาชิกไปในตัวดวย
อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล ประธานคนใหมที่เพิ่งมารับหนาที่
และ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ที่เพิ่งจะละเกาอี้ประธานไป
RTM: ในปทผี่ า นมามีทงั้ โรแทเรียน เขามาขอคําแนะนํา
หมาด ๆ
เรื่อง My Rotary ที่ศูนยโรตารีฯ และทางศูนยฯ ออกไปชวยใน
การประชุมตางๆ ในปหนา อผภ.ชาญมีแนวนโยบายอยางไรบาง
RTM: ศูนยโรตารีฯ กอตั้งมาได 20 กวาปแลวแตยัง
อผภ.ชาญ: ตําแหนงบริหารในสโมสรเปลี่ยนแปลง
มีโรแทเรียนใหมที่ยังไมคุนเคยกับศูนยฯ ยังไมเคยใชบริการขอ ตลอด ความต อ เนื่ อ งและความชํ า นาญงานก็ ไ ม บ รรลุ ต าม
ใหชวยเลาวาศูนยฯ ทําอะไรบาง ชวยสนับสนุนโรแทเรียนได เปาหมาย การที่เราเขาไปชวยสอนเสริมสอนซํ้านี้ก็เปนเรื่อง
จําเปน ประกอบกับโรตารีสากลทํางานเปนเปเปอรเลสและมี
อยางไรบาง
อผภ.วิชัย: หนาที่หลักของเราคือใหการสนับสนุน แนวคิดใหมๆ เร็วมาก เปนไปไมไดที่ทุกสโมสรจะตามไดทัน
โรแทเรียนในทุกๆ เรื่องที่รองขอมาทุกเรื่องที่เราสามารถทําให ศูนยฯ เองซึง่ อยูต รงกลางมีกลุม บุคคลทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ได และประสานงานใหได เราเปนตัวเชื่อมระหวางโรแทเรียน มีความพรอมที่จะออกไปชวยใหคําแนะนําได
ไทยกับโรตารีสากล กับโรแทเรียนตางประเทศ แตโดยภาพรวม
เราสนับสนุนตามทีข่ อมาทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะผูท กี่ าํ ลังกาวเขามา
RTM: ศูนยโรตารีฯ บริการสมาชิกโรตารีทงั้ 4 ภาค มา
หรือทําหนาทีใ่ นระดับภาค เชน ผูว า การภาค นอกเหนือไปจาก นานนับ 20 ป คงจะมีงานเบื้องหลังที่ทําแตไมคอยมีใครทราบ
การแปลเอกสาร คูมือตาง ๆ เปนภาษาไทยซึ่งเปนหนาที่
อผภ.วิชัย: ตัวผมเองมักจะนําเสนอเรื่องการทํางาน
หลักของเราอยูแลว
เชิงลึก อยางเรื่องของการเขาไปชวยสนับสนุนการทํางานของ
ระดับภาค และแมแตสิ่งที่มองไมเห็น ที่ผมมักจะคุยกับสมาชิก
RTM: เรื่องที่รองขอสวนใหญเปนเรื่องอะไร
ตอนที่นําเสนอเรื่องของขึ้นคาบํารุงศูนยโรตารีฯ วา “คุณรูหรือ
อผภ.วิ ชั ย : ส ว นใหญ จ ะขอให ช  ว ยในสิ่ ง ที่ เขาไม ไมวานิตยสารโรตารีของเราตองแจกจายออกไป 8 พันกวาเลม
สามารถทําได เชน วันนีโ้ รตารีสากลเปดใช My Rotary, Rotary ใครเปนคนดําเนินการพิมพชื่อ ใสซอง สงไปรษณีย สิ่งเหลานี้
Club Central เนื่องจากเปนภาคภาษาอังกฤษจึงคอนขาง เดิมทีทําจากขางนอกแตตอนนี้ดําเนินการอยูที่ศูนยโรตารีฯ”
ประสบปญหา นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราไดรบั การรองขอใหชว ยเหลือ บาง คนทีไ่ มเคยเดินเขามาในศูนยโรตารีฯ ก็จะไมเคยเห็นการทํางาน
ครั้งมีปญหาการใชงานระบบหรือตองการเอกสารสักฉบับหนึ่ง ของเจาหนาที่โดยตรง แมแตการไปชวยเหลือการประชุม บาง
แตไมรูวาจะหาไดจากที่ไหน สิ่งที่เขานึกไดก็คือศูนยโรตารีฯ
ครั้งเจาหนาที่ตองไปชวยจัดของใสถุงสําหรับแจก ชวยติดตั้ง
เรือ่ งการทํางานในระบบออนไลนทางโรตารีสากลเนน อุปกรณการประชุมพวกโนตบุค เครื่องแอลซีดี หรือแมแตจัด
มากขึ้น ทําใหเราไดรับคําขอใหชวยมากขึ้น ซึ่งก็เปนขอดีอยาง โตะประชุม นี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่สมาชิกไมเคยเห็น จะเห็น
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แตวา ศูนยฯ มานะ มาแสดงเอกสารนะ แคนนั้ เอง แตจริงๆ แลว
การเดินเอกสารระหวางหองประชุม การเขาไปสนับสนุนในหอง
ประชุมยอยตางๆ เราจะเขาไปชวยสนับสนุนทุกที่ที่มีชองวาง
เหมือนเปนนอตตัวเล็กๆ ของเครื่องจักรที่มองไมเห็น ผมวา
นอยคนนักที่จะรูถาไมไดเขามารับสัมผัสโดยตรง ในอนาคตคง
ตองเปดเผยสิ่งเหลานี้ใหคนรูมากขึ้น
อผภ.ชาญ: สิ่งที่ อผภ.วิชัย พูดมาตรงประเด็นมาก
ในความคิดของผม จากที่สังเกตหางๆ กอนมารับตําแหนงนี้
ผมจะตองสานตอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับวงการโรตารี
ในประเทศไทยตอไป
RTM: การประชุม DC ที่ผานมาไดอนุมัติใหขึ้นคา
บํารุงศูนยฯ เปน 510 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
เสนอมา ศูนยฯ จะมีนโยบายหรือการปรับปรุงใหมๆ อะไรบาง

วาอีก 80 % ที่อยูรอบนอกเขาทําไมไดหรือทําไดไมเต็มที่หรือ
ขาดประสบการณอะไรตางๆ ผมวางานหนักคือโรแทเรียน
ทีอ่ ยูร อบนอกเหลานัน้ ซึง่ ถือเปนหนาทีท่ คี่ อ นขางทาทาย ทัง้ นี้
ทัง้ นัน้ ตองมาสัมผัสจะรูว า เจาหนาทีเ่ ราทําอะไร แลวจะเดินหนา
อยางไรตางหาก
อผภ.ชาญ: สิ่ ง ที่ อ ยากจะเสริ ม คื อ อยากจะเชิ ญ
โรแทเรียนทีอ่ ยูไ กลๆ มาแวะเยีย่ มชมศูนยโรตารีฯ มาใหเราเลีย้ ง
กาแฟ ใหมาสัมผัส มารับรูวาเราทํางานกันอยางไร แลวเขาควร
จะใชชองทางไหน ติดตออยางไรเมื่อตองการความชวยเหลือ
อผภ.วิชัย: จริงๆ อยากใหมีแขกมาเยี่ยม อยางนอย
มีสมาชิกในประเทศไทยมาเยี่ยมศูนยโรตารีฯ เพราะผมถือวา
สมาชิกทั่วประเทศไทยรวมกันสราง เพราะเจาหนาที่ทุกคนก็
คือ สวนหนึ่งของสโมสรโรตารีแลว ฉะนั้นทุกคนควรเขามาดูใน
สิ่งที่เขารวมลงทุนมากกวา

อผภ.วิชัย: เบื้องตนตองคุยกอนวาการที่มีการขอขึ้น
คาบํารุงศูนยฯ อีก 150 บาท นั้น มาจากการประเมินรายรับ
รายจายที่จะเกิดขึ้นในอีก 5-10 ปขางหนา เงินที่เราเรียกเก็บ
จากคาบํารุงสมาชิกนั้นไมเพียงพอและไมรองรับกับเศรษฐกิจ
การไดรับอนุมัติทําใหเราตองกลับมามองวาการทํางานของ
เจาหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของกรรมการตองเปนไปใน
เชิงรุกใหมากกวานี้ โดยเฉพาะในภาคสนาม การทํางานที่จะ
ตองตอบรับกับเทคโนโลยีใหมๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เราตองปรับขบวน
เจาหนาที่ใหมใหสอดรับกับเรื่องนี้
เราเริ่มปรับในสวนของอุปกรณบางอยางแลว และ
ตอไปเราตองมองวาจะพัฒนาคนของเราอยางไร การใหความรู
แกบุคลากรของเราเปนเรื่องที่สําคัญมาก เราตองทํางานเชิงรุก
ทําอยางไรใหสมาชิกรูเรื่องโรตารีมากที่สุด นี่คือแนวคิดของผม
อผภ.ชาญ: ผมเคยคิดวาจะเอาอะไรมาวัดผลการ
ทํางานของเจาหนาที่ กอนหนานี้ไมมีศูนยโรตารีฯ เราก็ไมไดงม
เข็มซะทีเดียว โรตารีสากลมีฝา ยสนับสนุนงานของเราซึง่ ปจจุบนั
ก็ยงั มีอยู ถาเราเอาตัวนัน้ มาจับกับกิจกรรมทีศ่ นู ยโรตารีฯ ทําเรา
ไมดอยกวาเขาเลย
อผภ.วิชัย: ศูนยโรตารีฯ เปรียบเหมือน Club &
District Support แตพูดภาษาไทยเทานั้นเอง
อผภ.ชาญ: ซึ่งก็จะทําใหโรแทเรียน ไมตองแปลง
ภาษาอะไรมากใชศูนยโรตารีฯ จะสามารถทําใหเปนความคิด
อันหนึ่งอันเดียวกัน ของโรแทเรียนทั่วโลกไดใกลเคียงที่สุด ซึ่ง
ก็เปนประโยชนอยูแลว
อผภ.วิ ชั ย : สิ่ ง ที่ ผ มสั ง เกตอยู  ข  อ หนึ่ ง เนื่ อ งจาก
มีสโมสรโรตารีอยูทั่วประเทศไทย มีสมาชิกหลากหลาย มี
สมาชิกกลุมหนึ่งมีแนวคิดทําเองไดทุกอยาง แตเราลืมมองไป

RTM: 2 ปที่ผานมากับหนาที่ประธานศูนยโรตารีฯ
เปนอยางไรบาง
อผภ.วิชัย: ผมเปนอยากประธานตอ แตเขาไมให
เปน ชอบมากกับการไดอยูที่นี่เพราะผมวามันเปนเหมือนการ
ทํางานกับครอบครัว อบอุน ทุกคนทํางานดวยใจ ถาเปนไปได
ถามีโอกาสเปนประธานไดอกี ก็จะเปน แตมนั ก็เปนไปตามวาระ
สุดทายอยากจะบอกวาคณะกรรมการบริหารเปน
เพียงผูก าํ กับดูแลนโยบาย เปนผูท คี่ อยใหกาํ ลังใจคอยสนับสนุน
เจาหนาที่ คนทีท่ าํ งานจริงๆ จะเปนเจาหนาทีท่ งั้ หมด การทีเ่ รา
เขามาทีศ่ นู ยฯ บอยๆ ไดพดู คุยกับเจาหนาที่ ผมวาก็เปนการเพิม่
กําลังใจอยางหนึ่ง โดยที่เราไมรูตัวเหมือนกัน
RTM: ถาทานอยูในลิฟทแลวมีคนถามวาศูนย
โรตารีฯ คืออะไร ทานจะใหนิยามสั้นๆ วาอยางไร
อผภ.ชาญ: ศูนยโรตารีฯ คือการเขาใจถึงองคกรของ
โรตารี ทีป่ รับเปลีย่ นตลอดเวลาในภาคภาษาไทย โดยไมตอ งไป
เรียนรูกับโรตารีโดยตรง
อผภ.วิชัย: ศูนยโรตารีฯ คือทรัพยากรที่โรแทเรียน
มีอยู ที่จะใชมันได
ขอบคุณทาน อผภ.ชาญและอผภ.วิชัย วันนี้ภาพ
ของศูนยโรตารีฯ ในสายตาของทานคงจะชัดเจนขึ้น มิใชเพียง
โรแทเรียนเทานั้นที่ตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตามการเปลี่ยนแปลง
ของโรตารี เจาหนาที่ศูนยฯ เองก็ตองเรียนรูไปดวยกันกับทาน
หรือใหมากกวา เพือ่ บริการทีด่ ขี นึ้ ฉับไว ทันใจยิง่ ขึน้ ตองลองมา
สัมผัสเองจึงจะรูว า มีทรัพยากรโรตารีภาคภาษาไทยไวใหบริการ
อยูที่ทานจะเลือกใชอยางไร
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บรรณาธกิาร
นติยสารโรตารี

กรรมการแปล
อผภ. สมภพ ธรีะสานต

หองสมดุ

ประชาสมัพนัธ

การเงนิ

อน. วาณชิ โยธาวธุ

อผภ. สรุตัน บวัวนั

อผภ. อนรุกัษ นภาวรรณ

อผภ. วชิยั มณวีชัรเกยีรติ

อผภ. รฐัประทปี กรีตอิไุร

RID ดร. เสาวลกัษณ รตันวชิช

ผวภ. จฑุาทพ
ิ ย ธรรมศริพ
ิ งษ

อผภ. ธรีะนนัท วงศหลอ

ผวล. นพ. พรีะ ฟารมไพบลูย

ผวภ. เอกณรงค กองพนัธ

อผภ. ธงชยั ลอตระกานนท

อผภ. ววิฒ
ั น พพ
ิ ฒ
ั นไชยศริิ

ผวล. อรอนงค ศริพ
ิ รมนสั

DG Jason Lim

อผภ. สชุาดา อทิธจิารกุลุ

PDG Alex P. Mavro

อผภ. ประวทิย โรจนขจรนภาลยั

อผภ. ไชยไว พนูลาภมงคล

ผวล. มารศี สกลุหลวิ

ผวภ. อนศุษิฏ ภวูเศรษฐ

อผภ. สรุศกัด์ิ พฤกษกิานนท

ผวล. นธิิ สงูสวาง

PRIP พชิยั รตัตกลุ

PRID นรเศรษฐ ปทมานนัท

อผภ. โกวทิ สวุรรณสงิห

อผภ. มานติ วงษสรุยีรตัน

อผภ. ชาญชยั วศิษิฏกลุ

อผภ. ไพโรจน เออ้ืประเสรฐิ

เลขานกุาร

คณะที่ปรึกษา
อผภ. สมภพ สขุสงิห

อผภ. ชยัสนิ มณนีนัทน

ตัวเลข (25 ก.ค. 59 - www.rotary.org)
ภาค
3330
3340

3350

3360

รวม

สมาชิก
สโมสร

2,858
108

1,439
66

8,290
334

2,448
100

1,545
60
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Doing Good

ทำดีในโลก

in the world.

WheelChair
for Disabled

RICD Wheelchair Project
โครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณการแพทยสําหรับเด็กและคนพิการ
สถานที่ติดตอ
สโมสรโรตารีอุตรดิตถ
นย.สุรพล โกศลดิลกกุล 081-9722043
อน.วีระศักดิ์ วารีย 081-7278313
อน.นงนุช อิ่มอุระ 081-8888955
ป 2552-2555 จํานวน 260 คัน
ป 2558-2559 เปนของขวัญ แกชาวโลก จํานวน 721 คัน พรอมอุปกรณ 678 รายการ
สโมสรโรตารีที่รวมโครงการ : ลําปาง ดอยพระบาท แมวัง เมืองเกาะคา เถินดาวนทาวน เชียงของ แพร กาญจนบุรี มณีกาญจน
พิชัย กระบี่ อาวลึก หนองแค

