
หนงสือ 
แนะแนวสาขา 





สารบณ 
3 หนา 

บทนำ . 2 
จุดประสงคและการจดวางระฌยบของสาขา 3 
ผู้นำของสาขา 4 

ประธานสาขา 4 
ประธานโควรมเอลเดอร 5 
ประธานสมาคมสตรีสงเคราะห์ 6 

การปฏบํตงานของฐานะปุโรหตในสาขา 7 
การปฏิบ่ตงานขนพนฐานของฐานะปุโรหิต 7 
การสอนประจำบ้าน 7 

สาขาปฏบตงานอยางไรในฐานะเบนหน่วยหนงของศาสนาจกร. . 9 
การประชุม 9 
สถานท่ี 12 
เอกสารของศาสนาจ้กร 12 
กิจกรรม 12 
รายงาน 12 
การเงิน 13 

การอบรมผู้นำ 14 
รายงานสาขา 15 

ลขสิทธ © 1980 นตบคคลของประธานของ 
ศาสนา^จิกรของพระ.เยซูครสต์แห่งสิท!เชนยุคสุดทาย 

สงวนไว้ซงสิทธทุกประการ 
พมพ็ ๋ในประเทศไทย 

จดพมพ็่โดย 
ศาสนาจ ,กรของพระเยซูครสตแห่งสิทธชนยุคสุดทาย 

72 ซอยจุลนทร็๋ สุขมวท 21 (อโศก) 
ฉบบแก้ไข 19 81 

1 



บทน่า 
เมึ่อสมาชิกโสด และที่เบนครอบครวอาศยอยู่ในเขตหนึ่ง มากกว่าสองหรือสาม 
ครอบคร่วขนไป พวกเขาสามารถจะได้รบพรมากขนโดยการมารวมกนและนมส การร่วมกน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า "ด้วยว่ามีสองสามคนประชมกนที่ไหน ๆ ในนาม 
ของเรา เราจะอยู ่ท่ามกลางเขา , , (มทธิว 18ะ20) 
ในสม 0ยโบราณพระเจาทรงจดระเบียบของผู ้ติดตามพระอุงค์ในศาสนาจกรของ 
พระองค์ จุดประสงค์หนึงที่สมาชิกมาร่วมกนกเพึ่อช่วยซึ่งกนและก0นเรียนร้และ 
ผกฝนคำสอนของพระเยซูให้มีประสิทธิภาพมากขน 

บจจุบนนในศาสนาจกรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย สมาชิกได้รบ 
การกระต้นให้มาร่วมกน เพื่อ เสริมพลิงและแนะนาคนอึ ่นให้ดำรงชีวิตใน 
พระกิตติคุณ 

หนไสือแนะแนวเล่มนึ่สำหรบสาขาเพื่อเตรียมช่วยเหลึอส่วนบคคลและครอบคร่ว 
ให้มาร่วมกน และทำงานนำอำนาจในหน่วยศาสนาจกร แต่ละคนและครอบครว 
ควรจะเตรียมให้ดีขนในการปฎิน่ตงานพื่นฐานของฐานะปุโรหิต โดยคำแนะนำ 
ต่อไปนึ่: 

1 • การเตรียมพรอมส่วนบุคคลและครอบครว 

2. แบ่งบนพระกิตติคุณ 
3. ความสูงส่งของครอบครวสำหรบผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตแลว 
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จดประสงคและ 
การจดวางระเบยบของสาขา 
สาขาคือหน่วยที่จํดวางระเบียบที่ประกอบไปด็วยสมาซิกของศาสนาจกรในพนท 
ภูมิศาสตร์ที่แน่นอน สาขาที่พฒนา จะตองมีจำนวนผู้น่าฐานะปุโรหิตมาก สาขา 
ถูกจดวางระเบียบและดูแลโดยผายประธานสเตค, คณะเผยแผ่, หรือทองถ็น 
สาขาของศาสนาจไไรอาจจะฬัต"งขนมาได้เมึ ่อมีครอบครวสมาซิกอาศยอยู่ในเขต 
นนมากกว่าสองขนไป และอยางนอยที่สดสมาซิกคนหนึ่งตองเบนปุโรหิตที่มีคำ 
ควร หรือดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมีลคีเซเดค 

จดประสงค์ของสาขาก็เพื ่อช่วยสมาซิกแต่ละคนให้เขมแขงและช่วยแต่ละคนใน 
การปฏิบ่ตงานขนพื่นฐานของฐานะปุโรหิต ( 0 การเตรียมพร้อมส่วนบุคคลและ 
ครอบครว (2) แบ่งบนพระกิตติคุณ และ (ร) ความสูงส่งของครอบครวสำหรบ 
ผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตแลว สาขาควรสนบสนุนครอบคร้ว แต่อย่าไปแทนที่ 
ครอบครว 

3 



ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคีเซเด็คที่มีค่าควรคนหนึ่งจะถูกเรียกเบนประธานของ 
สาขา หน้าที่ของประธานสาขาคือการเผาดูและเสรีมพลไให้กบสมาชิก เยี ่ยมบ็าน 
สมาชิกบ่อย ๆ (ในฐานะผู้สอนประจำบ้าน) นำการประชุมศีลระลึก นำกิจกรรม 
สาขา และทำรายงานให้เรียบรอย 

ที่ไหนที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่มีค่าควรนำสาขา และมีผู้นำที่เพียุง 
พอ อาจจะตงโควรํมเอลเดอรขน และเรียกประธานโควรมเอลเดอร์ขนมาคนหนึ่ง 
เพื่อนำโควร้ม และถ้าจำนวนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเพ็มขนมากในสาขา อาจจะเรียก 
ที่ปรึกษาประธานสาขาและประธาน,โควริมเอึลเดอร,ขนมา 
ประธานสาขาอาจจะเรียกประธานสมาคมสตรีสงเคราะห์ เพื่อช่วยเขาเกี่ยวกบ 
บญหาของผู้หญิงในสาขา 

พนกงานสาขาอาจจะถูกเรียกตามมาถ้าตองการและถ้าเบนไปได้ เขาจะช่วยประธาน 
สาขาในงานด้านการเกบบนทึก (ด ู "รายงานสาขา , , หน้า 15 ) 

ประธานสาขา 
ประธานสาขาถูกเรียกโดยประธานสเตค, คณะเผยแผ่หรือทองถึ่น และเบนผู้นำ 
กิจกรรมทงหมดในสาขา 

หน้าที่ของประธานสาขามีด้งต่อไปน: 

1. เผาดูและเสริมพลิงให้แก่สมาชิก 
2. นำช่วงการเบดประชุมของฐานะปุโรหิต (ที่ปรึกษาของเขาอาจจะร่วม 

ในความรบผิดชอบนด้วย) 
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3. ควบคุมกิจกรรมของโควรมฐานะปุโรหิตแห่งแอรน (ที่ปรึกษาของเขา 
อาจจะแบ่งความรบผิดชอบน) 

4. ควบคุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิต 
5. ดูว่าแต่ละครอบครวได้ถูกจดให้ผู้สอนประจำบ้านไป เยี่ยม โดยโควรม เอ็ล-

เดอร 
6. นำการประชุมศีลระลึก (ที่ปรึกษาของเขาอาจจะแบ่งความรบผิดชอบน) 
7. แน่ใจว่ารายงานได้ท0าเสรจเรียบรอยอย่างถูกตองและตรงเวลา 

* 8. พิจารณาการมีค่าควรสำหรบพิธีการ, การเรียก และการรบรองเข้าพระ-
วิหาร 

* 9. รบและนบเงินบริจาคส่วนสิบและค่าอดอาหาร 
*10. น่าศาลศาสนาจกร ตามที่ถูกขอให้น่า 
*ในกรณีที่มีจำนวนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจำกด หน้าที่เหล่านึ่ประธานสเตคหรือ 

ทองถึนอาจจะรบผิดชอบไปก่อน ถ้าในกรณีที่ปุโรหิตที่มีค่าควรเบนประธาน 
สาขา หน้าที่เหล่านประธานสเตคหรือประธานทองถึ่นจะเบนผู้รบผิดชอบแทน 

ประธานโควรมเอ็ณดอร 
เอลเดอร์ในสาขาจะถูกจดระเบียบให้เบนโควรมเอ็ลเดอร์ โควรมจะเบนผู้ออกคำ 
สงช่วย และน่าบิดาและสมาชิกคนอึ่นของโควร้ม ประธานโครมเอลเดอร์เบนผู้น่า 
ของโครมน 
ประธานโควรมเอลเดอร์ถูกเรียกโดย ประธานสเตค, คณะเผยแผ่หรือทองถึน 
และเบนผู้น่าของเขา 

หน้าที่ของประธานโควริมเอึลเดอร์คือ-
1. ควบคมผ้ชายของสาขาและสอนพวกเขาถึงหน้าที่ของฐานะปุโ^หิตแห่ง 

เมีลคีเซเด้ค (ด ค.พ. 107189) 
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2. เบนผู ้นำด้านความผาสุกทางโลกุและทางวิญญาณแก่สมาชิกทุกคนใน 
โควรม และสมาชิกชายทุกคนที่อายุเกิน 19 บ (ผู ้หวิงเบนเอลเดอร์) 

3. เพึ่อสร้าง (กระตุ ้น) ความเบนบิดาโดยผ่านกิจกรรมและการรบใช้ 

4. กระตุ้นบิดาให้มีส่วนร่วม (ปฏิบ่ต) ในหนำที่ของเขา 
5. สอน, กระตุ้น และช่วยสมาชิกโควรมในการปฏิบ่ตงานขนพนฐานของ 

ฐานะปุโรหิต 
6. เรียกผู้สอนประจำบำนและนำกิจกรรมของพวกเขา (พยายามให้งานที่ 

มอบหมายแก่เขาสำเร็จเต็มที่) 
7. นำการสมภาษณ์ฐานะปุโรหิตส่วนตวอย่างนํอยทุกสามเดือนกไชผู้สอน 

ประจำบำนที่เบนพี่ (ซีเนียร) 

ประธานสมาคมสตรสงเคราะห 
ภายใต้การนำของประธานสาขา ประธานสมาคมสตรีสงเคราะห์จะปฏิบํตหน้าที่ดิง 
ต่อไปน: 

1. นำชนเรียนต่าง ๆ ของสตรี เดกสาวและเดก ๆ ตามท่ีตองการในเช้าวน 
อาทิตยขณะท่ีบรรดาผู้ชายและเดกชายอยู่ในการประชมฐาVเะปุโรหิต 

2. เตือนประธานสาขาให้เอาใจใส่ต่อบญหาพิเศษของสตรี, เดกสาวและ 
เดกๆ 

3. รบรองสำหร้บกิจกรรมท่ีเพ็มขนในบรรดาสตรี เดกสาว และเดก ๆ นำ 
มีความต้องการเกิดขน และเตรียมผ้นำเท่าท่ีทำได้. 
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การปฏบํตงพ 
ของฐานะปุโรหตในสาขา 
การปฏบตงานข้ันพนฐานของฐานะปุโรหต 
การปฏิน่ตงานขนพนฐานของฐานะปุโรหิต-การเตรียมพร้อมส่วน ,บุคคลเและ 
ครอบครัว, แบ่งบนพระกิตติคุณ, (การเตรียมสำหรับ) ความสูงส่งของครอบครัว 
สำหรบผ้ที่มีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว-จะตองมีอยู่ครบถ้วนในสมาชิกของศาสนาจักร 
ไม่ว่าเขาจะอาศไเอยู่ที่ไหน, ในสาขาประธานสาขาและประธานโควรัมเอ็ลเดอร์จะ 
รบผ ิดชอบในการมองด ูว ่าครอบคร ัวและแต ่ละคนในส'เขาใด ้ร ั บ คํ ' 1 เ 1 ' น ะ^' 1 แ ล ะ 

ความช่วยเหลือที่จำเบนในการปฎิบํติงานเหล่านของฐานะปุโรหิต 

การสอนประจำป้าน (ผู้ดำรงฐานะปุโรหตแหงฌ็ลคเซเด็คเบนผู้ควบ 
คุมในสาขา) 
ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตถูกเรียกขนมาเบนผู้สอนประจำบ้าน (ตัวแทน ของฐานะปุโร-
หต) เพื่อช่วยผ้นำฐานะปุโรหิตในการเ๓ดูและเสริมพลงให้แก่สมาชิก และ ใน 
การช่วยสมาชิกปฏิบ^งานขนพนฐานของฐานะปุโ^ ต 

ผ้สอนประจำบ้านถกเรียกโดยประธานโควรมเอ็ลเดอร์ โดยครั้งแรกจะสนทนากบ 
ประธานสาขาก่อน โควรมเอ็ลเดอร์ (ประธาน) มีความรบผิดชอบทีจะดูแลการ 
สอนประจำบ้าน โดยการประสานงานกบประธานสาขา ผู้สอนประจำบ้านเบน 
ตวแทนของพระเจา ประธานโควรมและประธานสาขาจะตองปฏิบํตความร้บผิด-
ชอบนให้สมบูรณ์ 

ผู้สอนประจำบ้านอาจเบนเอึลเดอร์คนหนึ่ง ผู้หวํงเบนเอ็ลเดอร์ทีดำรงฐานะปุโร-
หตแห่งแอรนอีกคนหนึ่ง หรือเยาวชนจากฐานะปุโรหิตแห่งแอรน ถ้าว0ยรุ่นชาย 
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จากฐานะปุโรหิตแห่งแอรน ถูกเรียกเบนผู้สอนประจ0าบ้านเขาจะถูกเรียกโดย 
ประธานสาขา 

หน้าที่ของผู้สอนประจำบ้านมีดํงน 

1. เยียมครอบครวและแต่ละบุคคลที่ได้รบมอบหมายเบนประจำ 
2. ช่วยบิดาในการปฏิบตการเรียกในฐานะปุโรหิตของเขา และความรบผิด 

ชอบของเขาภายในบ้าน 
3. พบกบหวหน้าครอบคร0วหรือแต่ละบุคคลที่ได้รบมอบหมายเบนประจำ 

เพือเรียนรู้ว่าการสอนประจำ บ้านจะชวย พวก เขา และ ครอบ ครว ของ เขา 
ได้อย่างไร 

4. รายงานความกาวหน้าของครอบครวและแต่ละคน อย่างน้อยเบนประจำ 
ทุกสามเดือน แก่ประธานโควร0มเอลเดอร์ 

หมายเหตุ: ในสาขาที่นำโดยปุโรหิต การสอนประจำบ้านจะทำได้ด้วยตวเขา เขา 
จะกระตุ้นครอบครวและบุคคลในหน้าที่ของเขา เขาจะมีเพึ่อนด้วย (ดำรงฐานะ 
ปุโรหิตทีถูกตอง) ขณะที่เขาไปเยี่ยมบ้านของสมาชิกในสาขา 

วิธีต่อไปนเบนวิธีที่ผู้สอนประจำบ้านจะปฏิบํตหน้าที่ในการเรียกของเขา 
1. ยอมรบว่าบิดาเบนหวหน้าของครอบครว 

2. กระตุ้นบิดาให้วางเบาหมายที่มีค่าต่อครอบครวของเขา 
3. รู้วนทีของเหตุการณ์ส0าคไบของครอบครว และอยู่กบครอบคริว ตาม 

(เมื่อมน) ความเหมาะสม 
4. ให้ขอมูลของการประชุม โควรมและกิจกรรมสาขา และโครงการพิเศษ 

แก่บิดาและเชิญเขาเข้ามีส่วนร่วม 
5. ริก รบใช้ และสวดออนวอนบ่อยๆ กบครอบครว 
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สาขาปฏบ่ตงานอยางไร 
ในฐานะเบนหน่วยหนง 
ของ 
การประชม 
ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมีลคีเซเด็คหรือปุโรหิต จะน่าการประชมต่อไปนึ่ใน 
สาขาะ 

1. การส0งสรรค์1โนครอบคร0ว 

2. การประชุมพิธีศีลระลึก 
ในสาขาทีมีผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคควบคุม และมีการจดตงโควรม 
เอลเดอร จะมีการประชุมดิงต่อไปน: 

1. การสิงสรรค์ในครอบคร้ว 

2. การประชุมพิธีศีลระลึก 
3. การประชุมฐานะปุโรหิต 
4. การประชุมเช้าวนอาทิตย์สำหรบสตรี, เด็กสาวและเดก ๆ 
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิต 
6. การประชุมประสานงาน 

การประชุมต่อไปนจะมีขนเมื่อตองการและเมื่อมีผ้น่าที่สามารถ 
ก, สมาคมสตรีสงเคราะห์ 
ข. โรงเรียนวนอาทิตย์ 
ค. ปฐมว0ย 
ง. การประชุมร่วมกน (ของวไเร่'น) 



การสิงสรรคในครอบคร0ว แต่ละครอบครวควรจะจดการสิงสรรค์ในครอน-
ครวอย่างน้อยที่สุดสํปดาห์ละครง 

การประชุมพธศลระลก ประธานสาขาควบคุมการประชุมพิธีศีลระลึก ตวเขา 
หรือทีปรึกษาคนหนีงนำการประชุม ต่อไปนเบนตวอย่างของวาระการประชุม 

1. กล่าวตอน'ริบ 
2. ประกาศและธุรกิจ 
3. เพลงเบด 
4. สวดเบด 
5. เพลงศีลระลึก 

6. พิธีศีลระลึก 
7 - พู1้พูด 

8. เพลงบด 
9. สวดบด 

การประชุมฐานะปโรหต การประชุมฐานะปุโรหิตจะใช้เวลาอย่างนอยหนึ่ง 
ชว'โมง ผ1่ายประธานสาขาจะเบนผู้นำการเบดการประชุม ต่อไปนเบนตวอย่าง 
ของวาระการประชุม 

เพลงสวด 
ผู้สวด 
ประกาศและธุรกิจ 

แยกชนโควริม (ดิงอธิบายขางล่างนึ่) 

ผู้ชายทุกคนที่เบนผู้ใหญ ่ (อายุ 19 บขนไป) จะอยู่ในการประชุมโควรมเอลเดอเ 
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ซึ่งควบคุมโดยประธานสาขา ถามีเด็กผู ้ชายมากพอกจะแยกโควรมเบน มิคนายก 
ผู้สอน และปุโรหิตโควร้มฐานะปุโรหิตจะจบดวยการสวดออนวอน 

การประชุมเชไวนอาทตยสำหรบสตร เด็กสาวและเด็กๆ การเบด 
ประชุมจะนาโดยประธานสมาคมสตรีสงเคราะห์ ทำสถานที่ไม่พอ สตรีและเด็กสาว 
จะอยู่ร่วมกบผู้ชายและเด็กชายในตอนที่เบดการประชุม และประธานสาขาจะเบน 

.ผู ้นำต่อไปนเบนตวอย่างของวาระการประชุม 

1. ประกาศ 
2. เพลงเบด 
3. สวดฌด 
4. เพลงของเด็กๆ 
5. แยกชนเรียน 
6. สวดบดในชน 

การประชุมคณะกรรมการบรหารฐานะปโรหต ประธานสาขาและประธาน 
โควรมเอ็ลเดอร์จะพบกนบ่อยๆ เท่าที ่ตองการ (ปรกติเบนประจำสิปดาห์) เพื ่อ 
ประสานงานกิจกรรมในสาขาและการปฏิบตงานขนพนฐานของฐานะปโรหิต 
ประธานสาขาควบคุมการประชุมน 

เบาหมายของการประชุมเพื่อดูว่าสมาชิกทุกคน กิจกรรมและโครงการในสาขาจะ 
เขไกนได้ดีเพื ่อเสริมสรางพลงแก่ครอบครวและส่วนบุคคล การสอนประจำบั๊าน 
จะถูกนำมาสนทนากนในการประชุมน 

การประชุมประสานงาน ประธานสมาคมสตรีสงเคราะห์จะพบ กบ ประ ธาน 
สาขาและประธานโควรมเอ็ลเดอร์ตามที่ตองการ (เมึ ่อมีความจำเบน) เบาหมาย 
ของการประชุมนเพื่อประสานความพยายามของพวกเขา ในการประชุมนประธาน 
สมาคมสตรีสงเคราะห์จะสนทนาถึงบญหาขอ3สตรี เด็กสาว และเด็กๆในสาขา 
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องคการชวย 
ในสาขาฐานะปุโรหิตจะตองถูกจ0ดตงขนมาก่อน หล0งจากนนองคการช่วยเช่น 
สมาคมสตรีสงเคราะห์ 1 โรงเรียนวนอาทิตย ปฐมวย วิยรุ่น'ชาย และวยรุ่นหญิง 
จะถูกจดตงเพ็มขนมาเพื่อช่วยฐานะปุโรหิต องคการช่วยเหล่านจะจดเพึ่มขนต่อ 
เมือจำนวนสมาชิกเพ็มขน และสามารถมืผู้นำและตามที่ประธานสาขาตํองการ 

ประธานองคการช่วยถูกเรียกโดยประธานสาขา และถูกแต่งตงโดยประธานสาขา 
หรีอภายใต้การนำของเขา ที่ปรึกษาประธานองคการชวยจะถูกเรียกเข็ามาถาหาท 
พวกเขาตองการและสามารถเบนไปได้ 

ขอมูลเกียวกบองค์การช่วยเหล่านจะขอได้จากผู้นำสเตค, คณะเผยแผ่หรือทองถน 

สถานท 
การสงสรรค์ในครอบครวควรุจดในบ้านของสมาชิก การประชมสาขาอื ่นๆ 
สามารถจดได้ที่บ้าน อาคารที่เช่าอยู่ หรืออาคารของศาสนาจกร 

ขอมูลเกี ่ยวกบการมีส่วนในการเงินของศาสนาจกรในการเช่าสิฎานที่ หรือการ 
สร้างโบสถ์จะขอได้จากผู้นำสเตค, คณะเผยแผ่หรือผู ้นำทองถ์น 
เอกสารของศาสนาจกร 
เอกสารของศาสนาจกรประกอบไปดวย คู่มือขนพนฐาน คู่มือของโครงการประจำ 
หรือคู่มือรวมกนตามที่กำหนดโดยผู้นำ สาขา ทองถน คณะเผยแผ่ และสเตค 

กจกรรม 
ภายใต้การนำของผู้นำสาขา สาขาควรจะมืกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าจะเหมาะ 
สมต่อความตองการของครอบครวและส่วนบุคคล จะไม่มืกจกรรมในเย็นวน 
จนทร ์ ซึงจดไว้ให้การส่งสรรค์ในครอบครวเท่านน 
รายงาน 
พระเจไบ้ญชาให้มืการเกบบนทึกเรื ่องของสมาชิก มือยู่ 4 ทางในการเก็บบนทึก 
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ซึ่งได้ออกแบบเพื่อช่วยเตรียมและสนบสนุนผู้นำฐานะปุโรหิตในการช่วยสมาชิก 
ระบบเหล่านคือ-

1. การเงิน (รายการบริจาคของสมาชิก และรายงานการเงินประจำเดือน) 
2. สถิติ (การเข้าร่วมประชุมและพิธีการ) 
3. สมาชิกภาพ (ข้อมูลของสมาชิกรวมทงพิธีการ) 
4. ประวํต (การสนบสนุนเจ้าหน้าที่และบนทึกกิจกรรม) (รายงานประวํต 

จะเกบไว้ในสาขาที่มีผ้ดำรงฐานะปุโรหิตพอเพียง) 

ผู้นำสเตค คณะเผยแผ่หรือทองถน รับผิดชอบที่จะอบรมผู้นำสาขา ในความ 
สาคํฌของการใช้บนทึกและรายงาน (ดูรายงานสาขา หน้า 15) 

การเงน 
พระเจ้าประทานโอกาสให้สมาชิกของ ศาสนาจกรได้รับ ประ สบ การณ์ของ พรแห่ง 
ความรารวยโดยผ่านการจ่ายส่วนสิบและค่าอดอาหาร และการบริจาคอึ่น ๆ ทีจำ 
เบน 

สืงเหล่านคือ 
1. ส่วนสิบ (หนึ่งในสิบของรายได้) 
2. ค่าอดอาหาร - สมาชิกจะอดอาหารเดือนละครง ในวนอาทิตย์อดอาหาร 

โดยละเวนอาหารติดกนสองมอ เขาจะเก็บค่าอาหารสองมอนให้กบ 
ศาสนาจไารเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ยากไร้ 

3. เงินบริจาคในงานเผยแผ่ 
4. ทุนก่อสรัาง สำหรับการสร้างสถานที่ประชุม 
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลอาคารสถานที่ ค่านาค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการซอส็ง 

ของและกิจกรรมตาง ๆ 
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การอบรมผู้น่า 
ผู้นำสเตค คณะเผยแผ่ หรือท2องถึน มีความรบผิดชอบที่จะอบรมผู้นำฐานะ 
ปุโรหิตในสาขา 
ผู้นำสาขาจะถูกสอนถึงหล0กธรรมของการปฏิน่ตงานพนฐานของฐานะปุโรหิต 
พวกเขาจะถูกสอนให้ช่วยสมาชิกในสาขาเพึ่มพูน (ผกฝน) หน้าที่เหล่านึ่ในชีวิต 
ของพวกเขา พวกเขาจะถูกสอนให้นำสาขาในการปฎิบ่ตงานพานะเบนหน่วย 
หนึ่งของศาสนาจกร 

ผู้นำสเตค คณะเผยแผ่ หรือ1ทองถน มีความร0บผิดชอบเพือดูว่าแต่ละสาขามีเอก 
สารที่ตองการเพอให้ปฏิบ่ตงานที่จำเบนในฐานะเบนหน่วยหนึ่งของศาสนาจํกร 
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รายงานสาขา 
ภายใต้การนำของประธานสเตคหรือคณะเผยแผ่ สาขาจะใช้บนทึกสาขา (PICL 
1067) ในการทำรายงานประจำ รายงานประจำออกแบบมาเพื่อใช้พฒนาหน่วย 
ศาสนาจกรอย่างเตึมที่ คำแนะนำเกี่ยวกบรายงานประจำนึ่จะหาพบได้ในคู่มือ 
และแบบฟอร์มที่ถูกตอง ข้อมูลเพ็มเติมมีในรายการจำหน่ายของศูนย์จำหนาย 
กรงเทพ ๆ (PBDD0315TH) สาขาที่มีผู้ดำรงฐานะปุโรหิตพอเพียงจะใช้รายงาน 
ประจำน 

ป้น่ทึกสาขา ออกแบบมาเพื่อสาขาต่าง ๆ จะสามารถผกฝนเพื่อใช้โครงการเต็มที 
ของศาสนาจิกร ถ้ามีคำถามเกี่ยวกบความสามารถของสาขาในการเก็บบนทึก 
สเตคหรือคณะเผยแผ่จะเขียนไปยิงสำนกงานภาคที่ฮ่องกง หรือสำนกงานใหญ่ 
แผนกบนทึกและการเงิน 

ถ้าประธานสาขาไม่ได้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมีลคีเซเดค ประธานสเตคและคณะ 
เผยแผ่จะช่วยเขาในการรบส่วนสิบและค่าอดอาหาร และจะส่มภาษณ์ส่วนสิบสน 
บดวย 

ฟอร์มและคำแนะนำอยู่ในบนทึกสาขาที่ใช้สำหรบหนึ่งบเต็ม ต่อไปนเบนบนทก 
และรายงานที่มีอยู่ในบนทึกสาขา คำอธิบายสนๆ ของแต่ละอนดํวยะ 

1. บนทกพธการสาขา 
บนทึกเหล่านึ่จะบอกบนทึกพิธีการที่เบนทางการที่ได้เกิดขนในสาขา 

2. บนทกกจกรรมระยะสามเดอนสาขา 
บนทึกนึ่จะบอกบนทึกกิจกรรมสมาชิกระยะสามเดือน และการประชุมทีจด 
ขน,ในสาขา1ไม่มีบ0ญ1ชี'ราย,ช้ือ 
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3. รายงานการเงนประจำเดอนสาขา 
รายงานนใช้เพื่อนบการบริจาคทงหมดที่ได้รบ และเงินที่งหมดที่ใช้โดย 
สาขา รายงานนมีไม่พอเพียงที่จะบนทึกจำนวนการเงินที่มีมาก และไม่ได้ 
เตรียมไว้สำหรบบนทึกบไบชีสะสมทริพย์ หรือประเภทของเงินทุนต่าง ๆ 

4. รายงานส่วนสบประจำบสาขา 
รายงานนึ่เบนรายงานความลบของส่วนสิบประจำบี1 จะแสดงสถานะส่วนสิบ 
ของสมาชิกแต่ละคน ยอดรวมการบริจาคจะรายงานเบนบี1 

แต่ละสาขาควรใช้ระบบบนทึกสมาชิกภาพที ่ใช้ในสาขาบจจุบนในเขตของตน 
หนังสือคู่มือต่อไปนสามารถใช้ได้ 

บนทึกสมาชิกภาพของศาสนาจกร (PICL5090) สำหรบสาขาที่ไม่ใช้เครึ่อง 
คอมพิวเตอร์ 

ใบขอจดตงสาขา (PFPB0051) จะใช้เบนรายงานเมึ่อมีการจ้ดตะงสาขาใหม่และจะ 
ส่งไปให้สาขาใหม่ เอกสารและฟอร์มเพีมเติมจะสั่งได้เพื่อใช้ที่งบหรือตามที่ตอง 
การ 
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