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โรตารีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ 
แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นฐานของความอุตสาหะ
อันมีคุณค่า โดยมุ่งสนับสนุนและส่งเสริม 

ข้อหนึ่ง  การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ข้อสอง  การส่งเสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกจิและวชิาชพี การตระหนักในคณุค่าของอาชพี 
 ทีม่ปีระโยชน์ทกุอาชพีและความภาคภมูใิจในอาชพีของโรแทเรยีน แต่ละคนทีจ่ะใช้เป็นโอกาส 
 ในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
ข้อสาม  การใช้อุดมการณ์ในการบ�าเพญ็ประโยชน์ในชวีติส่วนตวั ธรุกจิ และชมุชนของโรแทเรยีน 
 แต่ละบุคคล 
ข้อสี ่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่างชาติ โดยผ่านมิตรภาพของผู้ที่มี 
 ธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal 
of service as a basic 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 opprtunity 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.

วัตถุประสงค์
OBJECT OF ROTARY
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 สารผูว่้าการภาค ฉบบัที ่2 พธิสีถาปนานายกและ
คณะกรรมการของสโมสรโรตารีในภาค 3330 ประจ�าปี  
2561-2562 ซึง่เป็นปีแห่งการ “ร่วมสร้าง แรงบนัดาลใจ”  
ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ด้วยบรรยากาศของงานที่เต็ม
ไปด้วยความมีไมตรีจิตมิตรภาพและการแสดงความชื่นชม 
ยินดีที่เรามีต่อกัน โดยเฉพาะในห้วงเวลาของการเริ่มต้น 
ในปีบริหารนี้ ดูเหมือนทุกสโมสรจะมีความตื่นตัวและคึกคัก
กันเป็นพิเศษทั่วทั้งภาค 3330 ของเรา ต้ังแต่ตอนบน 
ไปจรดตอนล่างของภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีมิตรภาพ
และการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้ทุก
สโมสรมีความตื่นตัวและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ท�าให้การ
บริหารงานในระดับภาคท่ีประสานงานลงไปในพื้นท่ีต่าง ๆ  
สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเร็วและได้ผลดต้ัีงแต่เร่ิมต้น 
ในปีบริหารนี้ สิ่งที่เป็นความท้าทายและจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้พวกเราทุกคนท�างานของโรตารีได้อย่างมีความสุขและ 
ประสบความสาเร็จในปีนี้นั้นก็คือ ตั้งแต่ต้นปีบริหาร ภาค  
3330 ของเราสามารถสรรหาผูท้ีท่�าหน้าทีผู่ช่้วยผูว่้าการภาค 
ได้ครบทั้ง 30 พื้นที่ และมีนายกสโมสรต่าง ๆ ครบทั้ง 
99 สโมสรในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทุก ๆ  ท่านก็ได้เข้าไปร่วม
ลงทะเบยีนและใช้ My Rotary เพือ่ก�าหนดเจ้าหน้าท่ีสโมสร  
(Club officer) และก�าหนดเป้าหมายของสโมสร 
(Club Goals) ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครบ
ถ้วน 100% เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานเดียวเท่านั้นที่จะ
เป็นความท้าทายว่าพวกเราจะบรรลเุป้าหมายหรือไม่ น่ันกคื็อ
การทีส่มาชกิทกุคนในสโมสรได้เข้าไปลงทะเบียนและใช้ My 
Rotary เพือ่บนัทกึข้อมลูต่าง ๆ  นัน่เอง ซึง่กเ็ป็นเรือ่งทีไ่ม่
ยากนัก เพราะเรามีกลไกต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ในพื้นที่อยู่แล้ว  

พลโท
(คณิต แจ่มจันทรา)

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
ปีบริหาร 2561-2562

สารผู้ว่าการภาค
ภาค 3330 โรตารีสากล

ทัง้ผูช่้วยผูว่้าการภาค, กองเลขานกุาร และคณะกรรมการต่าง ๆ 
ของภาค ซึ่งยินดีเสมอที่จะคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลา 
จากผลส�าเร็จในขั้นต้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เกิดขึ้นได้ก็ 
เพราะความร่วมมือร่วมใจและการท�างานร่วมกันอย่างประสาน
สอดคล้องกนัมาตัง้แต่เริม่แรก ขอขอบคณุอดตีผูว่้าการภาคใน
พื้นที่, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, นายกสโมสร, นายกผ่านพ้น, กอง
งานเลขานุการภาค และทีมงานภาคทุกฝ่ายทุกคน ที่ยินดีให้
บริการและเข้มแข็ง ที่ส�าคัญคือการให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ 
จากสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค และความร่วมือร่วมใจอย่าง 
แข็งขันของสมาชิกทุกคนในภาค 3330 ท�าให้ภาคของเรา 
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
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 Currently, all clubs’ new presidents and 
officer- installation in our district for 2018-
2019 ‘Be the Inspiration’ have been successful 
and concludedwith fellowship and entertainment 
together.  During this time of the year every 
club in all areas seems to be alive and active 
with good fellowship and joint activities from 
the very beginning, showing that we all have 
better contactmedia and stronger clubs making 
districtadministration and communication running 
smoothly and effectively earlier this Rotary year.
 The challenge and inspiration for all of us in 
our D3330, to enjoy Rotary key service activities 
from beginning of this Rotary year; finding all 30 
new AGs and 99 new club presidents very early, 
and all have registered to use MY ROTARY to fill-
in new club officers, making club goals to D3330 
specific goals 100% successful.  Only thing left 
to challenge our goal that is all Rotariansto make 
registration and used MY ROTARY to record 
information; that is not so difficult because we 
have good districtresources in all areas, AGs and 
district team, secretariat team to help you always.
From early success mentioned above, showing 
how well we all have goodcollaboration and 
coordination together.

DG.Lt.Gen
     (Kanit Jamjuntra)

    District Governor 3330 RI
Year 2018-2019

Governor’s
Message
July 2018

 Many thanks to all PDGs, AGs, club 
presidents, immediate past club presidents, 
District Secretariat Team and all District 
Team members who have given joyful 
service actively, and most important advice 
from PDG Council, the good coordination 
from all Rotarians in our district making well 
district development continuing to this day.
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มิตรโรแทเรียนที่รัก
 มีค�ากล่าวที่รู ้จักกันดีว่าดังนี้ “หากท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงโลก โปรดกลับบ้านและรักครอบครัวของท่าน
ก่อน”  แต่นัน่มไิด้หมายความว่า คนเราไม่ควรจะนิง่เฉยต่อความ
ต้องการภายนอกบ้านของตน แต่ควรจะสนใจสิ่งที่ขาดแคลน
ภายในบ้านเสียก่อน
 นี่อาจเป็นสิ่งท้าทาย ในเมื่อสิ่งที่เราควรท�าก่อน คือ
การบ�าเพ็ญประโยชน์ มุ ่งเน้นในสิ่งที่ดูเหมือนการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น โครงการต่างๆ การวางแผน ผลงานที่ให้ผลดีที่
แลเห็นได้แก่ผู้ที่ขาดแคลน แต่การท�างานที่จะมีประสิทธิผลดีนั้น 
เราควรต้องดูแลบ้านเราให้เรียบร้อยด้วย   ในโรตารี นี่คือการ
ก�ากับชีวิตเราตามหลักการของโรตารี ให้ความเคารพผู้อื่น และ
ใช้หลกัการแบบทดสอบสีแ่นวทาง หมายถงึ การสร้างผลกระทบ
ให้มากที่สุดด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบและควบคุมการใช้
ทรัพยากรของเราอย่างเฉลียวฉลาด  และยังหมายถึงการมอง
ไปข้างหน้าถงึสขุภาพขององค์กรของเราในระยะยาว ให้แน่ใจว่า
สมาชิกภาพของเรานั้นเข้มแข็งมั่นคง มีส่วนร่วมและมีสุขภาพดี
ด้วย
 สมาชกิภาพของเรานัน้ยงัคงทรงตวัอยูท่ีจ่�านวน 1.2 
ล้านคนเท่าเดิมตลอด 20 ปีมาน้ี เรามิได้เติบโตขึ้นเลย และ
สมาชิกของเราก็ชราภาพลงไปทุกปี เรามีสโมสรจ�านวนมากที่
มิได้มีความรู้หรือมีแรงกระตุ้นเพื่อสร้างผลกระทบ สโมสรท่ี
ยังไม่ทราบว่าเราก�าลังท�าอะไรในระดับโลก สโมสรที่ยังไม่ทราบ 
โปรแกรมหรอืมลูนธิโิรตารขีองเรา และมหิน�าซ�า้ยงัไม่ทราบด้วยว่า 
จะมส่ีวนร่วมได้อย่างไรในขณะทีส่มาชกิสโมสรของเราส่วนใหญ่ 
ยังเป็นสุภาพบุรุษ เป็นที่ชัดแจ้งว่าเรายังท�างานกันไม่พอท่ี 
จะท�าให้เราเป็นองค์กรทางเลอืกส�าหรบัสภุาพสตรทีีจ่ะเข้ามาเพือ่
แสวงหาโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 พวกเราเป็นองค์กรสมาชิกภาพในเบื้องต้น หากเรา
ต้องการจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส�าหรับพวกเราเอง เราจ�าเป็น

สารประธานโรตารีสากล

ต้องเริม่ต้นเรือ่งสมาชกิภาพในชัน้แรกนี ้เราทกุคนต้องรบัผดิชอบ
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่เชื้อเชิญบุคคลที่มุ่งหวังเท่านั้น 
แต่ยังต้องมั่นใจว่าสมาชิกใหม่จะได้รับการต้อนรับในสโมสรด้วย
การน�าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าให้เขา หากเราเห็นผู้ที่เดินเข้าห้องประชุม
มีท่าทีลังเลใจ โปรดรีบจัดหาที่นั่งให้เขาและร่วมวงสนทนาด้วย
กัน หากท่านสนใจในโปรแกรมของโรตารี โปรดแจ้งให้สโมสร 
ท่านทราบและหาวิธีให้ท่านมีส่วนร่วม และหากท่านทราบว่าชุมชน
ของท่านต้องการส่ิงใด โปรดแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย และ 
หากเราต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง ที่จะมีผล 
กระทบ ขอโปรดเริม่ต้นทีบ้่าน (สโมสร) และร่วมสร้างแรงบนัดาลใจ 
ในโรตารีกันเถิด

(แบรี่ แรซซิน)
ประธานโรตารีสากล ปี 2561-62

สิงหาคม 2561
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Dear fellow Rotarians
 A well-known saying goes, “If you want to 
change the world, go home and love your family.” 
That doesn’t mean people should ignore the needs 
outside their own homes; instead, they should pay 
attention to the needs within. 
 It can be tempting, when our priority is 
service, to focus only on the things that look like 
service: the projects, the planning, the work that 
yields a visible benefit to those who need it. But to 
do that work effectively, we need to keep our own 
house in order. In Rotary, that means conducting 
ourselves in accordance with the principles of 
Rotary, treating others with respect, and following 
The Four-Way Test. It means maximizing our 
impact by planning carefully and stewarding our 
resources wisely. And it means looking after the 
long-term health of our organization by ensuring 
that our membership is strong, engaged, and 
healthy.
 Our membership has hovered around the 
same 1.2 million mark for 20 years. We aren’t 
growing, and our membership is getting older. We 
have too many clubs that don’t have the knowledge 
or motivation to have an impact: clubs that don’t 
know what we’re doing on a global level, clubs that 
don’t know about our programs or our Foundation, 
that don’t even know how to get involved. And with 
a membership that is still mostly male, we clearly 

aren’t doing enough to become the organization 
of choice for women who are seeking to serve.
 We are a membership organization first. 
If we want to achieve the goals we’ve set for 
ourselves, we need to put membership first. All 
of us have a responsibility to take membership 
seriously, not only by inviting prospective 
members, but also by making sure new members 
are welcomed into clubs that offer them something 
of value. If you see someone walk into a meeting 
and hesitate, be sure that person has a place 
to sit and is part of the conversation. If you’re 
enthusiastic about a Rotary program, make sure 
your club knows about it and knows how to get 
involved. If you see a need in your community, talk 
about it at this week’s meeting. If we want to be 
part of an organization that’s strong, that’s active, 
that’s having an impact – start at home, and Be 
the Inspiration in Rotary.

BARRY RASSIN
President, Rotary International

PRESIDENT’S
MESSAGE
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สิงหาคม 2561

สารประธานทรัสตีฯ

สารประธานทรัสตีมูลนิธิฯ สิงหาคม ๖๑
 หากไร้กองทุนสะสมถาวรของมลูนธิโิรตาร ีความพยายามของเรากค็งไร้ผลเช่นกนั  กองทนุสะสมถาวรคอืกระดกูสนัหลงั
ของความพยายามท�างานของโรตารรีอบโลก โดยการจดัหาหนทางส�าหรบัก�าหนดเวลา พรสวรรค์และทรพัยากรทีจ่�าเป็นเพือ่สร้าง
ความแตกต่าง เป้าหมายของเราในการสร้างกองทุนสะสมถาวรภายในปี 2025 (2568) ก็คือ 2.025 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
และเป้าหมายการระดมทุนส�าหรับปีนี้ก็คือ 380 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นงานที่ส�าคัญมากประการหนึ่งส�าหรับองค์กรของเรา
อย่างแน่นอน
 การสนับสนนุด้านการเงินของท่านท้ังหลายสามารถกระท�าส่ิงต่างๆ ทีโ่รตารไีด้สร้างสรรค์มาตลอดเวลาหลายๆ ปี แต่
สิ่งที่มีความส�าคัญเท่าเทียมกันและในบางครั้งก็น่ากลัวว่าเราอาจมองข้ามไปก็คือ การมีส่วนร่วมของท่าน
 ปราศจากท่านท้ังหลายแล้ว โรตารีจะไม่มีอะไรเลย มูลนิธิโรตารีต้องการท่าน ต้องการความร่วมมือของท่านและ 
สตปัิญญาสร้างสรรค์ของท่าน และเช่นเดยีวกนักต้็องการการสนบัสนนุทางการเงนิอย่างใจกว้างของท่าน สโมสรโรตารขีองท่าน
ต้องการท่านในที่ประชุม มิใช่มานั่งเฉยๆ แต่ต้องการความร่วมมือและร่วมสร้างแรงบันดาลใจของท่านด้วย
 เมื่อเดือนท่ีแล้ว ผมได้แบ่งปันว่าสัมพันธภาพของผมกับโรตารีเปล่ียนไปอย่างไรเมื่อผมกลับไปเป็นประธาน (มูลนิธิ) 
ในสโมสรมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นท�างาน โดยไม่น่ิงเฉยอีกแล้ว  ท่านไม่ต้องคอยให้มีคนมาเชิญท่านเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการสโมสร เพื่อเริ่มต้นเส้นทางในโรตารีของท่าน โรตารีมีที่ยืนให้ทุกท่านที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกคน
 โปรดมส่ีวนร่วมท�างานกบัสโมสรในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ทีม่คีณุสมบตัใินการขอรบัทนุสนบัสนนุจากภาค (DDF)
เป็นอีกหนทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมและใช้สิทธิใช้เสียงของท่านในการสร้างความแตกต่าง หากว่าสโมสรท่านยังไม่มีโครงการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ที่ท่านสนใจ โปรดช่วยกันเดินหน้าสร้างโครงการใหม่ๆ โดยจัดการประเมินความต้องการของชุมชนเพื่อหาทาง
ว่าเราจะใช้ทรัพยากรของเราอย่างไรให้ดีที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกต่อไป
 ในเดือนนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านค้นหาวิธีการที่ท่านคิดว่าจะมีส่วนร่วมกับโรตารีได้อย่างไร โปรดหาโอกาสในการ
ประชุม (สโมสร) ทุกครั้งเพื่อค้นหาช่องทางใหม่ๆ ส�าหรับการใช้พลังงานของท่านและระดมพลังสมองกับโรแทเรียนที่คิด 
เหมือนๆ กัน แสวงหาวิธีการท�างานร่วมกันส�าหรับโลกที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรต่อไป/

รอน ดี.เบอร์ตัน
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2561-62
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A MESSAGE FROM

FOUNDATION
TRUSTEE CHAIR

 Without The Rotary Foundation’s 
Endowment Fund, our efforts would be for 
naught. The endowment is the backbone of 
Rotary’s efforts around the world, providing 
access to the time, talent, and resources needed 
to make a difference. Our goal of building the 
Endowment Fund to $2.025 billion by 2025 
and this year’s fundraising goal of $380 million 
are surely some of the most important tasks 
at hand for our organization.
 Your financial support has made 
possible every single thing that Rotary has done 
over the years. But what’s equally essential – 
and might sometimes be in danger of being 
overlooked – is your participation.
 Without you, Rotary is nothing. The 
Foundation needs your presence, your input, 
and your creative mind just as much as it needs 
your generous financial backing. Your Rotary 
club needs you to be there at meetings – not 
to warm a chair, but to engage, to inspire.
 I shared last month how my relationship 
with Rotary changed when I went from being 
a tepid (at best) seat-warmer to a committee 

chair who was engaged and focused. You don’t 
need to wait for someone to ask you to chair 
a committee or be a club officer to begin 
to transform your Rotary journey. There’s a 
place in Rotary for all of you to step up and 
become people of action. 
 Be engaged. Working with your club 
on service projects that qualify for District 
Designated Funds is one way to participate 
and use your voice to make a real difference. 
If your club has no service projects that 
interest you, work on getting some new ones 
underway. Carry out community assessments 
to find out how we can best use our resources 
to create positive change. 
   This month, I invite you to transform 
the way you think about your involvement 
with Rotary. Consider every meeting a chance 
to discover new channels for your energy 
and to brainstorm with like-minded Rotarians 
about how you can work together for a better 
world.
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ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารีนราธิวาส

เยี่ยมสโมสรโรตารีปัตตานี

เยี่ยมสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

เยี่ยมสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

เยี่ยมสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
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ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรฯ อย่างเป็นทางการ

เยี่ยมสโมสรโรตารียะลา

เยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลา

เยี่ยมสโมสรโรตารีหาดใหญ่

เยี่ยมสโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์

เยี่ยมสโมสรโรตารีเบตง
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Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารโีพธิเ์สด็จ-นครศร ีได้ท�ากิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ ในโครงการ
ปลูกป่าชายเลนไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 27 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 500 คน 
เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 ณ ศนูย์การเรยีนรูก้ารท่องเทีย่วชมุชน บ้านปากน�้าปากพญา 
ต�าบลท่าซกั อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช วนัที ่9 สงิหาคม 2561

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ตั้งตู้รับบริจาคโครงการ
ขจัดโรคโปลีโอ ณ ห้างกนกกาญจน์

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดินและปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน�้ า โดยสโมสรโรตาร ี
ภาค 3330 ร่วมกัน 7 
สโมสร ณ มูลนิธิประชานุกูล 
ราชบุรี วันที่ 24 สิงหาคม 
2561

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมกับสโมสรในพื้นที่ 18 สร.บ้านแพ้ว, 
สร.สมุทรสาคร, สร.กระทุ่มแบน ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน วันที่ 23 ส.ค.  
61 บรเิวณบ้านบ่อล่าง ต.บางแก้ว อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม ได้รบัความร่วมมอื 
จากนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และสโมสร 
ใกล้เคียง 9 สโมสร
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 ภาค 3330 โรตารีสากล จัดอบรมสัมมนา
มูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์โรตารี และการอบรมผู้ฝึก
อบรมสโมสร โดย อน.ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล 
สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ประธานคณะกรรมการ 
จัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อผภ.ดร.ชัยรัตน์ 
ประเสริฐล�้่า ภาค 3350 ผู้ประสานงานภาพลักษณ์
สาธารณะของสโมสร โซน 6B และ อผภ.วชิยั มณวีชัรเกยีรติ 
ภาค 3330 ผู้ประสานงานมูลนิธิในภูมิภาค โซน 6B 
อกีท้ังประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตลอดจน
สมาชิกทุกๆ สโมสร ณ รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ 
นครปฐม วันที่ 4 สิงหาคม 2561
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การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
มีคุณค่ามากกว่าที่ท่านคิด

โดย อผภ.อรชร สายสีทอง
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค

 ในฐานะท่ีเป็นโรแทเรยีนทกุท่านควรมคีวามรบัผดิชอบในการมส่ีวนร่วความสขุและความเข้าใจ
ว่าเงินที่ท่านได้บริจาคให้มูลนิธิโรตารีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ที่
ดอ้ยโอกาสเป็นล้านๆ คนให้ดขีึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่นมนุษยท์ี่อยู่ในชมุชนของทา่นเองดว้ย
ขอให้ท่านจงภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท�าสิ่งดีๆ ในโลกผ่านทางโรตารีของเรา
 ในแต่ละปี โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ และโปรแกรมต่างๆ ของโรตารี ได้รับเงินทุน
ที่มาจากการสนับสนุนของท่าน ช่วยท�าให้เราชาวโรแทเรียนสามารถท�าสิ่งดีๆ ให้โลกของเราได้ 
ทุกวันในทั่วทุกมุมโลก 
 มลูนธิโิรตารเีป็นแหล่งเงนิทนุใหญ่ทีส่�าคญัและยิง่ใหญ่ของเรา แต่จะมปีระโยชน์อนัใดเล่า 
ถ้าเงินมูลนิธโิรตารีท่ีท่านเป็นผูร่้วมกันบรจิาค ไม่เกิดประโยชน์แก่ชมุชนโลกหรอืชมุชนของท่าน
เอง  อยากจะขอแนะน�าให้ท่านและสโมสรของท่านได้มีการวางแผนการบริจาค และแผนการท�า
โครงการเพือ่ขอรับทุนสนบัสนนุโครงการจากมลูนธิโิรตารใีห้ได้ประโยชน์แก่ผูด้้อยโอกาสสงูสดุ 

 ท่านทราบหรือไม่ว่าเงินที่ท่านบริจาคให้แก่กองทุนประจ�าป ี
ของมูลนิธิโรตารีในทุกๆ 3 ปี จะกลับมาสู่ภาคเรา 50% ในรูป
แบบทุนจัดสรรของภาค (District Designated Fund) หรือ
ที่ท่านรู้จักกันดีในชื่อย่อว่า DDF ส่วนอีก 50%มูลนิธิโรตารีน�า
ไปรวมไว้ที่กองทุนโลก ในแต่ละปีสโมสรในภาคเราได้ท�าโครงการ 
GlobalGrant เพื่อพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชนของเรา โดยใช้เงิน 
DDF หรือเงินสดเพียงส่วนน้อยในแต่ละโครงการ แต่สามารถท�า
โครงการที่มีผลกระทบกว้างและใหญ่กว่าหลายเท่าตัว
	 •	 สโมสรโรตารีนครปฐม	 ท�าโครงการการดูแลสุขภาพฟัน 
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 2 แห่ง ในนครปฐม โดย
ใช้เงิน DDF เพียง USD6500 แต่สโมสรได้รับทุนสนับสนุน
โครงการรวม USD36,000 ซึ่งใหญ่กว่า 5.5 เท่า
	 •	 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี	ท�าโครงการน�า้สะอาดให้แก่	5	
โรงเรยีนใน 5 อ�าเภอ โดยใช้เงนิสดสโมสร USD2000 และ DDF 
เพียง USD5000 แต่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการรวม USD 
42,000 ซึ่งใหญ่กว่า 6 เท่า
	 •	 สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช	 ท�าโครงการน�้าสะอาด

ให้แก่ 5 โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เงิน 
DDFเพียง USD 5000 แต่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการรวม 
USD 40,000 ซึ่งใหญ่กว่า 8 เท่า
	 •	 สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ท�าโครงการห้องสมุดให้	 1	
โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เงิน DDF เพียง USD 5000 
แต่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการรวม USD 50,000 ซึ่งใหญ่กว่า
ถึง 10 เท่า
 เมื่อท่านบริจาคให้มูลนิธิโรตารี ท่านจะได้รับการยกย่อง
ในระดับต่างๆ จากมูลนิธิโรตารี และท่านสามารถมั่นใจว่าเงิน
ของท่านได้รับการดูแลอย่างดี ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
การเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มูลนิธิโรตารีของเราได้รับ
การยกย่องจากระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจาก“Charity 
Navigator”ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลมูลนิธิ 
ดีเด่นระดับโลก ปี 2016 จาก “Association of Fundraising 
Professionals”  นบัเป็นความภาคภมูใิจและเป็นเกียรตอิย่างย่ิง 
ของเราชาวโรตารี
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 ในแต่ละปีบรหิารของภาค 3330 โรตารสีากล เพือ่ให้ 
ผูท้�าหน้าที ่ ผูฝึ้กอบรมสโมสรของแต่ละสโมสรในภาคปฏิบตัหิน้าท่ี
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภาคจะจดัให้มกีารฝึกอบรมให้แก่ผูฝึ้กอบรม
สโมสร ซึง่ในปีนีก้เ็ช่นกนั เริม่ต้นทีก่ารบอกให้ทราบถงึบทบาทหน้าที่
ของผูฝึ้กอบรมสโมสร สามารถท�าได้ทัง้เป็นผูใ้ห้ความรูแ้ก่สมาชกิใน
สโมสรของตนเองโดยการเป็นผูบ้รรยาย ผูน้�าการอภปิราย หรอื ผู้
จดัการฝึกอบรม
 หากจะเป็นผู้บรรยายก็ควรเข้าใจถึงธรรมชาติของการ
เรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ทีไ่ม่ได้เรยีนรูเ้หมอืนเดก็ แต่เป็นการต่อยอด และมี
แนวทางในการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั การให้ความรูแ้ก่สมาชกิในสโมสร
จงึควรใช้แนวทาง Active Learning เป็น Facilitator มากกว่า
เป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมมีการแนะน�าการใช้เทคนิคการถาม 
ค�าถามเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคดิเหน็และเรยีนรูจ้ากประสบกาณ์
ของเพือ่น 
 ส่วนบทบาทของการจดัการฝึกอบรมให้แก่สมาชกิในสโมสร 
แนะน�าให้เริม่ต้นจากการหาความต้องการในการฝึกอบรม ซึง่มคีวาม
แตกต่างกนัในแต่ละสโมสรว่าสมาชกิอยากมคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง
อะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรดวู่าสโมสรมปัีญหาอะไรบ้าง นัน่
คือความต้องการของสโมสรในการฝึกอบรม เช่น ท�าโครงการ
ไม่เป็น สมาชิกมีข้อขัดแย้งในธรรมนูญหรือข้อบังคับของสโมสร 
เป็นต้น โดยเชญิผูท้ีม่คีวามรูใ้นสโมสร ต่างสโมสร หรอืขอค�าแนะน�า

การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร

จากประธานกรรมการฝึกอบรมภาคว่าสมควรเชญิผูใ้ดมาให้ความรู ้
แก่สมาชกิ นอกจากนีย้งัอาจจดัให้มกีารสนเทศเรือ่งราวต่าง ๆ กบั 
โรตารี ซึ่งปัจจุบันศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้มีการแปลเอกสาร 
เรือ่งราวต่างๆ เป็นภาษาไทยไว้มากมาย
 ช่วงสดุท้ายของการฝึกอบรมได้ให้ผูฝึ้กอบรมสโมสรแบ่ง
กลุม่แล้วลองวางแผนว่าจะจดัการฝึกอบรมเรือ่งใดในปีบรหิารนีด้ี 
โดยระบหุวัข้อการฝึกอบรม วนัเวลา สถานที ่ผูใ้ห้ความรู ้งบประมาณ
ทีค่าดว่าจะต้องใช้ ฯลฯ เพือ่เป็นแนวทางแก่ผูฝึ้กอบรมสโมสรน�ากลบั
ไปใช้ต่อไป

โดย อผภ.สมภพ ธรีะสานต์
ประธานกรรมการฝึกอบรมภาค 3330

ปีบรหิาร 2561-2562
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 ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารีสะท้อนจากการลงมอืท�าของ
สมาชิกโรตารีต่อชุมชนโดยน�าเสนอไว้ในส่ือสังคมออนไลน์ และสือ่
ประชาสมัพันธ์อืน่ๆ  
 งานสัมมนาด้านภาพลักษณ์สาธารณะ เป็นโอกาสอันดีที่
สมาชกิสโมสรโรตารจีะได้รบัค�าแนะน�าและวธีิการทีเ่หมาะสม เพ่ือเป็น
เครือ่งมอืในการน�าเสนอกจิกรรม โครงการ ตลอดจนส่งเสรมิความ
ตระหนักแก่ชมุชนเกีย่วกบังานของโรตารทีีม่มีากมายทัว่โลก ซ่ึงการ
สมัมนาด้านภาพลกัษณ์สาธารณะของภาค 3330 ครัง้นี ้มุง่เน้น :
	 •	 การให้ค�าแนะน�าแผนการสร้างภาพลกัษณ์สาธารณะ
แก่สโมสร กระตุ ้นสโมสรให้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์งานของ
โรตารีสู ่ภายนอกผ่าน Website สื่อสังคมออนไลน์ เช ่น 
youtube,vimeo,facebook, internet, โทรทศัน์, วทิย ุ และ 
สิง่พมิพ์
	 •	 การแนะน�าเครือ่งมอืพร้อมทัง้วธิกีารเข้าใช้งาน	การน�าเสนอ
เรือ่งราวเป็นแรงบนัดาลใจ, People of Action ตลอดจนการเล่า
เรือ่งราวในการให้บรกิารชมุชน โดยยดึคณุค่าหลกัของโรตารี
	 •	 การน�าเสนอกิจกรรมเด่นผ่าน	 Rotary	 Showcase,	
Rotary Ideas และ Discussion Groups

	 •	 การเข้าใช้งานทรพัยากรใน	Rotary	Brand	Center
	 •	 การสือ่สารกรณวีกิฤติ
	 •	 การสร้างสมัพนัธภาพกบัสือ่มวลชน
	 •	 การแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน 
  ภาพลกัษณ์สาธารณะ
กจิกรรมกลุม่ย่อยเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี:
	 •	 แผนการน�าเสนอภาพลักษณ์	 และเทคนิคการน�าเสนอ 
เรือ่งราวผ่านสือ่
	 •	 การใช้งาน	Logo,Program	Logo	และทรพัยากรอืน่ๆ
เช่น นามบตัร แผ่นพบั สือ่ประชาสมัพนัธ์
	 •	 วธิกีารน�าเสนอภาพประกอบการบนัทกึเรือ่งราวและ
กจิกรรมอย่างมอือาชพี
	 •	 ข้อขัดข้องการเข้าใช้งาน	My	 Rotary	 และ	 Rotary	
Showcase, Rotary Ideas และ Discussion Groups
 ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ชดัเจน ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองจากการ
สมัมนาและการด�าเนนิกจิกรรมกลุม่ย่อย พบว่า สโมสรโรตารใีนภาค 
3330 หลายแห่ง มคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะน�าเสนองานของโรตารี
ทีใ่ห้บรกิารต่อชมุชนในรปูแบบและวธิกีารทีถ่กูต้องและเหมาะสม เพิม่
มากขึ้น ท้ังน้ี หากต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติม คณะกรรมการด้าน 
ภาพลกัษณ์สาธารณะของภาค ยนิดใีห้บรกิารทกุท่าน 

“You are the Rotary Brand.Tell your Rotary story”

ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารสีะท้อนจากการลงมอืท�า
ของสมาชกิโรตารต่ีอชมุชน

อน.รชัดา  เทพนาวา
สโมสรโรตารคีวนลงั-หาดใหญ่

ประธานคณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์โรตาร ีภาค 3330
Chair, Public relations and Image Sub-Committee 
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 ประเทศไต้หวัน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ในปัจจบัุน สถานทีท่ีเ่ต็มไปด้วยพพิธิภณัฑ์ แหล่งท่องเทีย่วทาง 
ธรรมชาตแิละร้านชานมไข่มกุ การเดนิทางเพ่ือไปแลกเปลีย่นระยะสัน้
ท่ีประเทศไต้หวนัใช้เวลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมงกว่าๆ จาก
สนามบนิสวุรรณภมูสิูส่นามบนิเถาหยวน ซึง่เมือ่ไปถงึกไ็ด้รบัการ
ต้อนรบัอย่างอบอุน่จาก Host Family และเนือ่งจากพวกเขา
พดูภาษาองักฤษได้เลก็น้อย	การส่ือสารจงึต้องใช้ทัง้ภาษาจนีและ
ภาษาองักฤษ	ท�าให้ได้ฝึกฝนภาษาทีส่ามไปในตวั
 เร่ิมต้นชีวิตในไต้หวันด้วยการเดินทางโดยใช้รถ 
สาธารณะ กคื็อ รถโดยสารประจ�าทาง และ MRT ซึง่โฮสได้
พาไปสถานทีต่่างๆ เช่น วดัหลงซาน สวนสตัว์ไทเป ร้านอาหาร
เสีย่วหลงเปา พาไปชมภาพยนตร์และเล่นเกมหนบีตุก๊ตา ซึง่ตัง้อยู่
ทัว่ในไทเป เป็นต้น โฮสได้ความรกัและความเอน็ดมูาก คอยเป็น
ห่วงคอยดแูลตลอดเวลา ตามใจและเอาใจใส่ ท�าให้ไม่รูส้กึเหงาและ
เครยีดกบัการเดนิทางมาค่ายเพยีงคนเดยีว เมือ่ถงึคราวต้องร่วม
กจิกรรมกบัเพ่ือนในค่าย กพ็บว่ามคีนเอเชยีเพยีงสองคน จาก 
ทัง้หมด 30 กว่าคน จงึได้เพือ่นใหม่เป็นชาวยโุรปเสยีส่วนใหญ่ 
ซึ่งโดยพื้นฐานลักษณะนิสัย จึงท�าให้ต้องปรับตัวกับการอยู ่
ร่วมกันมาก สิ่งที่ท�าให้รู้สึกสนุกก็คือ มีผู้คนจากหลากหลาย
ประเทศมาอยูร่่วมกนั ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นความรู ้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย และมมีติรภาพใหม่ๆ เกดิขึน้
 ส�าหรบักจิกรรมภายในค่าย หลกัๆ เป็นการเยีย่มชม 
สถานทีต่่างๆ เรยีนรูถ้งึวฒันธรรมทีห่ลากหลาย เช่น การเดนิทาง 
ไปฝึกสมาธวิปัิสสนาที ่ DHARMA DRUM MOUNTAIN 
ซึง่ส่วนใหญ่ไม่มใีครเคยท�ามาก่อน การท่องเทีย่วแหล่งธรรมชาติ
ต่างๆ ซึง่ประเทศไต้หวนัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตเิยอะมาก 

ทัง้น�า้ตก ภเูขา อทุยานต่างๆ เช่น Sun moon lake ซึง่เป็นสถานที่
ยอดนิยม เดนิทางชมหุบเขาท่ี Taroko National Park การท�ากระดาษ 
DIY ที ่Guangshin ป้ันหม้อดนิที ่Yingge เป็นต้น กจิกรรมทีช่อบ
มากทีส่ดุคอื Rafting ไม่เพยีงแต่สนกุกบัการพายเรอืล่องแก่ง แต่ยงั 
ได้ชมธรรมชาตจิากทวิทศัน์สองข้างทาง ซึง่สวยมากจรงิๆ
 ไต้หวนัเป็นประเทศทีม่ตีลาดนดักลางคนืหลายแห่ง อาหารเยน็ 
ส่วนใหญ่คอืจะให้ไปเดนิตลาดและจะได้ซือ้ของกนิหลากหลายตามทีแ่ต่ละคน 
ต้องการ โดยรวมๆ แล้วอาหารหลายๆ อย่างมคีล้ายกบัทีป่ระเทศไทย 
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจกบัชาวยโุรปเสยีมากกว่า ต้ังแต่มีข้าวเป็น
อาหารหลกัทกุมือ้ การใช้ตะเกยีบในการรบัประทานอาหาร รวมไปถงึการ
กนิชาบแูละชานมไข่มกุ ซึง่เนือ่งจากเป็นคนเอเชยีและสามารถพดูภาษาจนี 
ได้เล็กน้อย จึงมีหน้าที่พิเศษคือการแนะน�าอาหาร เป็นล่ามแปลภาษา 
เวลาซ้ือของและต่อราคา การมีตลาดหลายแห่งท�าให้ได้ช้อปปิ้งบ่อยๆ 
ท�าให้ทกุคนสนทิกนัได้ไวขึน้มาก 
 การมาแลกเปลีย่นระยะสัน้ครัง้นีเ้ป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ 
ตัง้แต่การเดนิทางคนเดยีว การใช้ชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่ทีเ่พิง่เคยเจอกนั การ
มเีพือ่นเป็นชาวต่างชาตจิากหลากหลายประเทศ ซึง่ท�าให้ได้ความรู ้ความ
สนกุ และประสบการณ์ชวีติเพิม่ขึน้มาก ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการได้มติรภาพ
ทีด่จีากทัง้โฮสและเพือ่นๆ ในค่าย ซึง่จะเป็นความทรงจ�าทีด่แีละไม่มวีนัลมื

Short Term Exchange Program
นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
ประธานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
(STEP COORDINATOR)
สโมสรโรตารีทวารวดีโดย  น.ส.พิชญา โชติกะสุภา สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน
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ปฐมนิเทศ Inbound Orientation
@นาวีภิรมย์ หัวหิน

 อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ ประธานคณะกรรมการ 
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยภาค 3330 และคณะ-
กรรมการโครงการเยาวชนฯ จัดอบรมปฐมนิเทศเด็ก 
Inbound (เด็กต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแลกเปล่ียนกับ
เดก็ประเทศไทย ภาค 3330 ปี 2561-62 ณ โรงแรม
นาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14-15 
สิงหาคม 2561
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สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน
 ขอแสดงความยนิดกีบัทกุสโมสรในภาค 3330 โรตารสีากล ทีส่ามารถบนัทกึเป้าหมายของสโมสรฯ 
ลงใน Club Central ผ่านทาง My Rotary จ�านวนเกิน 20 เป้าหมายในทุกสโมสร ท�าให้ภาคของเราสามารถ
บันทึกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ผมต้องขอขอบคุณทีมงานภาคทุกท่าน ขอขอบคุณ อน.รัชดา เทพนาวา ที่ช่วย
ติดตามในหลายๆ สโมสร ที่ยังไม่บันทึก หรือบันทึกไม่ถึง 20 เป้าหมาย จนส�าเร็จลุล่วงครับ
 และในเดอืนสงิหาคม เป็นเดอืนแห่งการเพิม่สมาชกิ และการขยายสโมสร ซึง่ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 
2561 ภาค 3330 มีสโมสร 99 แห่ง สมาชิกรวม 2,323 คน ตามข้อมูลของโรตารีสากล ภาค 3330 และ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีสมาชิกรวม 2,376 คน มีสมาชิกเพิ่ม 53 คน ส่วนการขยายสโมสรภาค 3330 
มีแนวโน้มว่าจะมีสโมสรเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 สโมสร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างก่อตั้งหนึ่งสโมสรครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
อน.อดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์

เลขานุการ ภาค 3330 โรตารีสากล

 สารผู้ว่าการภาค  3330  ในเดือนสิงหาคม 2561  เป็นฉบับที่สองแล้วครับ   ในฉบับแรกจะมี
เรื่องราวต่าง ๆ  ของสโมสรที่เริ่มท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  และได้ส่งมาให้
ทางภาค  3330  ประชาสัมพันธ์   เพื่อให้สมาชิกและสโมสรในภาค 3330  ได้รับทราบ  ส่วนในเรื่องของ
ด้านการเงินภาคได้แจ้งถึงหลักเกณฑ์ในการช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากล และค่าบ�ารุงภาคให้แต่ละสโมสร
ได้รบัทราบ  และด�าเนนิการตามทีแ่จ้ง  และต้องขออภยัในหวัข้อของค่าบ�ารุงโรตารีสากลทีก่�าหนดไว้ว่า
 คร้ังท่ี  1  ครึง่ปีแรก/ช�าระในเดอืนกรกฎาคม  2561  หรอือย่างช้าภายใน  28 ตลุาคม 2561  (30 
+ 1.5USD)  เปลี่ยนอัตราในวงเล็บใหม่เป็น  (32 + 1USD)  เนื่องจากทางโรตารีสากลในประเทศไทย
ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงมา
  ครั้งที่  2 ครึ่งปีหลัง/ช�าระในเดือนมกราคม 2562  หรืออย่างช้าภายใน  30 เมษายน 2562  
(30USD)  เปลี่ยนอัตราในวงเล็บใหม่เป็น  (32USD)   เนื่องจากทางโรตารีสากลในประเทศไทยได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงมา

สาร
การเงินภาค

 ในเดือนสิงหาคม 2561  มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและลักษณะเดียวกัน คือ เกิดอุทกภัยน�้าท่วมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ   โดยเหตุการณ์แรกจากเขื่อนแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท�าให้น�้าท่วมบ้านเรือนเสียหายหนักมาก  มี
ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า 300 คน  เหตุการณ์ที่สองเกิดน�า้ท่วมที่ประเทศญี่ปุ่น  ท�าความเสียหายอย่างมาก  ส่วนในบ้านเราเกิดน�า้ท่วม
ที่อ�าเภอสังขละ  จังหวัดกาญจนบุรี  จากเหตุการณ์ทั้ง 3 แห่ง  ทางโรตารีภาค 3330  ได้ร่วมส่งแรงใจและให้การช่วยเหลือโดยแจ้งให้
ทุกสโมสรในภาค 3330  ร่วมกันบริจาคเงิน  เพื่อน�าไปช่วยเหลือกับเหตุการณ์ทั้ง 3 แห่ง   โดยส่งไปที่ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330  ปี 2561-2562  ผวน.เฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์  โทร. 081-8807009  บัญชีธนาคารกรุงเทพ  สาขา
โรบินสันกาญจนบุรี  หมายเลขบัญชี  632-7-06079-1  ชื่อบัญชีนายสรรเพชญ  ศลิษฎ์อรรถกร  และนายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์
 จะเห็นได้ว่าโรตารีเป็นองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์  ที่มุ่งเน้น  เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์  อัน
เป็นพื้นฐานของความอุตสาหะอันมีคุณค่า   ซึ่งได้ริเร่ิมหลากหลายโครงการในการบ�าบัดทุกข์  บ�ารุงสุขให้แก่ผู้คนในสังคมอย่างกว้าง
ขวาง  โรตารีภาค 3330  ขอเป็นแรงใจ และแรงสนับสนุนให้ทุกสโมสรในภาค 3330  ได้ท�ากิจกรรมส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้  
ดังคติพจน์ที่ว่า  “ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ”

อน.วิชัย  วชิรศรีสุนทรา
ประธานคณะกรรมการการเงินภาค 3330  ปีบริหาร 2561-2562
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