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ถ้อยแถลง
จากประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ขอต้อนรับสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทั้งสมาชิกสามัญ วิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่เข้าร่วมประชุม
ใหญ่วิสามัญประจำ�ปี 2018-2020 ในวันที่ 8-10 กันยายน 2020 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพ ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษ
กว่าทุกครั้ง เพราะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของสหกิจคริสเตียนฯ ที่เราจะขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน เป็นการรำ�ลึกถึง
พระคุณ การทรงนำ�ของพระเจ้าที่ให้บรรพชนแห่งความเชื่อได้ก่อตั้งองค์การแห่งนี้ไว้ เป็นพระพรสำ�หรับพันธกิจของพระเจ้า
ในประเทศไทย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มิชชันนารีกว่า 50 คณะ ด้วยจำ�นวนที่เริ่มต้น 825 โควต้ากับผู้นำ�คริสตจักรไทย ร่วมกันบุกเบิก
ก่อตั้งคริสตจักร สร้างสถาบันพระคริสตธรรม จัดตั้งศูนย์พันธกิจงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ผู้ยากไร้
คนเจ็บป่วย คนพิการ การประกาศข่าวประเสริฐทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสารมวลชน ซึ่งปรากฏในพันธกิจองค์กรคริสตจักร
องค์การมิชชั่น สถาบันพระคริสตธรรมในวันนี้ รวมกันถึง 227 แห่ง คริสตจักรแจ้งขึ้นทะเบียนและคริสตจักรในสังกัดรวมกว่า
3,500 แห่ง คริสตชนผู้เชื่อรวมกว่า 210,000 คน เป็นสิ่งที่จะขอบคุณพระเจ้าได้
การประชุมครั้งนี้ในด้านธุรการสมาชิก มีการรายงานเรื่องการเงิน อนุมัติงบประมาณของ สคท. ปี 2021-2022 และ
มีการเลือกตั้งซ่อมตำ�แหน่งรองประธานที่ว่างลง ในภาคเช้าและภาคคํ่า เราตั้งใจเชิญวิทยากรพิเศษมาเป็นพระพรแก่สมาชิก
คือ Bishop Efraim Tendoro เลขาธิการสหกิจโลก กับ Dr.Bambang Budijanto เลขาธิการสหกิจเอเชีย แต่เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้วทิ ยากรทัง้ สองท่านไม่สามารถมาร่วมรับใช้และเป็นพระพรแก่เราได้ เราจึงเชิญผูร้ บั ใช้พระเจ้า
ในสังกัด สคท. ที่มีประสบการณ์ในงานรับใช้เป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะเป็นเวลาแห่งพระพร
เป็นโอกาสอันดีของสมาชิก สคท. ที่จะสานสัมพันธ์กับหมู่มวลสมาชิกอื่น เป็นการสร้าง network เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ขยายแผ่นดินพระเจ้า
ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการศาสนา เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่อนุเคราะห์งานของ สคท. ตลอดมา ขอบคุณผู้นำ�คริสตจักร
ผู้รับใช้ที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี ขอบคุณคณะกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำ�เนิน
งานพันธกิจภาคทัง้ 6 ภาค กรรมการจังหวัด เลขาธิการ พนักงาน และกรรมการจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญทุกท่าน ทีร่ ว่ มมือร่วมใจ
เสียสละเวลา ทำ�ให้การประชุมนี้เกิดขึ้นได้และสำ�เร็จเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เหมือนหัวข้อการประชุมในปีนี้

“ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”
To God Be The Glory
ขอพระเจ้าอวยพระพร

(ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข)
ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ข้อมูลพื้นฐานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้ (มาตรา 9) “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก” พระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่มิได้ทรงกีดกันชาวไทยที่มีความเชื่อถือในลัทธิ
ศาสนาอื่น ทรงมีนํ้าพระทัยกว้างขวาง ให้ความอุปถัมภ์ศาสนาอื่นด้วยดีตลอดมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกนั้นมีความหมายว่า ชาวไทย
ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานิกายของตน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 30 และ 38 ว่าด้วยเรื่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความว่าดังนี้
มาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน”
มาตรา 38 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อม
มีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
ในการใช้เสรีภาพดังกล่าว บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง มิให้รฐั กระทำ�การใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์
อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกต่างจากบุคคลอื่น
นอกเหนือจากพุทธศาสนาแล้ว กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การรับรององค์การศาสนา 4 ศาสนา
ซึ่งแต่ละศาสนาได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยนานมาแล้วไม่น้อยกว่า 200-300 ปี จนมีชาวไทยนับถือกันมาอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยตลอด องค์การศาสนาทัง้ 4 องค์การนี้ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ได้รับการรับรองเป็นองค์การใหญ่ทางศาสนา
		 1.1 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
		 1.2 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
		 1.3 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
		 1.4 สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
		 1.5 สำ�นักพราหมณ์พระราชครู ในสำ�นักพระราชวัง
		 1.6 สมาคมฮินดูสมาช
		 1.7 สมาคมฮินดูธรรมสภา
		 1.8 สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
2. ได้รับการรับรองเป็นองค์การพิเศษ
		 2.1 สำ�นักจุฬาราชมนตรี
		 2.2 สำ�นักศาสนทูต ผู้แทนพระสันตะปาปาประจำ�ประเทศไทย
		 2.3 สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิก
3. ได้รับการรับรองเป็นองค์การย่อย
		 3.1 มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
		 3.2 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
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รายนามคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. ปี 2018-2022
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
ตารางการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
แผนผังสถานที่ประชุม
ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
BIOGRAPHY - ประวัติวิทยากร
บันทึกการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก สคท. ปี 2016-2018
สรุปผลดำ�เนินงาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เมษายน 2018 - กุมภาพันธ์ 2020
สมาชิกสามัญสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ปี 2018-2020
รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ สคท. ปี 2018-2022
รายนามประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. 6 เขตภูมิภาค (ปี 2018-2022)
คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙
ประมวลภาพ
• สหกิจคริสเตียนฯ กับสมาชิก
• กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ (ศาสนิกสัมพันธ์)
• กิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี สคท. เขตภาค ปี 2019
• ทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สคท.
		 และโครงการเยี่ยมเยียนประเทศเกาหลี
• กิจกรรมในสำ�นักงาน สคท.
รายนามเจ้าหน้าที่ สคท. และอาสาสมัคร
มูลนิธิสหกิจคริสเตียน
รายนามกรรมการมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
ระเบียบราชการ ว่าด้วยเรื่องการมอบที่ดินให้มูลนิธิสหกิจคริสเตียน
ระเบียบข้อบังคับการประชุมใหญ่ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
การเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
กรอบยุทธศาสตร์ สคท. ปี 2018-2025
สรุปผลการดำ�เนินงานขับเคลื่อนโครงการนิมิต สคท. 2020
รายงานการเงินปี 2018-2019 งบประมาณปี 2020 และเสนองบประมาณปี 2021-2022
บันทึกคำ�เทศนา
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11. ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
12. ศจ.ทองดี ใจไหว
13. ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
14. ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
15. ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

ประธานกรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ
กรรมการ / เหรัญญิก
กรรมการ / นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
ปี 2014-2020

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท.
ปี 2020-2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
1. ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
2. ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
3. ศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล
4. นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
5. ทนายความประสิทธิ์ มังคลา
6. ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
7. ศจ.สมพร ศิริกลการ
8. ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
9. ศจ.ดร.เศียร บัวเกตุ
10. ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย

1. ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
2. ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
3. นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
4. ทนายความประสิทธิ์ มังคลา
5. ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
6. ศจ.สมพร ศิริกลการ
7. ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
8. ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
9. ศจ.ซันเตียโก ลาร์กาโด
10. ศจ.ดร.นิพนธ์ ศรีรัตน์
11. ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า และขอบคุณผู้อาวุโสในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับ สคท. ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ทุก 2 ปี
เพื่อความร่วมมือในพันธกิจ ในปัจจุบันและอนาคตของมวลสมาชิก สคท.
เพื่อประชาสัมพันธ์ สคท. ในฐานะองค์กรใหญ่ทางศาสนาคริสต์แก่ราชการและสังคมไทย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ ปี 2021-2022 และเลือกตั้งรองประธานกรรมการอำ�นวยการ

หัวข้อ		
“ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” To God Be The Glory
วันเวลา		
8-10 กันยายน 2020
สถานที		่
โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ
จำ�นวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน
ค่าลงทะเบียน สมาชิกทุกคนชำ�ระค่าลงทะเบียนเต็มจำ�นวน ท่านละ 3,500 บาท
วิทยากร และหัวข้อที่นำ�เสนออภิปรายในที่ประชุม

1. แบ่งปันพระวจนะ 			
อ.วาระ มีชูธน / ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ		
2. เทศนา (กลางคืน)			
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข / ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
3. คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท.
ประธานจัดการประชุม		 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
ผู้จัดการประชุม		 ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต และทีม
ฝ่ายเหรัญญิก		 ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี และทีม
ฝ่ายสถานที่		 อ.สุวิทย์ เราเจริญพร และทีม
ฝ่ายรายการ		 ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์ / อ.กานต์ จินดาพรหม
			 อ.กมลชนก จินดาพรหม และทีม
ฝ่ายอาหาร/การเลือกตั้ง		 ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล และทีม
ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ / Media
อ.ณรงค์ ต้นละมัยงาม และทีม
ฝ่ายศูนย์ประสานงาน		 ศจ.อนันต์ ดะนัย และทีม
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
อ.เกร็กโกรี ทอร์ด นิโคลสัน
ประธานการเลือกตั้ง		 ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
กรรมการการเลือกตั้ง		 อ.อำ�นาจ ก๋งเทเวศน์ / ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล

รายละเอียดและขอบข่ายงานของฝ่ายต่างๆ

1. ผู้จัดการการประชุม
1.1 ทำ�หน้าที่ผู้จัดการการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ปี 2018-2020
1.2 การติดตามงานให้การประชุมสำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
1.3 ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ กับกรรมการอำ�นวยการ สคท.
2. รายการ
2.1 รับผิดชอบการดำ�เนินตามรายการในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.2 ควบคุมเวลาการดำ�เนินการประชุม
2.3 รับผิดชอบเรื่องจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการจัดการประชุมครั้งนี้
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2.4 จัดทำ� / นำ�เพลง นำ�ประชุม ประกาศ และแนะนำ�วิทยากร จัดนักดนตรีและเครื่องดนตรี
2.5 ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เรื่องอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ในที่ประชุมและในกลุ่มย่อย
2.6 ประสานงานกับกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง ในเรื่องรายการและเวลาในการเลือกตั้ง
3. สถานที่
3.1 จัด / ดูแลเรื่องที่พักสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
3.2 ปฐมนิเทศเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมคุ้นกับการอยู่ร่วมกันในสถานที่จัดการประชุม
3.3 รับผิดชอบเรื่องพยาบาลในระหว่างการประชุม
3.4 ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องจัดนิทรรศการและฝ่ายศิลป์
3.5 จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในรายการโดยประสานกับฝ่ายรายการ
3.6 แจ้งยอด Update จำ�นวนผู้ที่เข้าพักกับฝ่ายอาหาร เพื่อประสิทธิผลในงบประมาณ
4. อาหาร / ประสานการเลือกตั้ง
4.1 บริหาร และประสานกับทางโรงแรม เรือ่ งอาหารหลักและอาหารว่างในช่วงต่างๆ
4.2 ประสานงานเรือ่ งการเลือกตัง้ ให้การเลือกตัง้ ดำ�เนินไปด้วยความราบรืน่ โปร่งใส
4.3 จัดหาอุปกรณ์ ทีต่ อ้ งใช้ในการเลือกตัง้ โดยประสานกับ กรรมการ กสล.
5. สื่อมีเดีย และประชาสัมพันธ์
5.1 ดูแลรับผิดชอบด้านการบันทึกเสียงในที่ประชุม
5.2 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ปี 2018-2020
เพื่อสมาชิก สคท. จะร่วมกันอธิษฐานเผื่อ และเตรียมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
5.3 ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานในด้านข้อมูลข่าวสาร
5.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งการจัดทำ�ข่าวสาร
5.5 จัดถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม ภาพหมู่ และภาพที่ระลึกต่างๆ
5.6 ช่วยเหลือในการเขียนข้อความ และจัดทำ�สื่อมีเดียต่างๆ ของการประชุมเพื่อการประกาศ / ประชาสัมพันธ์
6. เหรัญญิก / การเงิน
6.1 ดูแลรับผิดชอบรายรับ-ร่ายจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
6.2 จัดหาทุน / จัดทำ�งบประมาณรายรับ-รายจ่าย / จัดทำ�รายงานการเงินของการประชุมครั้งนี้
6.3 ประสานงานกับเหรัญญิกของ สคท.
6.4 จัดของที่ระลึก / ค่าตอบแทนแก่วิทยากรและผู้ที่มีส่วนในการจัดประชุมครั้งนี้
7. ศูนย์ประสานงาน
7.1 ดูแลงานด้านเลขานุการ / เอกสารทั่วไป / ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
7.2 รับผิดชอบเรื่องบริการ / อาสาสมัคร และประสานกับฝ่ายสถานที่
7.3 ศูนย์เก็บข้อมูล / ข่าวสาร
7.4 เอกสารประกอบการเลือกตั้ง (บัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารอื่นๆ)
7.5 ติดตามความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย
7.6 รับผิดชอบด้านธุรการระหว่างการประชุม
7.7 ดูแลงานด้านบริการ / ปฏิคม / ต้อนรับ / รักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
7.8 รับผิดชอบด้านการลงทะเบียน-รับสมัคร / คัดกรองผู้เข้าประชุมตามสิทธิ์
7.9 ประสานกับฝ่ายสื่อมีเดีย-ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
7.10 ดูแลจัดทำ�เอกสาร / แฟ้มการประชุม และอื่นๆ สำ�หรับผู้เข้าประชุม
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ตารางการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

หัวข้อ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” To God Be The Glory
8-10 กันยายน 2020 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ

วัน / เวลา

วันอังคาร 8 กันยายน 2020

วันพุธ 9 กันยายน 2020

07:00-08:15

รับประทานอาหารเช้า

08:15-09:15

3. นมัสการ / พระวจนะ

09:15-09:45
ลงทะเบียน

12:00-13:30

รับประทานอาหาร
(ฉลองครบรอบ 50 ปี สคท.)

13:30-15:30

1. นมัสการ
ฉลองครบรอบ 50 ปี สคท.
1.1 วีดิทัศน์ สคท. 50 ปี
1.2 กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้ทราบ
1.3 เทศนา
1.4 กล่าวแสดงความยินดี
1.5 มอบโล่เกียรติคุณ
1.6 ถ่ายภาพรวม

16:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-20:15
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9. นมัสการ / พระวจนะ

พักรับประทานอาหารว่าง

09:45-12:00

15:30-16:00

วันพฤหัสบดี 10 กันยายน 2020

4. รายงานผลดำ�เนินการ
เสนองบประมาณ
4.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่
4.2 รายงานผลดำ�เนินงาน 2 ปี
4.3 เสนองบประมาณปี 2021-2022

รับประทานอาหารกลางวัน
5. พันธกิจ และนิมิต 2020-2025
5.1 นิมิต สคท. / กปท.-กปพ.
5.2 พันธกิจ สคท.
5.3 ถาม-ตอบ อภิปราย

พักรับประทานอาหารว่าง
พักตามอัธยาศัย

10. สรุปผลการประชุม
11. ประชาสัมพันธ์
Congress 9
12. พิธีมหาสนิท
และปิดการประชุม

6. เลือกตั้งรองประธาน สคท.
7. Workshop
“บทบาทมิชชันนารีในยุคปัจจุบัน”

รับประทานอาหารเย็น
2. นมัสการ / เทศนา

8. นมัสการ / เทศนา
ประกาศข่าว

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

เดินทางกลับ

แผนผังสถานที่ประชุม

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ปี 2018-2020
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ขอชี้แจงระเบียบการใช้สถานที่เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ข้อชี้แจง

ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญครัง้ นี้ เป็นการประชุมของสมาชิก สคท. ฉะนัน้ สมาชิก สคท. ในฐานะผูล้ งทะเบียนจะร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุม ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าสำ�หรับใส่เอกสาร เอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารและที่พัก
สำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (พักรวม 2 คน) และสำ�หรับพักคนเดียวค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือมีรายการพิเศษ พิธีกรประจำ�วันจะทำ�หน้าที่ประกาศแจ้งให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบ หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ ID : thg4644f หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกภายใต้ความดูแลขององค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบัน
ศาสนศาสตร์ที่ขึ้นตรงกับ สคท. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมในครั้งนี้
3. ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรุณาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการประชุม เพื่อให้การประชุมครั้งนี้ดำ�เนินไป
อย่างความสงบเรียบร้อย

ระเบียบการใช้ห้องพัก

1. ทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก ผู้เข้าประชุมต้องนำ�กุญแจไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
(หากทำ�กุญแจหาย จะถูกปรับตามระเบียบของโรงแรม และท่านเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับ)
2. หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนห้องพัก หรือเช็คเอ้าท์ก่อนสิ้นสุดวันประชุม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ สคท. ฝ่ายศูนย์ประสานงาน
3. ไม่ควรส่งเสียงดังในยามวิกาล

Line@ สหกิจคริสเตียน
12

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020
หัวข้อ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory”
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2020
ระเบียบวาระที่ 1 พิธีเปิดงานการฉลอง 50 ปี
โดย คริสตจักรฟ้าคราม
และการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ปี 2018-2020
1. วีดิทัศน์ สคท.
โดย เลขาธิการ
2. กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้ทราบ
โดย ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
3. นมัสการ / เทศนา หัวข้อ To God Be The Glory โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
4. กล่าวแสดงความยินดี
โดย อธิบดีกรมการศาสนา
					 ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
					 ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
					 ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
					 ประธานมูลนิธคิ ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
5. มอบโล่เกียรติคุณ
โดย ประธานและกรรมการอำ�นวยการ สคท.
6. ถ่ายภาพรวม
ระเบียบวาระที่ 2 นมัสการ / เทศนา หัวข้อ To God Be The Glory
โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

วันพุธที่ 9 กันยายน 2020
ระเบียบวาระที่ 3 นมัสการ / พระวจนะ
โดย อ.วาระ มีชูธน
ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดำ�เนิน และเสนองบประมาณ ปี 2021-2022
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2016-2018 โดย ประธาน สคท. และกรรมการ
2. รายงานผลดำ�เนินงานพันธกิจ 2 ปี
โดย เลขาธิการ
3. เสนองบประมาณ ปี 2021-2022
โดย กรรมการ เหรัญญิก / เลขาธิการ
ระเบียบวาระที่ 5 พันธกิจ และนิมิต 2020-2025
		
1. นิมิต สคท. 2020-2025 และ กปท.
โดย คณะกรรมการดำ�เนินงาน
2. พันธกิจ สคท.
โดย คณะทำ�งานติดตามงาน
3. ถาม-ตอบ อภิปราย					
ระเบียบวาระที่ 6 การเลือกตั้ง รองประธานกรรมการอำ�นวยการ สคท. โดย ประธาน และกรรมการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ 7 Workshop
โดย ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
บทบาทมิชชันนารีในยุคปัจจุบัน
โดย Rev.Dr.David Chang
ระเบียบวาระที่ 8 นมัสการ / เทศนา หัวข้อ To God Be The Glory
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020
ระเบียบวาระที่ 9 นมัสการ / พระวจนะ
ระเบียบวาระที่ 10 สรุปผลการประชุม
ระเบียบวาระที่ 11 ประชาสัมพันธ์ Congress 9 / อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 12 พิธีมหาสนิท และปิดการประชุม

โดย ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
โดย ประธาน และเลขาธิการ
โดย ประธาน และกรรมการอำ�นวยการ สคท.

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ประวัติวิทยากร
ศาสนาจารย์ ดร. มาโนช แจ้งมุข
• ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท.)
• ผู้อำ�นวยการสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ, ครูสอนศาสนา
• ประธานกรรมการมูลนิธิดรุณาทร Compassion
ดูแลโครงการเด็กเยาวชนและพัฒนาครอบครัว สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
• ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
• รองประธานกรรมการสมาคมพระคริสตธรรมไทย
• กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
• บรรณาธิการนิตยสารพระคริสตธรรมประทีป (ราย 2 เดือน)
• นักเขียนบทความทางศาสนาคริสต์ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ลงนิตยสาร
• เขียนหนังสือ ตัวอย่างประกอบคำ�เทศนาและคำ�สอน ร้อยแปดพันเก้า เล่ม 1-2

ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
• ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมาน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ศาสนาจารย์ ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
• ประธานองค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
• ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

อาจารย์ วาระ มีชูธน
• ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทย
• ผู้ร่วมก่อตั้ง LIFEiS
• ผู้อำ�นวยการ ศูนย์ภาษาอังกฤษ LIFE CENTER
• Dj คลื่น 97.5 อสมท
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บันทึกการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก สคท. ปี 2016-2018
หัวข้อ “EFT 4.0 ก้าวไปกับพระคริสต์”
วันที่ 20-22 มีนาคม 2018
ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ� จ.เพชรบุรี
ผู้เข้าประชุม
จำ�นวนสมาชิกสมบูรณ์ทั้งสิ้น 213 แห่ง
มีตัวแทนสมาชิกสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- สมาชิกประเภทองค์การพันธกิจ
- สมาชิกประเภทองค์กรคริสตจักร
- สมาชิกประเภทสถาบันศาสนศาสตร์
ผู้สังเกตการณ์ประชุม
กรรมการสรรหา และกรรมการจัดประชุมพร้อมทีมงานต่างๆ
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น

จำ�นวน 163 คน
จำ�นวน 89 คน
จำ�นวน 70 คน
จำ�นวน 4 คน
จำ�นวน 56 คน
จำ�นวน 53 คน
จำ�นวน 272 คน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.อลิซาเบธ คาบอท ลิมารี		ผู้แทนองค์การ คริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอัลไลแอนซ์ (CMA)
2. อ.โจจีน่า สต๊อตต์
ผู้แทนองค์การ FEBC Radio International
3. Rev.Reuel Lumilang
ผู้แทนองค์การ ฟิลิปปินส์ แอสโซซิเอชั่น
4. ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
ผู้แทนองค์การ คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
5. ศจ.ฮงจง ฮา
ผู้แทนองค์การ เวิลด์ไวด์อีแวนจลีเซซันครูเสด
6. Rev.Dr.Ulrich Kohler
ผู้แทนองค์การ OMF Thailand
7. ศจ.วีระวุฒิ หงษ์ษา
ผู้แทนองค์การ ประกาศพระคริสต์ฯ
8. Mr.Phillip Porter
ผู้แทนองค์การ วายแวม (Youth With A Mission)
9. อ.ศรีนวล กาญจนมุกดา
ผู้แทนองค์การ เซ้าท์อิสเอเชีย มิชชั่น
10. ศจ.ดไวท์ มาร์ติน
ผู้แทนองค์การ ประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน
11. อ.นิลส์ แม็ทเทียส ฮัลล์ควิสต์
ผู้แทนองค์การ สแกนดิเนเวียน เพนเทคอสตัล มิชชั่น
12. อ.ฝงชาตุ๊ ล่อ
ผู้แทนองค์การ เซ้าท์อิสเอเซียคริสเตียนเซอร์วิส
13. คุณนลินี ศรีงามผ่อง
ผู้แทนองค์การ อมตธรรม (I Biblica)
14. Mr.Kit PingCheung, Iris		ผู้แทนองค์การ ประกาศพระกิตติคุณ เพื่อชาวจีนภาคพายัพ
15. อ.อีดิธ คาเวล โรแซล
ผู้แทนองค์การ เดอะเพนเทคอส แอสแซมบลี
16. Mr.James Edward Hosack		ผู้แทนองค์การ Assemblies of God Missionary Fellowship, Thailand
17. ดร.สุรการย์ ตั้งศิริเสถียร
ผู้แทนองค์การ เยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (YFC)
18. อ.อำ�นาจ พิชคุณ
ผู้แทนองค์การ คริสเตียนบริเธรน มิชชันนารี กรุ๊ป
19. คุณเสวีย หลิง โอว หยาง
ผู้แทนองค์การ ลูเธอร์แรนมิชชั่นในประเทศไทย
20. ศจ.อนุชิต รอดสรรเสริญ
ผู้แทนองค์การ ไครสต์ ทู ไทยแลนด์ มิชชั่น
21. อ.อลิซาเบ็ธ ไลเน่ ปายูเน่น
ผู้แทนองค์การ Finnish Free Foreign Mission
22. ศจ.ทัศน์ทยา แป้นเพ็ชร
ผู้แทนองค์การ เวิลด์อีแวนเจ - เอด ไอเอ็นซี (INC)
23. Mr.Krisit Byford
ผู้แทนองค์การ ดิอีแวนจลีคอล ดอฟเวอร์เน้นท์เชิชฯ
24. ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
ผู้แทนองค์การ สภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย
25. คุณสมาน ปันแก้ว		ผู้แทนองค์การ ทางชีวิตสื่อมวลชนพระกิตติคุณสมบูรณ์
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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อ.เฉลิมชัย จิตตะยโศธร
ผู้แทนองค์การ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ
ศจ.ดร.กรกฎ ดิษฐเจริญ		ผู้แทนองค์การ Assembly of God Television (AGTV.)
คุณเธียรธวัช วิสิฐกมล		ผู้แทนองค์การ เดอะเกรท คอมมิชชั่น (The Great Commission)
อ.ชาติชาย สกุณานิเวศน์
ผู้แทนองค์การ ทูตของพระคริสต์ในประเทศไทย
ศจ.ดร.ยู ซอ มิน
ผู้แทนองค์การ AMG. International
คุณแป้งลํ่า สุนทราวิรัตน์
ผู้แทนองค์การ เกาหลีเพรสไบทีเรียน
ศจ.มณฑล อภิชัยภุมริน
ผู้แทนองค์การ สายธารพระพร
นายอาป้อ ชื่อมื่อ
ผู้แทนองค์การ ประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวไทยภูเขาภาคเหนือ
คุณสิริพงษ์ พงยา
ผู้แทนองค์การ แนวหน้าเพื่อพระคริสต์		
ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร		ผู้แทนองค์การ พระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย
น.ส.โรสซารี มาร์ทีเนส
ผู้แทนองค์การ มูลนิธิพันธกิจเมตตา
นางสาวนิสา ลี
ผู้แทนองค์การ สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำ�บัดโรค
ศจ.บุญธรรม จอมแพง
ผู้แทนองค์การ สำ�นักงานภูเขาอธิษฐาน ศรีราชา
คุณไข่มุก แซ่พ่าน
ผู้แทนองค์การ บ้านสุขนิรันดร์
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
ผู้แทนองค์การ พันธกิจสัมพันธ์เมตตา
ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส
ผู้แทนองค์การ คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย
อ.จันทร์ ณ คีรี
ผู้แทนองค์การ ประกาศพระกิตติคุณคริสเตียนลาหู่
คุณสุนิตษา ญาณพานิชย์
ผู้แทนองค์การ กนกบรรณาสาร
Rev.Dong Geon Kim
ผู้แทนองค์การ มิชชั่นสากลในประเทศไทย
อ.ประดิษฐ์ อารีรัตนบุญชู
ผู้แทนองค์การ ข่าวประเสริฐสมบูรณ์		
ศจ.ดร.วชิน อ่อนอ้าย
ผู้แทนองค์การ พระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
Mr.Jung Woong Kim 		ผู้แทนองค์การ มูลนิธิคริสเตียนสากลสังคมสงเคราะห์
ศจ.สมสิทธิ์ มาเยอะ
ผู้แทนองค์การ อาข่าคริสเตียนในประเทศไทย
ศจ.บุญช่วย ผู้ทรงเกียรติ
ผู้แทนองค์การ เกาหลีรีฟอร์มเพรสไบทีเรียน
คุณสยาม ชมมี
ผู้แทนองค์การ ก้าวไปสู่ความสว่าง
ศจ.สง่า บุญมา
ผู้แทนองค์การ สหพันธ์การเสริมสร้างคริสตจักร
อ.นิพนธ์ ศรีจรุญรัตน์		ผู้แทนองค์การ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
ศจ.ทรงศักดิ์ ไพรรำ�พึงสกุล
ผู้แทนองค์การ ศูนย์ข่าวประเสริฐอาข่าในไทย
คุณสุธีร กอ
ผู้แทนองค์การ พระกิตติคุณชาวอาข่า
ศจ.พวงทอง วุฒิอุดมเลิศ
ผู้แทนองค์การ ฉันทภาระ
อ.วสันต์ แสนเวียน
ผู้แทนองค์การ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
อ.อนุพงษ์ มณีมัจฉา
ผู้แทนองค์การ ข่าวประเสริฐของพระคริสต์
ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา
ผู้แทนองค์การ บริหารคริสตจักรนาซารีนฯ
ศจ.แอนดรู แยพ
ผู้แทนองค์การ คริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย
ผป.วันชัย จิระไตรธาร
ผู้แทนองค์การ ไดโคนอส
อ.สมพงษ์ ใจเกลี้ยง		ผู้แทนองค์การ สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย
คุณดวงนภา พรหมณี
ผู้แทนองค์การ ส่งเสริมชีวิตสมบูรณ์
ศจ.อธิคม จันทร์ทับหลวง		ผู้แทนองค์การ คริสตจักรสมานสามัคคีในประเทศไทย
คุณทวีพร ศรีสวรรค์
ผู้แทนองค์การ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย
Mr.Ricky Salmon
ผู้แทนองค์การ คริสตจักรแบ๊บติสต์สามัคคีธรรมฯ
ศจ.ประเทือง ป้อมทอง
ผู้แทนองค์การ สมาพันธ์คริสตจักรในประเทศไทย
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ศจ.เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์
ผู้แทนองค์การ พันธกิจฟ้าเมืองไทย
อ.ไพศาล ทิพย์พฤกษ์
ผู้แทนองค์การ กรุงไทยเพื่อพันธกิจ
อ.ปัญญา สุมามาลย์กุล
ผู้แทนองค์การ ปันรัก
นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล		ผู้แทนองค์การ Thailand Food for the Hungry International
คุณธารทิพย์ ไตรลักษณ์
ผู้แทนองค์การ พันธกิจมานาประจำ�วัน
อ.การุณ สุริยะชัยพันธ์
ผู้แทนองค์การ พระวจนะแห่งชีวิต
ศจ.มูน ซู คิม
ผู้แทนองค์การ ร่วมมิตรสัมพันธ์
ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์
ผู้แทนองค์การ แม่นํ้าโขงข่าวประเสริฐ
อ.ปราณ ประดิษฐ์
ผู้แทนองค์การ แบ๊บติสต์อิสระพันธกิจเพื่อคนเอเซีย
อ.ไมเคิล สีมอน
ผู้แทนองค์การ แบ๊พติสพระกรุณาธิคุณ
ศจ.ดร.แท โฮ ลิม
ผู้แทนองค์การ สันติภาพ
อ.สมใจ พันธา
ผู้แทนองค์การ อิสเทิร์นเม็นโนไนท์มิชชั่น
ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
ผู้แทนองค์การ พัฒนาและเสริมสร้างผู้นำ�คริสตจักร
ศจ.คีธ ฮิกกินบะธัม
ผู้แทนองค์การ พระวจนะธำ�รงชีวิต
ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
ผู้แทนองค์การ พันธกิจเมโทดิสท์ในประเทศไทย
ศจ.วทัญญู ศุภวสันติชน		ผู้แทนองค์การ คริสตจักรเกาหลีแห่งความบริสุทธิ์โดยข่าวประเสริฐ
Mr.Greggory T. Nicholson
ผู้แทนองค์การ ยูไนเต็ท เวิลด์ มิชชั่น
คุณนพลักษณ์ เคเบิ้ล
ผู้แทนองค์การ สันติสุขมิชชั่น
อ.กิ่งเดือน แซ่โค้ง
ผู้แทนองค์การ พันธกิจเป็นพร
Rev.Kim Geunsu
ผู้แทนองค์การ พันธกิจชีวิตใหม่กิจการของอัครฑูต
อ.ยอง ซอง ปาร์ค
ผู้แทนองค์การ ร่มพระพรในประเทศไทย
Rev.Ryan Hannah
ผู้แทนองค์การ ซิมสยามสัมพันธกิจ
อ.วไลพร วิริยะโกวินท์
ผู้แทนองค์การ เผยแพร่พระกิตติคุณทวีคูณ
อ.นเรศ สุริยบุปผา
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร กะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์
อ.อดุลย์ มะโนรส
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร กรุงเทพธนบุรี
ศจ.สุริยา สีหามาตย์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สันติภาพ
ศจ.ปรีชา เกิดอยู่
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สากลสุวรรณภูมิ
ศจ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศิริพนาดร
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แบ๊พติสต์พระกรุณาธิคุณ
ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ชีวิตใหม่
อ.ใจเพชร ไตรสีรัตน์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ของพระเจ้าในประเทศไทย
อ.ชัยวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เมืองไทย
อ.ทเวทย์ ไชยศิลป์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจเชียงใหม่
พล.ร.ต.ญ.ดร.สินีพิชญ์ มาไพสาลย์		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร องค์พระเยซูคริสต์เจ้าประเทศไทย
อ.เจริญ พะจี
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สหมิตร
ศจ.ราชศักดิ์ พันธสัญญา
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ภูเก็ต
อ.สุรสิทธิ์ อัครกุลเดช
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เจริญพร
ศจ.สุมานิตย์ ไผ่แก้ว
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจพระกิตติคุณสัมพันธ์
ศจ.สุชาติ ชูจิตร
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สหทัยลูเธอรั่น
อ.อำ�นาจ ก๋งเทเวศร์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สันติสุขชาวไทย
ศจ.สมศักดิ์ แสงโพยม
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ร่มเกล้า
อ.ปิยะพร ชัยศักดิ์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พรเมตตา
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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อ.สุชาติ ชัชวาลปรีชา
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ
อ.อนุสรณ์ ศรีวะรมย์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ยโสธร
ศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เมืองหาดใหญ่
คุณทวีวัฒน์ โพธิวัฒน์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เบธเอลไทย
ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจท้องถิ่นในประเทศไทย
อ.คะแสง นานานิคม		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เอกภาพข่าวประเสริฐในประเทศไทย
อ.อภิสิทธิ์ พรสวรรค์กุล
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ชีวิตแห่งพระพร
ศจ.อาดุลย์ สุรินทร์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ความรักนิรันดร์
ศจ.ณรงค์เดช ลีลาศีลธรรม
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ร่วมมิตรสัมพันธ์
ศจ.นิรันดร์ ตามี
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ชีวิตนิรันดร์
ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ร่วมนิมิตในประเทศไทย
ศจ.เฮนรี่ เยียว
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เมตตากิจ
ศจ.ทองดี ใจไหว
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ร่วมพระคุณในประเทศไทย
อ.วิเชียร ภัทรสัญญา		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สัจจวาทะพระเยซูคริสต์ในประเทศไทย
ศจ.ศรีมูล ชัยวังเย็น
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ข่าวดี
อ.นพดล หัทยานนท์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แองลิกันในประเทศไทย
ศจ.สุรชัย เฉิดโฉมฉาย		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ทาลิธาคูมิเพรสไบทีเรียนในประเทศไทย
อ.ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร นำ�พระพรประเทศไทย
ศจ.อภิชัย จำ�ปีขาว
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สามัคคีธรรมไทยแบ๊พติสต์
อ.ไพรัตน์ ประสิทธิ์นอก
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แบ๊บติสต์ร่มพระคุณ
ศจ.วรัญญา ปู่คำ�
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สหพร
ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ปลูกจิต
ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย
ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เอกภาพแห่งพระคุณ
ศจ.ดร.สุรพรรณ สุนทราวิรัตน์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ไทยเพรสไบทีเรียน
ศจ.วิชิต เทพดวงแก้ว
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ความดีเมโทดิสต์
ศจ.สมพงษ์ ชุมทองสุข
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เจริญธรรม
ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พระผู้สร้าง
ศจ.สมศักดิ์ รินนาศักดิ์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ไทในพระเยซูคริสต์
ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ฮิมไทยแลนด์
ศจ.ดานิเอล คำ�แสน
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจนิมิตไทย
ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งพันธสัญญา
อ.สิริชัย ศรีภา
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พระคริสต์เพื่อปวงชน
อ.อรรถสิทธิ์ ชำ�นาญเอื้อ
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร กระแสพร
อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร รักประชาติ
อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งนิมิต
ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจของพระคริสต์
ศจ.ชื่น สกุลปัน
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พระราชกิจคริสตจักร
ศจ.สมัย วงษ์มาน
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร ธารแห่งชีวิต
ศจ.วิรัตน์ พรมมานอก		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งนิมิตพระคริสต์
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ศจ.ดร.ศุภชัย สุชาตานนท์		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เพนเทคอสสัมพันธ์
ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เมล็ดพันธุ์
อ.กิตติคุณ ปรีชานิกา		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร พันธกิจแห่งข่าวประเสริฐเพื่อชนเผ่า
อ.ภานุพงษ์ แสนน่อ		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร บริสุทธิ์ในประเทศไทย
Rev.Juman Kim 		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แสงประเสริฐแห่งชีวิต
ศจ.วีรพงษ์ ขอบใจ		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งอาเซียน
อ.นิมิต พานิช		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งพระบัญชา
อ.ศักดิ์ชัย จินนารักษ์		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร แห่งพระสิริ
อ.สังวรณ์ ดวงคำ�
ผู้แทนองค์กรคริสตจักร เป็นพร
ศจ.อภิวัฒน์ จำ�ปาแก้ว		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร คณะพระกิตติคุณในประเทศไทย
อ.พิชิต สุปัญโญ		ผู้แทนองค์กรคริสตจักร สัมพันธ์ในประเทศไทย
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข		ผู้แทนสถาบัน พระคริสตธรรมกรุงเทพ
ศจ.แสวง กุสาวดี		ผู้แทนสถาบัน พระคริสตธรรมภาคใต้
ศจ.อำ�นวย ยอดวงศ์		ผู้แทนสถาบัน พระคริสตธรรมลูเธอร์
ศจ.ประยุทธ์ เลาหะวีร์		ผู้แทนสถาบัน พระคริสตธรรมกิจการ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สคท.
1.1 พิธีกรได้กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่านจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และอธิษฐานขอพระพร เปิดการ
ประชุม หลังจากนั้นได้เรียนเชิญ และทีมงานให้นำ�ที่ประชุมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เสร็จนมัสการ
ได้ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับดังนี้
		 ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ประธาน สคท. ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ครัง้ นีว้ า่ เพือ่ พิจารณารับรองงบประมาณปี 2019-2020 และรับทราบผลการดำ�เนินงาน ปี 2016-2017
ที่ผ่านมา เพื่อสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกและเพื่อเลือกกรรมการอำ�นวยการชุดใหม่
1.2 หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข รองประธาน สคท. เป็นผู้ดำ�เนินการ
ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก สคท. ประจำ�ปี 2018-2022 ต่อไป
		 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้เสนอให้นับจำ�นวนสมาชิกสมบูรณ์ที่เข้าประชุมทั้งหมดในขณะนั้น
นับได้ 112 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้เสนอวาระการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
“EFT 4.0 ก้าวไปกับพระคริสต์” หน้า 13 ให้ที่ประชุมรับรอง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง
ทั้ง 11 วาระ
มติที่ 1/สคท. ปี 2018
รับรองวาระการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก สคท. ปี 2014-2018 ตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการเสนอ
1.3 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้เสนอให้แต่งตั้งเลขานุการบันทึกการประชุม 2 ท่าน ที่ประชุมมีมติดังนี้
มติที่ 2/สคท. ปี 2018
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้บันทึกการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก สคท. ประจำ�ปี 2018
1. ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม ตัวแทนจากองค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน
2. ศจ.ทัศน์ทยา แป้นเพชร ตัวแทนจากองค์การ เวิลด์อีแวนเจ-เอด ไอเอ็นซี (INC)
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1.4 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2016
มติที่ 3/สคท. ปี 2018
รับรองบันทึกการประชุมใหญ่วสิ ามัญ สคท. ปี 2014-2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภคู �ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำ�เนินงาน
2.1 รายงานพันธกิจ 2014-2018
		 ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต เลขาธิการของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยได้รายงานสรุปผลการ
ดำ�เนินงานของ สคท. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เริ่มด้วยการนำ�เสนอ
วีดทิ ศั น์ และรายงานต่อจากเอกสารประกอบการประชุมหน้า 22-26 เกีย่ วกับการดำ�เนินงานสำ�นักงาน
ราชการสัมพันธ์ การประสานงานมิชชันนารี การบัญชีการเงิน ทะเบียนสมาชิก รวมทัง้ จำ�นวนสมาชิก
ทีส่ มัครเข้ามาใหม่ในปี 2014 และ 2018 ที่ได้รบั การอนุมัตแิ ล้ว และเรือ่ งบัตรสมาชิกและชุดศาสนพิธี
ของศาสนาจารย์สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
		 ที่ประชุมรับทราบ
2.2 รายงานการเงิน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ปี 2016-2017
		 ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี กรรมการเหรัญญิก สคท. ได้รายงานการเงินของ สคท. ปี 2016 และ 2017
จากเอกสารที่แจกในที่ประชุมสรุปเป็นดังนี้
			
ปี 2016
ปี 2017
		
รายรับ
6,173,373.92
7,071,387.80
		
รายจ่าย
6,202,187.20
6,249,636.45
		
ผล
-28,813.28
821,751.35
		 หลังจากนั้นได้เปิดให้ที่ประชุมซักถามเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะขอให้ลงมติรับรอง
ที่ประชุมได้มีเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการเงินปี 2016 และปี 2017
มติที่ 4/สคท. ปี 2018
รับรองรายงานการเงินปี 2016-2017 ตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการรายงาน
ระเบียบวาระที่ 4 นมัสการพระเจ้าและเทศนาฟื้นฟู
4.1 ศจ.คัมภีร์ รองหานาม และทีม ได้นำ�ที่ประชุมนมัสการพระเจ้า
4.2 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ได้เทศนาในหัวข้อ “วิถีชีวิตการรับใช้อย่างยั่งยืน” มีใจความสำ�คัญดังนี้
		 ชีวิตผู้นำ�คริสเตียนของเราต่างต้องการรับใช้อย่างยั่งยืนและจบด้วยดี ยกตัวอย่างชีวิตของ
ศจ.ดร.บิลลี่ แกรแฮม และอาจารย์เปาโล ใน 2 โครินธ์ 6:3-7 แต่น่าเสียดายที่ผู้รับใช้จำ�นวนไม่น้อย
ที่เริ่มต้นดี แต่ต้องยุติการรับใช้ลงกลางคัน ชีวิตของอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้
อย่างยั่งยืนและเกิดผลมาก ดังนี้
หนึ่ง มีชีวิตเป็นที่ยอมรับ (3) / ความตั้งใจที่จะไม่ทำ�ให้ใครสะดุด (3ก) /
		 สาเหตุที่จะไม่ทำ�ให้ใครสะดุด (3ข)
สอง มีความอดทนนาน (4, 5) / อดทนต่อปัญหาที่คนอื่นสร้างให้ (4ข, 5ก)
		 อดทนต่อปัญหาที่ตนเองก่อขึ้น (5ข)
สาม ใช้สติปัญญาจากพระเจ้า (6) ท่านมี “ความเข้าใจ” ในการประกาศ (1 โครินธ์ 9:19-21)
		 ในการสร้างสาวก (โคโลสี 1:28)
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สี่ พึ่งฤทธิ์พระวิญญาณ (6) ในการเทศนา (1 โครินธ์ 2:1-5)
		 ในการประกาศ (โรม 15:17-19)
ขอพระเจ้าทรงนำ�เราทุกคนให้การรับใช้ของเราจบลงด้วยดี ยั่งยืนและเกิดผลมาก
4.3 เราจะก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร นำ�เสนอโดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ และทีม
		 อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ได้นำ�เสนอวีดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคต่างๆ ของโลก และได้เชิญ
คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดรายการและผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง 9 ให้บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ผลกระทบ
และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นได้เชิญคุณสุเมธ เตชะรักษ์วงศ์ ประธาน
บริษัททองโกว์ พูดถึงการประกาศในยุค 4.0 จากประสบการณ์ของท่าน
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018
ระเบียบวาระที่ 5 นมัสการและแบ่งปันพระวจนะ
5.1 นำ�นมัสการเช้า โดย ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน และทีม
5.2 แบ่งปันพระวจนะ โดย ศจ.ฟิลิป พอร์เตอร์
แบ่งปันพระวจนะในหัวข้อ “การสร้างผู้นำ�คริสตจักรรุ่นใหม่” 3 ประการดังนี้
1. เปิดโอกาสและเสริมสร้างเยาวชนให้สนองตอบต่อการทรงเรียกของพระเจ้า (1 โครินธ์ 10:31)
2. พระเยซูเรียกสาวกให้อยู่กับพระองค์ (มาระโก 3:14; ยอห์น 17:14)
3. จดจ่ออยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเยซู (ยอห์น 5:39-40; ฟีลิปปี 3:10-11)
ระเบียบวาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการอำ�นวยการชุดใหม่
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครตามลำ�ดับดังนี้
หมายเลข / ชื่อผู้สมัคร
1. ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
2. ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
3. ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
4. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
5. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
6. ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส
7. ผป.วันชัย จิระไตรธาร
8. ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
9. ศจ.ดร.ศุภชัย สุชาตานนท์
10. ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
11. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
12. ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
13. ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
14. ศจ.ทองดี ใจไหว
15. ศจ.ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล
16. ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
17. ศจ.ดร.วชิน อ่อนอ้าย
18. ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
19. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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20. ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
21. ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์
ประธานได้แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์และมาออกเสียงครั้งนี้มีจำ�นวน 161 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
สมาชิกสมบูรณ์ จึงได้ดำ�เนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งเป็นดังต่อไปนี้
		 หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร
คะแนนที่ได้
		
4 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
129
		
1 ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
118
		
19 ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
111
		
11 ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ 109
		
8 ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
108
		
5 ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
106
		
2 ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
98
		
18 ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
84
		
12 ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
79
		
14 ศจ.ทองดี ใจไหว
79
		
10 ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
78
		
20 ศจ.ดร.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
78
		
13 ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
73
		
3 ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
71
		
16 ศจ.สุทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
71
		
6 ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส
71
		
21 ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์
68
		
7 ผป.วันชัย จิระไตรธาร
61
		
9 ศจ.ดร.ศุภชัย สุชาตานนท์
57
		
15 ศจ.ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล
52
		
17 ศจ.ดร.วชิน อ่อนอ้าย
48

ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
11
13
14
14
14
17
18
19
20
21

หลังจากนั้นได้มีการเลือกเฉพาะประธานและรองประธาน โดยมีผู้สมัครรับเลือก 3 ท่าน และผลเป็นดังนี้
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้ 68 คะแนน
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ได้ 66 คะแนน
ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ ได้ 25 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมดได้ 159 เสียง และมีบัตรเสีย 2 ใบ
มติที่ 5/สคท. ปี 2018
แต่งตัง้ บุคคลที่ได้รบั เลือก 15 ท่านเป็นกรรมการอำ�นวยการ สคท. ปี 2018-2022 และมีมติเป็นเอกฉันท์
จากที่ประชุม แต่งตั้ง ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข เป็นประธานกรรมการ และ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เป็น
รองประธานกรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
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การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

1. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
ประธานกรรมการ
2. ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
รองประธานกรรมการ
3. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
กรรมการ
4. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ กรรมการ
5. ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
กรรมการ
6. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
กรรมการ
7. ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช กรรมการ
8. ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
กรรมการ
9. ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
กรรมการ
10. ศจ.ทองดี ใจไหว
กรรมการ
11. ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
กรรมการ
12. ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
กรรมการ
13. ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
กรรมการ
14. ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
กรรมการ
15. ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์ กรรมการ
หมายเหตุ เนื่องจากผู้รับเลือกลำ�ดับที่ 14-16 มีคะแนนเท่ากัน 3 ท่าน ประธานแจ้งว่าจะจับสลาก
เลือกเอา 2 ท่าน ใน 3 ท่าน ผลการจับสลากได้ ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์ และ ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
ลำ�ดับที่ 14 และ 15 ตามลำ�ดับ
ระเบียบวาระที่ 7 การทำ�งานร่วมกับภาครัฐ และ สคท.
7.1 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของภาครัฐที่จะให้คริสตจักรสามารถ
ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและมีหมายเลขเพื่อออกใบเสร็จให้ผู้บริจาคสามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้
แต่คริสตจักรต้องทำ�บัญชี ให้ละเอียดและถูกต้อง พร้อมสำ�หรับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรม
สรรพากรได้ และอธิบายถึงการรับเงินช่วยเหลือจากวัฒนธรรมจังหวัดและการมีบัตรประจำ�ตัวผู้รับใช้
เพื่อรับสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐในฐานะบรรพชิต
7.2 ถ่ายภาพร่วมกัน คณะกรรมการจัดงานได้ถา่ ยภาพผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในทีป่ ระชุมในขณะนัน้
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและรับรองงบประมาณการเงิน สคท. ปี 2019-2020
ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี ได้เสนองบประมาณของปี 2019-2020 จากกรรมการอำ�นวยการ ดังนี้
			
ปี 2019
ปี 2020
		
รายรับ
7,622,000.00
7,929,000.00
		
รายจ่าย
7,622,000.00
7,929,000.00
หลังจากที่ประชุมได้ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณพอสมควร
ที่ประชุมจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณปี 2019-2020
มติที่ 6/สคท. ปี 2018
อนุมัติงบประมาณปี 2019-2020 ตามที่คณะกรรมการอำ�นวยการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 9 นมัสการและเทศนาฟื้นฟู
9.1 นำ�ที่ประชุมนมัสการสรรเสริญพระเจ้า โดย ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์ และทีม
9.2 เทศนาฟื้นฟู โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เรื่อง “ครอบครัว” จากพระธรรมโยชูวา 24:15
โดยมีใจความสำ�คัญดังนี้
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวเป็นแบบแผนที่พระเจ้ากำ�หนด (มัทธิว 19:3-6)
2. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำ�คัญในชีวิตการรับใช้ (มัทธิว 18:19)
3. คุณสมบัติการเป็นผู้นำ�ในคริสตจักรเกี่ยวข้องกับครอบครัว (1 ทิโมธี 3:4-5)
4. ต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาให้ดี (1 เปโตร 3:1-7)
5. ลูกเป็นกำ�ลังในการรับใช้ (สดุดี 127:3-5)
9.3 การดำ�เนินโครงการนิมิต 2020
		 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ได้เชิญคณะกรรมการดำ�เนินงานซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ และ
ประธานภาคทั้ง 6 ภาคขึ้นบนเวทีเพื่อแนะนำ�ตัว แนะนำ�พันธกิจนิมิต 2020 ที่ได้ดำ�เนินการไปช่วง
2 ปีที่ผ่านมาในแต่ละภาค หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ
เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของทั้งประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018
ระเบียบวาระที่ 10 นมัสการและแบ่งปันพระวจนะ
10.1 นมัสการพระเจ้า โดย ศจ.บุญธรรม จอมแพง และทีม
10.2 แบ่งปันพระวจนะ โดย ศจ.เกรกกอรี่ นิโคลสัน แบ่งปันเกี่ยวกับ “พันธกิจโลก”
1. สภาพของโลกในยุคปัจจุบัน นำ�เสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านการฉายวีดิทัศน์
2. สภาพของโลกในปัจจุบันเปรียบเทียบกับการประกาศในพระธรรมกิจการ
3. แหล่งพลังของพันธกิจ (กิจการ 1:8) คือพระวิญญาณบริสุทธิ์
อธิบายถึงกลยุทธ์สำ�คัญของอาจารย์เปาโลว่าท่านเน้น
		 • เมืองใหญ่
		 • ศูนย์กลางการค้า
		 • ศูนย์กลางการศึกษา (ศาลาธรรม สถาบันการศึกษา)
4. กุญแจสำ�คัญในการทำ�พันธกิจคือ
		 • การสร้างสาวก (รุ่นใหม่)
		 • ข่าวประเสริฐ
ระเบียบวาระที่ 11 สรุปและปิดการประชุม
11.1 กล่าวสรุปผลการประชุมและมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดย ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต
11.2 พิธีมหาสนิท ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา และกรรมการอำ�นวยการ
11.3 กล่าวขอบคุณทีมงานต่าง มอบของที่ระลึก และอธิษฐานขอพระพรปิดการประชุม
โดยท่านประธาน ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ศจ.ทัศน์ทยา แป้นเพชร
บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม
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ตรวจทานโดย
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

สรุปผลดำ�เนินงาน สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เมษายน 2018 - กุมภาพันธ์ 2020
1. การดำ�เนินงาน

จากการประชุมใหญ่สามัญ สคท. ประจำ�ปี 2016-2018 เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2018 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจากการประชุม 15 ท่าน หลังจากได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว
คณะกรรมการได้มีการเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 พอสรุปได้ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอำ�นวยการเป็นผู้กำ�หนดแผนงาน และหลักการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สคท.
ได้มีการประชุมของปี 2018-2020 ดังนี้
		 ปี 2018 มีการประชุมสามัญ 6 ครั้ง
		 ปี 2019 มีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง
		 ปี 2020 มีการประชุมสามัญ 1 ครั้ง
คณะทำ�งานติดตามงาน มีการประชุมของปี 2018-2020 ดังนี้
		 ปี 2018 มีการประชุมสามัญ 6 ครั้ง
		 ปี 2019 มีการประชุมสามัญ 8 ครั้ง
		 ปี 2020 มีการประชุมสามัญ 2 ครั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินงาน มีการประชุมปี 2018-2020 ดังนี้
		 ปี 2018 มีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง
		 ปี 2019 มีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง
		 ปี 2020 มีการประชุมสามัญ 1 ครั้ง
		 คณะกรรมการดำ�เนินงาน สคท. ได้รับการรับรองและแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. เพื่อ
ทำ�หน้าที่เป็นคณะทำ�งานตามนโยบาย และแผนงานของคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. ซึ่งดำ�เนินงานภายใต้
การกำ�กับดูแลของประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. คณะกรรมการดำ�เนินงานสคท. มีจำ�นวน 7 คน
ประกอบด้วยเลขาธิการ สคท. 1 คน และประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานภูมิภาคต่างๆ อีก 6 คน
1.2 ตลอดระยะเวลา 2 ปีทผ่ี า่ นมา (ปี 2018-2020) คณะกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการบริหาร สคท. ได้มกี าร
ประชุมสัมมนาต่างๆ มีการรีทรีตคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานคริสเตียนอืน่ ๆ และหน่วยงานเอกชน
รายงานการดำ�เนินงานของประธาน และคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท.
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2018 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้มีการประชุม
กรรมการอำ�นวยการ เพื่อกำ�หนดกรอบการทำ�งานและทิศทางนโยบาย 4 ปี คือ 2018-2022 ขึ้นมา
เป้าหมายใน 4 ปีได้ดำ�เนินการ
ด้านศาสนสัมพันธ์กบั ภาครัฐ ประธานได้รบั เชิญจากกรมการศาสนา เข้าร่วมรับเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ได้พบปะกับนายกิตติพันธ์
พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและได้ร่วมมือกับทางภาครัฐตามที่ร้องขอมา
ร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกับกรมการศาสนาที่จัดให้มีขึ้น เช่น จัดพิธีศาสนามหามงคล
5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
ร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ตา่ งๆ โดยกรมการศาสนาเป็นผูป้ ระสานองค์การศาสนาทัง้ 5 ศาสนา ทำ�กิจกรรมร่วม
เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดศรีสะเกษ โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ด้านสมาชิก ได้จัดให้มีการพบปะมิชชันนารีเพื่อชี้แจงถึงผลกระทบต่อมิชชันนารี จัดให้มีการอบรมพบปะ
มิชชันนารี 4 ครั้ง เพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจการทำ�งานในประเทศไทย และให้รู้กฎระเบียบของบ้านเมือง และให้เข้าใจ
การทำ�งานของ สคท. ได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใช้วีซ่าสล็อต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เข้าร่วมประชุมสมาชิก สคท. ภาค 6 ภาค และสถาปนาศาสนาจารย์ขององค์การ องค์กรคริสตจักร ภายใต้สังกัด
สคท. และเทศนาฟื้นฟูตามภาค
คณะกรรมการสตรี สคท. มีการประชุมคณะกรรมการสตรี สคท. และมีการขับเคลือ่ นพันธกิจสตรีตามภูมภิ าคต่างๆ
งานนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมสหกิจโลก (WEA) ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานคริสเตียน ได้เป็นประธานร่วม กปท. และมีการประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน

2. สำ�นักงาน

สำ�นักงานให้บริการด้านเอกสารคือ หนังสือรับรองทั่วไปและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอด 2 ปี (ปี 2018 - 2020)
ที่ผ่านมาได้ออกจดหมายและหนังสือรับรองให้องค์การพันธกิจ องค์กรคริสตจักร สถาบันศาสนศาสตร์ และคริสตจักร
หน่วยงานภายใต้สมาชิกดังกล่าว เป็นจำ�นวน 250 ฉบับ ออกเป็น 2 ภาษา จดหมาย/หนังสือรับรองภาษาไทย และจดหมาย/
หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ติดต่อต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ

3. ราชการสัมพันธ์

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2018-2020) ฝ่ายราชการสัมพันธ์ ได้ให้บริการแก่สมาชิก โดยเฉพาะองค์การมิชชั่น และให้
บริการอำ�นวยความสะดวกแก่มิชชันนารีในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมการศาสนา สำ�นักงานตำ�รวจตรวจคน
เข้าเมือง กรมการจัดหางาน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็นต้น เป็นการให้บริการ
แก่ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ (มิชชันนารี) เป็นผู้รับใช้งานของพระเจ้าเต็มเวลาในหน่วยงานองค์การที่สังกัด สคท.
มี 36 องค์การที่มีมิชชันนารีโดยตรง รวมทั้งหมด 786 ท่าน (ไม่รวมผู้ติดตาม ภรรยา และลูก)
ตลอดเวลา 2 ปี ทีผ่ า่ นมา ฝ่ายราชการสัมพันธ์ ได้ออกจดหมายและหนังสือรับรอง ให้หน่วยงานราชการ / เอกชนจำ�นวน
ทั้งสิ้น 2,597 ฉบับ แยกออกเป็นประเภทดังนี้
3.1 ติดต่อขอหนังสือรับรองอยู่เกิน 90 วัน จากกรมการศาสนา ในกรณีที่องค์การสมาชิกมีมิชชันนารีใหม่เดินทางมา
ในประเทศไทย
3.2 ติดต่อขอหนังสือรับรองจากกรมการศาสนา เพื่อขอมีใบอนุญาตทำ�งาน (WORK PERMIT) ให้แก่มิชชันนารี
คนใหม่
3.3 ติดต่อขอหนังสือรับรองขอต่อ VISA ให้แก่มิชชันนารีคนเดิม
3.4 ติดต่อขอหนังสือรับรองขอต่อใบอนุญาตทำ�งาน (WORK PERMIT) ให้แก่มิชชันนารีคนเดิม
3.5 ออกหนังสือรับรองถึงสถานทูตไทยและกรมการกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ เพื่อขอรับการตรวจลงตรา
VISA ประเภท NON-RA SINGLE ให้แก่มิชชันนารีคนใหม่ ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ
และออก VISA ประเภท NON-O SINGLE ให้แก่ครอบครัวของมิชชันนารีผู้ติดตาม (รวมทุกองค์การ)
3.6 ออกหนังสือรับรองถึงสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อขอต่อ VISA ให้แก่มิชชันนารี
คนเดิม
3.7 ออกหนังสือรับรองอยู่เกิน 90 วัน (สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง)
3.8 ออกหนังสือรับรองปรับวีซ่าผู้ติดตาม ให้อายุเท่ากับวีซ่ามิชชันนารีเข้าใหม่
3.9 ออกหนังสือยกเลิกวีซ่าแก่มิชชันนารีคนเก่าที่ประสงค์จะยกเลิกวีซ่าและกลับประเทศ
3.10 ออกหนังสือชีแ้ จงรายได้ของมิชชันนารี (กระทรวงแรงงาน) เพือ่ รับรองการต่อใบอนุญาตทำ�งาน (WORK PERMIT)
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การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้อง
1. เรือ่ งการรายงานตัวทุก 90 วันของมิชชันนารี ในกรณีทรี่ ายงานตัวล่าช้ากว่ากำ�หนดจะถูกปรับเป็นจำ�นวนเงิน
สูงสุด 5,000 บาท แต่ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท
2. สำ�นักตรวจคนเข้าเมืองได้มีการเพิ่มให้มีการแจ้งเข้าพักอาศัย (ตม.30) ทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้ามายัง
ประเทศหรือต่างพื้นที่ กลับมายังที่พักอาศัยตนเองจะต้องแจ้งเข้าพักทุกครั้ง หากแจ้งเข้าพักอาศัยล่าช้า หรือเกินกว่า
24 ชั่วโมง จะถูกปรับคนละ 800 บาท
3. กรมการจัดหางาน ไม่อนุญาตให้เพิ่มท้องที่ทำ�งาน หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ลงในใบอนุญาตทำ�งาน
4. ในบางจังหวัดการต่อใบอนุญาตทำ�งานของมิชชันนารีเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกใบอนุญาตนั้น ไม่ได้
ต่อตามหนังสือรับรองของกรมการศาสนา โดยเฉพาะแรงงานบางจังหวัดจะต่ออายุให้เกินกว่าหนังสือรับรองและวีซ่า
ที่ได้รับ ทำ�ให้เกิดปัญหาใบอนุญาตทำ�งานมีอายุไม่ตรงกับวันหมดอายุของวีซ่าตามหนังสือรับรองกรมการศาสนา
มิชชันนารี
กำ�หนดให้มิชชันนารีที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทยทุกคน ต้องเรียนภาษาไทย และต้องสอบเทียบผ่านชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อควรปฏิบัติ : มิชชันนารีต้องติดต่อสำ�นักงานฝ่ายราชการสัมพันธ์ของ สคท. ก่อนวีซ่าหมดอายุ 4 เดือน
: ให้มิชชันนารีพกพาใบอนุญาตทำ�งาน หรือบัตรมิชชันนารีติดตัวไปทุกครั้งที่ออกไปทำ�งาน
: มิชชันนารีต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน ตามกฎหมายระเบียบของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
: มิชชันนารีต้องไปแจ้งเข้าที่พักอาศัย (ตม.30) ทุกครั้งที่กลับเข้ามาในที่พักตัวเอง ตามกฎหมาย
		 ระเบียบของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
: มิชชันนารีต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ไม่ใส่ตุ้มหู (ผู้ชาย)
		 หรือสวมกางเกงขาสั้น และไม่สวมรองเท้าแตะ เสื้อผ้าควรมีสีสันที่สุภาพ
: รูปถ่ายสำ�หรับยื่นเรื่องขอวีซ่าต่อกรมการศาสนาต้องมี 12 ใบ ขนาด 4x6 ซม. เป็นรูปถ่าย
		 ที่ใส่เสื้อเชิ้ต ผูกเนคไท ใส่สูท (ไม่สวมเสื้อลายทุกชนิด และไม่สวมแว่นตา)
		 สำ�หรับมิชชันนารีผู้หญิงควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงควรสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อนด้านใน
		 และสวมสูททับด้านนอก ไม่ใส่เสื้อแขนกุด หรือเสื้อคว้านคอลึก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้าที่รัดรูป
ไม่สวมเสื้อลายทุกชนิด ไม่สวมกระโปรงสั้นจนเกินไป และไม่สวมแว่นตา ผมควรหวีและจัดทรงให้
เรียบร้อย
: มิชชันนารีทุกคนที่ใช้ VISA มิชชันนารี ภายใต้ สคท. ต้องกรอกแบบฟอร์มฐานข้อมูล
		 มิชชันนารี (Intake Form Missionary In Formation) นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตทำ�งานครั้งแรก
เรื่องที่กรมการศาสนาขอความร่วมมือจากสหกิจคริสเตียนฯ และในองค์การสมาชิก คือ
1. เมื่อมีกิจกรรมใดๆ ที่กรมการศาสนาจัดทำ�ร่วมกัน ไม่ว่าในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือจาก
มิชชันนารีร่วมกันทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2. การเผยแผ่ศาสนาของแต่ละศาสนา ให้ระมัดระวังการแตกความสามัคคี ซึง่ จะไม่เกิดผลดีตอ่ องค์การและองค์กร
ในเครือข่าย
3. การประกาศเผยแผ่ อย่าสร้างแรงจูงให้คนเชื่อ โดยใช้สิ่งของ เงินทอง หรืออื่นๆ มาเป็นแรงจูงใจให้หลงเชื่อ
4. ไม่พดู ลบหลูด่ หู มิน่ ศาสนาอืน่ ในทางเสือ่ มเสีย ในทำ�นองยกตนข่มท่าน ให้พดู แต่หลักธรรมคำ�สอน หลักข้อเชือ่
ในศาสนาที่ตนนับถืออยู่เท่านั้น หรือมีการแต่งตัวเลียนแบบนักบวชศาสนาอื่น

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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เรื่องผู้เผยแผ่ศาสนาชาวต่างชาติ (มิชชันนารี)
กรมการศาสนาได้เชิญผู้แทนองค์การศาสนามาพูดคุยชี้แจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่มีมิชชันนารี ในอดีต
มิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่และสอนศาสนาในประเทศไทยมีไม่มาก และมิชชันนารีเหล่านั้นได้มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย แผ่นดินไทยไม่เคยลืมคุณงามความดีที่มิชชันนารีทั้งหลายเคยทำ�มา กรมการ
ศาสนาจึงได้มอบโควต้าวีซ่าจำ�นวนหนึ่งให้กับองค์การศาสนามากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสมของแต่ละองค์การ
กรมการศาสนาได้ชี้แจงให้แต่ละองค์การสรรหาและพิจารณากลั่นกรองผู้ที่รับโควต้าวีซ่ามิชชันนารีอย่างละเอียด
รอบคอบ เพราะเกรงว่าเมื่อได้ไปแล้วอาจนำ�วีซ่าไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและผิดวัตถุประสงค์ของกรมการศาสนา ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

4. บัญชี/การเงิน

4.1 บัญชี ตรวจสอบควบคุมดูแลความถูกต้องการรับ-จ่าย และจัดทำ�บันทึกบัญชีทกุ ประเภท จัดทำ�งบดุล งบประมาณ
และสรุปรายงานการเงินในแต่ละเดือน เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ และเหรัญญิกกรรมการ สคท.
4.2 การเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดในมือ บันทึกการรับ-จ่ายประจำ�วัน ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ และเรียก
เก็บเงินค่าบำ�รุงประจำ�ปีจากสมาชิกในสังกัด สคท. จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสำ�นักงานเพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกในสำ�นักงาน สคท.

5. ทะเบียนสมาชิก

เป็นงานเกี่ยวกับสมาชิกของ สคท. ทุกประเภท เป็นงานที่ให้บริการและให้ความสะดวกแก่สมาชิกในด้านเอกสาร
ใบสมัครต่างๆ และงานด้านสารบัญ เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ สคท. ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก และทำ�การรวบรวมใบสมัคร
สมาชิกประเภทต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการดำ�เนินงาน และคณะกรรมการอำ�นวยการ เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิก สคท. สมาชิก
ประเภทสามัญ สคท. (องค์กรคริสตจักร / องค์การพันธกิจ / สถาบันศาสนศาสตร์) เมื่อมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
ทะเบียนสมาชิกจะออกใบรับรองสมาชิกภาพ
5.1 สำ�หรับองค์กรคริสตจักร และองค์การพันธกิจ สคท. ออกใบรับรองสมาชิกภาพของคริสตจักร ภายใต้ความดูแล
ที่แจ้งชื่อไว้ในทะเบียนให้พร้อมองค์กรคริสตจักร และองค์การพันธกิจต้นสังกัด
5.2 ใบรับรองสมาชิกภาพของสมาชิกทั้ง 3 ประเภท (องค์กรคริสตจักร / องค์การพันธกิจ / สถาบันศาสนศาสตร์)
มีอายุการรับรอง 2 ปี เมือ่ หมดอายุลงก็จะต่อให้อกี 2 ปี (โดยมีเงือ่ นไขว่า ในปีที่ใบรับรองหมดอายุลง หากสมาชิก
ยังไม่ได้ชำ�ระค่าบำ�รุง จะต้องทำ�การชำ�ระค่าบำ�รุงก่อน จึงจะทำ�การต่ออายุใบรับรองให้)
5.3 ออกบัตรประจำ�ตัวสมาชิก บัตรศาสนาจารย์ (ขึน้ ทำ�เนียบ) บัตรศิษยาภิบาล บัตรบรรพชิต สำ�หรับใช้ลดค่าโดยสาร
รถไฟ (สำ�หรับศิษยาภิบาล และผู้รับใช้เต็มเวลาที่ต้องเดินทางเป็นประจำ�ทางรถไฟ) บัตรหัวหน้าองค์การพันธกิจ
องค์กรคริสตจักร สถาบัน และบัตรมิชชันนารี (สำ�หรับต่างชาติที่มีวีซ่าสล็อต สังกัด สคท.)
5.4 ออกจดหมายถึงสมาชิกงานด้านต่างๆ ของ สคท. ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกจากหน่วยงานราชการและทั่วๆ ไป
ตลอดจนการจัดส่งเอกสารข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิก

6. ชุดศาสนาจารย์และสายสโตร์

ปัจจุบันมีศาสนาจารย์ขึ้นทำ�เนียบ และ สคท. ได้กำ�หนดรูปแบบชุดศาสนาจารย์และสายสโตร์ เพื่อใช้ในงานสำ�คัญ
เช่น งานราชพิธีถวายพระพร และงานพิธีต่างๆ ทางศาสนา ชุดศาสนาจารย์สั่งได้ในราคา 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
และสายสโตร์ ราคาเส้นละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หากสัง่ 10 เส้นขึน้ ไปในราคา 1,800 บาท (หนึง่ พันแปดร้อยบาทถ้วน)
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สมาชิกสามัญสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ปี 2018-2020

ตามธรรมนูญ สคท. มีสมาชิกในสังกัด 3 ประเภท คือ 1.องค์การพันธกิจ 2.องค์กรคริสตจักร 3.สถาบันศาสนศาสตร์
ปัจจุบันมีสมาชิกประเภท องค์การพันธกิจ 125 แห่ง องค์กรคริสตจักร 97 แห่ง สถาบันศาสนสตร์ 5 แห่ง
คริสตจักรภายใต้สมาชิกสามัญ สคท. ทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียน 1,745 แห่ง แบ่งตามจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
ภาคกลาง
จังหวัด
คริสตจักร
กำ�แพงเพชร
20
สุโขทัย
14
ตาก
64
พิษณุโลก
35
ชัยนาท
3
อุทัยธานี
5
นครสวรรค์
16
เพชรบูรณ์
37
พิจิตร
5
อ่างทอง
2
ลพบุรี
6
สระบุรี
5
สิงห์บุรี
3
สุพรรณบุรี
14
กาญจนบุรี
18
อยุธยา
8
รวม
255
ภาคตะวันออก
จังหวัด / คจ.ภายใต้ คริสตจักร
จันทบุรี
17
ฉะเชิงเทรา
11
ชลบุรี
32
ตราด
3
ปราจีนบุรี
7
ระยอง
8
สระแก้ว
10
รวม
88
ภาคเหนือ
จังหวัด
คริสตจักร
เชียงราย
258
เชียงใหม่
294
น่าน
22
แพร่
7
พะเยา
15
แม่ฮ่องสอน
96
ลำ�พูน
5
ลำ�ปาง
23
อุตรดิตถ์
9
รวม
729

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
คริสตจักร
กาฬสินธุ์
10
ขอนแก่น
30
ชัยภูมิ
11
นครพนม
8
นครราชสีมา
37
บุรีรัมย์
30
บึงกาฬ
9
มุกดาหาร
4
มหาสารคาม
18
ยโสธร
9
ร้อยเอ็ด
12
เลย
15
ศรีสะเกษ
12
สกลนคร
17
สุรินทร์
11
หนองบัวลำ�ภู
7
หนองคาย
9
อุบลราชธานี
31
อุดรธานี
25
อำ�นาจเจริญ
4
รวม
309
จังหวัด

กรุงเทพ / ปริมณฑล
จังหวัด / คจ.ภายใต้
คริสตจักร
กรุงเทพมหานคร
194
นนทบุรี
27
ปทุมธานี
15
สมุทรปราการ
15
นครปฐม
9
นครนายก
2
ราชบุรี
19
สมุทรสาคร
3
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
5
รวม
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ภาคใต้

กระบี่
ชุมพร
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ตรัง
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
สตูล
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์

คริสตจักร
8
4
12
5
2
7
1
20
2
22
3
3
16
12
รวม
117
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1. รับสมาชิกเพิ่มเข้ามาใหม่

ปี 2018-2020 คณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. ได้มีมติรับองค์กรคริสตจักร 13 แห่ง เข้าเป็นสมาชิก สคท. ดังนี้
สมาชิกใหม่องค์กรคริสตจักร (ปี 2018-2020)
ลำ�ดับ
ชื่อองค์กรคริสตจักร
1 สัมพันธ์ในประเทศไทย
2 ร่มพระพรในประเทศไทย
3 ศิโยน
4 พระกายพระคริสต์สัมพันธ์
5 ขมุ
6 พระคุณของพระเจ้า
7 แบ๊พติสอาข่าในประเทศไทย
8 พระคริสต์เพื่อมวลชน (วิสามัญ)
9 มิตรภาพสัมพันธ์
10 เพื่อนแห่งพระคุณ
11 นิมิตชีวิตใหม่
12 ฟ้าพระพร
13 พันธกรทั้งห้าประเทศไทย
14 แสงสว่างของพระคริสต์
15 เมนโนไนท์เบรเด็นในประเทศไทย
16 พี่น้องสามัคคีธรรม

ชื่อประธาน
ศาสนาจารย์ทองทิพย์ แก้วใส
อาจารย์สมเกียรติ คร้ามใจ
อาจารย์มานะ ศิริกัน
ศาสนาจารย์สุพรรณ คีรีรัตน์ไพบูลย์
อาจารย์บัณฑิต บุญเสริม
อาจารย์บรรจง สุมังคะเศษ
อาจารย์พันธวิทย์ พิพัฒน์ธราดล
อาจารย์เบ็น แสงอัคคีธรรมธาร
อาจารย์ประสาน ชัยศรีมณฑล
อาจารย์คำ�พันธ์ สุดชา
อาจารย์สมบัติ สายบุตร
ศาสนาจารย์ชัยรัตน์ สงวนรัมย์
อาจารย์มนูศักดิ์ กลิ่นดี
อาจารย์วีระ กุลเดชคุณา
อาจารย์นาถอนงค์ ศิลาโชติบริบูรณ์
อาจารย์อำ�นาจ พิชคุณ

สมาชิกใหม่องค์การพันธกิจ (ปี 2018-2020)
ลำ�ดับ
ชื่อองค์การพันธกิจ
1 เพื่อพัฒนาศิษยาภิบาลและเทศนา
2 อาสาเป็นพร

ชื่อประธาน
ศาสนาจารย์คำ�สิงห์ รวมวงค์
นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีกุล

องค์การสมาชิก สคท. แยกตามหมวดพันธกิจ 8 พันธกิจ ดังนี้
1) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณฯ เพื่อก่อตั้งคริสตจักร
2) พันธกิจพัฒนาสังคมสงเคราะห์ (การกุศล)
3) พันธกิจการผลิตวรรณกรรม-สิ่งตีพิมพ์
4) พันธกิจวิทยุ-โทรทัศน์
5) พันธกิจการศึกษา (ศาสนศาสตร์)
6) พันธกิจการแพทย์
7) พันธกิจการประกาศฯ และรับใช้ร่วมกับคริสตจักร
8) พันธกิจการประกาศฯ และสังคมสงเคราะห์
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2. การออกบัตรสมาชิก

เนือ่ งด้วยคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักบวช
ผูเ้ ผยแพร่ศาสนา หรือบัตรประจำ�ตัวหัวหน้าองค์การพันธกิจ องค์กรคริสตจักร และสถาบันศาสนศาสตร์ เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในมาตรการอุปถัมภ์และคุม้ ครองศาสนาต่างๆ รวมทัง้ ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ในการมีบตั รประจำ�ตัวนักบวช ผูเ้ ผย
แพร่ทงั้ ชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนบัตรประจำ�ตัวหัวหน้าหน่วยงานในฐานะสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยเริม่
ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรประจำ�ตัวสมาชิก ตั้งแต่มกราคมปี 2017
บัตรประจำ�ตัวสมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. บัตรประจำ�ตัวสำ�หรับคนไทย มี 4 สถานะ
1.1 ศาสนาจารย์ (ขึ้นทำ�เนียบศาสนาจารย์ สคท.)
หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาพระคริสตธรรมระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันพระคริสตธรรมที่ได้รับ
การรับรองโดย สคท. หรือระดับสากล ได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ และเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด สคท.
1.2 ศิษยาภิบาล
หมายถึง ผูท้ มี่ คี วามรูด้ า้ นพระคริสตธรรมคัมภีรแ์ ละด้านศาสนศาสตร์ระดับหนึง่ ระดับใด ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศิษยาภิบาล
ในคริสตจักรติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.3 บรรพชิต (สำ�หรับลดค่าโดยสารรถไฟ)
หมายถึง ผู้รับใช้ที่ทำ�งานเต็มเวลาในคริสตจักร ในองค์การคริสเตียน หรือในสถาบัน ในตำ�แหน่ง ศาสนาจารย์
ศิษยาภิบาล ผู้อำ�นวยการ เลขาธิการ หรือมิชชันนารี ภายใต้สังกัด สคท.
1.4 หัวหน้า
หมายถึง ผู้แทนที่ได้รับการรับรองผู้แทน หรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากผู้แทนของสมาชิกสามัญ ประเภท
องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ สถาบันศาสนศาสตร์ เป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิสมัครรับการตรวจสอบ และ
รับรองคุณสมบัติ เพื่อรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ได้ เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ
คริสตจักรท้องถิ่นใดๆ ที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนฯ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. บัตรประจำ�ตัวสำ�หรับมิชชันนารี
มิชชันนารีตอ้ งมีคณุ สมบัตติ รงตามระเบียบของสหกิจคริสเตียนฯ คือ ต้องเป็นสมาชิก และทำ�งานกับองค์การพันธกิจ
องค์กรคริสตจักร หรือสถาบันศาสนศาสตร์ และต้องมีวีซ่าสล็อต สังกัดสหกิจคริสเตียนฯ
ปี 2017-2020 มีจำ�นวนผู้ที่สมัครบัตรประจำ�ตัว ดังนี้
ประเภทบัตรประจำ�ตัวสมาชิก
สมาชิกบัตรเดิม
1. สมาชิกบัตรสำ�หรับคนไทย
128 คน
2. สมาชิกบัตรสำ�หรับมิชชันนารี
41 คน
รวมสมาชิกบัตรทั้งหมด

สมาชิกบัตรสมัครใหม่
493 คน
309 คน
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รวม
621 คน
350 คน
971 คน
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รายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ สคท. ปี 2018-2022
1. กรรมการอำ�นวยการ สคท.

1. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
2. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
3. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
4. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
5. ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
6. ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
7. ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
8. ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
9. ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
10. ศจ.สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
11. ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
12. ศจ.ทองดี ใจไหว
13. ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
14. ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
15. ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส

2. คณะทำ�งานติดตามงาน สคท.

1. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
2. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
3. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
4. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
5. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต

3. กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต
ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ศจ.สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล
ศจ.บุญธรรม จอมแพง
ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม
ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ
กรรมการ / เหรัญญิก
กรรมการ / นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ
กรรมการ / เหรัญญิก
กรรมการ / นายทะเบียน
กรรมการ / เลขาธิการ
ประธาน / เลขาธิการ สคท.
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคเหนือ
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคตะวันออก
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคกลาง
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคใต้
ประธานดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2014-2018 (หมดวาระ มีนาคม 2020)
1. ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
2. ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
3. ศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล
4. นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
5. ทนายความประสิทธิ์ มังคลา
6. ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
7. ศจ.สมพร ศิริกลการ
8. ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
9. ศจ.ดร.เศียร บัวเกตุ
10. ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย

ปี 2020-2026
1. ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
2. ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
3. นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
4. ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา
5. ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
6. ศจ.สมพร ศิริกลการ
7. ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
8. ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
9. ศจ.ซันเตียโก ลาร์กาโด
10. ศจ.ดร.นิพนธ์ ศรีรัตน์
11. ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน

5. กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สคท.
ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา

6. กรรมการมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายคำ�สิงห์ รวมวงค์
นายเสถียร ธรรมทวีธิกุล
นายมาโนช แจ้งมุข
นายปริญญา ชาญวิชัยพจน์
นายสมนึก มนตรีเลิศรัศมี
นายสัมพันธ์ ตั้งชวลิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเหรัญญิก
กรรมการ และเลขานุการ

7. กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย
1. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
2. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
3. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
4. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์
5. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต

ประธานกรรมการ (2020-2021)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. 6 เขตภูมิภาค

8.1 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคเหนือ
1. ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ประธานกรรมการ
2. ศจ.ราเชนทร์ นพศิริ
รองประธานกรรมการ
3. อ.ประมินทร์ ศรีพงษ์ใหญ่
เลขานุการ / เหรัญญิก
4. ศจ.ดร.ชัยยศ กู่แก้วเกษม
กรรมการ (ฝ่ายประสานงานสถาบันพระคริสตธรรม)
5. ศจ.ดร.สุพจน์ พันอ้น
กรรมการ (ฝ่ายประสานงานภาครัฐ)
6. ศจ.ดไวท์ มาร์ติน
กรรมการ (ฝ่ายประสานงานมิชชันนารี)
7. ศจ.เฮ็นรี่ เยียว
กรรมการ / ประธานจังหวัดเชียงใหม่
8. ศจ.จรูญ จันทร์ไฝ
กรรมการ / ประธานจังหวัดเชียงราย
9. ศจ.พิรุณ สุนทรียภาพ
กรรมการ / ประธานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. ศจ.ยุทธนา มาใกล้
กรรมการ / ประธานจังหวัดแพร่
11. ศจ.สมบัติ ส่งแสง
กรรมการ / ประธานจังหวัดอุตรดิตถ์
12. ศจ.สุพจน์ ดวงจิตร
กรรมการ / ประธานจังหวัดลำ�ปาง
13. ศจ.ณรงค์เดช ลีลาศีลธรรม
กรรมการ / ประธานจังหวัดลำ�พูน
14. อ.ศิริวัฒน์ กิตติชานนท์
กรรมการ / ประธานจังหวัดพะเยา
15. อ.ประวันวิทย์ คณิตสากล
กรรมการ / ประธานจังหวัดน่าน
กรรมการที่ปรึกษา
1. ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
2. นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
3. ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
4. ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
5. ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
6. ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
7. ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส

8.2 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
1. ศจ.สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล
ประธานกรรมการ
2. ศจ.วิรัตน์ พรมมานอก
รองประธานกรรมการ
3. ศจ.เชษฐา โพธิรถ
เลขานุการ
4. ศจ.นิคม เย็นประโคน
เหรัญญิก
5. ศจ.อุดร เกษมสินธุ์
กรรมการ
6. ศจ.วิชัย ศรีวิคุณ
กรรมการ
7. ศจ.ดร.สุวรรณี พรหมโคตร
กรรมการ
8. ศจ.ใจเพชร ไตรสีรัตน์
กรรมการ
9. ศจ.อดุลย์ เดชขุนทด
กรรมการ
10. ศจ.ศักดิ์สิทธิ์ สอนหาร
กรรมการ
11. อ.สกล คาวี
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
1. ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
2. ศจ.อารีย์ สว่างอารมณ์
3. ศจ.ดร.สำ�รวย สิมศิริวัฒน์
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8.3 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคตะวันออก
1. ศจ.บุญธรรม จอมแพง
ประธานกรรมการ
2. ศจ.ปัญญา อนุรัตน์
รองประธานกรรมการ
3. ศจ.อุราณี วงค์ทองดี
เลขานุการ
4. ศจ.สมชาย ณะกัณฑ์
เหรัญญิก
5. ศจ.โสภณ คำ�ทอน
กรรมการ
6. ศจ.ปรัชญา พลชัย
ประธานเขต 1 ชลบุรี
7. อ.อำ�นวยสุข กาลวันตวานิช
ประธานเขต 2 ระยอง-ฉะเชิงเทรา
8. อศจ.วิวรณ์ เจนกลาง
ประธานเขต 3 จันทบุรี-ตราด
9. ศจ.ประยูร นํ้าทรัพย์
ประธานเขต 4 ปราจีนบุรี-สระแก้ว
10. ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
กรรมการอำ�นวยการที่ปรึกษาภาคฯ
8.4 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคกลาง
1. ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม
ประธานกรรมการ
2. อ.ยศไกร เกล็ดจีน
รองประธานกรรมการ
3. ศจ.ปรีชา เกิดอยู่
รองประธานกรรมการ
4. ศจ.สมปอง ผุดผ่อง
กรรมการ / เหรัญญิก
5. อ.สุธาทิพ โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ / ผู้ช่วยเหรัญญิก / เลขานุการ
6. ศจ.ประเทือง ป้อมทอง
กรรมการ
7. ศจ.ไพร แก้วดอก
กรรมการ
8. ศจ.ไพโรจน์ บุญลักษณาวงค์
กรรมการ
9. ศจ.ณัฐกฤต นามประเสริฐ
กรรมการ
10. อ.ธีรพล แป้นแจ่มจาก
กรรมการ
11. ร.ต.ต.วิชาญ ท้าวทอง
กรรมการ
12. อ.อนุพงษ์ มณีมัจฉา
กรรมการ
13. ศจ.ประเสริฐ รวมวงค์
กรรมการ
14. ศจ.เย็น นามวิเศษ
กรรมการ
15. อ.คิม โรเบิร์ตสัน
กรรมการ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory

35

8.5 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคใต้
1. ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
2. ศจ.มานะ รุจิระยรรยง
3. อ.ชัยชนะ พุ่มพะเนิน
4. ศจ.อรัญ ตั้งศิริเสถียร
5. ศจ.พรทิพย์ วงษ์มาน
6. ศจ.วิชัย ร้องขันแก้ว
7. อ.สรรเพชญ คงแสง
8. อ.บุณยโชติ บุณยเกียรติ
9. ศจ.บุญเกิด สร้อยรี
10. ศจ.ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
11. ศจ.พิทยา พัฒนะณรงค์เลิศ
12. อ.ประยูร อินสุวรรณ
13. อ.สมบัติ หนูรอด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ / ประธานเขตสุราษฎร์ธานี
กรรมการ / ประธานเขตประจวบคีรีขัน
กรรมการ / ประธานเขตพัทลุง ตรัง สตูล
กรรมการ / ประธานเขตนราธิวาส ยะลา ปัตตานี
กรรมการ / ประธานเขตสงขลา
กรรมการ / ประธานเขตภูเก็ต กระบี่ พังงา
กรรมการ / ประธานเขตนครศรีธรรมราช
กรรมการ / ประธานเขตชุมพร
กรรมการ / ประธานเขตระนอง

8.6 กรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. เขตภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล
ประธานกรรมการ
2. ศจ.ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา
รองประธานกรรมการ
3. ศจ.ดร.วาทะ ใฝ่เด่นดี
เลขานุการ
4. อ.อำ�นาจ ก๋งเทเวศน์
เหรัญญิก
5. ศจ.ดร.ประทุม เจริญรูป
ประชาสัมพันธ์
6. ศจ.มณฑล ศรีวิไลฤทธิ์
กรรมการ
7. ศจ.วีระวุฒิ หงษ์ษา
กรรมการ
8. ศจ.ชัยรัตน์ สงวนรัมย์
กรรมการ
9. ศจ.เกิน ซู คิม
กรรมการ
10. ศจ.วิชา พีระเสถียร
ผู้แทนเขตจังหวัด
11. ศจ.จำ�ลอง เจริญรูป
ผู้แทนเขตจังหวัด
12. ศจ.เทวา สง่ามั่งมูล
ผู้แทนเขตจังหวัด
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รายนามประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท. 6 เขตภูมิภาค (ปี 2018-2022)

1

2

3

4

5

1. ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
2. ศจ.สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล
3. ศจ.บุญธรรม จอมแพง
4. ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์
5. ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม
6. ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล

6
ประธานฯ เขตภาคเหนือ
ประธานฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานฯ เขตภาคตะวันออก
ประธานฯ เขตภาคใต้
ประธานฯ เขตภาคกลาง
ประธานฯ เขตภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๔๙/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับที่มีมาในอดีตและฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ
ในการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศในเร็ว ๆ นี้ ต่างบัญญัติรับรองว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงได้กําหนดแนวนโยบาย
แห่งรัฐว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ซึ่งในประวัติการปกครองของประเทศไทย
พระมหากษัตริย์และทางราชการได้อุปถัมภ์บํารุง และอารักขาคุ้มครองศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์เสมอมา ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ
การปฏิบัติพิธีกรรม ตลอดจนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา การละเมิดศาสนวัตถุ
ศาสนสถานอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาของหมู่ชนใด การก่อความวุ่นวายในเวลามีพิธีกรรม และการแต่งกาย
หรือใช้เครื่องหมายของศาสนบุคคล โดยมิชอบย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้แต่การละเมิดจารีตประเพณี
ทางศาสนาใด ๆ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น พฤติ ก รรมที่ สั ง คมตํ า หนิ ติ เ ตี ย น หากผู้ ก ระทํ า เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ย่อมมีความผิดทางวินัย นอกจากนั้น ยังเป็นที่ยอมรับว่า ศาสนาทั้งหลายต่างก็มีอิทธิพลเกื้อกูลวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย แม้แต่บรรพชนไทยในอดีตที่มีส่วนในการรักษาเอกราชอธิปไตย
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ก็ประกอบด้วยศาสนิกชนที่แม้นับถือศาสนาต่างกัน
แต่กไ็ ม่มีปัญหาความแตกแยกเพราะมีจิตใจยึดมั่นในความเป็นชาติไทยร่วมกัน
อย่ า งไรก็ ต าม ในขณะที่ ป ระเทศชาติ กํ า ลั ง ต้ อ งการความรู้ รั ก สามั ค คี ความปรองดอง
และการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ความสงบเรี ย บร้ อ ย และความร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข
ส่วนศาสนาก็มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมคุณงามความดีและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น
แต่กลับมีบางฝ่ายนําความแตกต่างอันเป็นปกติของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาขยายความ
หรื อ บิด เบือ นให้ เ ป็น ความขัด แย้ง ในหมู่ ศ าสนิก ชนทั้ง ที่ ศาสนาเป็น เรื่อ งละเอีย ดอ่อ นเพราะเกี่ย วกั บ
ความเชื่อความศรัทธา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนในชาติ จึงสมควรกําหนดมาตรการเพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูป ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ และการป้องกันการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลาย
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๑ การอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาอันเป็นที่ยอมรับของทางราชการและประชาชนชาวไทย
และการส่งเสริมศาสนิกชนทั้งหลายให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
และการปฏิรูปประเทศโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๒ ในการอุ ป ถัม ภ์แ ละคุ้ มครองพระพุ ทธศาสนา โดยที่ป ระชาชนชาวไทยส่ว นใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนาตามแบบเถรวาทมาช้านานดังที่วัดวาอาราม พระภิกษุ การประกอบพิธีของทางราชการ
บทสวดมนต์ การศึกษา การเผยแผ่ ตลอดจนการจัดการปกครองคณะสงฆ์ล้วนเป็นไปตามแบบเถรวาท
มานานหลายศตวรรษ จึงให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรม
คําสอนที่ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา สอดคล้องกับความเลื่อมใสศรัทธา
ของผู้ที่นับถือศาสนาตามแบบนั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ในส่วนของการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามแบบมหายานไม่ว่าจะเป็นจีนนิกาย
อนัมนิกายหรืออื่นใด ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐตลอดมา ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนที่ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา
สอดคล้องกับความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่นับถือศาสนาตามแบบนั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ ๓ ในการอุป ถัม ภ์แ ละคุ้ม ครองศาสนาอื่น ได้แ ก่ ศาสนาอิส ลาม ศาสนาคริส ต์
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและรัฐได้ให้การอุปถัมภ์
คุม้ ครองตลอดมา ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมคําสอน
ที่ถูกต้องตามแนวทางในแต่ละศาสนาดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา สอดคล้องกับ
ความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่นับถือศาสนานั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ ๔ ให้สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันการศึกษา
ด้านศาสนา องค์กรปกครองคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ที่ทางราชการรับรอง ร่วมกันกําหนดมาตรการ
และกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา การนําหลักธรรม
คําสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ เช่น
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การมีธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคีปรองดอง
การสร้างสังคมสันติสุข และกําหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่นดังกล่าวในข้อ ๓ ตลอดจนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติในเรื่องทางศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสามเดือน
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนารายงานความก้าวหน้า
ในการดําเนินการตามคําสั่งนี้ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ทุกสามเดือน
ข้อ ๖ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ประมวลภาพสหกิจคริสเตียนฯ กับสมาชิก

1
3

2
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

ทีมหนุนใจเหตุการณ์ถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน (23 มิถุนายน)
เยี่ยมเยียนสมาชิก ภูเก็ต-พังงา (28-30 กันยายน)
ร่วมงาน องค์กรคริสตจักรร่มเกล่า (สาธุคุณ ดร.วัลย์) (2 พฤษภาคม 2018)
ร่วมงานประชุมใหญ่ องค์การวายแวมประเทศไทย (2-8 กันยายน 2018)
ร่วมงานประชุมใหญ่ องค์การวายแวมประเทศไทย (2-8 กันยายน 2018)
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ประมวลภาพกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ (ศาสนิกสัมพันธ์)

2
4
6

1
3
5
7
42

1. เข้าเฝ้ารับเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค
(12 ธันวาคม 2019)
2. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำ�เนียบรัฐบาล (24 กรกฎาคม 2019)
3. ประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560
(6 กรกฎาคม 2018)
4. Merry christmas และสวัสดีปีใหม่ 2018 กรมการศาสนา
5. งานเสวนา ศาสนากับมุมมองต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน
จัดโดย เครือข่ายคาทอลิกไทยฯ (17 กรกฎาคม 2018)
6. ประชุมเตรียมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
7. เล่นฟุตบอลสามัคคีธรรมกับคาทอลิก
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ประมวลภาพกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ (ศาสนิกสัมพันธ์)

1. งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ปี 2020
ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน (26 มกราคม 2020)
2. ต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย (22 พฤศจิกายน 2019)
3. ต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย (22 พฤศจิกายน 2019)
4. งานรอมฎอนสัมพันธ์ เลี้ยงละศีลอด (26 พฤษภาคม)

1
2
3

4
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ประมวลภาพกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี สคท. เขตภาค ปี 2019

2

1
3
4
5
44

1. เขตภาคกลาง
2. เขตภาคตะวันออก
3. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เขตภาคใต้
5. เขตภาคเหนือ
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ประมวลภาพทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สคท.
และโครงการเยี่ยมเยียนประเทศเกาหลี

1
3
5
7

2
4
6
8

1-4. ทัศนศึกษาประเทศอิสราเอล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สคท.
(5-11 มิถุนายน 2019)
5-8. รูปโครงการเยี่ยมเยียนประเทศเกาหลี
(23-30 กันยายน 2019)
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ประมวลภาพกิจกรรมในสำ�นักงาน สคท.

1
3
5
7
46

2
4
6
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประชุมกรรมการอำ�นวยการ สคท.
ประชุมกรรมการดำ�เนินงานภูมิภาค สคท.
ประชุมผู้นำ�องค์การมิชชั่น (27 พฤศจิกายน 2019)
ประชุมผู้ประสานงานมิชชันนารี (20 พฤษภาคม 2019)
ประชุมมิชชันนารี (13 กุมภาพันธ์ 2019)
ประชุมผู้ประสานงานราชการสัมพันธ์ (4 พฤษภาคม 2018)
ประชุมรับทราบระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation) (19 ธันวาคม 2018)
คริสตมาส 2019
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รายนามเจ้าหน้าที่ สคท.
และอาสาสมัคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13
1. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต
เลขาธิการ
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ก.ค.2015
2. ศจ.อนันต์ ดะนัย
ผู้ประสานงานราชการสัมพันธ์
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ม.ค.2015
3. สมบุญ ชมมี
แผนก บัญชี / การเงิน
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ส.ค.1996
4. จันทนา จุลรังสี
แผนก ผู้ช่วยการเงิน / มูลนิธิฯ
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 เม.ย.1990
5. ดลนภา บุบผาสวรรค์
แผนก ทะเบียนสมาชิก
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ก.ย. 2016

6. กฤษติกร ทันระกา
แผนก ราชการสัมพันธ์
ทำ�งานเมื่อ 1 ก.ค.2003
7. เสวก พยุหะผาพันธุ์
แผนก ธุรการทั่วไป
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ก.พ.2000
8. อัจฉรา ไชยศิริ
แผนก เลขานุการ
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 พ.ย. 2016
9. ชญานี บุญหลง
แผนก ราชการสัมพันธ์
เข้าทำ�งานเมื่อ 1 ม.ค. 2018
10. บัวทอง พิทักษ์
แผนก นักการภารโรง
เข้าทำ�งานเมื่อ 18 ส.ค. 2014

11. ประวิทย์ จุลรังสี
อาสาสมัคร / พระคริสตธรรมประทีป
12. อ.เกร็กโกรี่ ท๊อดด์ นิโคลสัน
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
13. แกรี่ อัลเลน บารนส์
อาสาสมัคร

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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คำ�นำ�

มูลนิธิสหกิจคริสเตียน

สืบเนื่องจากมูลนิธิสหกิจคริสเตียน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทำ�หน้าที่รับฝาก
และรับมอบที่ดินในนามของสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจการทางศาสนาและสังคมตาม
วัตถุประสงค์ ปัจจุบันสมาชิกได้มอบที่ดินให้แก่มูลนิธิสหกิจคริสเตียนมากขึ้น จึงจำ�เป็นต้องมีระเบียบในการมอบและรับมอบ
ที่ดินดังกล่าว
เพื่อให้การดำ�เนินการในเรื่องการมอบและรับมอบที่ดินเป็นระเบียบร่วมกัน คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย จึงมีมติที่ 12/สคท.-อ. 2007 ให้จัดทำ�ระเบียบและอนุมัติระเบียบว่าด้วยเรื่องการมอบที่ดินให้มูลนิธิสหกิจ
คริสเตียน

1. ระเบียบการซื้อขายที่ดินมูลนิธิฯ

สิทธิในทีด่ นิ หมายถึง กรรมสิทธิแ์ ละหมายรวมถึงสิทธิการครอบครองทีด่ นิ ทัง้ หลายทีจ่ ดทะเบียนเป็นสมบัตขิ องมูลนิธฯิ
แล้ว ให้ประธานกรรมการมูลนิธฯิ มีอ�ำ นาจดูแลรักษาและดำ�เนินการคุม้ ครองป้องกันให้ตามควรแก่กรณี อำ�นาจหน้าทีด่ งั กล่าวนี้
ประธานกรรมการมูลนิธฯิ จะมอบหมายให้ผอู้ น่ื ทำ�แทนก็ได้ ทีด่ นิ ทีจ่ ดทะเบียนกับมูลนิธฯิ แล้ว คณะกรรมการมูลนิธฯิ มีอำ�นาจ
ในการจัดหาผลประโยชน์ได้ ซึง่ รวมไปถึงการจัดทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ซือ้ ขายแลกเปลีย่ น หรือให้เช่าทรัพย์สนิ ของมูลนิธฯิ โดย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับมูลนิธิฯ โดยมิให้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน ที่ดินและทรัพย์สินติดอยู่กับที่ดิน
มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน และหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สิน
ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นเป็นของมูลนิธิฯ ด้วย ส่วนควบทรัพย์หมายความว่าส่วนซึ่งโครงสภาพ
แห่งทรัพย์หรือโดยการถวายของสมาชิก เป็นสาระสำ�คัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป
มูลนิธฯิ ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นน้ั คณะกรรมการมูลนิธฯิ มีอ�ำ นาจและหน้าทีจ่ ดั การในกิจการทัว่ ไปเพือ่ ประโยชน์
แก่สมาชิกโดยฐานะและกาละอันสมควร และมีอำ�นาจหน้าที่เข้าเป็นโจทก์หรือจำ�เลยในศาลคดีแพ่งและอาญาอันเกี่ยวกับเรื่อง
ทีด่ นิ ทุกประการ คณะกรรมการมูลนิธฯิ มีอ�ำ นาจหน้าทีต่ รวจตรากิจการอันเกีย่ วกับทีด่ นิ ทุกประการ ตลอดจนถึงสรรพทะเบียน
บัญชีทง้ั ปวงอันเนือ่ งด้วยกิจการหรือผลประโยชน์ส�ำ หรับทีด่ นิ ถ้าและเมือ่ มีอรรคคดีพพิ าทด้วยเรือ่ งทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ จะ
เริ่มเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ดี ให้ผู้จัดการ (ผู้รับผิดชอบปกครองดูแล) แจ้งเหตุการณ์ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบทุกครั้ง
เมือ่ ใดความปรากฏขึน้ ชัดเจนหรือสงสัยว่ามีการสบคบใช้ทดี่ นิ โดยไม่ถกู กับวัตถุประสงค์คณะกรรมการมูลนิธฯิ มีอ�ำ นาจทีจ่ ะสัง่
หรือไปตรวจตราหรือเรียกมาตรวจตราในเวลาใดก็ได้ บรรดาภาษีบำ�รุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผู้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินนั้นต้องเป็นผู้รับภาระในการชำ�ระทั้งสิ้น ถ้าเจ้าของที่ดินได้มอบที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์) ไว้กับมูลนิธิฯ แล้ว หากไม่ได้
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ทแี่ จ้งในระเบียบคำ�สัง่ กรมทีด่ นิ ภายในกำ�หนด 1 ปี คณะกรรมการมูลนิธฯิ สามารถนำ�ทีด่ นิ นัน้ ไปจำ�หน่าย
ได้ หรือมอบให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ ที่ดินที่ได้มอบไว้กับมูลนิธิฯ แล้ว ผู้มอบไม่สามารถขอถอนคืนได้ คริสตจักร
องค์การ สถาบันใดประสงค์จะขอให้มูลนิธิฯ ขายที่ดิน ผู้มอบต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นรายๆ ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำ�หนดไว้ในการอนุญาตนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใดๆ ลงไปจะต้องขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก่อน ต้องชำ�ระค่าบำ�รุงมูลนิธิฯ ประจำ�ปี ปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2. ระเบียบและข้อแนะนำ� เรื่องการโอนที่ดินเข้ามูลนิธิฯ

องค์การหรือหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยหรือคริสตจักรหน่วยงานทีส่ งั กัดภายใต้สมาชิก
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) มีสิทธิ์ซ้ือที่ดินในนาม หรือโอนมอบที่ดินเข้ามูลนิธิ
สหกิจคริสเตียน ให้ส่งหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน เช่น หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน น.ส.3 หรือโฉนดอย่างหนึ่งอย่างใด
ไปยังมูลนิธิสหกิจคริสเตียนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในกรณีที่บุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหลักฐาน
(ข้อ 2) ควรให้บคุ คลนัน้ ทำ�หนังสือยืนยันปฏิเสธกรรมสิทธิ์ และสละกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ โดยทำ�หนังสือไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย และหากในกรณีท่ีจำ�เป็น ควรจัดให้บุคคลนั้นไปดำ�เนินการทำ�หนังสือพินัยกรรมฝ่ายเมืองไว้ ณ ที่ว่าการอำ�เภอ โดย
แจ้งความประสงค์จะยกทีด่ นิ ให้แก่มลู นิธสิ หกิจคริสเตียนไว้เป็นหลักฐานเพือ่ ช่วยแก้ปญั หาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
ในกรณีที่ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์รวมแปลงเดียวกับเจ้าของเดิมอยู่ ก่อนที่จะมอบให้กับมูลนิธิฯ ต้องให้เจ้าของเดิมและเจ้าของ
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กรรมสิทธิ์ที่ดินจัดการขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินนั้นออกเป็นเฉพาะส่วนให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ในกรณีที่บุคคลซื้อที่ดินและ
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อให้แก่มูลนิธิสหกิจคริสเตียน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินนั้น ควรจัดทำ�หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งข้อความไว้ในสัญญาข้อหนึ่งว่า “ผู้ขายจะต้อง
จัดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ ให้แก่มูลนิธิสหกิจคริสเตียนในโอกาสอันควร หรือตามคำ�สั่งของมูลนิธิสหกิจคริสเตียน” แล้ว
รีบจัดการส่งหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน (ฉบับจริง) แปลงนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินมูลนิธิฯ โดยเร็ว เพื่อดำ�เนินการขออนุญาต
จากรัฐมนตรีตามกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำ�เนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เข้าในมูลนิธิฯ ต่อไป ที่ดินที่ใช้เป็นที่
ตั้งคริสตจักร องค์การ องค์กรคริสตจักรหรือสถาบันต้องเป็นที่ดินที่คริสตจักร องค์การ องค์กรคริสตจักร หรือสถาบันนั้นครอบ
ครองไว้ หรือต้องเป็นทีด่ นิ ทีม่ หี ลักฐานได้ออกเอกสารสิทธิอ์ ย่างหนึง่ อย่างใดเรียบร้อยแล้ว เช่น โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ น.ส.3ก
เป็นต้น และมีบคุ คลผูถ้ อื กรรมสิทธิ์ หรือได้ครอบครองทำ�ประโยชน์แล้ว จึงจะสามารถขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เข้ามูลนิธิ
สหกิจคริสเตียนได้ ขั้นตอนการซื้อที่ดินหรือการโอนมอบที่ดินมีดังนี้
1. ทำ�จดหมายถึงมูลนิธิสหกิจคริสเตียน แจ้งความประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดินหรือโอนมอบที่ดินให้เป็นศาสนสมบัติ
ของมูลนิธิสหกิจคริสเตียน โดยระบุว่าซื้อหรือมอบให้เพื่อใช้ที่ดินนั้นทำ�ประโยชน์อะไร?
2. ถ่ายสำ�เนาโฉนดหรือ น.ส.3 (หน้า / หลัง)
3. ผู้มีชื่อในโฉนดหรือ น.ส.3 เขียนรายละเอียดในหนังสือคำ�มั่นมอบที่ดิน ถ้าผู้มอบมีสามีหรือภรรยา ให้คู่สมรสเซ็น
ยินยอมในหนังสือยินยอมของคู่สมรสด้วย พร้อมทั้งถ่ายสำ�เนา ทะเบียนบ้าน ใบสำ�คัญการสมรสและบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน (หน้า / หลัง) ทั้งสองคน

3. ค่าโอนกรรมสิทธิ์

คริสตจักร หรือหน่วยงานต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษี หรือค่าใช้จา่ ยต่างๆ เกีย่ วกับการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดซื้อที่ดินในนาม หรือโอนมอบที่ดินเข้ามูลนิธิสหกิจคริสเตียน เมื่อดำ�เนินเรื่องที่ดินเข้ามูลนิธิสหกิจคริสเตียนเรียบร้อย
แล้ว ต้องชำ�ระค่าส่งมอบที่ดินเข้าไว้ในมูลนิธิสหกิจคริสเตียน เป็นเงินจำ�นวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ระเบียบการใช้ประโยชน์บนที่ดินมูลนิธิสหกิจคริสเตียน

ให้รายงานกิจกรรมที่ทำ�ให้มูลนิธิสหกิจคริสเตียนรับทราบทุกปี เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดทำ�รายงานส่งราชการ (ตามแบบ
ฟอร์มของมูลนิธิฯ ที่ส่งมา) การใช้ประโยชน์ใดๆ หรือการขออนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่ สคท. จะต้องแจ้งการใช้ และการขออนุญาตดังกล่าวต่อมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้รับทราบก่อนทุกครั้งไป เช่น การก่อสร้างอาคาร การต่อเติมอาคาร ฯลฯ ที่ดินที่โอนเข้ามูลนิธิสหกิจ
คริสเตียนแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้
การโอนมอบที่ดินเข้าในมูลนิธิสหกิจคริสเตียนจะเป็นผลดีต่อคริสตจักร/หน่วยงาน คือ ต้องไม่อยู่ในชื่อของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจมีปัญหาในภายหลัง มูลนิธิสหกิจคริสเตียนจะรักษาสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการ
ใช้ที่ดินยังคงเป็นสิทธิ์ของคริสตจักรหน่วยงานนั้นอยู่ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ดำ�เนินการใดๆ ขัดต่อตราสาร และระเบียบของ
มูลนิธิสหกิจคริสเตียน

5. ระเบียบการขายที่ดินมูลนิธิฯ เพื่อจัดซื้อที่ใหม่

5.1 ความมุ่งหมายในการขายที่ดินของมูลนิธิฯ ก็เพื่อจัดซื้อที่ดินใหม่ โดยให้นำ�ไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือให้นำ�
เงินที่ได้จากการขายไปดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์เดิม การขาย การลงบัญชีใดๆ ในนามของมูลนิธิฯ จะต้องมี
หลักฐานการเงินการซื้อขายอย่างถูกต้อง
5.2 เมื่อขายที่ดินที่ฝากไว้กับมูลนิธิฯ แล้ว ให้ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ 5% จากยอดขายทั้งหมด
ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2007
ประธานมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
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1.นายคำ�สิงห์ รวมวงค์
2.นายเสถียร ธรรมทวีธิกุล
3.นายมาโนช แจ้งมุข
4.นายปริญญา ชาญวิชัยพจน์
5.นายสมนึก มนตรีเลิศรัศมี
6.นายสัมพันธ์ ตั้งชวลิต
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเหรัญญิก
กรรมการ และเลขานุการ

ระเบียบราชการ ว่าด้วยเรื่องการมอบที่ดินให้มูลนิธิสหกิจคริสเตียน
(ที่สมาชิก สหกิจคริสเตียนฯ พึงรับทราบ)

1. ประมวลกฎหมายที่ดิน : หมวด 7 มาตรา 84 และ 85

มาตรา 84 “การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิด
อิสลามต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินเกินจำ�นวนที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกก็ได้
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนการได้มาซึ่งที่ดินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และการ
ได้ซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามโดยทางบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ในจังหวัดที่มีตำ�แหน่ง ดะโต๊ะยุติธรรม”
มาตรา 85 “ในกรณีที่นิติบุคคลได้มาซึ่งที่ดินเกินกำ�หนดตามความในมาตรา 84 เมื่อประมวลกฎหมายนี้ได้ใช้บังคับ
แล้ว ให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดการจำ�หน่ายภายในเวลาที่กำ�หนด ให้อธิบดีมีอำ�นาจจำ�หน่ายที่ดินนั้นและให้นำ�บทบัญญัติเรื่อง
การบังคับจำ�หน่ายที่ดินตามความใน หมวด 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

2. ระเบียบคำ�สั่งกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว1010 ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2514

1. เมื่อมูลนิธิฯ เกี่ยวกับคริสตจักรขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มูลนิธิฯ ยอมรับปฏิบัติตาม เงื่อนไขรวม
4 ประการ โดยบันทึกเป็นหลักฐานในบันทึกถ้อยคำ� ท.ด.16 ทุกครั้งที่ขอได้มา
1.1 มูลนิธิฯ จะต้องใช้ที่ดินขอได้มาใหม่โดยมูลนิธิฯ เอง และตามกิจการที่ขอภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิฯ เท่านั้น
1.2 มูลนิธิฯ ต้องเริ่มใช้ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ขอภายในกำ�หนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
1.3 ถ้าไม่ใช้ที่ดิน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องจัดการจำ�หน่ายที่ดินภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ไม่ใช้
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ถ้าไม่จำ�หน่ายภายในกำ�หนด ยินยอมให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำ�นาจจัดการจำ�หน่าย
ที่ดินได้ตามกฎหมาย
1.4 ถ้ามูลนิธิฯ จะจำ�หน่ายที่ดินจะต้องรับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินก่อน
2. กรณีมูลนิธิฯ เกี่ยวกับคริสตจักรขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมแล้วมีจำ�นวนเกินกว่า 50 ไร่
ให้ด�ำ เนินการเพิ่มเติมดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดถึงเหตุผลตามความจำ�เป็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน
ทีม่ ลู นิธฯิ ขอได้มานัน้ ว่า มีเหตุผลและความจำ�เป็นมากน้อยเพียงใด การใช้ประโยชน์เหมาะสมกับสภาพทีด่ นิ
และจำ�นวนเนื้อที่ดินที่ขอได้มานั้นหรือไม่อย่างไร โดยบันทึกข้อพิจารณากลั่นกรองดังกล่าวไว้ในบันทึกการ
สอบสวนมูลนิธิฯ ให้แจ้งชัด
2.2 ให้มลู นิธฯิ แสดงโครงการเพือ่ ให้เห็นว่า มูลนิธฯิ นัน้ มีความสามารถทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีข่ อได้มาใหม่ได้อย่าง
จริงจังตรงตามที่ขออนุญาต เช่น เสนอโครงการความเป็นไปได้ ในการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน พร้อมทั้งแบบ
หรือแผนผังประกอบรวมเรื่อง
2.3 ถ้ามูลนิธิฯ ใดมีที่ดินอยู่แล้ว และขอให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหม่ ต้องให้มูลนิธิฯ ชี้แจ้งว่าได้ทำ�ประโยชน์ ใน
ที่ดินที่มีอยู่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร ทำ�ให้บัญชีรายละเอียดของที่ดินแต่ละแปลง
ที่มูลนิธิฯ มีอยู่ หากมูลนิธิฯ ใช้ประโยชน์ ในที่ดินที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ก็ให้
เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดถึงสาเหตุท่ีไม่ใช้ประโยชน์ท่ีได้รับอนุญาตไว้ให้แจ้งชัด แล้วรวมเรื่องเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีประกอบการพิจารณาการขอได้มา ซึ่งที่ดินของมูลนิธิฯ แปลงใหม่
2.4 มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใด แล้วหากยังไม่ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินมาเป็น
ของมูลนิธฯิ ให้เจ้าหน้าทีผ่ สู้ อบสวนแจ้งให้มลู นิธฯิ ไปดำ�เนินการจดทะเบียนรับโอนทีด่ นิ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
แล้วจึงมาดำ�เนินการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหม่
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3. ในกรณีที่มูลนิธิฯ เกี่ยวกับคริสตจักรขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้ว มีจำ�นวนเกินกว่า 100 ไร่
นอกจากจะต้องดำ�เนินการตาม 1 และ 2 แล้ว เจ้าหน้าทีต่ อ้ งชีแ้ จงให้มลู นิธฯิ ทราบว่าการขอได้มาซึง่ ทีด่ นิ แปลงใหม่
จะต้องใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการด้านศาสนา หรือใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ที่สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล
เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเป็นต้น เท่านั้น หากมูลนิธิฯ ใช้ประโยชน์ ในที่ดินเป็นอย่างอื่นแล้ว ก็อาจจะไม่ได้
รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหม่ โดยให้บันทึกการชี้แจ้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการสอบสวนของ
มูลนิธฯิ รวมเรือ่ งเพื่อประกอบการพิจารณา
4. ในการขอให้ได้มาซึง่ ทีด่ นิ ของมูลนิธฯิ เกีย่ วกับคริสตจักรทุกครัง้ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องแจ้งให้มลู นิธฯิ ทราบพร้อมบันทึก
ไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานในสำ�เนาสอบสวนด้วยว่า เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
ถ้ามูลนิธิฯ มีเหตุผลและความจำ�เป็นที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินเป็นอย่างอื่นไม่ตรงตามที่รัฐมนตรี
อนุญาตไว้ มูลนิธิฯ จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีอนุญาตแล้ว
จึงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินเป็นอย่างอื่นได้ หากมูลนิธิฯ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินโดย
มิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน ถือว่ามูลนิธิฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ จะต้องดำ�เนินการจำ�หน่ายที่ดิน
ตาม 1.3

3. รับโอนที่ดินเข้าไว้ในมูลนิธิฯ ภายในปี ค.ศ.2014-2017 มูลนิธิสหกิจคริสเตียนได้ดำ�เนินการดังนี้
1. อนุมัติรับโอนที่ดินเข้ามูลนิธิฯ ปี 2018-2020
- โฉนดเลขที่ 9724 ตำ�บล ยานนาวา อำ�เภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพฯ
- โฉนดเลขที่ 57457 ตำ�บล บางพระ อำ�เภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

2. จำ�นวนที่ดินของมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
มูลนิธิฯ ได้รับมอบที่ดินเข้าไว้ในมูลนิธิฯ เป็นจำ�นวน 147 แปลง รวม 174 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
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ระเบียบข้อบังคับการประชุมใหญ่ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
หมวด 1. การดำ�เนินการประชุมประจำ�ปี

1.1 การดำ�เนินการประชุมสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ควรมีระเบียบวาระดังนี้
1.1.1 เปิดประชุมด้วยการอธิษฐาน (ทุกครั้ง)
1.1.2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
1.1.3 รับรองระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้
1.1.4 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ-การแต่งตั้งเลขานุการ 2 คน
1.1.5 แต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุมอนุกรรมการ กรรมาธิการ
1.1.6 เรื่องด่วนต่างๆ
1.1.7 รายงานจากคณะกรรมการต่างๆ
1.1.8 ข้อเสนอต่างๆ
1.1.9 เรื่องอื่นๆ
1.2 เรื่องที่ยังค้างจากการประชุมครั้งก่อนให้พิจารณาก่อนเรื่องอื่น
1.3 ที่ประชุมอาจแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ตามความเหมาะสมได้ เช่น
1.3.1 กรรมการสังเกตการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ งั เกตการณ์ในการประชุมนัน้ และทำ�รายงานเสนอทีป่ ระชุม
ในตอนท้ายของการประชุม
1.3.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญทีป่ ระชุมจะตัง้ ไว้เลย หรือมีกรณีพเิ ศษเกิดขึน้ และต้องการบุคคลผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญ
และความสามารถเฉพาะอย่างจะตั้งบุคคลภายนอกก็ได้
1.4 ที่ประชุมสหกิจคริสเตียนฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ คำ�ร้องหรือคำ�อุทธรณ์ใดๆ ที่ส่งตรงมาจากคริสตจักรหรือองค์การ
เว้นแต่ที่ประชุมเห็นว่ามีความสำ�คัญเป็นกรณีพิเศษที่จำ�เป็นต้องพิจารณา
1.5 ข้อบังคับในหมวด 1 หากในการประชุมคราวใดมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกทัง้ หมด มีความเห็นว่าจะงดใช้
ข้อบังคับใดก็กระทำ�ได้
1.6 เรื่องราวที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ห้ามนำ�มาหารือในที่ประชุม นอกจากเป็นญัตติด่วน และที่ประชุมรับรองให้หารือได้
จึงให้นำ�ขึ้นหารือ
1.7 ข้อความที่สมาชิกนำ�ขึ้นเสนอเพื่อพิจารณา ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน จึงจะนำ�ขึ้นมาหารือและมีมติได้
1.8 เมื่อมีญัตติใดซึ่งที่ประชุมเห็นควรว่ามีการอภิปราย เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย ประธานก็ประกาศให้สมาชิกอภิปราย
ในประเด็นนั้นได้ จนกว่าจะมีผู้เสนอให้ปิดอภิปรายในญัตตินั้น
1.9 เมื่อสมาชิกผู้ใดประสงค์จะกล่าวข้อความใดๆ ในที่ประชุมให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นพูดได้
1.9.1 เมื่อมีผู้ยกมือขึ้นพร้อมกันหลายคน ให้ประธานเรียกสมาชิกที่นั่งอยู่ห่างจากประธานมากที่สุดเป็นผู้พูดก่อน
1.9.2 การพูดในที่ประชุมนั้นสมาชิกจะพูดในที่ของตน หรือออกไปพูดข้างหน้า หรือไปพูดในที่จัดไว้ให้พูดก็ได้
สุดแต่ความเหมาะสม การพูดนั้นให้ถือว่าพูดกับประธาน
1.9.3 ห้ามพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดครั้งหนึ่งเกินกว่า 5 นาที นอกจากจะได้รับอนุญาตจากประธาน
1.9.4 สมาชิกคนหนึ่งจะพูด 2 ครั้งในเรื่องเดียวกัน เว้นแต่ประธานจะอนุญาตให้เป็นครั้งที่สาม
หรือพูดในเมื่อมีการเปิดอภิปรายทั่วไป
1.9.5 สมาชิกต้องพูดในเรื่องที่กำ�ลังหารือกันอยู่ จะพูดเรื่องนอกประเด็นไม่ได้
1.9.6 หากสมาชิกผู้ใดกล่าวนอกเรื่อง หรือกระทำ�ผิดข้อบังคับ
ประธานหรือสมาชิกอื่นร้องขอ เพื่อประธานจะสั่งห้ามมิให้พูดต่อไปได้ คำ�สั่งของประธานย่อมถือเป็นข้อยุติ
1.9.7 เมื่อสมาชิกกำ�ลังพูดอยู่ เขาจะต้องหยุดพูดเมื่อ
1.9.8 ประธานยืนขึ้น สมาชิกผู้พูดอยู่ต้องนั่งลงทันที
1.9.9 ประธานออกคำ�สั่งห้าม หรือบอกให้ผู้ที่กำ�ลังพูดอยู่นั่ง ผู้ที่พูดอยู่นั้นจะต้องปฏิบัติตามทันที
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1.9.10		 เมื่อยังมีการอภิปรายกันอยู่ห้ามนำ�ญัตติอื่น ๆ ขึ้นมาเสนอ นอกจาก
1.9.10.1 ขอแปรญัตติ
1.9.10.2 ขอให้ส่งญัตติไปยังคณะกรรมาธิการ
1.9.10.3 เสนอไม่ให้มีการลงมติ
1.9.10.4 เสนอให้เลื่อนการประชุม
1.9.10.5 เสนอให้ปิดการอภิปราย
1.9.11 เมื่อกำ�ลังพิจารณาเรื่องใด ๆ อันไม่เป็นญัตติ ห้ามนำ�เรื่องเข้ามาแทรกในเวลานั้นนอกจากเรื่องต่อไปนี้
1.9.11.1 เสนอปิดการประชุม
1.9.11.2 เลื่อนการพิจารณาเรื่องนั้นไปโดยไม่มีกำ�หนดเวลา
1.9.11.3 เลื่อนการพิจารณาเรื่องนั้นไปโดยมีกำ�หนดเวลา เมื่อสมาชิกหลายคนนำ�เรื่องขึ้นเสนอพร้อมกัน และ
สมาชิกคนหนึง่ เสนอให้ปดิ ประชุมประธานต้องถือการประชุมเป็นข้อสำ�คัญ ให้ประธานขอมติในเรือ่ งนี้
1.9.12 ข้อเสนอต่อไปนี้ห้ามอภิปราย แต่ให้ประธานขอคะแนนทันทีว่าจะรับหรือไม่
1.9.12.1 เสนอเลื่อนการพิจารณาที่มีผู้รับรองแล้ว
1.9.12.2 เสนอเรื่องที่ได้เลื่อนการพิจารณากันใหม่
1.9.12.3 เสนอปิดการประชุม
1.9.12.4 เสนอลงมติเรื่องที่กำ�ลังอภิปรายนั้นอยู่ทันที
1.10		ถ้าหากเป็นญัตติที่อาจแปรความได้หลายอย่าง และมีสมาชิกสองคนขึ้นไปขอร้องให้แยกเป็นข้อๆ
		ที่ประชุมต้องปฏิบัติตาม
1.11		ในการลงมติหากเป็นญัตติอันยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นที่เข้าใจยาก ประธานหรือสมาชิกอาจขอแยกญัตตินั้นลงมติเป็น
		ตอนๆ ได้
1.12		ข้อเสนอที่จะแปรญัตติได้ แปรได้ 2 ครั้งเท่านั้น แต่จะต้องลงมติเรื่องสุดท้ายตามลำ�ดับขึ้นมา
1.13		เมื่อมีผู้เสนอญัตติและอีกผู้หนึ่งเห็นด้วย แต่อยากจะเสนอญัตติเดิม เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยก็ให้วินิจฉัยลงมติญัตติของ
		คนที่สองก่อน แล้วจะวินิจฉัยลงมติในญัตติของคนที่หนึ่งต่อไป
1.14		ผู้เสนอญัตติหรือผู้ขอแปรญัตติ จะถอนญัตติหรือแปรคำ�ญัตติก็ได้ การถอนนี้ไม่ต้องอภิปราย
1.15		ในเมื่อลงมติแล้วห้ามสมาชิกใดๆ ออกความเห็นแย้ง เว้นแต่มตินั้นคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง
		จะแก้ไขให้ถูกต้องก็ได้
1.16		หากเรื่องที่ได้ลงมติไปแล้ว และมีผู้ร้องขอให้กลับนำ�มาพิจารณาใหม่ ให้ปฏิบัติต่อไปนี้
1.16.1 ให้มีผู้เสนอและผู้รับรอง และบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบในมติเดิมนั้น
มา แล้ว
1.16.2 ที่ประชุมลงมติให้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ หรือไม่พิจารณา
1.16.3 เมื่อที่ประชุมให้พิจารณาใหม่แล้ว จึงพิจารณาและลงมติต่อไปได้
1.16.4 ญัตติที่ตกไป แล้วเมื่อรื้อฟื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ห้ามเสนอขึ้นอีกเป็นครั้งต่อไปในสมัยประชุมครั้งต่อไป

หมวด 2 การออกเสียงลงมติ

2.1 การลงคะแนนเสียงให้กระทำ�ดังนี้
2.1.1 การลงคะแนนเสียงเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ
2.1.2 การนับจำ�นวนให้นับจำ�นวนผู้เห็นพ้องด้วย ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ
2.2 การลงคะแนนเสียงหรือการงดลงคะแนนเสียง ถือว่าเป็นสิทธิของผู้แทนที่มีสิทธิตามธรรมนูญของ สคท. ข้อ 10.2
2.3 ในการออกเสียงลงมติสมาชิกที่เห็นด้วย ไม่จำ�เป็นต้องบันทึกรายนามไว้นอกจากมีสมาชิก 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่
ประชุมอยู่ ร้องขอให้บนั ทึก จึงให้บนั ทึกตามคำ�ร้องขอนัน้ การออกเสียงลงมตินนั้ อาจกระทำ�ได้โดยแบ่งเป็น เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วย
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2.4 เมื่อกำ�ลังลงมติอยู่ ถ้ามีผู้แทนคนใดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เข้ามาในที่ประชุมในเวลานั้น สมาชิกผู้นั้นจะลงคะแนน
เสียงก็ได้ แต่ถ้าเข้ามาเมื่อประธานประกาศผลการลงคะแนนแล้ว ผู้นั้นจะขอลงคะแนนเสียงด้วยไม่ได้
2.5 เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
2.6 ถ้าทีป่ ระชุมเสนอญัตติหลายญัตติ ให้ประธานเลือกไว้เพียงญัตติเดียวสำ�หรับออกเสียงลงคะแนน หากญัตตินนั้ ไม่ได้คะแนน
เสียงข้างมาก ก็ให้ถือว่าระงับไปและหยิบญัตติอื่นขึ้นมาเสนอ เพื่อออกเสียงลงคะแนนต่อไปจนครบทุกญัตติ
2.7 เมื่อลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม เป็นอันว่ามตินั้นสมบูรณ์

หมวด 3 ระเบียบวาระการประชุม

3.1 สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่พึงเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแสดงความเคารพ และประพฤติตนให้เรียบร้อย
3.2 ในการเข้าประชุมให้แต่งกายเรียบร้อยตามสมัยนิยม
3.3 เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกประชุม ให้สมาชิกเข้านั่งประจำ�ที่ในการประชุมนั้น หากประธานลุกออกไปจากที่ประชุมโดยไม่มี
คำ�สั่ง ให้ถือว่าปิดการประชุม
3.4 สมาชิกจะออกไปจากที่ประชุมระหว่างการประชุม ต้องขออนุญาตจากประธานทุกครั้ง
3.5 ถ้าที่ประชุมมีการส่งเสียงเอ็ดอึงจนเป็นเหตุให้เห็นว่าจะรักษาระเบียบของที่ประชุมไว้ไม่ได้ประธานมีอำ�นาจที่จะงดการ
ประชุมไว้ชั่วคราว หรือจะปิดการประชุมเฉพาะวันนั้นก็ได้
3.6 เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำ�การอันไม่สงบในระหว่างการประชุมสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สมาชิกควรแจ้งให้ประธาน
ทราบ
3.7 สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดกระทำ�ดังต่อไปนี้ ได้ชื่อว่าประพฤติผิดข้อบังคับการประชุม
3.7.1 ใช้ถ้อยคำ�หยาบคาย ไม่ยอมถอนคำ�พูดหรือขอขมา
3.7.2 ใช้ถ้อยคำ�หยาบคายใส่ร้ายสมาชิก
3.7.3 เจตนาทำ�การรบกวนการประชุม
3.7.4 ขัดขืนคำ�สั่งอันชอบของประธานที่ประชุม
3.8 ในทีป่ ระชุมถ้าสมาชิกคนใดละเมิดข้อบังคับการประชุมก็ท�ำ ลายความสงบเรียบร้อยของทีป่ ระชุมก็ดี ประธานมีอ�ำ นาจห้าม
ปราม หรือตักเตือนผู้ละเมิดนั้น หรือสั่งให้ถอนถ้อยคำ�ใดๆ ก็ได้ ถ้าหากผู้ละเมิดไม่ปฏิบัติตามคำ�ตักเตือนห้ามปรามหรือ
คำ�สั่งประธาน ประธานมีอำ�นาจห้ามผู้นั้นพูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปจากห้องประชุมก็ได้
3.9 ที่ประชุมอาจมีมติให้ลงโทษผู้กระทำ�ผิดข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ได้
3.9.1 เรียกตัวมาว่ากล่าวตักเตือน
3.9.2 ให้ขอขมา
3.9.3 ให้ออกจากที่ประชุมมีกำ�หนดระยะเวลาตามที่ตกลง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง
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การเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
หมวดที่ 3 การบริหารงานของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
สหกิจคริสเตียนฯ บริหารงานด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28

ข้อ 29
ข้อ 30

ข้อ 31

ข้อ 32
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ส่วนที่ 1
คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีจำ�นวน 15 คน ซึ่งถูกเลือกจากที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ
ประธานและรองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ได้รับการสรรหาตามกระบวนการ และได้รับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ คนที่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกประธานคณะกรรมการอำ�นวยการ
สหกิจคริสเตียนฯ เป็นประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ส่วนคนที่ได้คะแนนรองอันดับที่สอง เป็น
รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
สำ�หรับกรรมการอำ�นวยการในตำ�แหน่งอื่นๆ นั้น ให้คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ เลือกภายในกันเอง
ในวันประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ นั้นเอง
ตำ�แหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีดังต่อไปนี้
30.1 ประธาน คือประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
30.2 รองประธาน คือรองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
30.3 เลขานุการ คือเลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
30.4 เหรัญญิก คือเหรัญญิกคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
30.5 นายทะเบียน คือนายทะเบียนคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
30.6 กรรมการ คือ อีก 10 คนเป็นกรรมการของคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติของคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
31.1 เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่นใดๆ ที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนฯ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้นำ�สูงสุดของคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ปัจจุบัน
31.2 มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการบริหารงาน ภายในสมาชิกสามัญของสหกิจคริสเตียนฯ มาแล้ว
รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี
31.3 เป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนขององค์การพันธกิจ องค์กร
คริสตจักร สถาบันศาสนศาตร์
31.4 มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
31.5 ต้องสำ�เร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
31.6 เป็นผู้มีชื่อเสียงดี และมีคุณสมบัติตามพระคัมภีร์ 1 ทิโมธี 3 ว่าด้วยการเป็นผู้ปกครอง และมัคนายก
31.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลงวินัยของสมาชิกสหกิจคริสเตียนฯ หรือพ้นการลงวินัยแล้ว แต่ยังไม่ถึง 5 ปี
31.8 ต้องไม่เป็นผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสรรหาและเลือกตั้ง เลขาธิการสหกิจคริสเตียนฯ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำ�ของสหกิจคริสเตียนฯ
31.9 ได้รบั การตรวจสอบคุณสมบัติ และรับการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและเลือกตัง้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสกิจคริสเตียนฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
32.1 เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่นใดๆ ที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนฯ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีหนังสือรับรองจากผู้มีอำ�นาจสูงสุดของคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ปัจจุบัน
32.2 มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการบริหารงาน ภายในสมาชิกสามัญของสหกิจคริสเตียนฯ มาแล้ว
รวมไม่น้อยกว่า 10 ปี
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32.3 เป็นผู้แทนหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนขององค์การพันธกิจ องค์กร
คริสตจักร สถาบันศาสนศาสตร์
32.4 มีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
32.5 ตามคุณสมบัติของข้อ 31.5 ถึง 31.9
ข้อ 33 การเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
33.1 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งขึ้น
มาหนึ่งชุด จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน เป็นผู้ดำ�เนินการสรรหา รับสมัคร ผู้ประสงค์จะเป็นคณะ
กรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ จากทุกภูมิภาคจำ�นวนไม่น้อยกว่า 20 คน โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติ
และรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
ทั้งนี้ให้เริ่มต้นดำ�เนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 90 วัน และให้เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่อย่างน้อย
30 วัน ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาไม่ถึงจำ�นวน 20 คน ให้กรรมการสรรหาฯ หาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามธรรมนูญให้ครบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งต่อไป
33.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ในวัน
ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ
33.3 ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
ตามข้อ 33.1 เป็นกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ซึ่งกระทำ�โดยตรงด้วยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติ
33.4 เมื่อได้คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ 15 คนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง สรรหาผู้มี
คุณสมบัติเป็นประธานคณะกรรมการสหกิจคริสเตียนฯ จาก 15 คนนั้น เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ
เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
33.5 ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 32.4 เป็นประธานและ
รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ซึง่ ต้องกระทำ�โดยตรงด้วยวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับ
การเลือกตั้งนี้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด ในกรณีที่เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ให้ที่ประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนฯ ลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และหากยังได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ให้เลือกเป็น
ครัง้ ทีส่ าม และถือเอาเสียงข้างมากเป็นทีย่ ตุ ิ ผูท้ ี่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับทีส่ องให้เป็นรองประธานคณะกรรมการ
อำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 34 คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ เป็นผู้บริหาร กำ�กับดูแลนโยบายของสหกิจคริสเตียนฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 35 คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
35.1 ตราข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน และการปฏิบัติตามธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ
35.2 กำ�หนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสหกิจคริสเตียนฯ
35.3 ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่
35.4 แต่งตั้งกรรมการดำ�เนินงานฯ และกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำ�เนินงานฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผน และวัตถุประสงค์ของสหกิจคริสเตียนฯ
35.5 คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอน เลขาธิการฯ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารงานในสำ�นักงานสหกิจคริสเตียนฯ
35.6 พิจารณาอนุมัติระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจคริสเตียนฯ เสนอ
35.7 แต่งตัง้ กรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงก่อนครบวาระ ให้เลือกจากผูท้ มี่ คี ะแนนรอง
ลงไปจากการเลือกตัง้ ครัง้ ทีผ่ า่ นมาแทนกรรมการผูน้ นั้ จนครบวาระ ทัง้ นี้ให้ตรวจสอบคุณสมบัตผิ นู้ นั้ อีกครัง้ หนึง่
ว่ายังมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติการเป็นกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ หรือไม่
35.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการจัดประชุมใหญ่สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ข้อ 36 ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
36.1 เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
36.2 เรียกประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
36.3 เป็นผู้กำ�กับดูแลคณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจคริสเตียนฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวัตถุประสงค์ของ
สหกิจคริสเตียนฯ
36.4 เป็นที่ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสหกิจคริสเตียนฯ
36.5 เป็นผู้แทนของสหกิจคริสเตียนฯในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน องค์การหรือองค์กร
ภายนอก
36.6 แต่งตั้งตัวแทนให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
36.7 ลงนามในเอกสารสำ�คัญต่างๆ
ข้อ 37 รองประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
37.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ ในกรณีที่ประธานฯไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
37.2 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบหรือประกาศของสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 38 เลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
38.1 จัดเตรียมเอกสาร วาระการประชุม และจัดให้มีการบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการ
อำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
38.2 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 39 เหรัญญิกคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
39.1 จัดทำ�ระบบการเงินและการบัญชีของสหกิจคริสเตียนฯ
39.2 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของสหกิจคริสเตียนฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และระเบียบของสหกิจ
คริสเตียนฯ
39.3 จัดทำ�รายงานการใช้จ่ายเงิน รายรับรายจ่าย ของสหกิจคริสเตียนฯ เสนอต่อคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจ
คริสเตียนฯ ให้ทราบตามระเบียบของสหกิจคริสเตียนฯ
39.4 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 40 นายทะเบียนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
40.1 รับรองสมาชิกภาพของสมาชิกสหกิจคริสเตียนฯ ตามทะเบียนสมาชิกภาพของสหกิจคริสเตียนฯ
40.2 เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงทำ�เนียบสมาชิกของสหกิจคริสเตียนฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
40.3 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
ข้อ 41 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
41.1 ทุจริตต่อหน้าที่ในสหกิจคริสเตียนฯ
41.2 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
41.3 ลาออก
41.4 ตาย
41.5 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 31
41.6 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 สำ�หรับประธานคณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนฯ
41.7 ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุมให้ถอดออกจากตำ�แหน่ง
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กรอบยุทธศาสตร์ สคท. ปี 2018-2025
คณะกรรมการอำ�นวยการมีมติที่ 25 สคท.-อ.#2018 เห็นชอบและรับหลักการกรอบยุทธศาสตร์ สคท. ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินงานหนุนใจหน่วยงานองค์การพันธกิจ องค์กรคริสตจักร และสถาบันศาสนศาสตร์ใน สคท. ให้มีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์
สคท. เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย และ มติที่ 24/สคท.-อ./2019 ให้ขยายกรอบเวลา โครงการนิมิต สคท.
ไปถึงสิ้นปี 2025

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของ กปท. หรือแผนชาติ ได้กำ�หนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการทำ�งานปี 2020 ซึ่งมีเป้าหมาย
1 ล้านคน มาพบพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์นั้น จำ�เป็นที่จะต้องมีการกำ�หนดยุทธศาสตร์การทำ�งานในด้านต่างๆ
เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้สำ�เร็จได้ตามเป้าหมาย
ดังนัน้ จากเป้าหมายและนโยบายดังกล่าว สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจึงได้น�ำ แผนและนโยบายดังกล่าวมาทำ�เป็น
นโยบาย 5ส (2018-2022) ดังนี้
1. ส่งเสริม การทำ�พันธกิจเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโครงการ 2020-2030 หรือโครงการ (5-5-5) อย่างต่อเนื่อง
โดยให้สมาชิก สคท. ทั้งองค์การพันธกิจ องค์กรคริสตจักร และสถาบันศาสนศาสตร์ เป็นผู้ทำ�พันธกิจ โดย สคท. ช่วยประสาน
การขับเคลื่อนผ่านภูมิภาคต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. สนับสนุน ให้ผนู้ �ำ รับการพัฒนาความรูท้ กั ษะด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ การทำ�พันธกิจของพระเจ้า
การนำ�การบริหารคริสตจักร องค์การ หน่วยงานภายใต้ สคท. โดยการอบรมหรือการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งในสถาบันศาสนศาสตร์
ภายใต้ สคท. หรือสถาบันที่ สคท. รับรอง เพือ่ การรับใช้อย่างมีคณุ ภาพและประสิทธิภาพ สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ สุขอนามัย
ของผู้รับใช้พระเจ้า โดยการประสานงานกับหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อสวัสดิภาพชีวิตและครอบครัว
3. สานสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ของสมาชิก สคท. แม้มีหลักข้อเชื่อ หลักการ
ปฏิบัติงาน วิธีการที่แตกต่างกันบ้าง (ภายใต้กรอบและหลักข้อเชื่อแบบอีแวนเจลิคอล) ให้มีสามัคคีธรรมกันของผู้นำ� ผู้รับใช้
เช่น การจัดค่ายหนุนใจสำ�หรับลูกผูร้ บั ใช้พระเจ้า การเสวนา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษาประเทศอิสราเอลในปี 2019 ร่วมกัน
และการประชุมกับผูน้ �ำ ต่างประเทศในการประชุมของสหกิจโลกในเดือนกรกฎาคม 2019 ณ บาหลี ทัง้ ยังสานสัมพันธ์กบั ภาครัฐ
องค์การศาสนาอื่นๆ ที่รัฐให้การรับรองเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
4. สร้างสรรค์ คนรุน่ ใหม่ให้มสี ว่ นในงานรับใช้ ความเป็นผูน้ �ำ ในคริสตจักร องค์การ หน่วยงานในสังกัด และในส่วนกลาง
โดยให้ใช้ของประทาน ความสามารถ การแสดงออกอย่างเต็มที่ ตามกลุ่มตามวัย อนุชนหนุ่มสาว สตรี บุรุษ นักธุรกิจวิชาชีพ
นักศึกษาพระคริสตธรรม เป็นต้น ทั้งเปิดโอกาสเข้าร่วมพันธกิจระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติด้วย
5. สรรเสริญ ให้คุณงามความดีแก่ผู้อุทิศตน เสียสละในพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า มีชีวิตดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับใช้
อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการประกาศเกียรติคุณ ชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่บุคคล ครอบครัว ลูกหลาน ที่จะสืบสานงาน
รับใช้ต่อเนื่องในพันธกิจของพระเจ้า
และสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายถึงสิ้นปี 2025 คือ
1. มีจำ�นวนสมาชิก 500,000 คน
2. มีคริสตจักร 5,000 แห่ง
3. มีศิษยาภิบาล / ผู้นำ� 5,000 คน
นับตั้งแต่เริ่มโครงการนิมิต สคท. ต้นปี 2016 ข้อมูลจาก eSTAR (TUTHAI.ORG) บอกว่า สมาชิกของ สคท.
มีจำ�นวน 159,524 คน และมีคริสตจักร 1,948 แห่ง (ขึ้นทะเบียน 1,055 แห่ง) โดยมีคณะกรรมการอำ�นวยการ และ
คณะกรรมการดำ�เนินงานพันธกิจ สคท. แบ่งโครงสร้างการทำ�งานเป็น 6 เขตภูมภิ าค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกรุงเทพและปริมณฑล
แม้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจะแบ่งสมาชิกเป็นประเภทสามัญ วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ก็ตาม แต่หากจะแบ่ง
ประเภทสมาชิกโดยดูจากภารกิจของแต่ละกลุม่ สามารถแบ่งได้เป็นองค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีภารกิจและเป้าหมายที่แตกต่างกัน การจะกำ�หนดนโยบายและแผนงานก็ต้องสนับสนุนให้ภารกิจของแต่ละ
กลุ่มให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นแผนงานและนโยบายจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกัน เพื่อให้ภารกิจ
ของแต่ละกลุ่มและนโยบายรวมของ สคท. จะได้สำ�เร็จ
จากข้อมูลทางสถิติในฐานข้อมูล เราพบว่า สิ้นปี 2017 สมาชิก สคท.เพิ่มขึ้นเป็น 186,759 คน จำ�นวนคริสตจักร
2,421 แห่ง (ขึ้นทะเบียน 1,350 แห่ง) จำ�นวนดังกล่าวยังห่างไกลเป้าหมายรวมที่ตั้งไว้คณะทำ�งานด้านยุทธศาสตร์ของ สคท.
ประกอบไปด้วยเลขาธิการ และประธานภาคทั้ง 6 ภาค จึงได้ร่วมกันคิดกรอบยุทธศาสตร์การทำ�งานปี 2018-2025 และได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการอำ�นวยการแล้ว

ส่วนที่ 2 กรอบยุทธศาสตร์การทำ�งาน 2018-2025

จากนโยบายและเป้าหมายของ สคท. จึงกำ�หนดยุทธศาสตร์การทำ�งานเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ 3S
ดังแผนภาพโมเดลต่อไปนี้

จากภาพดังกล่าวสรุปนิยามต่างๆ ได้ดังนี้
นิยาม “Spirit” เป็นเรื่องของท่าที/วิญญาณ/ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร หากท่าที/วิญญาณ/
ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรถูกต้อง ก็จะส่งผลดีต่อวิธีการทำ�งานและความสัมพันธ์กับทีมงาน ทำ�ให้
สามารถรักษาความเป็นนาํ้ หนึง่ ใจเดียวกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน แม้มคี วามแตกต่าง เพือ่ ให้เป้าหมาย
สำ�เร็จ
นิยาม “Structure” เป็นเรื่องของการจัดวางกำ�ลังพลหรือโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อวางคนให้
ถูกกับลักษณะงานที่ได้รบั มอบหมายหรือทำ�ภารกิจที่ได้รบั มอบหมายไปสูค่ วามสำ�เร็จ โดยกำ�หนดรูปแบบ
โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมาย เหมือนการตัดเสื้อให้เหมาะสมกับตัว เพราะแต่ละภาค
ก็มีขนาดภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น โครงสร้างที่ดีต้องส่งเสริมแผนการทำ�งานและเป้าหมายของ
แต่ละภาค/จังหวัดที่วางไว้ให้สำ�เร็จ ฉะนั้นโครงสร้างการทำ�งานของแต่ละภาค/จังหวัดก็จะแตกต่างกัน
ออกไปตามเป้าหมายและภารกิจที่ได้รับ
นิยาม “Strategy” คือ ยุทธศาสตร์ที่กำ�หนดขึ้นเป็นวิธีการทำ�งาน กำ�หนดเพื่อทำ�ให้เป้าหมายที่
วางไว้สำ�เร็จ เปรียบเสมือนการกำ�หนดเป้าหมายเมื่อต้องการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งก็มีวิธีการที่จะไป
ถึงหลายวิธี แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนในการเดินทางไป ตัวอย่างเช่น ทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน
ทางเรือ ทางรถไฟ แต่ตอ้ งคำ�นึงถึงเวลาที่ใช้เดินทางและงบประมาณทีเ่ รามี เราจึงควรเลือกวิธที เี่ หมาะสม
ดังนั้นยุทธวิธีในการทำ�งานก็จะถูกกำ�หนดให้เหมาะสมกับแต่ละภาค/จังหวัด
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วยุทธศาสตร์ 3S ข้างต้นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำ�มาใช้ใน สคท. ซึ่งทางคณะกรรมการดำ�เนินงานพันธกิจ
สคท. เล็งเห็นว่าวิธกี ารนีน้ า่ จะเหมาะสมกับบริบทการทำ�งานของภาคต่างๆ ในช่วงระยะเวลานีเ้ หมือนกับการตัดเสือ้ ให้พอดีตวั
ดังนั้น จึงนำ�วิธีการ 3S มาใช้
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การทำ�งานในแต่ละด้านของ 3S

จากโมเดลยุทธศาสตร์การทำ�งาน 3S สามารถแยกหัวข้อย่อยในแต่ละด้าน เพือ่ ส่งเสริมให้บรรลุสเู่ ป้าหมายตามนโยบาย
ของ สคท. จึงได้กำ�หนดการทำ�งานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังนี้

S1

ยุทธศาสตร์การทำ�งาน
ด้าน Spirit การสร้างวิญญาณความเป็นเอกภาพ
และความเป็นนํ้าหนึ่งใจกันในการทำ�งานเป็นทีม

วิญญาณ/ท่าที/แรงจูงใจและทัศนคติที่ถูกต้องจะส่งเสริมต่อวิธีการในการทำ�งานเพื่อจะทำ�ให้เป้าหมายสำ�เร็จ ซึ่งแม้จะมี
โครงสร้างแผนงานและยุทธวิธีที่ดีมากอย่างไร หากขาดความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน การเรียนรู้จักการทำ�งานเป็นทีม และการ
ทุ่มเทเสียสละก็ยากที่จะทำ�ให้เป้าหมายที่วางแผนไว้นั้นสำ�เร็จได้ ดังนั้น Spirit จึงมีความจำ�เป็นและสำ�คัญมาก ทางคณะกรรม
การฯจึงอยากจะเห็นลักษณะวิญญาณด้านต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นใน สคท. 4 ประการ ดังนี้
1. วิญญาณความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
โดยเริ่มจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำ�นวยการ คณะกรรมการดำ�เนินงานพันธกิจ สคท. ที่จะทำ�งาน
เป็นทีมและคงความเป็นเอกภาพในการทำ�งาน โดยมองไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจและรักษาความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใน สคท. / ภาค / จังหวัด ก็กำ�หนดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและสร้างความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการภาค/จังหวัดและสมาชิก สคท. ได้แก่ องค์กร องค์การ และสถาบัน
ประเมินได้จาก
1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของภาพรวมของภาค /จังหวัด
2. มีการประสานงานระหว่างคริสตจักร องค์การ สถาบัน
3. มีนิมิต เป้าหมาย และภาระใจร่วมกับสคท.ภาค/จังหวัด
4. มีการตอบสนองต่อนโยบายภาพรวมของภาค/จังหวัด
2. วิญญาณการทำ�งานเป็นทีม
เป็นสิ่งจำ�เป็นมากในการทำ�งานเป็นทีมโดยที่มีคณะสังกัดที่แตกต่างกัน การเห็นแก่ภาพรวมโดยทำ�งานเป็นทีมจึงเป็น
สิ่งที่จำ�เป็นมาก ดังนั้น เราต้องส่งเสริมให้แต่ละคริสตจักรในภาค/จังหวัดได้ทำ�งานและสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เข้าใจ
และยอมรับในความแตกต่าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะส่งผลดีต่อการทำ�งานในระดับประเทศ ภาค และในระดับจังหวัด ก่อเกิด
ประสิทธิภาพในการทำ�งานและมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ประเมินได้จาก
1. มีการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมในระดับภาค/จังหวัด
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่
3. องค์กร องค์การ สถาบัน ทำ�งานเป็นทีมเพื่อนิมิต 2021
3. วิญญาณแห่งการทุ่มเทเสียสละเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย
การที่จะทำ�ให้เป้าหมายสำ�เร็จนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าขาดการทุ่มเทเสียสละ เราทราบว่าในแต่ละคริสตจักรต่างก็มีงาน
และภารกิจของตนเองที่ต้องทำ�อยู่แล้ว ดังนั้นการเหยียดออกจึงเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราปรารถนาให้งาน สคท. ในประเทศ
ภาค และจังหวัดสำ�เร็จ เราจำ�เป็นต้องทุม่ เทและเสียสละร่วมกันทัง้ เรือ่ งของเวลาและตะลันต์ความสามารถเพือ่ ให้เป้าหมายสำ�เร็จ
ประเมินได้จาก
1. การกำ�หนดแผนงานการรับใช้ของแต่ละคริสตจักรที่สอดคล้องกับนิมิต สคท.
2. การกำ�หนดเขตพื้นที่ที่ต้องการบุกเบิกหรือที่ที่ยังไม่มีคริสตจักร สคท. ให้ชัดเจนและรับผิดชอบในส่วนของตนเอง
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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3. การมีส่วนร่วมของคริสตจักรท้องถิ่น ที่สนับสนุนเป้าหมายของ สคท. ภาค/จังหวัด
4. มีการเตรียมและสร้างผู้นำ�รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในภาค/จังหวัด
4. วิญญาณการเป็นผู้อารักขา
รับผิดชอบในพืน้ ทีข่ องตนเองให้ส�ำ เร็จผ่านทางบทบาทของคณะกรรมการภาคและจังหวัดหรือในฐานะของสมาชิก สคท.
เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการภาคและจังหวัดให้ตระหนักถึงบทบาทที่พระเจ้ามอบหมายให้รับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองอย่าง
สุดกำ�ลัง ไม่เพียงแต่อยู่ในบทบาทของสมาชิก สคท. เท่านั้น แต่ยังมีภาระใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในพื้นที่อย่างสุดกำ�ลัง
เพื่อประกาศและนำ�ดวงวิญญาณมาสู่ความรอดในพระเจ้า และสำ�แดงพระคริสต์ผ่านลักษณะชีวิต
ประเมินได้จาก
1. องค์กรคริสตจักรมีการวางแผนในการทำ�กิจกรรมที่ส่งเสริมนำ�ดวงวิญญาณมารับความรอดในพื้นที่ของตนเอง
2. องค์กร องค์การ สถาบัน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนอย่างสัตย์ซื่อ
3. มีส่วนในการบุกเบิกและสนับสนุนให้เกิดคริสตจักรใหม่ๆ และส่งเสริมให้คริสตจักรให้เติบโตขึ้นในเขตรับผิดชอบของ
ตนเอง
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ยุทธศาสตร์การทำ�งาน
ด้าน Structure การจัดโครงสร้างให้เหมาะสม

การจัดโครงสร้างเพือ่ ส่งเสริมและครอบคลุมบริบทงานทีต่ อ้ งทำ� เพือ่ บรรลุตอ่ เป้าหมายทีว่ างไว้ ดังนัน้ สคท. จึงได้มกี าร
จัดโครงสร้าง โดยดูที่เป้าหมายและกลุ่มคนที่ได้รับภารกิจ คือ สถาบัน องค์กรคริสตจักร องค์การ มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. องค์กรคริสตจักร
• โมเดลภาค : โมเดลแบบระบบเดิมมีลักษณะดังนี้
ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
คณะกรรมการ

เหรัญญิก
และ กรรมการ

เลขานุการ
และ กรรมการ

กรรมการ

• โมเดลภาค : แบบระบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ของงาน อาจจะมีลักษณะดังนี้
คณะกรรมการบริหารร่วมนิมิต สคท.
ฝ่ายงบประมาณ
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ฝ่ายเลขานุการ
(ธุรการ)

ฝ่ายพัฒนา
ศิษยาภิบาล
และทีม

ฝ่ายบุกเบิกก่อตั้ง

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

ฝ่ายวางแผน
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายส่งเสริม
การเจริญเติบโต
ของคริสตจักร

2. องค์การพันธกิจ
• โมเดลมีลักษณะดังนี้
ประธาน
เลขานุการ
ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายการเงิน

• โมเดลภาค : แบบระบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ของงานองค์การ อาจจะมีลักษณะดังนี้
คณะกรรมการบริหารร่วมนิมิต สคท.
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ
(ธุรการ)

ฝ่ายบุกเบิกก่อตั้ง

ฝ่ายวางแผน
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายพัฒนา
ศิษยาภิบาล
และทีม

ฝ่ายส่งเสริม
การเจริญเติบโต
ของคริสตจักร

3. สถาบันศาสนศาสตร์
• โมเดลมีลักษณะดังนี้
ประธานกรรมการอำ�นวยการ
ที่ปรึกษา
เหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

• โมเดลภาค : แบบระบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ของงาน สถาบัน อาจะมีลักษณะดังนี้
คณะกรรมการบริหารร่วมนิมิต สคท.
ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ
(ธุรการ)

ฝ่ายบุกเบิกก่อตั้ง

ฝ่ายวางแผน
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายพัฒนา
ศิษยาภิบาล
และทีม

ฝ่ายส่งเสริม
การเจริญเติบโต
ของคริสตจักร

ดังนัน้ สคท. จึงได้สง่ เสริมให้สมาชิกองค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์ทอี่ ยูต่ ามภูมภิ าค/จังหวัด
จัดโครงสร้างการทำ�งานของตนเองให้เหมาะสมกับภารกิจกลุ่มคน (สมาชิก สคท.ภาค/จังหวัด) เพื่อจะได้ร่วมทำ�งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ตอ่ เป้าหมายที่วางไว้ โดยเน้นการทำ�งานเชิงรุกมากกว่ารักษาสภาพงานธุรการหรือด้านการประสาน
งานซึ่งเป็นการตั้งรับ แต่มุ่งส่งเสริมให้มวลสมาชิกทั้งองค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์ ได้รับการ
สนับสนุนเสริมสร้างงานของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายด้วยการมุ่งไปที่ภารกิจมากกว่าตำ�แหน่งในโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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ทำ�งานเชิงรุกได้เพราะติดขัดทีร่ ะเบียบและข้อปฏิบตั ิ ซึง่ จำ�เป็นต้องมุง่ เน้นไปทีก่ ารปรับโครงสร้างให้เล็กลง แต่เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ภาค/จังหวัดสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กระจายการบริหารสู่ระดับ
ภาค/จังหวัด และพัฒนาภาค/จังหวัดให้สามารถบริหารงานต่างๆ ได้ โดยคณะกรรมการอำ�นวยการ/คณะกรรมการดำ�เนินงาน
จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำ�ปรึกษา
ซึ่งเราได้เรียนรู้จากอดีตในการจัดโครงสร้างการทำ�งานของ สคท. มักเน้นบทบาทมากกว่าภารกิจ ดังตัวอย่างเช่น
การจัดโครงสร้างประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขา กลุ่มบุรุษสตรี เด็ก เยาวชน ซึ่งจากการสังเกตจะเห็นได้ว่า กลุ่มบุรุษ
สตรี เด็ก เป็นการเน้นไปที่องค์กรคริสตจักร เนื่องจากในคริสตจักรประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว แต่องค์การ
และสถาบันต่างก็สำ�คัญ สถาบันมีภารกิจด้านการให้ความรู้ความเข้าใจพระวจนะ ส่วนองค์การมีภารกิจด้านสื่อการประกาศ
ด้านงานสังคมสงเคราะห์ แต่ยังขาดจัดโครงสร้างในภาคและในจังหวัด ดังนั้น สมาชิกของ สคท. บางประเภทจึงไม่ถูกส่งเสริม
ฉะนั้น โครงสร้างที่จะกำ�หนดขึ้นใหม่ควรส่งเสริมทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ใช่แค่บางกลุ่ม และโครงสร้างนั้นต้องทำ�ได้จริง
มีประสิทธิภาพ นำ�ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้
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ยุทธศาสตร์การทำ�งาน
ด้าน Strategy การกำ�หนดยุทธศาสตร์และวางแผนเป้าหมายการทำ�งาน

ยุทธศาสตร์การทำ�งานที่จะส่งเสริมต่อเป้าหมายให้สำ�เร็จ ซึ่งในเบื้องต้นกำ�หนดการทำ�งาน 3 ด้านเป็นอย่างน้อย เพื่อ
ส่งเสริมภารกิจและเป้าหมายให้สำ�เร็จ
1 ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรคริสตจักร
1.1 ด้านการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร
เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้ นการบุกเบิกก่อตัง้ คริสตจักรของ สคท. คณะกรรมการดำ�เนินงาน จึงกำ�หนดนโยบาย
ขอให้ทั้ง 6 ภาคดำ�เนินการดังนี้

ระดับภาค
ส่งเสริมให้มีการเปิดคริสตจักร
ให้ครบทุกจังหวัด
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ระดับจังหวัด
ส่งเสริมให้มีการเปิดคริสตจักร
ให้ครบทุกอำ�เภอ
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ระดับอำ�เภอ/ตำ�บล
ส่งเสริมให้มีการเปิดคริสตจักร
ให้ครบทุกตำ�บล
และระดับหมู่บ้านต่อไป

ในการส่งเสริมให้มีการเปิดคริสตจักรในระดับอำ�เภอหรือตำ�บลในกรอบเวลาที่วางไว้ จึงขอเสนอรูปแบบการทำ�งานดังนี้
1.1.1 ระดับภาค
จังหวัด
ที่ยังเปิดไม่ครบ

ประชุมวางแผน

ปฏิบัติภาคสนาม

ประเมินผล

ประชุมวางแผน

ปฏิบัติภาคสนาม

ประเมินผล

ประชุมวางแผน

ปฏิบัติภาคสนาม

ประเมินผล

1.1.2 ระดับจังหวัด
อำ�เภอ
ที่ยังเปิดไม่ครบ
1.1.3 ระดับอำ�เภอ
ตำ�บล/หมู่บ้าน
ที่ยังเปิดไม่ครบ

1.2 ด้านการเจริญเติบโต 		
ส่งเสริมให้แต่ละภาค/จังหวัดกำ�หนดเป้าหมายด้านการเจริญเติบโต(เพิ่มพูนจำ�นวนคริสเตียน) อย่างน้อย 30% สำ�หรับ
วิธีการเจริญเติบโตของคริสตจักร ภาค/จังหวัดสามารถกำ�หนดเองตามยุทธศาสตร์และวิธีการของตนจากแนวคิดแม่ที่สมบูรณ์
แข็งแรงกว่าจะสามารถให้กำ�เนิดลูกหลานได้ ดังนั้น สคท. จึงส่งเสริมให้แต่ละคริสตจักรที่แข็งแรงและมีศักยภาพมีส่วนช่วยค
ริสตจักรลูกหรือมีเป้าหมายในการประกาศและบุกเบิกพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น
1.3 ด้านการพัฒนาศิษยาภิบาล/ผู้นำ� (5ต.)
เป็นกระบวนการในการสร้างศิษยาภิบาล/ผู้นำ�รุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นใน สคท. เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้นำ�รุ่นใหม่เข้ามามีส่วน
ในการขับเคลื่อนงาน สคท. ให้บรรลุสู่ความสำ�เร็จ โดยมีกระบวนการในการพัฒนาผู้นำ� 5ต. ดังนี้

ต1
เตรียมโครงสร้าง

ต3
เตรียมฝึกคนรุ่นใหม่

ต4
เตรียมทดลองทำ�

ต5
เตรียมรับส่งไม้ผลัด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
การเตรียมโครงสร้าง การแสวงหาผู้นำ�รุ่นใหม่ เตรียมหลักสูตร
การทำ�งาน
ที่มีลักษณะชีวิตที่ดี และวิธีการพัฒนาผู้นำ�
เพื่อเปิดโอกาสให้กับ
เพื่อเข้าสู่
เพื่อจะเป็นเครื่องมือ
ผู้นำ�รุ่นใหม่
กระบวนการพัฒนา
ในการฝึกฝน
เข้ามามีบทบาท
เป็นผู้นำ�รุ่นใหม่
ผูน้ ำ�รุ่นใหม่
ในการทำ�งาน

หมายถึง
การจัดตาราง
การฝึกฝนพัฒนา
ผู้นำ�รุ่นใหม่
ในภาคปฏิบัติ
มีการเรียนการสอน
และการประเมินผล

หมายถึง
ผู้นำ�รุ่นใหม่ที่
ผ่านกระบวนการ
ฝึกและพัฒนาแล้ว
เข้าสู่บทบาท
หน้าที่ที่เหมาะสม
ใน สคท.

เพื่อรองรับ

ต2
เตรียมหาคนรุ่นใหม่

ในภาคปฏิบัติ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory

รุ่นต่อไป

65

2 ยุทธศาสตร์ด้านสถาบัน
สถาบันจัดตั้งขึ้นก็เพื่อมุ่งหวังดำ�เนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ การเรียน การสอน และการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ แต่ในภาคปฏิบัติแต่ละสถาบันก็มีศักยภาพ ณ ช่วงเวลานี้
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงแบ่งกลุ่มสถาบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และการสนับสนุนจะได้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละสถาบัน
และบางสถาบันที่มีบางวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยการแบ่งขอบข่ายการสนับสนุนตามภารกิจของแต่ละสถาบัน คือ
การทำ�งานสถาบันระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ศูนย์สร้างสาวก

ศูนย์ฝึกอบรม
พระคัมภีร์

สถาบัน
พระคริสตธรรม

สถาบันระดับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเอง
และสนับสนุนงานการศึกษา
ในระดับท้องถิ่น

สถาบันระดับชาติ
เปิดสอนระดับทั่วไป
เน้นการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทย
เพื่อสร้างและพัฒนาผู้รับใช้
หลักสูตรการเรียนการสอน
อาจจะถึงระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก

สถาบันระดับนานาชาติ
เปิดสอนรองรับนานาชาติ
เข้ามาศึกษาพัฒนาความเข้าใจ
ในพระวจนะ
รวมถึงพัฒนาการรับใช้
หลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ

3 ยุทธศาสตร์ด้านองค์การ
นำ�ศักยภาพขององค์การด้านต่างๆ มาสนับสนุน ส่งเสริมงานพันธกิจขององค์กรคริสตจักร ไม่ว่าจะด้านงานพันธกิจ
การประกาศ การสร้างสาวก ศิษยาภิบาลและผู้นำ�รุ่นใหม่ รวมถึงการบุกเบิกก่อตั้ง และงานด้านอื่นๆ ที่คริสตจักรต้องการ
และไม่เพียงด้านองค์กรคริสตจักร แต่ในงานด้านสถาบันก็จะมีความจำ�เป็นได้รบั การเสริมแรงผ่านองค์การทีม่ อี งค์ความรู้
และเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเข้ามาสนับสนุน ทำ�ให้สถาบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติถูกพัฒนาเพื่อรองรับ
การเติบโตขององค์คริสตจักรในอนาคต
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ได้ดังนี้

ดังนั้นโดยสรุปจากนโยบายและเป้าหมายของ สคท. จึงสามารถกำ�หนดเป็นโมเดลยุทธศาสตร์การทำ�งานของ สคท.

โมเดลยุทธศาสตร์การทำ�งานของ สคท.
ด้าน Spirit
วิญญาณ ท่าที
แรงจูงใจ
และทัศนคติ

เป้าหมายปี 2018-2025

• จำ�นวนสมาชิก 500,000 คน
• จำ�นวนคริสตจักร 5,000 แห่ง
• จำ�นวนศบ. /ผู้นำ� 5,000 คน

1. วิญญาณความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. วิญญาณการทำ�งานเป็นทีม
3. วิญญาณการทุ่มเทเสียสละ
4. วิญญาณการเป็นผู้อารักขา

ด้าน Structure
การจัดโครงสร้าง

1. โครงสร้างงานขององค์กรคริสตจักร
2. โครงสร้างงานขององค์การ
3. โครงสร้างงานของสถาบัน

ด้าน Strategy
ยุทธศาสตร์การทำ�งาน

1. ด้านการเจริญเติบโตภาค/จังหวัด
2. ด้านการบุกเบิกก่อตั้ง
3. ด้านการพัฒนาผู้นำ� 5ต.

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า To God Be The Glory
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนนิมิต สคท. 2020
ของ
คณะกรรมการดำ�เนินงาน
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการดำ�เนินงาน
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการนิมิต สคท. 2020
โดย คณะกรรมการดำ�เนินงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยได้รับทราบถึงนิมิต 2020 ที่คณะกรรมการเพิ่มพูน
คริสตจักรในประเทศไทย (กปพ.) ได้มีการนำ�เสนอนิมิต 2020 ร่วมกันในการประชุมผู้นำ�คริสตจักรไทยทั่วประเทศ คองเกรส
ครั้งที่ 8 โดยกำ�หนดนิมิตไว้ว่าในปี 2020 จะมีประชากรคริสเตียน (โปรเตสแตนต์) 1,000,000 คน และจะมีคริสตจักรใน
ทุกตำ�บล (ซึ่งคาดว่าจะมี 2,000 ตำ�บล)
คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (สคท.) เห็นด้วยในหลักการในการร่วมนิมิต 2020 และ
เห็นชอบให้มีโครงการนิมิต สคท. 2020
ต่อมาได้เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ทคี่ ณะทำ�งานนำ�เสนอ เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2018 ทัง้ นีเ้ พราะตระหนักถึงความจำ�เป็น
ที่จะต้องมีคณะทำ�งานและงบประมาณ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำ�เนินงาน สคท. ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานสหกิจคริสเตียนฯ ทั่วทุกภูมิภาค ตามโครงสร้างของธรรมนูญ สคท.เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนิมิต สคท. 2020
ต่อมาคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2019 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาโครงการนิมิต สคท.
ไปจนถึงสิ้นปี 2025
คณะกรรมการดำ�เนินงานชุดปัจจุบัน (ปี 2018-2022) คณะนี้ประกอบด้วย
1. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต		
ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงาน
2. ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคเหนือ
3. ศจ.สุทัศน์ ภัทรเมษสิยาห์กุล ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม		
ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคกลาง
5. ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล		
ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคกรุงเทพ และปริมณฑล
6. ศจ.บุญธรรม จอมแพง		
ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคตะวันออก
7. ศจ.ธิคุณ ภาพเสน่ห์		
ประธานกรรมการดำ�เนินงาน ภาคใต้
ในการนีค้ ณะกรรมการดำ�เนินงานได้วางแผนดำ�เนินการและงบประมาณในการประสานความร่วมมือกับมวลหมูส่ มาชิก
สหกิจคริสเตียนฯ ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามโครงการนิมิต สคท. 2025 ดังกล่าว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อตอบสนองพระมหาบัญชาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักตามธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (สคท.)
ในการส่งเสริมให้สมาชิกใน สคท. ซึ่งมีคริสตจักรกว่า 2,000 แห่ง และประชากรกว่า 200,000 คน ได้มีการประสานงานและ
ความร่วมมือกันในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง มีระบบการทำ�งาน การวางแผนงาน กำ�หนด
เป้าหมายร่วมกันตามภูมิภาคต่างๆ โดยผ่านการทำ�งานของคณะกรรมการดำ�เนินงาน สคท. เพื่อเพิ่มพูนประชากรคริสเตียน
และคริสตจักร

วิธีดำ�เนินการ

คณะกรรมการดำ�เนินงาน สคท. ได้มีการนำ�เสนอกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์โครงการนิมิต สคท. และผ่านความ
เห็นชอบในหลักการแล้วจากคณะกรรมการอำ�นวยการ สคท. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2015
ได้ตอบรับที่จะเป็นคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนโครงการนิมิต สคท. 2020 และได้มีการประชุมกันหลายครั้ง ทั้งกรรมการ
ดำ�เนินงานและกรรมการภูมิภาคต่างๆ ในการวางแผนกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
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ระยะเวลาดำ�เนินการ

เดือนมกราคม ปี 2016 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2020 (5 ปี)
ต่อมามีการขยายกรอบเวลาถึงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2025

งบประมาณดำ�เนินการ

สคท. จัดงบประมาณสนับสนุนส่งเสริม ปีละ 600,000 บาท สมทบร่วมกับงบประมาณคณะกรรมการดำ�เนินงาน
ในแต่ละภูมิภาคที่มีการประสานงานในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนิมิต สคท. 2020 ผ่านมวลหมู่สมาชิกและคริสตจักร
ท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัด เขตจังหวัด ทุกภูมิภาค

สถานที่ดำ�เนินโครงการ

ผู้นำ�คริสตจักร องค์การ สถาบัน ในทุกจังหวัด เขตจังหวัด (เขตโซนพื้นที่) เขตภูมิภาค ทั่วประเทศ ผ่านการ
ประสานงานระหว่างเครือข่ายต่างๆ ทีร่ ว่ มโครงการนิมติ สคท. กล่าวคือ ผ่านคณะกรรมการดำ�เนินงานเขตภูมภิ าค เขตจังหวัด
จังหวัด และ/หรือ ผ่านสมาชิกสามัญ สคท. (องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสนศาสตร์) และ/หรือผ่าน
พันธกิจของมิชชันนารีใน สคท. และ/หรือ ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการเพิ่มพูนคริสตจักรฯ (กปพ.) เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการอำ�นวยการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ผลที่คาดหวังไว้

• มีการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน การประกาศเผยแพร่ของพระเยซูคริสต์อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
• มีการประสานการทำ�งานร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับอำ�นวยการดำ�เนินงานภูมิภาคและจังหวัด
• มีการวางแผน กำ�หนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละปีตลอดโครงการนี้
• มีการเพิ่มขึ้นของประชากรคริสเตียนใน สคท. ถึง 500,000 คน
• คริสตจักรเพิ่มขึ้นถึง 5,000 คริสตจักร และ
• ผู้นำ�คริสตจักรเพิ่มขึ้นถึง 5,000 คน

การประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการติดตามงาน สคท. อันประกอบด้วย
1. ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข		
ประธาน สคท.
2. ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
กรรมการเหรัญญิก
3. ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์ กรรมการเลขานุการ
4. ศจ.คำ�สิงห์ รวมวงค์		
กรรมการนายทะเบียน
5. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต		
เลขาธิการ
จะเป็นคณะกรรมการเพือ่ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการนิมิตนี้ แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการดำ�เนินงาน
รับทราบ เพื่อปรับปรุงในการดำ�เนินงานในแต่ละปี
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การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

สรุปรายงาน ผลการขับเคลื่อนนิมิต สคท. 2020
(มกราคม 2018 -ธันวาคม 2019)

กรรมการดำ�เนินงานทำ�งานในแต่ละภูมิภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ (9 จังหวัด) ภาคกลาง (16 จังหวัด) ภาคอีสาน
(20 จังหวัด) ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) ภาคกรุงเทพและปริมณฑล (10 จังหวัด) และภาคใต้ (15 จังหวัด) ได้ดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสื่อสารนิมิต สคท. (Envision) การหนุนใจให้ทุกคนร่วมกันทำ� (Engage) ดีกว่าต่างคนต่างทำ�
ตัวอย่าง เห็นการประกาศ เป็นพยานมากขึ้นทุกๆ วันในจังหวัดเพชรบูรณ์ จนมีกลุ่มคริสตจักรใหม่เกิดขึ้นถึง 30 กลุ่ม
และผู้นำ�ในจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรีตั้งเป้าร่วมกันที่จะมีคริสตจักรทุกอำ�เภอ ในภาคเหนือ มีการประชุมและ
รวมตัวกันมากขึน้ (Empower) ในกลุม่ สตรีและกลุม่ อนุชน มีการจัดประชุมอธิษฐานอย่างสมํา่ เสมอในหลายพืน้ ที่ ในภาคกลาง
ตั้งเป้าให้มีการประชุมอธิษฐาน ทุกอำ�เภอ นอกจากนี้ ในภาคใต้ มีการตื่นตัวสนใจมาก ผู้นำ�หลายจังหวัดรับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง (Equip) ใน 8 เขต 15 จังหวัด ไตรมาสละครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 150-190 คน อบรมขบวนการ EDC
คือ การประกาศ (Evangelism) สร้างสาวก (Disciple) และตั้งคริสตจักร (Church Planting)
โดยภาพรวม เราเห็นถึงการร่วมกันของสมาชิกตามพืน้ ที่ ตามสายสัมพันธ์ ร่วมด้วยช่วยกัน เพือ่ ทำ�ตามพระมหาบัญชา
และพระมหาบัญญัติ ในการนำ�ข่าวประเสริฐและความรักของพระเจ้าไปถึงคนไทยในทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำ�บล
ทุกอำ�เภอ ในจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก และคริสตจักรทุกจังหวัดใน สคท.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เขตภาคกลาง
จังหวัด
กาญจนบุรี
กำ�แพงเพชร
ชัยนาท
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง
อุทัยธานี

2019

คจ.
25
22
9
101
93
67
56
304
18
19
5
24
20
11
4
19

2018

2017

2016

2015

คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
1,282
24 1,252
23 1,222
23 1,222
19 1,147
1,549
21 1,514
21 1,514
21 1,514
17 1,304
300
8 275
8 275
8 275
5 230
10,923
95 10,713
93 10,423
91 10,313
79 8,795
2,718
48 1,878
19 1,229
19 1,229
18 1,190
1,555
23 742
9 591
9 591
8 551
2,848
38 2,441
33 2,404
33 2,404
30 2,287
7,061 144 5,353
43 3,656
40 3,224
32 2,230
598
16 568
15 543
14 512
12 441
839
18 804
17 784
16 749
14 652
245
5 245
5 245
5 245
5 245
1,295
24 1,295
24 1,295
24 1,295
22 1,198
1,112
19 1,092
19 1,092
18 1,077
18 1,077
695
9 645
9 645
9 645
7 550
138
4 138
4 138
3 103
3 103
769
19 769
18 734
18 734
18 734
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เขตภาคตะวันออก
ที่
จังหวัด
1 จันทบุรี
2 ฉะเชิงเทรา
3 ชลบุรี
4 ตราด
5 ปราจีนบุรี
6 ระยอง
7 สระแก้ว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

72

เขตภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
อุตรดิตถ์
เขตภาคใต้
จังหวัด
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
20 826
18 764
18 764
18 764
11 466
10 340
9 320
8 270
8 270
7 255
45 2,675
38 2,449
37 2,294
36 2,239
28 1,994
3 165
3 165
3 165
3 165
3 165
10 527
10 527
10 527
10 527
10 527
12 852
11 752
10 722
10 722
9 672
18 724
15 608
15 608
14 583
12 488
คจ.
363
431
41
21
10
145
28
17
18
คจ.

9
12
6
28
2
22
4
19
3
26
5
10
21
6
28

คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
25,757 319 24,015 315 23,899 290 21,443 209 16,316
35,397 406 34,626 403 34,566 390 33,907 318 30,094
4,057
38 3,986
38 3,986
36 3,931
36 3,931
1,169
20 1,139
20 1,139
19 1,114
18 1,099
938
9 908
9 908
8 826
7 791
9,366 138 9,171 131 9,111 125 8,907 111 8,036
2,052
27 2,012
27 2,012
24 1,713
21 1,626
920
10 615
10 615
10 615
10 615
1,568
18 1,568
18 1,568
17 1,524
16 1,392
คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
522
9 522
9 522
8 477
7 417
577
12 577
12 577
11 532
10 492
385
5 350
5 350
5 350
5 350
1,670
25 1,580
25 1,580
22 1,380
18 1,242
83
2
83
2
83
2
83
2
83
1,342
20 1,297
20 1,297
20 1,297
18 1,249
225
4 225
4 225
4 225
4 225
895
17 795
17 795
17 795
14 678
115
3 115
3 115
3 115
3 115
3,253
26 3,253
24 3,067
23 2,978
20 2,767
202
5 202
4 172
4 172
3 127
810
10 810
9 740
9 740
9 740
1,598
20 1,578
19 1,543
17 1,493
16 1,448
195
5 160
4 140
4 140
4 140
1,860
26 1,797
26 1,797
25 1,762
21 1,442

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สคท. ปี 2018-2020

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เขตภาคอีสาน
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อำ�นาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

เขคภาคกรุงเทพและปริมณฑล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
กรุงเทพ
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ยอดรวม

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

คจ.
18
84
25
16
67
16
38
25
5
15
19
26
21
30
20
9
7
12
31
39

คจ.
257
3
16
34
26
12
25
26
2
8
คจ.

คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
1,013
17 988
16 938
15 903
10 814
4,209
65 3,964
57 3,823
55 3,783
47 3,236
1,069
24 1,059
24 1,059
23 999
19 863
606
16 606
15 576
15 576
14 528
3,394
61 3,141
60 3,111
54 2,949
46 2,616
745
14 650
14 650
14 650
13 630
2,237
30 2,000
30 2,000
30 2,000
29 1,985
1,169
21 969
21 969
21 969
18 837
465
4 390
4 390
4 390
4 390
831
13 706
13 706
13 706
12 661
708
17 635
17 635
17 635
16 585
1,371
20 1,191
20 1,191
16 1,057
13 842
845
21 845
20 805
19 787
18 727
1,084
26 974
24 934
23 919
16 694
1,117
19 1,087
18 1,072
17 1,042
17 1,042
452
9 452
9 452
9 452
6 347
430
7 430
7 430
6 402
6 402
405
11 385
11 385
11 385
11 385
2,141
30 2,106
29 2,081
27 1,911
25 1,816
2,159
33 1,913
33 1,913
29 1,793
26 1,675

คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต. คจ. คต.
32,651 232 31,533 229 31,403 225 31,193 187 28,527
135
3 135
3 135
3 135
2 115
686
16 686
16 686
16 686
14 621
1,797
33 1,772
33 1,772
32 1,703
24 1,348
1,785
24 1,735
21 1,575
21 1,575
20 1,555
714
10 659
8 544
8 544
4 330
1,458
22 1,348
22 1,348
22 1,348
17 1,196
1,814
25 1,739
24 1,709
24 1,709
19 1,521
64
1
30
1
30
1
30
1
30
510
8 510
7 490
7 490
7 490
คต.

3,122 203,056

คจ.

คต.

2,625 191,331

คจ.

คต.

คจ.

2,421 186,759
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คต.

2,320 180,642

คจ.

คต.

1,948 159,524
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ปี ค.ศ.
26 กุมภาพันธ์ 2020
2019
2018
2017
2016
2015
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คริสเตียน

คริสตจักรรวม

คริสตจักร-ขึ้นทะเบียน

214,361
203,056
191,331
186,759
180,642
159,524

3,590
3,122
2,625
2,421
2,320
1,948

1,653
1,514
1,360
1,350
1,289
1,055
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650,000.00

5. รับเพื่อระบบฐานข้อมูล

รวมรายรับ

-

607,000.00

302,020.00

68,253.92

7,163,000.00 6,173,373.92

-

180,000.00

4. รับจากราชการ/ รายรับอื่นๆ

6. รับถวายเพื่อนิมิต สคท.2025

100,000.00

3. ดอกเบี้ยธนาคาร

80,900.00

535,000.00

2. รับจากการบริการสมาชิก

รายรับ

5,698,000.00 5,115,200.00

งบประมาณ

ปี 2018

1. รับค่าบำ�รุงสมาชิก

รายรับ
งบประมาณ

รายรับ

-

650,000.00

180,000.00

150,000.00

642,000.00

-

629,000.00

145,040.12

89,398.48

171,300.00

86.18% 7,622,000.00 6,374,838.60

0.00%

93.38%

167.79%

68.25%

15.12%

89.77% 6,000,000.00 5,340,100.00

%

รับจริง/งบประมาณ

ปี 2019

งบประมาณ
ปี 2021

งบประมาณ
ปี 2022

-

650,000.00

180,000.00

150,000.00

649,000.00

600,000.00

683,000.00

189,000.00

158,000.00

683,000.00

600,000.00

716,000.00

198,000.00

167,000.00

719,000.00

83.64% 7,929,000.00 8,600,000.00 9,100,000.00

0.00%

96.77%

80.58%

59.60%

26.68%

89.00% 6,300,000.00 6,287,000.00 6,700,000.00

%

รับจริง/งบประมาณ

งบประมาณ
ปี 2020

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
รายงานการเงิน ปี 2018-2019 งบประมาณ ปี 2020 และเสนองบประมาณ ปี 2021-2022

ปี 2019

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
รายงานการเงิน ปี 2018-2019 งบประมาณ ปี 2020 และเสนองบประมาณ ปี 2021-2022
ปี 2018

920,000.00

งบประมาณ
ปี 2022

920,000.00

840,000.00

งบประมาณ
ปี 2021

73.94%

740,000.00

200,000.00

งบประมาณ
ปี 2020

65.40% 1,040,000.00

200,000.00

400,000.00

%
737,929.50

270,000.00

300,000.00

400,000.00

รายจ่าย

91.73%

673,621.25

64.43%

200,000.00

350,000.00

100,000.00

จ่ายจริง/งบประมาณ

4,298,000.00 3,225,240.00

83.37% 1,030,000.00

173,965.00

82.50%

500,000.00

100,000.00

100,000.00

รายจ่าย

807,190.00

270,000.00

165,000.00

108.07%

50,000.00

100,000.00

600,000.00

งบประมาณ

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สคท./ สวัสดิการ
880,000.00

904,524.32

98.75%

200,000.00

540,371.00

224.37%

100,000.00

600,000.00

400,000.00

%

2. กรรมการและการประชุม
1,085,000.00

197,508.00

70.00%

500,000.00

112,185.00

16.85%

-

400,000.00

จ่ายจริง/งบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายในสำ�นักงาน
200,000.00

140,000.00

32.29%

50,000.00

16,850.00

0.00%

-

รายจ่าย

4. ของขวัญคริสตมาสและหน่วยงานราชการ

200,000.00

113,025.00

100.00%

100,000.00

-

0.00%

งบประมาณ

5. สนับสนุนพันธกิจภูมิภาค

350,000.00

50,000.00

127.52%

-

-

75.17% 4,771,000.00 4,890,000.00 5,140,000.00

6. ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มย่อย

50,000.00

127,521.50

0.00%

-

75.04% 4,474,000.00 3,363,224.00

7. สนับสนุน กปท. /บำ�รุงสมาชิก AEA,WEA

100,000.00

-

0.00%

75.87% 7,929,000.00 8,600,000.00 9,100,000.00

998,000.00

8. บริหารระบบฐานข้อมูล

-

-

77.69% 7,622,000.00 5,783,145.75

998,000.00

9. สนับสนุนนิมิต สคท.2025

-

7,163,000.00 5,565,008.82

10. สนับสนุนเพื่อพันธกิจยั่งยืน
รวมรายจ่าย
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องคการกาวไปสูความสวาง
Journey Into Light

สถานที่ตั้ง
29/186 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-982-5274, 02-982-5315 โทรสาร 02-573-8933
E-mail: lhmthailand@gmail.com Website: http://www.jilthailand.org
Face book: กาวไปสูความสวาง สื่อคริสเตียนไทย
Page: LHM Thailand กาวไปสูความสวาง LHM Thailand On the Air

วัตถุประสงค
1. เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระคริสตแกชาวไทย
โดยอาศัยการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. รวมมือและสนับสนุนคริสตจักร ศิษยาภิบาล
และมิชชันนารีในการประกาศพระกิตติคุณ
3. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณ โดยยึด
หลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร

พันธกิจที่ดำเนินอยูในปจจุบัน
รายการวิทยุ การประกาศดวยสื่อดิจิตอล ขอความหนุนใจผานมือถือ
การประกาศในโรงเรียน การประกาศในโอกาสพิเศษ และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการประกาศ EQUIPPING THE SAINTS เพื่อเปนการประกาศ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไปสูปวงชนชาวไทย

ผลิตสื่อเพื่อประกาศพระคริสต
บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย วีซีดีอนิเมชั่น ซีดีเพลง สื่อสิ่งพิมพ
เพื่อการประกาศ เปนการตอบสนองความตองการแกผูสนใจที่จะเรียนรู
พระกิตติคณ
ุ ของพระเจาในรูปแบบตางๆ ทีเ่ ขากับยุคสมัยและเพิม่ พูนความรู
ความเขาใจในพระวจนะของพระเจา และชวยสรางพื้นฐานความเชื่อและ
การดำเนินชีวิตของคริสเตียน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ EQUIPPING THE
SAINTS เปนการรวมมือกับคริสตจักรทองถิ่นเพื่อใหเกิดการกระตุนพี่นอง
ในคริสตจักรในดานการประกาศและติดตามผล อันเปนการสงเสริมความ
รวมมือ รับใช แบงปนพระคริสตสูเพื่อนบาน ตอนรับเพื่อนบานสูคริสตจักร
และสรางความสัมพันธอันดีในการรับใชพระเจาตอไป

การรวมภารกิจเพื่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากดำเนินพันธกิจโดยองคการฯ เองแลว ยังรวมมือกับหนวยงานรัฐบาล เอกชน คริสตจักร และหนวยงานคริสเตียน
ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนดานสังคมสงเคราะหเพื่อสังคมและประเทศชาติดวย
โดยใชหลักการสำแดงความรักไปสูเพื่อนมนุษยผานโครงการดานสังคมสงเคราะหและการพัฒนาจิตใจในโครงการตางๆ

กลุมเปาหมายที่ใหบริการ
พี่นองชาวไทยที่ยังไมเชื่อพระคริสต คริสเตียนที่หลงหาย และคริสเตียนทุกเพศทุกวัย
นำพระคริสตสูปวงชน และ นำปวงชนสูคริสตจักร
Bringing Christ to the Nations and the Nations to the Church

Vision Expand :
Vision for Community
- Holistic vision to improve and
develop new mindset
- Physical need to people in
need – Food Distribution and

https://truelovethailand.org

Food Security
- Mental need to all people of
personal development and
leadership
- Spiritual need who need for
spiritual support and counselling
- Area cover both Urban and
Rural Area
- Focus on existing local
community.
Rural area – Villages, Hill Tribe
Villages – Pa Deng Villages,
Phetburi Province
Urban – city slum and low
income and under privileged

MISSION NO. 1

True Love to True need :
- Bring help of food and living necessity.
- Provide prostatic for disable people

MISSION NO. 2

True love share our True heart :
- Bring love, hope and encouragement
- Provide Counselling for people in crisis.
- Personal development

MISSION NO. 3

True Heart, Share love :
- To be Prepare for food crisis
- To Create awareness of Small Farm
Everywhere
- True Love is a member and partner with
Federation of Food for the Hungry

เป้าหมายหลัก
การประกาศข่าวประเสริฐ-บุกเบิกคริสตจักร

จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน

ส่งเสริมเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี ผูพ
้ ิการ
ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ดอ
้ ยโอกาส

จัดค่ายเพื่อเสริมสร้างผู้รับใช้
การจัดการอบรมสร้างสาวก
สร้างสาวกให้เป็นผู้รับใช้

อาจารยนาถอนงค ศิลาโชติบริบูรณ
ประธานองคกรคริสตจักร
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