สำนักงำนบริหำรนโยบำย สภำคริ สตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 03-03022014

ขอต้ อนรับสูส่ านสัมพันธ์ฉบับที่ 3
ระหว่างการรี ทรี ต หัวหน้ าหน่วยงาน สภาคริ สตจัก รในประเทศไทย ที่ บ้านสัมมนาฯ หาดเจ้ า
สาราญ วันที่ 20-22 มกราคม ที่ผา่ นมา ผู้ประสานงานจัดรีทรีตประกาศว่า
เราจะไปทัศนศึกษา “โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดาริ ”
ทาเอา “งง” อยู่พกั หนึ่ง

“โครงการชัง่ หัวมัน!”
เมื่ อ เดิ น ทางไปถึ ง สถานที่ โ ครงการฯ ก็ ถึ ง บางอ้ อ ด้ ว ยความซาบซึ ง้ ในพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยู่หัว ฯ พระองค์
ทรงเปิ ดโครงการฯ
ด้ วยการนาหัวมันเทศ
วางบนตราชั่งเพื่อกด
ปุ่ มผ้ า แพรคลุม ป้ าย
โครงการ
โครงการชั่ง
หัว มัน เป็ นโครงการ
ส่วนพระองค์ที่ท รงซือ้ ที่ดินด้ วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จาก
ราษฎรในบริเวณใกล้ อา่ งเก็บน ้าหนองเสือ บ้ านหนองคอไก่ อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็ นที่ดินมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร
จัด ท าเป็ นโครงการตัว อย่ า งด้ า นการเกษตร รวบรวมพัน ธุ์พื ช
เศรษฐกิจหลากหลายมาปลูก และพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรให้ แก่ประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ผ้ ทู ี่ สนใจเข้ าศึกษาดูงานและ
เปิ ดให้ เข้ าชมได้ โดยการพัฒนาจากพืน้ ที่ แห้ งแล้ ง เสื่อมโทรม กลับ
“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอี เลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมีกาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และที ่ 3 ของเดือน

กลายมาเป็ นพื ้นที่สีเขียว สามารถเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และพืชพันธุ์ต่าง ๆ รวมทัง้ การปศุสตั ว์ เช่น การ
เลี ้ยงโคนม การเลี ้ยงไก่ไข่ เป็ นต้ น
ประทับใจครับ
หลายคนคุยกันต่อว่า เรา (สภาคริ สตจักรฯ) จะสามารถนาพระราชดาริ นนั ้ มาเป็ นแบบอย่างใน
การทาพันธกิจของคริสตจักรได้ อย่างไรบ้ าง
ความคิดลักษณะนี ้ เคยมีการเริ่มในสภาคริสตจักรฯ ของเรามาแล้ วครัง้ หนึ่ง เมื่อแผนกชูชีพชนบท
(Rural Life Division) ริเริ่มโครงการธนาคารสัตว์ จัดซื ้อที่ดินกว่า 100 ไร่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
การขุดบ่อเลี ้ยงปลา ปลูกข้ าว และสร้ างอาคารฝึ กอบรม ทาได้ ระยะหนึ่งก็คอ่ ย ๆ หายไป
ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวกาลังอยู่ระหว่างการฟื น้ ฟูและวางแผนการพัฒนาให้ เกิดดอกออกผลมากขึ ้น
นอกจากนี ้ สภาคริสตจักรฯ ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงที่น่าจะได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นศูนย์พัฒนา
ผู้นา และศักยภาพผู้รับใช้ เสริ มสร้ างคริ สตจักรภาค คริ สตจักรท้ องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรของ
ตนเองให้ คริสตจักรทาพันธกิจได้ อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
โลโก้ใหม่

สานัก งานบริ ห ารนโยบาย สภาคริ สตจัก รฯ ได้ ออกแบบ
โลโก้ (ตราสัญ ญลัก ษณ์ ) ของศูน ย์ ป ระสานงานอาเซี ย น สภา
คริสตจักรในประเทศไทย โดยการผสมผสานเอาตราสัญลักษณ์ ของ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย มาวาง
ตรงกลางสัญลักษณ์ ของประชาคมอาเซีย น (ฟ่ อนข้ าวสี
เหลือง 10 ฟ่ อน) และล้ อมรอบด้ วยวงกลมสีนา้ เงิ น ขอบสีขาวและ
พื ้นสีแดง อันเป็ นสีสญ
ั ลักษณ์ของ ธงชาติไทย
่ น
น ้ำใจสูพ
ี่ อ
้ งชำยแดนไทย-พม่ำ

28-31 มกรำคม 2014: คริสตจักรภาคที่ 10 และ 19 ร่วมกับสานักงานบริ หารนโยบาย สภา
คริสตจักรฯ และหน่วยงานพัฒนาและบริการ
สังคม มอบอาหารแห้ ง (บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
จานวน 260 กล่อง เกลือแกงประมาณ 200
กิโลกรัม) ช้ อน 120 โหล และผ้ าห่ม 50 ผืน
ให้ แก่ พี่น้ องที่ ต้องการความช่วยเหลือตาม
ชายแดนไทย-พม่า
สิ่งของเหล่านี ้ ได้ นาไปมอบ โดย
ผู้แทนจากคริ สตจัก รภาคที่ 10 และ 19 ที่
2

ต้ องนัง่ รถ ลงเรือ และนัง่ รถอีต๊อก ไปมอบของระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2014 ที่ผา่ นไป
ขอขอบคุณหน่วยงาน สถาบันและส่วนบุคคลที่ มีนา้ ใจแบ่งปั นความรักแก่พี่น้องที่ ยากจนและ
ต้ องการความช่วยเหลือ ขอพระเจ้ าอวยพระพรทุกท่าน
คริสตจ ักรที่ 1 พร้ำว จ ัดถวำยขอบพระคุณ

2 กุมภำพันธ์ 2014: วันอาทิตย์นี ้มีการจัดถวายขอบพระคุณในหลายคริ สตจักร แต่ทีม สนส.
มีโอกาสไปร่วมนมัสการพิเศษนี ้ที่คริสตจักรที่ 1 พร้ าว ประมาณ 90 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่
ที่ ไ ปที่ นี่ เพราะมี ก ารนมัส การ
ขอบคุณพระเจ้ า ถึง 2 งาน คือการถวาย
ขอบพระคุณพระเจ้ าประจาปี และการเปิ ด
สถานีวิทยุพระคุณ (Grace Radio, 104
เมกเฮิร์ส) ความสูงของเสาอากาศ 30 เมตร
และกระจายเสี ย งได้ ใ นรัศมีป ระมาณ 30
กิโลเมตร สร้ างขึน้ ด้ วยการสนับ สนุน ตาม
โครงการวิ ท ยุโ ทรทั ศ น์ ส ภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย
ผป. อรุ ณ ลัก ษณะกิ จ ประธาน
คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เวียงพร้ าว และ ผู้
อภิบาล ผป.สาธิต กันทาเทียม เป็ นแม่งาน
ใหญ่ ที่ ท างานอย่ า งเข้ มแข็ง ด้ วยความ
ตื่นเต้ น และชื่นชมยินดี
ตื่นเต้ นไม่แพ้ กัน คือการประมูลสิ่ งของ
ที่ น ามาถวายให้ เป็ นเงิ น เพื่ อ สะดวกแก่ ก าร
น าไปใช้ ใ นพัน ธกิ จ ของคริ ส ตจัก ร โดยการขาย
บัตร ๆ ละ 10 บาท เป็ นหางบัตรในการจับฉลาก
สิ่งของต่าง ๆ ได้ ทงความสนุ
ั้
กสาน และสิ่งของติด
ไม้ ติดมือกลับ บ้ านคนละชิ น้ สองชิ น้ ... บางคน
กลับบ้ านมือเปล่า แต่อิ่มเอมในจิตใจ

3

กิจกรรมประจำเดือน กุมภำพ ันธ์
ทวไป
่ั

9
ก.พ. วันสถาปนาสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื น้ ฟูสภาพ/วันระลึกหน่วยงานประทีปของไทย
17-21 ก.พ. โครงการศาสนศาสตร์ศกึ ษาภาคพิเศษหลักสูตร(STEP) เพื่อพัฒนาผู้รับใช้ ผู้นาและ
ผู้บริหาร หลักสูตร “ประกาศนียบัตรการบริหารพันธกิจ” (ป.บ.พ.) สาหรับผู้บริหาร/
หัวหน้ าหน่วยงาน สภาคริสตจักรฯ

สำน ักงำนบริหำรนโยบำย

2
5
6

7-8
28

ก.พ. ติดตามการสารวจผลสัมฤทธิ์ตวั ชี ้วัดฯ คริสตจักรที่ 1 พร้ าว จ.เชียงใหม่
ก.พ. ร่วมต้ อนรับพบปะทีมมิชชัน่ จากเพรสไบทีเรียนประเทศเกาหลี เยี่ยมสานักงานสภา
คริสตจักรฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ก.พ. เป็ นวิทยากรการสัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ “ข้ อมูลสถิติ
สภาคริสตจักรฯ” โรงแรมลานนาพาเลซ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ก.พ. เป็ นวิทยากร สัมมนาผู้นาครอบครัวคริสตจักรภาคที่ 17 วารีปาร์ครีสอร์ท จ.ตรัง
ก.พ. ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงาน “วันอาเซียน สภาคริสตจักรฯ” ณ สานักงาน
บริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่

หน่วยงำนเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริ สตจักร)

2
ก.พ. เทศนา คจ.วัฒนธรรมธรรม เขต 2 ภาคที่ 2 เชียงราย
5 - 7 ก.พ. สัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่ประจาปี 2013 โรงแรมลานนาพาเลซ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
14–16 ก.พ. เป็ นวิทยากรอบรมผู้ปกครองและผู้นาคริสตจักรภาคที่ 10 เขตแม่สรวยเวียงป่ าเป้า ที่
คริสตจักรทุ่งพร้ าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
19-23 ก.พ. อบรมตามหลักสูตร EC 205 คริสตจักรศรีวิไลสามัคคี ภาคที่ 13 รุ่นที่ 3 ครัง้ ที่ 10
“พระมหาบัญชา” พิธีจบหลักสูตร
(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
ก.พ. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คจ.แม่ก๊ะเปี ยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
คริสตจักรภาคที่ 19
ก.พ. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คจ.ที่หนึง่ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงำนประทีปของไทย

2
9

4

16
23

ก.พ. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คริสตจักรภาคที่ 1 พื ้นที่จงั หวัดลาพูน
ได้ แก่ คจ.พันธกิจไทย-เกาหลี และ คจ.เบ็ธเอล อ.เมือง จ.ลาพูน
ก.พ. เยี่ยมเยียนคริสตจักรและแนะนาบทเรียน คริสตจักรภาคที่ 1 พื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
ได้ แก่ คจ.ศรีงาม คจ.ชัยชนะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
นาทีมมิชชัน่ เกาหลี เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมฯ คริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊ บติสท์ ต.บ่อแก้ ว
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ประชุมพบปะมิชชัน่ จากอเมริกา เรื่อง เกษตรอินทรีย์ สานักงานสภาคริสตจักรฯ
ภาคเหนือ อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
นาทีมผู้เชียวชาญวางแผนออกแบบพื ้นที่ศนู ย์ฯ บ่อแก้ ว อ.สะเมิง
ติดตามงานธนาคารข้ าว/ธนาคารสัตว์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ประชุมพบปะ มิชชัน PROK สภาคริสตจักรฯ ภาคเหนือ อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
ประชุมพบปะ มิชชัน PCK ธนาคารข้ าว/ธนาคารสัตว์ สภาคริสตจักรฯ ภาคเหนือ
อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
กลุม่ ออมทรัพย์ คจ.สืบกิตติคณ
ุ ศึกษาดูงานกลุม่ ออมทรัพย์ คจ.นทีธรรม ภาค 2
จ.เชียงราย
ตรวจสอบแผนที่ชมุ ชน บ้ านท่าธาร พื ้นที่ คริสตจักรภาคที่ 10 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ติดตามและหนุนเสริม กลุม่ ออมทรัพย์สงั กัดคริสตจักรภาคที่ 5 น่าน
ร่วมมอบแผนที่ชมุ ชน ต.เข็กน้ อย อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์
การอบรมเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 2 3 ภาคที่ 4 5 และภาคที่19
อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
ตรวจสอบแผนที่ชมุ ชน คริสตจักรวรกาย ภาคที่ 10 จ.ลาปาง
ติดตามงานสิทธิมนุษยชน พื ้นที่คริสตจักรภาคใต้
ประชุมกลุม่ ข้ าวอินทรีย์ คริสตจักรภาคที่ 19 อาเภอกัลยานิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่

ั
หน่วยงำนพ ัฒนำและบริกำรสงคม
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ก.พ.
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ก.พ.

8
10-11
10-13
12

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

14-15 ก.พ.
15-16
16-21
18-19
17-20
17-21

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

22-23 ก.พ.
24-28 ก.พ.
27-28 ก.พ.

ิ ยำภิบำล (พันธกิจอภิบาล)
หน่วยงำนศษ

6 – 14 ก.พ. โครงการนาเสนอรายงาน และศึกษาแนวทางการทาพันธกิจของคริสตจักรเพื่อนบ้ าน
อภิบาลศิลป์ รุ่นที่ 9 คริสตจักรที่ 1 แม่สอด และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
7-8 ก.พ. เป็ นวิทยากรโครงการนาข่าวประเสริฐสูช่ มุ ชน สมาชิกคริสตจักรภาคที่ 4 จุด
ประกาศบ้ านโคก
11 ก.พ. เป็ นวิทยากรเทศนาอบรมผู้ปกครองคริสตจักร ภาคที่ 10 คริสตจักรธรรมสถิตชัยศิลา
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17-21 ก.พ. โครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษสาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน สานักงานสภา
คริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
26 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการศาสนศาสตร์ศกึ ษา และสอบสัมภาษณ์ศาสนาจารย์
ภาคชนเผ่า ห้ องประชุมอาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล จ.เชียงใหม่
หน่วยงำนสตรี (พันธกิจอภิบาล)

30 ม.ค.-3 ก.พ นมัสการสัมพันธ์ เขต อ.แม่สรวย-เวียงป่ าเป้า ภาค 10 คจ.ทุ่งพร้ าว แม่สรวย
จ.เชียงราย
6-9 ก.พ. นมัสการสัมพันธ์ เขตลาปาง คริสตจักรมากมาย ภาค 10 ลาปาง
5-10 ก.พ. ร่วมพันธกิจสตรีภาค 19 เยี่ยมเยียนสตรีภาค 16 ราชบุรี กาญจนบุรี
11-12 ก.พ. ประชุมกรรมการดาเนินงานสตรี ครัง้ ที่ 1/2014 รร.อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
14-15 ก.พ. ประชุมเครือข่ายสตรีภาคใต้ คจ.จีน หาดใหญ่ จ.สงขลา
14-16 ก.พ. วิทยากรอบรมสตรีภาค 16 คจ.ป่ าเด็ง ราชบุรี ภาค 16
15-16 ก.พ. วิทยากรคริสตจักรสามัคคีธรรม อุดรธานี ภาค 13 คจ.ขุนกลาง อินทนนท์
17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
18 ก.พ. สตรีคริสตชนไทยเยี่ยมเรือดูโกส ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ
21-22 ก.พ. รีทรีตสตรี คริสตจักรภาคที่ 8 จ.เพชรบุรี
22 ก.พ. ประชุมสตรี คริสตจักรภาคที่ 6 ห้ องนมัสการ ชัน้ 3 สภาคริ สตจักรฯ กรุงเทพฯ
24 ก.พ.-4 มี.ค. ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
หน่วยอนุชน (พันธกิจอภิบาล)

31 ม.ค.- 1 ก.พ. เป็ นวิทยากรในการอบรม เสริมสร้ าง พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการอนุชน
คริสตจักรภาคที่ 11 ณ โฮมสเตย์บ้านสวนไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
31 ม.ค.-1 ก.พ. รีทรีตทีมพี่เลี ้ยง นักเรียน และ นักศึกษา ณ ฝั นรักรีสอร์ท อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่
3
ก.พ. ประชุมคณะกรรมการจัดทาบทเรียนอนุชนในพระคริสต์เจ้ า ครัง้ ที่ 2
4
ก.พ. ประชุมเตรียมค่ายอนุชนทัว่ ประเทศ กรรมการฝ่ ายสถานที่ และ ฝ่ าย Production
7-9 ก.พ. ร่วมการประชุม 77th Annual Council for NBCC ณ Council of Rengma Baptist
Church, Zunpha, India
8
ก.พ. เสวนา “บทบาทของนักศึกษากับการรับใช้ ” ณ ห้ องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสต
จักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่
8-9 ก.พ. ประชุมกรรมการอานวยการอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครัง้ ที่
1/2014
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10 ก.พ.
11 ก.พ.
14-16 ก.พ.
14-16 ก.พ.

ประชุมคณะทางานการจัดทาบทเรียนอนุชนในพระคริสต์เจ้ า
ประชุมกรรมการดาเนินงานค่ายอนุชนทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 2
เป็ นวิทยากรค่ายผู้นาอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลาปาง คริสตจักรภาคที่ 3
โครงการอบรมอนุชนในพระคริสต์เจ้ า อนุชนคริสตจักรภาคที่ 9 ณ คริสตจักรเบธเล
เฮ็ม จ.นครศรีธรรมราช
15-16 ก.พ. รีทรีตกลุม่ นมัสการพระเจ้ า โครงการศูนย์พนั ธกิจเยาวชน ณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
24 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการจัดทาบทเรียนอนุชนในพระคริสต์เจ้ า ครัง้ ที่ 3
24 ก.พ. – 4 มี.ค. โครงการเสริมสร้ างโลกทัศน์ผ้ นู าเยาวชน ไทย – พม่า
พันธกิจประจำสัปดำห์
1. การอภิบาลนักเรี ยนที่รับเชื่อใหม่ โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนสืบนทีธรรม
2. การอภิบาลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
3. กลุ่มนมัสการพระเจ้ า ทุก วัน อาทิ ตย์ เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สานัก งานอนุช นสภา
คริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่
โครงกำรพ ันธกิจเอดส ์

5
5
7-8

ก.พ หัวหน้ าองค์กร BMS. World Mission เยี่ยมเยียนพันธกิจเอดส์ พันธกิจเอดส์
ก.พ. ประชุมคณะกรรมการบริหารล้ านนากาแฟ ณ ล้ านนากาแฟ จ.เชียงใหม่
ก.พ. วิทยากรอบรมทักษะชีวติ เพศวิถี กิจกรรมนมัสการสัมพันธ์และอบรมสัมมนาฟื น้ ฟู
ของเขตอภิบาล ภายใต้ คริสตจักรภาคที่ 10 เขตลาปาง กับกลุม่ สตรี และอนุชน
หัวข้ อ “เพศวิถี” คริสตจักรมากมาย
10-11 ก.พ. เวทีสมั มนาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเฉพาะพื ้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
10-11 ก.พ. ประชุมองค์กรสมาชิกคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอข้ อมูลสถานการณ์และบทเรียนการทางานด้ านเอดส์ของ
เครือข่ายระหว่างองค์กรสมาชิกระดับเครือข่ายและสมาชิกระดับจังหวัด นาไปสูก่ าร
พัฒนาแนวทางการทางานให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของ กพอ.ภาคเหนือ
โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่
17 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุม (CAB) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
17-21 ก.พ. อบรมโครงการศาสนศึกษาภาคพิเศษ(STEP) สาหรับผู้บริหาร หน่วยงาน/สถาบัน
สานักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ
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18 ก.พ. ประชุมวางแผนการทางานร่วมกับหัวหน้ าและเจ้ าหน้ าที่บ้านโฮปโฮม จ.เชียงใหม่
20-23 ก.พ. วิทยากรอบรมทักษะชีวติ เพศวิถีอนุชนคริสตจักรภาคที่ 16 กาญจนบุรี
21 ก.พ. ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยโดชิชะ ประเทศญี่ปนุ่ เยี่ยมเยียนพันธกิจเอดส์
สำน ักงำนบ้ำนและครอบคร ัว

6-8
9
13
18

ก.พ. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบ้ านและครอบครัวภาคใต้ และสัมมนาผู้นา
ครอบครัวภาคที่ 17 วารีปาร์ครีสอร์ท จ.ตรัง
ก.พ. เยี่ยมคริสตจักรกันตัง คริสตจักรภาคที่ 17 จ.ตรัง
ก.พ. ประชุมคณะกรรมการบ้ านใหม่ สานักงานหน่วยงานสตรี
ก.พ. ประชุมอนุกรรมการคูม่ ือครอบครัวภาคเหนือ ห้ องประชุมเล็กชัน้ 2 อาคาร 75 ปี
จ.เชียงใหม่
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