มติกรรมการบริหารโรตารีสากล
เดือนตุลาคม 2018
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร – เดือนตุลาคม 2018
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลปี 2018-19 จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม ทีส่ านักงานใหญ่
โลกโรตารีสากลในเมืองเอฟเวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในการประชุมนี้ คณะกรรมการบริหารได้
ทบทวนรายงานของคณะกรรมการ 17 ชุดและบันทึกมติ 52 ข้อ

สโมสรและภาค
คณะกรรมการบริหาร
ได้รบั รายงานแนวโน้มสมาชิกภาพ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 มีโรแทเรียนทัง้ สิน้ 1,195,107 คน (ลดลง
7,829 คนจากปี 2017) และสโมสรทังสิ
้ น้ 35,681 สโมสร (เพิม่ ขึน้ 25 สโมสรจากปี 2017)
เห็นชอบให้มกี ารดาเนินการลงทะเบียนเป็ นองค์กร NGO โพ้นทะเลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
แก้ไขบทบาทเกณฑ์การคัดเลือก และระยะเวลาการทาหน้าทีข่ องผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค
ส่งเสริมให้ผนู้ าในภูมภิ าคแต่งตัง้ สมาชิกโรทาแรคท์ในปัจจุบนั หรือในอดีต เป็ นผู้ช่วยผูป้ ระสานงานโรตารี
และผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกภาพในโรทาแรคท์
และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ให้เข้มแข็งขึน้
มีมติเห็นชอบให้ภาคแต่งตัง้ คณะกรรมการและอนุกรรมการภาคดังต่อไปนี้ โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม
2019
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
การเงิน
ทุนสนับสนุน
สมาชิกภาพ
การหาทุน
ภาพลักษณ์สาธารณะ
โปลิโอพลัส
มูลนิธโิ รตารี
การดูแลทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี
การฝึกอบรม
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มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการภาคดังต่อไปนี้เป็ นตัวเลือก โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019
ศิษย์เก่า
การบริการระหว่างประเทศ
บริการชุมชน
โปรแกรม
การประชุมใหญ่
โรทาแรคท์
การส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ประจาปี
ไรล่า
อินเทอร์แรคท์
เยาวชนแลกเปลีย่ น
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โปรแกรมและรางวัล
คณะกรรมการบริหาร
ขยายข้อตกลงในการเป็ นพันธมิตรในการบาเพ็ญประโยชน์กบั Ashoka และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ
ป้ องกันตาบอดไปจนถึงสิน้ เดือนมิถุนายน 2019
มีมติเห็นชอบความคิดริเริม่ ดังต่อไปนี้เป็ นปี แรกในแผนกลยุทธ์ใหม่ของโรตารี
โรทาแรคท์ – สานักเลขาธิการจะทาการศึกษาเกีย่ วกับโรแทแรคท์เพื่อเป็ นช่องทางไปสู่ประสบการณ์ใน
โรตารีและศึกษาว่า สิง่ ใดและบริการใดของโรตารีซง่ึ โรทาแรคเทอร์สนใจมากทีส่ ุด
การปรับแก้เรื่องที่เน้ นความสาคัญ (area of focus) – เป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่มกี ารใช้แผนวิสยั ทัศน์เพื่อ
อนาคตปี 2010 เป็ นต้นมา ทีม่ ลู นิธจิ ะประเมินว่าควรมีการเปลีย่ นแปลงในเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญหรือไม่
การบริหารงาน – คณะกรรมการบริหารจะศึกษาการบริหารงานทังหมดของโรตารี
้
ทบทวนกระบวนการทางาน – สานักงานเลขาธิการจะทาการทบทวนกระบวนการทางานหลักทังระบบ
้
ในโรตารีเพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้มกี ารจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงและมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ใหม่
สมาชิ กภาพทั ่วโลก – สานักเลขาธิการจะทาการศึกษาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบทังหมดของ
้
แนวทางใหม่เกีย่ วกับสมาชิกภาพของโรตารีในต้นแบบสมาชิกภาพทั ่วโลกเพื่อนามาใช้ในแนวทางที่
เป็ นไปได้เสมือนเป็ นโปรแกรมนาร่อง
ขนาดของโปรแกรม – คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีจะศึกษาถึงพัฒนาการของรูปแบบทุนสนับสนุนแบบ
ใหม่ซง่ึ จะแสดงถึงโครงการขนาดใหญ่ต่อไป
ขอให้เลขาธิการศึกษาผลกระทบการเก็บค่าบารุงรายหัวประจาปี จากโรทาแรคเทอร์
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ยอมรับข้อเสนอของภาค 5000 (สหรัฐ - ฮาวาย) เป็ นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ประจาปี โรตารีสากลปี 2020
ในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2020 ทีฮ่ อโนลูลู ฮาวาย
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ปรับปรุงการพัฒนาผูน้ าและรอบระยะเวลาการอบรมเพื่อรวมการสัมมนามูลนิธโิ รตารีของภาค การสัมมนา
สมาชิกภาพของภาค และการสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะของภาคเข้าไว้ในการสัมมนาแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า
Vibrant Club Workshop

การบริ หารงานและการเงิ น
คณะกรรมการบริหาร
เลือก Jorge Aufranc, Hipolito S. Ferreira, Jennifer E. Jones, และ Ian H.S. Riseley เป็ นกรรมการ
มูลนิธโิ รตารี เริม่ ต้นวาระในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019
มีมติเห็นชอบ privacy statement for personal data ใหม่ดงั ต่อไปนี้
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Rotary’s Privacy Statement for Personal Data
เพื่อทีจ่ ะบรรลุพนั ธสัญญา โรตารีสากล (“โรตารี”) รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของโรแทเรียน สโมสรโรตารี และอื่นๆ
โรตารีมคี ามั ่นทีจ่ ะปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลถูกกาหนดให้เป็ นข้อมูลซึง่
เกีย่ วข้องกับแต่ละบุคคลผูซ้ ง่ึ เป็ นหรือสามารถถูกบ่งชีจ้ ากข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลเดีย่ วหรือผนวกรวมกับ
ข้อมูลอื่น โรตารีจะยึดมั ่นในหลักการดังต่อไปนี้
1. โรตารีจะเก็บเฉพาะและใช้ขอ้ มูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานหลักเท่านัน้
2. โรตารีจะพยายามให้มคี วามถูกต้องและความเกีย่ วข้องของข้อมูลส่วนบุคคล
3. โรตารีจะมีความโปร่งใสเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลส่วนตัว
4. โรตารีจะกระทาการ breaches ทีเ่ ป็ นไปได้อย่างเร่งด่วน
5. โรตารีจะยอมรับความเป็ นส่วนตัวของการ design และ default
6. โรตารีจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็ นความลับ
วัตถุประสงค์ในการทางานหลัก (Core Business Purposes) ของโรตารี คือ วัตถุประสงค์ทม่ี คี วามสาคัญหรือ
เกีย่ วพันอย่างใกล้ชดิ กับกิจกรรมทีส่ าคัญหรือความสนใจของโรตารี วัตถุประสงค์นนั ้ หมายถึงแต่มไิ ด้จากัด
เฉพาะ
ดาเนินการตามข้อกาหนดของโรตารีให้ลุล่วงสาหรับโรแทเรียนและบุคคลอื่น
กระบวนการทางการเงิน
สนับสนุนมูลนิธโิ รตารีรวมทังความพยายามในการหาทุ
้
น
อานวยการการประชุมใหญ่และการวางแผนงานกิจกรรมพิเศษ
การสื่อสารข้อความหลักขององค์กรผ่านสิง่ พิมพ์ของโรตารีและเอกสารอื่นๆ
สนับสนุนโปรแกรมและสมาชิกภาพของโรตารี
ดาเนินการสอดคล้องกับกฎหมายหรือดาเนินการอย่างถูกต้อง ซึง่ สัตย์ ซึง่ มีความสาคัญต่อการทางาน
สอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ขอให้เลขาธิการศึกษาและให้คาแนะนาเกีย่ วกับถ้อยแถลงนโยบายทีเ่ ป็ นทางการเกีย่ วกับความเท่าเทียมทาง
เพศเพื่อรายงานในการประชุมเดือนมกราคม 2019
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