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มติกรรมการบริหารโรตารีสากล  
เดือนตุลาคม 2018 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร – เดอืนตุลาคม 2018 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลปี 2018-19 จดัขึน้ในระหวา่งวนัที ่22-25 ตุลาคม ทีส่ านกังานใหญ่
โลกโรตารสีากลในเมอืงเอฟเวนสตนั รฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา  ในการประชุมนี้ คณะกรรมการบรหิารได้
ทบทวนรายงานของคณะกรรมการ 17 ชุดและบนัทกึมต ิ52 ขอ้ 
 
สโมสรและภาค 
คณะกรรมการบรหิาร 
⚫  ไดร้บัรายงานแนวโน้มสมาชกิภาพ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2018  มโีรแทเรยีนทัง้สิน้ 1,195,107 คน (ลดลง 

7,829 คนจากปี 2017) และสโมสรทัง้สิน้ 35,681 สโมสร (เพิม่ขึน้ 25 สโมสรจากปี 2017) 
⚫ เหน็ชอบใหม้กีารด าเนินการลงทะเบยีนเป็นองคก์ร NGO โพน้ทะเลในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
⚫ แกไ้ขบทบาทเกณฑก์ารคดัเลอืก และระยะเวลาการท าหน้าทีข่องผูช้่วยผูว้า่การภาค 
⚫ ส่งเสรมิใหผู้น้ าในภมูภิาคแต่งตัง้สมาชกิโรทาแรคทใ์นปัจจุบนัหรอืในอดตี เป็นผู้ช่วยผูป้ระสานงานโรตาร ี

และผูช้่วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ีเพื่อสนบัสนุนการพฒันาสมาชกิภาพในโรทาแรคท ์
และส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งสโมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคทใ์หเ้ขม้แขง็ขึน้ 

⚫ มมีตเิหน็ชอบใหภ้าคแต่งตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการภาคดงัต่อไปนี้ โดยมผีลในวนัที ่1 กรกฎาคม 
2019  
คณะกรรมการ 
การเงนิ 
สมาชกิภาพ 
ภาพลกัษณ์สาธารณะ 
มลูนิธโิรตาร ี
การฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการ 
ทุนสนบัสนุน 
การหาทุน 
โปลโิอพลสั 
การดแูลทุนการศกึษาสนัตภิาพของโรตาร ี

 
⚫  มมีตเิหน็ชอบใหค้ณะกรรมการภาคดงัต่อไปนี้เป็นตวัเลอืก โดยมผีลในวนัที ่1 กรกฎาคม 2019 

ศษิยเ์ก่า 
บรกิารชุมชน 
การประชุมใหญ่ 
การส่งเสรมิการเขา้ประชมุใหญ่ประจ าปี 
อนิเทอรแ์รคท ์

การบรกิารระหวา่งประเทศ 
โปรแกรม 
โรทาแรคท ์
ไรล่า 
เยาวชนแลกเปลีย่น 
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โปรแกรมและรางวลั 
คณะกรรมการบรหิาร 
⚫ ขยายขอ้ตกลงในการเป็นพนัธมติรในการบ าเพญ็ประโยชน์กบั Ashoka และองคก์รระหวา่งประเทศเพื่อการ

ป้องกนัตาบอดไปจนถงึสิน้เดอืนมถุินายน 2019 
⚫ มมีตเิหน็ชอบความคดิรเิริม่ดงัต่อไปนี้เป็นปีแรกในแผนกลยทุธใ์หม่ของโรตาร ี

⚫ โรทาแรคท ์– ส านกัเลขาธกิารจะท าการศกึษาเกีย่วกบัโรแทแรคทเ์พื่อเป็นช่องทางไปสู่ประสบการณ์ใน
โรตารแีละศกึษาวา่ สิง่ใดและบรกิารใดของโรตารซีึง่โรทาแรคเทอรส์นใจมากทีสุ่ด  

⚫ การปรบัแก้เรื่องท่ีเน้นความส าคญั (area of focus) – เป็นครัง้แรกตัง้แต่มกีารใชแ้ผนวสิยัทศัน์เพื่อ
อนาคตปี 2010 เป็นตน้มา ทีม่ลูนิธจิะประเมนิวา่ควรมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องทีเ่น้นความส าคญัหรอืไม่ 

⚫ การบริหารงาน – คณะกรรมการบรหิารจะศกึษาการบรหิารงานทัง้หมดของโรตาร ี
⚫ ทบทวนกระบวนการท างาน – ส านกังานเลขาธกิารจะท าการทบทวนกระบวนการท างานหลกัทัง้ระบบ

ในโรตารเีพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ไดม้กีารจดัสรรทรพัยากรอยา่งพอเพยีงและมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธใ์หม่ 
⚫ สมาชิกภาพทัว่โลก – ส านกัเลขาธกิารจะท าการศกึษาอยา่งละเอยีดถงึองคป์ระกอบทัง้หมดของ

แนวทางใหม่เกีย่วกบัสมาชกิภาพของโรตารใีนตน้แบบสมาชกิภาพทัว่โลกเพื่อน ามาใชใ้นแนวทางที่
เป็นไปไดเ้สมอืนเป็นโปรแกรมน าร่อง 

⚫ ขนาดของโปรแกรม – คณะกรรมการมลูนธิโิรตารจีะศกึษาถงึพฒันาการของรปูแบบทุนสนบัสนุนแบบ
ใหมซ่ึง่จะแสดงถงึโครงการขนาดใหญ่ต่อไป 

⚫ ขอใหเ้ลขาธกิารศกึษาผลกระทบการเกบ็ค่าบ ารุงรายหวัประจ าปีจากโรทาแรคเทอร ์
 
การประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร 
⚫ ยอมรบัขอ้เสนอของภาค 5000 (สหรฐั - ฮาวาย) เป็นเจา้ภาพการประชุมใหญ่ประจ าปีโรตารสีากลปี 2020 

ในระหวา่งวนัที ่6-10 มถุินายน 2020 ทีฮ่อโนลลู ูฮาวาย 
 
⚫ ปรบัปรุงการพฒันาผูน้ าและรอบระยะเวลาการอบรมเพื่อรวมการสมัมนามลูนิธโิรตารขีองภาค การสมัมนา

สมาชกิภาพของภาค และการสมัมนาภาพลกัษณ์สาธารณะของภาคเขา้ไวใ้นการสมัมนาแบบใหม่ทีเ่รยีกวา่ 
Vibrant Club Workshop  

 
การบริหารงานและการเงิน 
คณะกรรมการบรหิาร 
⚫ เลอืก Jorge Aufranc, Hipolito S. Ferreira, Jennifer E. Jones, และ Ian H.S. Riseley เป็นกรรมการ

มลูนิธโิรตาร ีเริม่ตน้วาระในวนัที ่1 กรกฎาคม 2019  
⚫ มมีตเิหน็ชอบ privacy statement for personal data ใหม่ดงัต่อไปนี้ 
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Rotary’s Privacy Statement for Personal Data  
เพื่อทีจ่ะบรรลุพนัธสญัญา โรตารสีากล (“โรตาร”ี) รวบรวมขอ้มลูส่วนตวัของโรแทเรยีน สโมสรโรตาร ีและอื่นๆ  
โรตารมีคี ามัน่ทีจ่ะปกป้องความเป็นส่วนตวัของบุคคลเหล่านี้  ขอ้มลูส่วนบุคคลถูกก าหนดใหเ้ป็นขอ้มลูซึง่
เกีย่วขอ้งกบัแต่ละบุคคลผูซ้ึง่เป็นหรอืสามารถถูกบ่งชีจ้ากขอ้มลู ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูเดีย่วหรอืผนวกรวมกบั
ขอ้มลูอื่น  โรตารจีะยดึมัน่ในหลกัการดงัต่อไปนี้ 
1. โรตารจีะเกบ็เฉพาะและใชข้อ้มลูส่วนตวัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างานหลกัเท่านัน้ 
2. โรตารจีะพยายามใหม้คีวามถูกตอ้งและความเกีย่วขอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล 
3. โรตารจีะมคีวามโปรง่ใสเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูส่วนตวั 
4. โรตารจีะกระท าการ breaches ทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งเร่งด่วน 
5. โรตารจีะยอมรบัความเป็นส่วนตวัของการ design และ default  
6. โรตารจีะเกบ็ขอ้มลูส่วนตวัเป็นความลบั 
 
วตัถุประสงคใ์นการท างานหลกั (Core Business Purposes) ของโรตาร ีคอื วตัถุประสงคท์ีม่คีวามส าคญัหรอื
เกีย่วพนัอยา่งใกลช้ดิกบักจิกรรมทีส่ าคญัหรอืความสนใจของโรตาร ี วตัถุประสงคน์ัน้หมายถงึแต่มไิดจ้ ากดั
เฉพาะ 
⚫ ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของโรตารใีหลุ้ล่วงส าหรบัโรแทเรยีนและบุคคลอื่น 
⚫ กระบวนการทางการเงนิ 
⚫ สนบัสนุนมลูนิธโิรตารรีวมทัง้ความพยายามในการหาทุน 
⚫ อ านวยการการประชุมใหญ่และการวางแผนงานกจิกรรมพเิศษ 
⚫ การสื่อสารขอ้ความหลกัขององคก์รผ่านสิง่พมิพข์องโรตารแีละเอกสารอื่นๆ 
⚫ สนบัสนุนโปรแกรมและสมาชกิภาพของโรตาร ี
⚫ ด าเนินการสอดคลอ้งกบักฎหมายหรอืด าเนินการอยา่งถกูตอ้ง ซึง่สตัย ์ซึง่มคีวามส าคญัต่อการท างาน

สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
⚫ ขอใหเ้ลขาธกิารศกึษาและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัถ้อยแถลงนโยบายทีเ่ป็นทางการเกีย่วกบัความเท่าเทยีมทาง

เพศเพื่อรายงานในการประชุมเดอืนมกราคม 2019    


