หน่ วยงานพัฒนาบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ความเป็ นมา
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและความเห็น
ร่ วมกันถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของสภาคริ สตจักรฯ ในทุกส่ วนและทุก
ระดับให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่อร่ วมกันรับใช้พนั ธกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “เพื่อพระองค์จะได้
มีคริ สตจักรที่มีสง่าราศี” (เอเฟซัส 5:27) ความตั้งใจดังกล่าวได้ประสบผลสาเร็ จ เมื่อมีการจัดโครงสร้าง
การบริ หารพันธกิจของสภาคริ สตจักรฯ ขึ้นใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1999 ซึ่ ง “หน่วยงานพัฒนาบุคลากร” ได้รับอนุมตั ิให้เป็ น
หน่วยงานหนึ่งในพันธกิจพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุน และส่ งเสริ มให้คริ สตจักร สถาบันและหน่วยงานจัดเตรี ยมบุคลากร เพื่อเป็ นผูใ้ ช้
พันธกิจต่าง ๆ ที่เหมาะสม
2. รวบรวมข้อมูลของคริ สตจักร สถาบัน หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความเชื่ อ ศรัทธาในพระเยซูคริ สต์อย่างสม่าเสมอ

นโยบายพันธกิจพัฒนาบุคลากรและสวัดิการสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 1999-2002
1. จัดให้มีการเตรี ยมบุคลากร เพื่อคริ สตจักร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ โดยการสรรหาจาก
คริ สตจักรและสถาบันของสภาคริ สตจักรฯ เพื่อเป็ นบุคลากรในคริ สตจักรหน่วยงานและสถาบัน
2. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้และประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานให้สอดคล้องต่อสภาพคริ สตจักรและสังคม
3. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ทั้งในขณะปฏิบตั ิงานและหลัง
เกษียณอายุการทางาน
4. จัดให้มีการบริ หารจัดการบุคลากรอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งซึ่ งกัน
และกัน

งานข้ อมูลและวิจัย
- สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- วางแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาคริ สตจักรฯ
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- วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทา Career Path ของบุคลากรในสภาคริ สตจักรฯ
- เป็ นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลการใน
อนาคต
- วิเคราะห์ขอ้ มูลการให้ทุนการศึกษา
- วิจยั โครงสร้างของบุคลากรในหน่วยงานของสภาคริ สตจักรฯ
- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

งานฝึ กอบรมและสั มนา
- จัดทาและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
- จัดอบรม/สัมมนาในหลักสู ตรต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้
- ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ประเมินหลักสู ตร เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้

งานจัดสรรทุนและธุรการ
- จัดระบบการให้ทุน และจัดสรรทุนให้แก่ทุกหน่วยงานที่ตอ้ งการ
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
- ดูแลงานสารบรรณทุกประเภทของหน่วยงานบุคลากร

แผนงานระยะยาว (5 ปี ) (ค.ศ. 2004)
1. จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศและระบบเครื อข่ายระหว่างคริ สตจักร หน่วยงานและสถาบัน
ของสภาคริ สตจักรฯ
2. เสริ มสร้างพัฒนาผูน้ าคริ สตจักร (Church Leader ship Training) เพื่อเสริ มสร้างผูน้ าให้มีส่วน
ร่ วมในพันธกิจต่าง ๆ ของคริ สตจักร
3.ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
4. ดาเนินการและติดตามการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกของสภาคริ สตจักรฯ
5. ประสานงานกับคริ สตจักรท้องถิ่น คริ สตจักรภาคและหน่วยงาน เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการ
ทาพันธกิจแบบมีส่วนร่ วม โดยให้คริ สตจักรเป็ นศูนย์กลางแห่งการทาพันธกิจ
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แผนงานประจาปี ค.ศ. 2000 (1 พ.ค. 2000-30 เม.ย. 2001)
1. สารวจวิเคาระห์ขอ้ มูลบุคลากร คริ สตจักร หน่วยงาน และสถาบัน เพื่อการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร
2. จัดทาระเบียบ และวางระบบการพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) ของบุคลากรที่ทางานใน
หน่วยงานของสภาคริ สตจักรฯ
3. จัดทาระเบียบและวางระบบการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกสภาคริ สตจักรฯ
4. จัดทาหลักสู ตรเสริ มสร้างพัฒนาผูน้ าคริ สตจักร (Church Leadership Training) เพื่อทาหน้าที่
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในพันธกิจของคริ สตจักร
5. จัดการอบรมเสริ มสร้างพัฒนาผูน้ าคริ สตจักร (Church Leadership Training)
6. ประสานงาน เพื่อให้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับร่ วมกับหน่วยงานและ
สถาบันของสภาคริ สตจักรฯ
7. จัดการสัมมนาระดับคริ สตจักรท้องถิ่น และคริ สตจักรภาคเพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทาพันธกิจ
แบบมีส่วนร่ วม
“เพื่อพระองค์จะได้มีคริ สตจักรที่มีสง่าราศี”
ให้คาแนะนา มีส่วนร่ วม และต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม
โปรดติดต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาบุคลากร
อาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล ชั้น 2
9/1 ถ. รัตนโกสิ นทร์ ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เขียงใหม่ 50000
(053) 306622-3, โทร (053) 306279
เพื่อให้การดาเนิ นของหน่วยงานพัฒนาบุคลากรบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้ง
และ
ตอบสนองต่อนโยบายสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการพันธกิจพัฒนาบุคลากร และ
สวัสดิการ จึงจัดโครงสร้างและความรักผิดชอบ ดังนี้
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โครงสร้างและความรับผิดชอบ

สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

คณะกรรมการพันธกิจพัฒนาบุลกรและสวัสดิการ

ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาบุคลากร

กรรมการบริ หารหน่วยงานพัฒนาบุคลากร

งานข้อมูลและวิจยั

งานฝึ กฝนและสัมมนา

งานจัดสรรทุนและธุรการ

โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานสมาชิกคริ สตจักรครั้งที่ 2
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่ปีคริ สตศักราช 1997 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้พยายามจะสารวจข้อมูล
พื้นฐานของสมาชิกในสังกัดให้เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด ซึ่ งการสารวจครั้งนั้นแทบจะเรี ยก
ได้วา่ เป็ นการสารวจอย่างเป็ นทางการครั้งแรกของสภาคริ สตจักรฯ
โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
คริ สตจักรเกือบครบร้อยเปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตามก็มีบางส่ วนที่ไม่ส่งข้อมูล หรื อให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
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อาจจะเพราะความจากัดของเวลาหรื อเหตุผลอื่น ๆ ซึ่ งผลการสารวจดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากมาย
ต่อการอภิบาลและบริ หารคริ สตจักร
การสารวจข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกคริ สตจักรครั้งนี้เป็ นครั้งที่ 2 โดยหลักการที่สาคัญอยูท่ ี่การ
ทาข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั มากที่สุด และมีการสร้างเครื อข่ายข้อมูลให้มีประโยชน์และเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและ
กันให้มากที่สุด
ยิง่ กว่านั้นการสารวจครั้งนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อจัดระบบข้อมูลให้มี
ระเบียบ มีการสรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักร หน่วยงาน และสถาบันให้มากยิง่ ขึ้น
อีกทั้งการสารวจข้อมูลสมาชิกคริ สตจักรในครั้งนี้ให้สอดคล้องต่อระเบียบปฏิบตั ิธรรมนูญแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยข้อที่ 78.8,88.1 และข้อที่ 94.19 อันเป็ นหน้าที่ของคริ สตจักรท้องถิ่น
จะต้องจัดทาทะเบียนสมาชิก และคริ สตจักรภาคเป็ นผูต้ รวจสอบรับรองทะเบียนสมาชิก และคริ ส ตจักร
ภาคเป็ นผูต้ รวจสอบรับรองทะเบียนดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุ งข้อมูลของคริ สตจักรที่มีอยูใ่ ห้เป็ นปั จจุบนั และมีระบบที่เป็ นระเบียบอย่างชัดเจน
2.เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็ นศูนย์กลางสารสนเทศและสร้างเครื อข่ายบริ การแก่คริ สตจักร
หน่วยงานและสถาบัน
3. เพื่อสรุ ปข้อมูลในเชิงสถิติ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วยคริ สตจักรในการอภิบาล และบริ หาร
จัดการ
4.เพื่อตอบสนองระเบียบการปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยข้อที่
78.8,88.1 และข้อที่ 94.19

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกคริ สตจักรในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและนาเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
2. ปรับปรุ งแบบสารวจเดิมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่ตอ้ งการใหม่
3. นาเสนอและประสานงานกับคริ สตจักรภาคเพื่อดาเนิ นการ
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4. ประสานงานเพื่ออบรมสัมมนาผูส้ ารวจข้อมูล
5. ประสานงานเพื่อสารวจข้อมูล
6. รวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล
7. สรุ ปข้อมูลเชิงสถิติ
8. ส่ งข้อมูลคืนคริ สตจักรท้องถิ่นและคริ สตจักรภาค
9. ติดตามประสานงานเพื่อการใช้ขอ้ มูลในการอภิบาลและบริ หารคริ สตจักร

ระยะเวลา
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ค.ศ. 2000

งบประมาณ
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. มีศูนย์ขอ้ มูลกลางสารสนเทศ และระบบเครื อข่ายของคริ สตจักร
2. คริ สตจักรมีทะเบียนสมาชิกเป็ นของตนเองเพื่อตอบสนองระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนูญแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
3. คริ สตจักรมีเครื่ องมือในการอภิบาลและบริ หารคริ สตจักรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 69 ฉบับที่ 603 กันยายน 2000, หน้า 47-50.
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