ธรรมนูญ
ขององค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
หมวดที่ 1
นาม และ ตราเครื่องหมาย
ข้อ 1 ให้เรียกนามองค์กรแห่งนี้ว่า “องค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์” ชื่อย่อ “คสส.”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Nexus Christian Fellowship”
ชื่อย่อ “NCF”
ข้อ 2 ตราเครือ่ งหมาย (ดังในภาพ)

หมวดที่ 2
นิ ยามศัพท์
ข้อ 3 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
3.1 หมายถึงองค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ ซึ่งจดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย
3.2 ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะฯ”
ข้อ 4 คณะผูน้ าพันธกิจคริสเตียนสานสัมพันธ์
4.1 หมายถึง กลุ่ ม ของผู้น าจากคริส ตจัก รสมาชิก ที่ไ ด้ร ั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ท าหน้ า ที่ป กครอง
อภิบาล และบริหารจัดการคณะฯ ตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในธรรมนูญฉบับนี้
4.2 ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะผูน้ าฯ”
ข้อ 5 สมาชิก หมายถึง คริสตจักรหรือการรวมกลุ่ มของผู้เชื่อที่เรียกเป็ นอย่างอื่นตามที่ค ณะผู้น าฯ
กาหนด องค์กร หรือหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลหรือไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลซึง่ ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของคณะฯ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม

หน้าที่ 1

ข้อ 6 กองทุนพันธกิจ
6.1 กองทุนที่คณะฯ ตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับกิจการอันเกี่ยวข้องกับ ภารกิจของคณะฯ
ตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยคณะผูน้ าฯ
6.2 ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทุนฯ”
หมวดที่ 3
วัตถุประสงค์
ข้อ 7 คณะฯ มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานดังนี้
7.1 เพื่อกระทาพันธกิจแห่งพระมหาบัญญัตแิ ละพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์
7.2 เพื่อสร้างคริสตจักรท้องถิน่ ให้เข้มแข็งตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์
7.3 เพื่ออภิบาลผูเ้ ชื่ออย่างครบวงจร
7.4 เพื่อพัฒนาผูน้ าและพัฒนาชีวติ ของเหล่าผูเ้ ชื่อ
7.5 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือพึง่ พาระหว่างกัน
7.6 เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการสังคมสงเคราะห์
หมวดที่ 4
หลักข้อเชื่อ
ข้อ 8 คณะฯ มีหลักข้อเชื่อดังต่อไปนี้
8.1 พระคัมภีร์
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รบั การดลใจจากพระเจ้า เขียนขึน้ โดยไม่มขี อ้ ผิดพลาด
เป็ นพระวจนะของพระเจ้า และเป็ นมาตรฐานในการดาเนินชีวติ คริสเตียน
8.2 พระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้องค์เดียว ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจนิรนั ดร์ พระ
เจ้าทรงสร้างสารพัดทุกสิง่ ทรงมีสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ ทัง้ สามพระภาคเท่าเทียมกันและเป็ นพระเจ้าองค์เดียว
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8.3 พระเยซูคริสต์
พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็ นมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์และ
ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระเยซูคริสต์ทรงถือ กาเนิดจากหญิงพรหมจารี ทรง
ปราศจากบาปทัง้ สิ้น ทรงสิ้นพระชนม์ ท่กี างเขนเพื่อไถ่บาปมนุ ษย์ และทรงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ในวันที่สาม พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จสู่สวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อ
อธิษฐานเผื่อเรา และได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ ์เป็ นพระผูช้ ่วยให้กบั ผูเ้ ชื่อทุกคน
8.4 พระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงประทับในผู้เชื่อ ทันทีท่บี งั เกิด ใหม่
เพื่อผูกพันเข้าส่วนในพระเจ้าและเป็ นมัดจาแห่งความรอด ทรงเป็ นพระผูช้ ่วย ผู้ ดลใจให้ผู้
เชื่อสานึกบาป นาให้บงั เกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ และสถิตอยู่ในผูเ้ ชื่อเพื่อดาเนินชีวติ ในฤทธิ ์
เดชและความบริสุทธิ ์ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ได้มอบของประทานทีแ่ ตกต่างกันให้แก่ผเู้ ชื่อ
ทุกคนเพื่อรับใช้ในพระกายของพระเยซูคริสต์ และของประทานทุกอย่างที่มใี นพระคัมภีร์
ยังคงมีอยูใ่ นยุคปั จจุบนั
การอธิษฐานภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงโปรดให้พูด เป็ น
หมายสาคัญอย่างหนึ่งของการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เพื่อช่วยให้ผเู้ ชื่อได้รบั ฤทธิ ์
เดช มีชยั ชนะเหนือการทดลองและรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล
การสาแดงของพระวิญญาณบริสุ ทธิ ์ต้องอยู่ใ นกรอบพระคัมภีร์ และสามารถ
วินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม คริสเตียนควรให้ความสาคัญสูงสุดไปที่ผลของพระวิญ ญาณ
บริสุทธิ ์ซึง่ จะคงอยูแ่ ม้ในโลกหน้า
8.5 ทูตสวรรค์และวิญญาณชัว่
พระเจ้าทรงสร้างทูต สวรรค์จานวนมาก โดยทูต สวรรค์ท่ถี ู กสร้างแต่ เ ดิมนัน้
ปราศจากบาป ทูตสวรรค์ประมาณหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ทงั ้ หมดที่ถู กสร้างขึ้นน า
โดยลูซเี ฟอร์ได้ตงั ้ ใจทาผิดบาป จึงกลายเป็ นซาตาน และมีทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตาม
ซาตาน จึงกลายเป็ นผีวญ
ิ ญาณชัวในปั
่ จจุบนั นี้ ทูตสวรรค์ทท่ี าบาปกาลังครอบครองโลก
แห่งความบาป และพยายามทาลายแผนการของพระเจ้ารวมทัง้ ชีวติ มนุ ษย์ แต่อย่างไรก็
ตาม มันไม่มอี านาจเหนือพระเจ้าได้
8.6 มนุษย์
พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ค่แู รกขึน้ ในพระฉายของพระเจ้าจึงปราศจากบาปตัง้ แต่
แรก มนุ ษย์คู่แรกทาบาปโดยความตัง้ ใจ ทาให้มนุ ษย์ทงั ้ ปวงตกอยู่ใต้อานาจความบาป
และการกระทาบาป มนุ ษย์สามารถรับการไถ่ใ ห้พ้นจากความบาปทัง้ ปวงโดยพระโลหิต
ของพระเยซูคริสต์
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8.7 ความรอด
มนุ ษย์รอดได้โดยพระคุณพระเจ้าเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ และการไถ่
บาปของพระองค์ เป็ นการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคลทีน่ าไปสู่ประสบการณ์แห่งการ
กลับใจบังเกิดใหม่ ความรอดทีเ่ ราจะได้รบั แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ ความรอดในอดีต (เป็ น
การรอดพ้นจากความบาปที่สบื เนื่องจากอาดัมมาถึงเรา) ความรอดในปั จจุบนั (เป็ นการ
ชาระชีวติ ให้บริสุทธิ ์ในการดาเนินชีวติ กับพระเจ้า) และความรอดในอนาคต (เป็ นการรอ
คอยสง่าราศีทจ่ี ะได้รบั อย่างสมบูรณ์เมือ่ ไปอยูก่ บั พระเยซูคริสต์) ความเชื่อทีน่ าไปสู่ความ
รอด คือ การมีท่าทีกลับใจจากบาปและแสดงผลของการกลับใจใหม่ในชีวติ
8.8 คริสตจักร
พระเยซู ค ริส ต์ ท รงเป็ นศี ร ษะของคริส ตจัก ร คริส ตจัก รเป็ นพระวรกาย
คริสตจักรจึงต้องนบนอบเชื่อฟั งพระองค์ผทู้ รงเป็ นศีรษะ คริสตจักรสากลประกอบด้วยคน
ทีเ่ ชื่อวางใจในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทุกยุคทุกสมัย รวมกันเป็ นพระกายของพระคริสต์ ในแต่
ละท้องถิน่ นัน้ ต้องมีคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่มารวมกัน และจัดประชุม
นมัสการ ฟั งคาสอนพระวจนะ สามัคคีธรรม เป็ นพยาน ร่วมพิธมี หาสนิทและอธิษฐาน โดย
มีศษิ ยาภิบาลทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงแต่งตัง้ ขึน้ ทาหน้าทีป่ กครองดูแลคริสตจักรของพระองค์
คริสเตียนทุกคนต้องเป็ นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น และผูกพันกับคริสตจักรท้องถิ่น
แห่งใดแห่งหนึ่ง
8.9 พิธบี พั ติศมาและพิธมี หาสนิท
พระเจ้าทรงตัง้ พิธสี าคัญ 2 พิธนี ้ีสาหรับคริสเตียนเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ
ภายในที่สะท้อนเป็ นการกระทาภายนอก ไม่ได้เป็ นเงื่อนไขในการได้รบั ความรอด การ
บัพติศมาต้องจุ่มกายมิดน้ าเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการตาย การถูกฝั ง และการฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ผูท้ จ่ี ะรับพิธนี ้ีได้ต้องเป็ นคนทีก่ ลับใจบังเกิดใหม่แล้วเท่านัน้
พิธมี หาสนิทเป็ นพิธที ่รี ะลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งควรทาเป็ นประจา
สม่าเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา
8.10 การประชุมนมัสการ
คริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการ
เป็ นการเห็นคุณค่าพระเจ้า ดังนัน้ จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระ
เจ้า เราสามารถดูการแสดงออกในการนมัสการได้ตามทีพ่ ระคัมภีรไ์ ด้บนั ทึกไว้ เพื่อช่วย
ให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ เราสามารถใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ในการนมัสการ และการ
เปิ ดให้สมาชิกมีส่วนในการใช้ของประทานช่วงนมัสการ โดยใช้บรรยากาศเป็ นอิสระอย่าง
เป็ นระเบียบเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ ์จะสามารถทางานได้
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8.11 การพิพากษานิรนั ดร์
เมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา ผู้เชื่อที่ล่วงหลับไปจะฟื้ นขึ้นจากความตาย
และพร้อมกับผู้เชื่อที่ยงั มีชวี ติ อยู่จะได้รบั กายใหม่จะได้ปกครองร่วมกับพระเยซูคริสต์ใน
ยุคพันปี หลังจากนัน้ จะมีการพิพากษาโดยคนทีไ่ ม่เชื่อต้องรับโทษเพราะบาปของตนใน
นรกบึงไฟนิรนั ดร์ ส่วนผูเ้ ชื่อทุกคนจะได้อยูก่ บั พระเจ้าในสวรรค์นิรนั ดร์
หมวดที่ 5
สมาชิ กภาพ
ข้อ 9 คณะฯ มีขอ้ กาหนดการรับสมาชิก ดังต่อไปนี้
9.1 ต้องยอมรับและปฏิบตั ติ ามธรรมนูญของคณะฯ ทุกประการ
9.2 ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามธรรมนูญในข้อ 10 ทุกประการ
9.3 ต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยมติเอกฉันท์ของทีป่ ระชุมคณะผูน้ าฯ
ข้อ 10 คริสตจักรหรือกลุ่มคริสตจักรทีจ่ ะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกคณะฯ ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
10.1 ต้องเป็ นคริสตจักรที่มผี ู้เชื่อเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ประชุม นมัสการร่วมกันอย่างเป็ นทางการ
ในวันอาทิตย์หรือวันอื่นๆ ทีน่ ดั หมายกันอย่างเป็ นกิจลักษณะติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน
10.2 ต้องมีการปกครองโดยคณะผู้นาหรือคณะผู้ปกครอง โดยมีศษิ ยาภิบาลเป็ นตัวแทนของ
คณะผูป้ กครองทาหน้าทีอ่ ภิบาลดูแลสมาชิก
10.3 ต้องมีแนวทางในการดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ ของคริสตจักรอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทาง
บัญชี
10.4 ต้องไม่เป็ นสมาชิกของกลุ่มคริสตจักรหรือคณะหรือองค์กรใดๆ ที่ทาพันธกิจในลักษณะ
ของคริสตจักร ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “สังกัด” หรือได้ลาออกอย่างเป็ นทางการจากสังกัด เป็ น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 เดือน
10.5 ในกรณีทล่ี าออกจากสังกัดในข้อ 10.4 จะต้องดาเนินการสิง่ ต่อไปนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึง
จะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้เป็ นสมาชิกคณะฯ
ก) แจ้งกับสมาชิกในทีป่ ระชุมนมัสการเพื่อรับทราบถึงการลาออกจากสังกัดเดิม
ข) ทาจดหมายลาออกอย่างเป็ นทางการส่งไปยังต้นสังกัดเดิม
ค) มีช่อื เรียกคริสตจักร (หรือกลุ่มสามัคคีธรรม) เป็ นชื่อใหม่
ง) เปลีย่ นตราสัญลักษณ์คริสตจักร (หรือกลุ่มสามัคคีธรรม)
จ) เปลีย่ นชื่อและสัญลักษณ์ทป่ี รากฏในทีต่ ่างๆ ทัง้ หมด
ฉ) คืนทรัพ ย์ส ินที่เ ป็ น ของสังกัด เดิมเป็ น ที่เ รีย บร้อ ย และไม่มภี าระผูกพัน ใดๆ ใน
ทรัพย์สนิ กับสังกัดเดิม

หน้าที่ 5

ข้อ 11 ข้อกาหนดการถวายเงินกองทุนพันธกิจ
11.1 คณะผูน้ าฯ เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและระเบียบการถวายเงินเข้ากองทุนฯ
11.2 สมาชิกพึงถวายเงินกองทุนฯ เป็ นประจาสม่าเสมอตามระเบียบทีก่ าหนด
ข้อ 12 ข้อกาหนดการพ้นจากสมาชิกภาพ
คณะผู้นาฯ จะพิจารณาให้สมาชิกของคณะฯ ได้ชะลอพักชัวคราวหรื
่
อพ้นจากการเป็ น
สมาชิกได้ตามความเหมาะสม เมือ่ พิจารณาเห็นว่า
12.1 ลาออกหรือล้มเลิก หรือไม่ได้ดาเนินกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ี ได้ย่นื ไว้ต่อ คณะฯ
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป โดยไม่ได้แจ้งให้คณะผูน้ าฯ ทราบล่วงหน้า
12.2 ขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่ง ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพของคณะฯ
12.3 มีพฤติกรรมที่ผดิ ต่อศีลธรรมอันดีของคริสตชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยก หรือในด้าน
อื่นๆ ทีข่ ดั ต่อธรรมนูญของคณะฯ
12.4 ไม่ถวายเงินเข้ากองทุนฯ ติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร
หมวดที่ 6
พันธกิ จของสมาชิ ก
ข้อ 13 ให้บรรดาสมาชิกของคณะฯ มีความผูกพันภักดี มีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และให้ความช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันโดยดาเนินตามหลักคาสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ข้อ 14 ให้มกี ารเคารพต่อเอกสิทธิ ์ในการบริหารงานของบรรดาสมาชิกไม่ให้มกี ารแทรกแซงและก้าวก่าย
ซึง่ กันและกัน
ข้อ 15 ให้มกี ารร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธรรมนูญนี้ทุกประการ
ข้อ 16 ให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะผูน้ าฯ กาหนดขึน้
หมวดที่ 7
คณะผูน้ าพันธกิ จคริ สเตียนสานสัมพันธ์
ข้อ 17 คณะผู้นาพันธกิจคริสเตียนสานสัมพันธ์ประกอบไปด้วยหัวหน้าภาคพันธกิจ และกรรมการด้าน
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะผูน้ าฯ
ข้อ 18 ให้ประธาน รองประธาน และกรรมการมาจากการเสนอและรับรองด้วยมติเอกฉันท์จากทีป่ ระชุม
คณะผูน้ าฯ
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ข้อ 19 เมือ่ ตาแหน่งประธานว่างลง ให้ทป่ี ระชุมคณะผู้นาพันธกิจคริสเตียนสานสัมพันธ์รว่ มกันเสนอชื่อผู้
ที่เ หมาะสมเป็ น ประธานต่ อ ที่ป ระชุ ม ในการลงมติใ ห้ใ ช้ม ติเ อกฉั น ท์ข องที่ป ระชุ ม ซึ่ง ต้ อ งมี
กรรมการเข้า ร่ว มไม่น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของกรรมการที่ม ีอ ยู่ โดยให้ร องประธานปฏิบ ัติห น้ า ที่
ประธานทีป่ ระชุมคณะผูน้ าฯ และรักษาการตาแหน่งประธานจนกว่าจะได้ประธานคนใหม่
ข้อ 20 จานวนรองประธานและกรรมการให้เป็ นไปตามมติของคณะผูน้ าฯ ที่จะมีการกาหนดตามความ
เหมาะสมของจานวนคริสตจักรท้องถิ่นและโครงสร้างการปกครองในแต่ละภาค ภารกิจ และพันธ
กิจของคณะฯ เป็ นสาคัญ
ข้อ 21 ทีป่ ระชุมคณะผูน้ าฯ อาจมีมติให้เพิม่ กรรมการคนใหม่จากทีม่ อี ยู่ โดยกรรมการสามารถเสนอชื่อ
ผูเ้ หมาะสมรับการคัดเลือกให้กบั ประธานและรองประธานเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือก ซึง่ การตัดสินใจ
ของประธานและรองประธานถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
หมวดที่ 8
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะผูน้ าพันธกิ จคริ สเตียนสานสัมพันธ์
ข้อ 22 ประธานคณะผูน้ าพันธกิจคริสเตียนสานสัมพันธ์
22.1 เป็ นผู้นาในการกาหนดทิศทางคาสอน การรับใช้ หลักปฏิบตั ิ และกฏระเบียบต่างๆ ที่ใช้
ร่วมกันในทุกคริสตจักรสมาชิกของคณะฯ
22.2 เป็ นผู้มสี ทิ ธิอานาจสูงสุดในการตัดสินใจ โดยผ่านการปรึกษาหารือ การพิจารณาร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ และเคารพซึง่ กันและกันกับคณะผูน้ าฯ
22.3 เป็ นประธานการประชุมคณะผูน้ าฯ
22.4 เป็ น ผู้แ ทนของคณะฯ ในการติด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานรัฐ บาล องค์ก รคริส ตจัก ร องค์ก าร
คริสตจักร และสถาบันต่างๆ
22.5 เป็ นผูแ้ ทนของคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ในการรับมอบทรัพย์สนิ
22.6 แต่งตัง้ ตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีส่ มควร
22.7 มีอานาจลงชื่อในสมุดหรือเอกสารของธนาคาร
ข้อ 23 รองประธานคณะผู้นาฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ประธาน มอบหมาย และทาหน้ าที่
ประธานในกรณีใดๆ ทีป่ ระธานไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ข้อ 24 กรรมการ
24.1 ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของภาคพันธกิจ
24.2 ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนขององค์กรหรือหน่วยงานตามพันธกิจของคณะฯ
24.3 ทาหน้าทีต่ ามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะผูน้ าฯ
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ข้อ 25 เลขานุการ
25.1 จัดเตรียม บันทึก และเก็บรักษารายงานการประชุมของคณะฯ
25.2 ติดตามความคืบหน้าผลการดาเนินงานตามมติทป่ี ระชุม
25.3 ประสานงานระหว่างประธานฯ รองประธานฯ และคณะผูน้ าฯ
25.4 ประสานงานระหว่างคณะผูน้ าฯ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ 26 เหรัญญิก
26.1 ดูแลการเงินของคณะฯ
26.2 นาเสนองบดุลประจาปี
26.3 รายงานการเงินต่อคณะผูน้ าฯ
26.4 ลงชื่อในสมุดหรือเอกสารของธนาคาร
หมวดที่ 9
ภารกิ จของคณะผู้นาพันธกิ จคริ สเตียนสานสัมพันธ์
ข้อ 27 กาหนดนโยบาย แผนงาน และพันธกิจให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ
ข้อ 28 รับผิดชอบต่อการดาเนินงานของคณะฯ ทุกประการ
ข้อ 29 คัดเลือกและนาเสนอรายชื่อกรรมการต่อคณะผูน้ าฯ
ข้อ 30 อนุมตั ริ ะเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของคณะฯ
ข้อ 31 ให้การรับรองต่อการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 32 ร่วมแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักรสมาชิก ในกรณีท่เี ห็นว่าคริสตจักรแก้ไขปั ญหาเอง
ไม่ได้ และหากปล่อยไว้อาจลุกลามใหญ่โตได้ ซึ่งจะต้องเป็ นการดาเนินการอย่างเหมาะสมและ
สมควรแก่เหตุ
ข้อ 33 อนุมตั แิ ต่งตัง้ ศิษยาภิบาลตามระเบียบทีก่ าหนด
ข้อ 34 อนุมตั กิ ารถอดถอนหรือพักการรับใช้ของศิษยาภิบาลตามระเบียบทีก่ าหนด
หมวดที่ 10
การสิ้ นสุดหน้ าที่ของของคณะผูน้ าพันธกิ จคริ สเตียนสานสัมพันธ์
ข้อ 35 การสิน้ สุดหน้าทีข่ องคณะผูน้ าฯ อาจเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
35.1 ทุจริตในหน้าที่
35.2 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
35.3 มีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสียจริยธรรมคริสเตียนตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์
35.4 ลาออก
35.5 เสียชีวติ
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หมวดที่ 11
การบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ข้อ 36 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยเงินของกองทุนคณะฯ ให้ถอื เป็ นกรรมสิทธิ ์ของคณะฯ
ข้อ 37 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยเงินของสมาชิก ให้ถอื เป็ นกรรมสิทธิ ์ของสมาชิก
ข้อ 38 เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของสมาชิก สมาชิก อาจฝากทรัพย์สนิ ไว้ท่มี ูล นิธ ิ
สานสัมพันธ์ โดยมูลนิธสิ านสัมพันธ์จะออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ทีร่ บั ฝากไว้ให้กบั
สมาชิกเพื่อเป็ นหลักฐานต่อไป
หมวดที่ 12
การแก้ไขธรรมนูญ
ข้อ 39 ผูเ้ สนอขอแก้ไข ต้องเสนอข้อความทีจ่ ะขอแก้ไขต่อคณะผูน้ าฯ พร้อมทัง้ เหตุผลทีข่ อแก้ไขและให้
คณะผูน้ าฯ แจ้งให้สมาชิกคณะฯ ทราบทัวกั
่ น
ข้อ 40 ให้คณะทางานที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ นาเสนอข้อความที่จะแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลและความเห็น
เสนอต่อคณะผูน้ าฯ
ข้อ 41 การแก้ไขธรรมนูญนี้จะกระทาได้โดยมติของทีป่ ระชุมคณะผูน้ าฯ ด้วยมติเป็ นเอกฉันท์
สมาชิกอาจมีระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อความเรียบร้อยในการดาเนินงานพันธกิจของตนได้ แต่
ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับธรรมนู ญแห่งองค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ ในกรณีระเบียบหรือ
ข้อบังคับใดขัดแย้งกับธรรมนูญแห่งคณะฯ ให้ถอื ว่าเป็ นโมฆะ
ประกาศใช้
แก้ไขครัง้ ที่ 1
แก้ไขครัง้ ที่ 2
แก้ไขครัง้ ที่ 3
แก้ไขครัง้ ที่ 4

วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012
วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2016
วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2018
วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2019

อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ประธานคณะผูน้ าพันธกิจคริสเตียนสานสัมพันธ์
องค์กรคริสตจักรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
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