การปรับปรุงนโยบายโรทาแรคท์เมื่อเร็วๆ นี้
สภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารีปี 2562 ได้แก้ไขธรรมนูญของโรตารีสากลเพือ่ ให้สโมสรโรทาแรคท์เป็ นสมาชิก
ประเภทหนึ่ง หลังจากทีไ่ ด้มกี ารลงมติเรื่องทีส่ าํ คัญไปแล้วในเดือนเมษายน ประธานโรตารีสากลมาร์ค มาโลนีย์
ได้แต่งตัง้ คณะทํางานเฉพาะกิจเพือ่ ยกระดับโรทาแรคท์ขน้ึ มาซึง่ ประกอบด้วยโรทาแรคเทอร์และโรแทเรียน
เพือ่ ให้คาํ แนะนําข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับนโยบายเพือ่ แสดงถึงสถานภาพทีไ่ ด้รบั การยกระดับใหม่ของ
โรทาแรคท์ ในการปรึกษาหารือทุกขัน้ ตอนของคณะทํางานเฉพาะกิจ มีเป้ าหมายทีส่ ําคัญคือการเรียนรูส้ งิ่ ที่
โรทาแรคเทอร์ตอ้ งการจากการเป็ นสมาชิก และเพือ่ ให้พวกเขามีโอกาสในการปรับแต่งให้การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทีส่ าํ คัญเหล่านี้เป็ นรูปร่างขึน้ มาโดยผ่านการสํารวจและกลุ่มเป้ าหมาย

มติ ที่สาํ คัญเกี่ยวกับโรทาแรคท์ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อเดือน
ตุลาคม 2562
ในเดือนตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้เปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กีย่ วกับโรทาแรคท์
ตามทีไ่ ด้รบั คําแนะนําจากคณะทํางานเฉพาะกิจเพือ่ ยกระดับโรทาแรคท์ เรียนรูเ้ พิม่ เติมจาก
• รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กีย่ วกับโรทาแรคท์ซง่ึ จะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
• การเปลีย่ นแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ซง่ึ จะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
• การเปลีย่ นแปลงข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ซง่ึ จะมีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ด้านล่างนี้คอื การเปลีย่ นแปลงทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับโรทาแรคท์และคําถามทีพ่ บบ่อย ซึ่งจะช่วยให้ความถึง
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อประมวลนโยบาย มีผลใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
• สโมสรโรทาแรคท์สามารถก่อตัง้ สโมสรใหม่โดยจะมีหรือไม่มผี อู้ ุปถัมภ์กไ็ ด้
• สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกสโมสรโรทาแรคท์อ่นื ๆ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ได้
• สโมสรโรทาแรคท์สามารถเปิ ดกว้างแก่คนหนุ่มสาวทีม่ อี ายุอย่างน้อย 18 ปี
• นโยบายของโรทาแรคท์จะเปลีย่ นจากคําว่า “โปรแกรม” ในบทที่ 5 เป็ นคําว่า “สโมสร” ในบทที่ 2
ซึง่ แก้ไขแล้ว
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์จะได้รบั การ
แก้ไขเพือ่ แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงของนโยบายเหล่านี้
• ภาคโรตารีทุกภาคควรให้โรทาแรคเทอร์เป็ นกรรมการในคณะกรรมการของภาค
มติทส่ี าํ คัญอื่นๆ
• โรทาแรคเทอร์จะต้องจ่ายค่าบํารุงรายหัวในอนาคต แต่ยงั ไม่มกี ารกําหนดว่าจะเก็บจํานวนเท่าใด
และเริม่ เก็บเมื่อใด
• ประธานโรตารีสากล คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี ควร
พิจารณาว่าโรทาแรคเทอร์จะให้คาํ แนะนําแก่พวกเขาอย่างไรได้บา้ งเกีย่ วกับเรื่องของโรทาแรคท์
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• โรตารีสากลได้กําหนดเป้ าหมายสําหรับโรทาแรคท์ ดังนี้
- เพิม่ จํานวนโรทาแรคเทอร์ทร่ี ายงานต่อโรตารีให้ได้ 100% ภายในปี 2565
- เพิม่ จํานวนโรทาแรคเทอร์ทร่ี ายงานชื่อแล้วซึง่ เข้าร่วมในสโมสรโรตารีให้ได้ 20% ภายในปี
2565
- เพิม่ จํานวนโรทาแรคเทอร์ทร่ี ายงานต่อโรตารีให้ได้ 1 ล้านคนภายในปี 2572

คําถามที่พบบ่อย

มติ เหล่านี้ เป็ นมาอย่างไร?
ในหลายปี ทผ่ี ่านมา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการต่างๆ โรแทเรียน และ
โรทาแรคเทอร์ทวโลกได้
ั่
พดู คุยกันถึงวิธกี ารทีจ่ ะยกระดับโรทาแรคท์และยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็ นเพือ่ น
ผูร้ ่วมบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี โรทาแรคเทอร์ได้เสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริหารผ่าน
คณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากลในการประชุมโรทาแรคท์ประจําปี ก่อนการประชุมใหญ่และผ่านการ
สํารวจออนไลน์และกลุ่มเป้ าหมาย และถึงเวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารแล้ว
เราเคยได้ยนิ ว่าโรทาแรคท์เป็ นมากกว่าโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมาอย่างมากมาย และโรทาแรคเทอร์ก็
ต้องการความยืดหยุ่นมากขึน้ มีผลงานและการบําเพ็ญประโยชน์มากขึน้ และได้รบั การยกย่องมากขึน้ จาก
โรตารีเกี่ยวกับงานทีพ่ วกเขาทําได้อย่างน่าทึง่ ในสโมสร ในภาค และระหว่างภาค หลังจากทีป่ ระชุมสภานิติ
บัญญัตขิ องโรตารีในปี 2562 ได้ลงมติทจ่ี ะยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็ นสมาชิกภาพประเภทหนึ่งอย่างเป็ น
ทางการ ประธานโรตารีสากลได้แต่งตัง้ คณะทํางานเฉพาะกิจเกีย่ วกับการยกระดับโรทาแรคท์ขน้ึ มาเพือ่
ปรึกษาหารือถึงวิธกี ารทีจ่ ะปรับปรุงนโยบายของโรทาแรคท์ เพือ่ ให้สะท้อนถึงสถานภาพใหม่และสร้าง
ประสบการณ์การเป็ นสมาชิกทีม่ นี วัตกรรมและมีความยืดหยุ่น รวมทัง้ มีการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
เหตุใดจึงมีมติ เหล่านี้ ขึ้นมา
โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ได้พจิ ารณากันถึงความสําคัญของโรทาแรคเทอร์ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวโรตารี เป็ น People of Action และเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญของแผนปฏิบตั กิ ารใหม่ของเรา มติทส่ี าํ คัญ
เหล่านี้แสดงถึงแนวทางทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในกลุ่มสโมสรโรทาแรคท์ ยกระดับโรทาแรคท์เป็ นสมาชิกประเภทหนึ่ง
ควบคู่ไปกับสโมสรโรตารี (มีความเป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของสโมสรและประโยชน์ของสมาชิก) และ
ส่งเสริมความยืดหยุ่น นวัตกรรมและความหลากหลายให้มากขึน้ ภายในโรทาแรคท์
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีผลทันทีหรือไม่?
ไม่ใช่ การเปลีย่ นแปลงต่อประมวลนโยบายของโรตารีจะยังไม่มผี ลจนกระทังถึ
่ งวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เวลาในการพิจารณาทบทวนและอภิปรายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในสโมสรและในภาคของท่าน
แน่นอนล่ะ เรารูว้ ่าการเปลีย่ นแปลงจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการและเราส่งเสริมสโมสรและภาคให้ใช้เวลาใน
การพัฒนาแผนงานทีจ่ ะปรับปรุงข้อบังคับและผนวกรวมการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ในช่วงระยะหนึ่ง
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เราจะค้นหานโยบายต่างๆ เกี่ยวกับโรทาแรคท์ได้ที่ไหน?
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป ประมวลนโยบายของโรตารีในบทที่ 2 เรื่อง “สโมสร” จะมีการ
ปรับปรุงในมาตรา 12 หัวข้อ “สโมสรโรทาแรคท์” นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับโรทาแรคท์ซง่ึ ปั จจุบนั อยู่ในบทที่ 5
เรื่อง “โปรแกรม” ภายใต้มาตรา 41.040 จะถูกตัดออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ฉันจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่?
ได้ ท่านสามารถพิจารณานโยบายทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่เดีย๋ วนี้ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงกับผูน้ ําสโมสรและผูน้ ําภาค หากมีคาํ ถามโปรดส่งไปที่ rotaract@rotary.org
เราจะต้องปรับธรรมนูญและข้อบังคับของโรทาแรคท์ให้เป็ นปัจจุบนั เมื่อใด?
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์จะถูกปรับให้เป็ นปั จจุบนั ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมี
เพียงคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านัน้ ทีส่ ามารถแก้ไขธรรมนูญได้ ซึง่ ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรทาแรคท์จะใช้กบั สโมสรโรทาแรคท์ท่ี Active ทัง้ หมดโดยอัตโนมัติ และในขณะเดียวกัน ข้อบังคับทีแ่ นะนํา
ของสโมสรโรทาแรคท์กจ็ ะถูกปรับให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย และสโมสรควรจะปรับข้อบังคับให้เข้ากับสโมสรเพือ่ ให้
เป็ นไปตามความต้องการด้วย
เหตุใดจึงมีการตัดการจํากัดอายุสูงสุดของสมาชิ กโรทาแรคท์ออกไป?
สโมสรโรทาแรคท์ยงั คงมีจุดมุ่งหมายสําหรับผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อย การตัดขีดจํากัดอายุสงู สุดของสมาชิก
โรทาแรคท์ออกไปทําให้ผคู้ นสามารถเลือกทีจ่ ะมีประสบการณ์ในสโมสรทีพ่ วกเขาต้องการโดยไม่จาํ กัดอายุ
จากนโยบายในปั จจุบนั โรทาแรคเทอร์มกั จะต้องลาออกจากโรทาแรคท์ก่อนทีจ่ ะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมสโมสร
โรตารีหรือก่อนทีพ่ วกเขาจะรูส้ กึ ว่าพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมในสโมสรโรตารี เมื่อเป็ นเช่นนัน้ พวกเขาก็ออกจาก
ครอบครัวของโรตารีไป
การจํากัดสมาชิกภาพของโรทาแรคท์ในกลุ่มผูท้ ม่ี อี ายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า ถูกมองแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละภูมภิ าค ในบางแห่ง สมาชิกมักจะรูส้ กึ ว่าการจํากัดอายุควรจะถูกยกเลิก ในบางแห่งอาจจะต้องการให้มี
อายุน้อยลง หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะทํางานเฉพาะกิจการยกระดับโรทาแรคท์และคณะ
กรรมการบริหารได้มมี ติว่า เป็ นเรื่องสําคัญยิง่ ทีจ่ ะให้โรทาแรคเทอร์มคี วามยืดหยุ่นทีจ่ ะตัดสินใจเองว่าเมื่อใดที่
พร้อมจะลาออกจากโรทาแรคท์ โรทาแรคเทอร์สว่ นใหญ่ทเ่ี ราได้ทาํ การสํารวจความคิดเห็นเชื่อว่าการตัด
ขีดจํากัดของอายุออกไป จะช่วยพัฒนาหรือไม่เปลีย่ นแปลงประสบการณ์ในสโมสร และพวกเขายังกล่าวว่าจะ
ยังคงเข้าร่วมในสโมสรโรตารีในอนาคตด้วย
โรทาแรคเทอร์จะยังคงได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นโรแทเรียนหรือไม่?
ใช่ แน่นอน! โรทาแรคเทอร์ได้รบั การส่งเสริมให้เข้าร่วมในสโมสรโรตารีซง่ึ จะเป็ นการเสนอประสบการณ์
ในสโมสรตามทีพ่ วกเขาต้องการเมื่อใดก็ได้ สโมสรโรตารีจะยังคงเป็ นพาร์ทเนอร์กบั โรทาแรคเทอร์ตามปกติใน
การประชุมและงานกิจกรรม รวมถึงโครงการบําเพ็ญประโยชน์ การเชิญให้โรทาแรคเทอร์เข้าร่วมในสโมสร
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โรตารีอาจจะเป็ นขัน้ ตอนปกติธรรมดาเมื่อถึงเวลา จงจําไว้ว่าโรทาแรคเทอร์สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารี
ในขณะทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรโรทาแรคท์ หรือพวกเขาอาจจะเริม่ ก่อตัง้ สโมสรโรตารีของตนเองได้
สโมสรโรตารีจะยังคงสามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ได้หรือไม่?
ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รบั การอุปถัมภ์จากสโมสร
โรตารีหนึ่งสโมสรหรือหลายๆ สโมสร หรือสโมสรโรทาแรคท์อ่นื ก็ได้ หรือพวกเขาอาจจะก่อตัง้ ขึน้ มาโดยไม่มผี ู้
อุปถัมภ์ ซึง่ ทําให้สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึน้ ในการทีจ่ ะเลือกมีความเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ตามความต้องการมาก
ทีส่ ุดและทําให้เกิดการร่วมมือในการทํางาน
สโมสรโรทาแรคท์สามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือไม่?
ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป สโมสรโรทาแรคท์อาจจะได้รบั การอุปถัมภ์โดยสโมสร
โรทาแรคท์อกี แห่งหนึ่งซึง่ จะทําให้สโมสรมีความยืดหยุ่นมากขึน้ ในการค้นหาความเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ทด่ี ที ส่ี ุดเพือ่
สนับสนุ นความต้องการ สโมสรโรทาแรคท์ในชุมชนควรมีสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ของฉันหรือไม่?
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มผี ลกระทบกับประสบการณ์ในสโมสรโรทาแรคท์ สโมสรโรทาแรคท์ยงั
ควรจะเป็ นพาร์ทเนอร์กบั สโมสรโรตารี วางแผนโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทงั ้ ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศทีม่ ี
นวัตกรรมและมีความยังยื
่ น และให้โอกาสในการพัฒนาการเป็ นผูน้ ําและวิชาชีพแก่สมาชิกทีเ่ ป็ นผูม้ วี ชิ าชีพอายุ
น้อย สโมสรโรทาแรคท์จะมีความยืดหยุ่นมากขึน้ ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่สมาชิกตามความต้องการของ
พวกเขา ทําให้มสี ว่ นในเครือข่ายผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อยทีก่ ว้างขวางขึน้ และพัฒนาความสัมพันธ์กบั สโมสรทีร่ ่วมมือ
กันด้วยการมีความสามารถพิเศษวิชาชีพและมุมมองทีก่ ว้างขวาง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสโมสรโรตารีของฉันได้อย่างไร?
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้อาจจะไม่มผี ลกระทบต่อประสบการณ์สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีจะยังคงได้รบั
การส่งเสริมให้อุปถัมภ์และเป็ นเพือ่ นร่วมโครงการกับสโมสรโรทาแรคท์ วางแผนโครงการบําเพ็ญประโยชน์
ร่วมกัน และสนับสนุ นโรทาแรคเทอร์ในการขยายทักษะการพัฒนาวิชาชีพและความเป็ นผูน้ ําจากการร่วมมือและ
การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง สโมสรโรตารีควรจะยังคงทํางานเคียงข้างกับโรทาแรคเทอร์ในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสโมสร
โรทาแรคท์ใหม่ๆ และพูดคุยกับโรทาแรคเทอร์เกีย่ วกับการเข้าร่วมในสโมสรโรตารีเมื่อถึงเวลาอันควร
สโมสรโรทาแรคท์ต้องจ่ายค่าบํารุงสมาชิ กโรตารีสากลหรือไม่ในปัจจุบนั ?
ยังไม่ตอ้ งจ่าย คณะกรรมการบริหารเห็นชอบว่าสโมสรโรทาแรคท์ควรจะเริม่ จ่ายค่าบํารุงรายหัว แต่
ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นถึงผลของการสํารวจสมาชิกโรทาแรคท์ก่อนทีจ่ ะมีการลงมติใดๆ
พวกเขาจะปรึกษาหารือเกีย่ วกับจํานวนค่าบํารุงทีเ่ หมาะสม เมื่อใดจะเก็บค่าบํารุงและมีประเด็นและการบริการ
อะไรเพิม่ เติมทีโ่ รทาแรคเทอร์อาจจะต้องการเพือ่ แลกเปลีย่ นกับการจ่ายค่าบํารุง การเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตาม
จะดําเนินอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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เหตุใดจึงมีเป้ าหมายสมาชิ กภาพสําหรับโรทาแรคท์ในปัจจุบนั นี้ ?
เพียงเมื่อสโมสรตัง้ เป้ าหมายเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าพวกเขาจะยังคงเติบโตและกระตือรือร้น การกําหนด
เป้ าหมายสมาชิกภาพสําหรับโรทาแรคท์โดยรวมจะเป็ นเรื่องสําคัญมากทีจ่ ะทําให้มนใจในความสํ
ั่
าเร็จในอนาคต
เป็ นเรื่องทีส่ ําคัญยิง่ กว่าทีเ่ คยเป็ นมาทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงผลกระทบทัวโลกของโรทาแรคท์
่
และส่งเสริมสโมสรและ
ภาคให้กําหนดเป้ าหมายทีท่ า้ ทายซึง่ จะช่วยให้พวกเขาทําให้ผมู้ วี ชิ าชีพอายุน้อยมีสว่ นร่วมมากขึน้ ในการ
บําเพ็ญประโยชน์และการเป็ นผูน้ ําผ่านโรทาแรคท์
โรทาแรคเทอร์จะสามารถทําหน้ าที่เป็ นหรือให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ หารหรือคณะกรรมการ
มูลนิ ธิได้หรือไม่?
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการมูลนิธเิ ห็นคุณค่าของข้อมูลจากโรทาแรคเทอร์และได้แนะนํา
ให้ประธานโรตารีสากลแต่งตัง้ โรทาแรคเทอร์เป็ นกรรมการต่างๆ พวกเขายังคงหารือถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําให้
โรทาแรคเทอร์มสี ว่ นร่วมโดยตรงมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
ข้อมูลจาก https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-policy-updates
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (1219)
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