
การประชมุระหวางเมอืงครัง้ที1่

เปาหมาย และ ความคบืหนา
ฝายพัฒนาสมาชิกภาพ

ภาค 3330 โรตารีสากล ป 2562-2563

อผภ.นพ.พีระ ฟารมไพบูลย
2 พฤศจิกายน 2562



เพิ่มสมาชิกสุทธิไมตํ่ากวา 10%
จากสมาชิกเร่ิมตน ณ 1 ก.ค. 2562

2,327 คน
เพิ่ม 233 คน เปน 2560 คน

ณ 31 ต.ค. 2562 
เราเพิ่มไดแลว 89 คน เปน 2,416 คนเขา 140 ออก 51

พื้นท่ี1-15 และ 31 เพิ่ม 91 คน 
ภูเก็ตเซาทเพิ่ม 42% และ หาดใหญอีสทเพิ่ม 35%



ลดจํานวนสโมสรที่มีสมาชิก 25 คน
หรือนอยกวา

จาก 69 สโมสร
เหลือ 40 สโมสร

เราทําไมไดเลยยัง 69 สโมสร

พื้นที่ 1-15 และ 31
จาก 41 สโมสร เหลือ 39 สโมสร

คือ พรหมเทพภูเกต็ 20/30 และ สิชลนครศรี 23/30



ยกระดับสโมสรใหมีขนาดใหญขึ้น และ
เหลือสโมสรทีม่ีสมาชิก10 คนหรือต่ํากวา ใหนอยที่สุด

เราลดไดจาก 8 สโมสร เหลือ 5 สโมสร

พื้นที่ 1-15 และ 31
จาก 5 สโมสร เหลือ 2 สโมสร

สุราษฎรธานี 4/14 กาญจนวนิช-หาดใหญ 10/12
เพชรตาป 10/11



กอตั้งสโมสรใหม 2 สโมสร

ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการกอตั้ง 2 สโมสร
เมืองตนน้ําชะอวด และ พราวดนครศรี



เพิ่มสัดสวนสมาชิกสุภาพสตรใีหมากขึ้น
จาก 41%
เปน 43%

ขณะนี้ทําไดเปน 41.6%



เพิ่มสมาชิกอายุนอยกวา 40 ป
จาก 8.3% เปน 10%

ขณะนี้ก็ยังอยูที่ 8.3%



สโมสรที่เพิม่จํานวนสมาชิกสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภูเก็ตเซาท 13 คน(31/44)
พระปฐมเจดีย 13 คน(63/76)
หาดใหญอีสท 12 คน(34/46)
สุราษฎรธานี 10 คน(4/14)

พรหมเทพภูเก็ต 10 คน(20/30)



สโมสรที่เพิม่จํานวนสมาชิกได 5 คนขึ้นไป
ภูเก็ตเซาท 13 คน(31/44)

พระปฐมเจดีย 13 คน(63/76)
หาดใหญอีสท 12 คน(34/46)
สุราษฎรธานี 10 คน(4/14)

พรหมเทพภูเก็ต 10 คน(20/30)
สิชลนครศรี 7 คน(23/30)
หาดใหญ 5 คน(20/25)

โคกเสม็ดชุน 5 คน(33/38)



ในป 2562-2563 นี้  
ภาค 3330 ไดรับการช่ืนชมมากที่

นายกสโมสร และ เลขานุการสโมสร รวมทั้ง ผชภ.
ไดลงทะเบียนใน My Rotary 100% และ 

กําหนดเปาหมายมากกวา 5 เปาหมาย
ใน Rotary Club Central 100%

มากที่สุดเปนอันดับ 1 รวม ของ Zone 10(10B) 
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 16 ภาค



มีการจัดสัมมนาสมาชิกภาพ
สําหรับสมาชิกใหม และ สมาชิกมุงหวัง และสมาชิก

ที่สนใจครั้งที่ 1 พื้นที่ 11-13 จ.นครศรีธรรมราช
21 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ โรงแรม The Peak จ.นครศรีธรรมราช
มีนายกสโมสร สมาชิก15 คน

สมาชิกมุงหวังและสโมสรกอตั้งใหม 2 สโมสร 20 คน
วิทยากร 3 คน 
รวมการสัมมนา



มีการจัดสัมมนาสมาชิกภาพ
สําหรับสมาชิกใหม และ สมาชิกมุงหวัง และสมาชิก

ที่สนใจครั้งที่ 2 พื้นที่ 1-6 จ.สงขลา สตูล พัทลุง
21 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรม JB Hansa จ.สงขลา
มีนายกสโมสร สมาชิก 50 คน

สมาชิกมุงหวัง 2 คน
วิทยากร 3 คน 
รวมการสัมมนา



มีการจัดสัมมนาสมาชิกภาพ
สําหรับสมาชิกใหม และ สมาชิกมุงหวัง และสมาชิก

ที่สนใจครั้งที่ 3 พื้นที่ 11-12 จ.นครศรีธรรมราช
29 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ โรงเรียนวัดกาโหใต จ.นครศรีธรรมราช
มีนายกสโมสรช่ัวคราวเมืองตนน้ําชะอวด สมาชิก15 คน

อผภ.ยุทธกิจ และ คณะ 2 สโมสร 4 คน
วิทยากร 1 คน 
รวมการสัมมนา



มีการจัดสัมมนาสมาชิกภาพ
สําหรับสมาชิกใหม และ สมาชิกมุงหวัง และสมาชิก

ที่สนใจครั้งที่ 4 พื้นที่ 7-9 จ.ภูเก็ต
19 ต.ค. 2562 13.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรม สุพิชฌายซิตี้โฮเต็ล จ.ภูเก็ต
มีนายกสโมสร สมาชิก 40 คน

สมาชิกมุงหวัง 2 คน
วิทยากร 2 คน 
รวมการสัมมนา



มีการจัดสัมมนาสมาชิกภาพ
สําหรับสมาชิกใหม และ สมาชิกมุงหวัง และสมาชิก

ที่สนใจครั้งที่ 5 พื้นที่ 21-23 จ.สมุทรปราการ
21 ต.ค. 2562 19.00 – 21.00 น.

ณ โรงแรม คูน แบริ่ง จ. สมุทรปราการ
มีนายกสโมสร สมาชิก 40 คน

สมาชิกมุงหวัง 4 คน
วิทยากร 1 คน 
รวมการสัมมนา









Flexibility and Innovation
Active and Honorary memberships
Family memberships
Younger professional memberships
Corporate memberships
Associate memberships
Traditional Rotary Club
Satellite Club
E-Club
Passport Club
Corporate Club
Cause-Based Club
Alumni-Based Club
Rotaract Club



หน้าทีข่องสมาชิก

หน้าทีห่าสมาชิกใหม่ 

6-In Rule of Attraction and Engagement

1. Initiate

2. Invite

3. Introduce

4. Inspire

5. Induct

6. Involve



Rotary Vision Statement

Together, we see a world where people unite 
and take action to create lasting 
change – across the globe, in our 
communities, and in ourselves. 

June 2018



4 Priorities
1. Increase our impact
2. Expand our reach
3. Enhance 

participant 
engagement

4. Increase our ability 
to adapt

July 2019



Integrated Strategic Planning

Source: PRID.Dr. Saowalak Rattanavich

Rotary’s Areas of Focus
Peace and conflict 

prevention/resolution
Disease prevention and treatment
Water and sanitation
Maternal and child health
Basic education and literacy
Economic and community development
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