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แผนการปฏิบัติงาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปี ค.ศ. 2010 

 
แผนปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ปลกุจิตส านึก 
แนวคิดด้านสุขาพ คุณค่าชีวิตมนุษย์ 
สังคม และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

1.1 จัดท ำฐำนข้อมูล และ update รำยช่ือสมำชิกจำก
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 

1.1.1 จ ำนวนพื้นที่เขตใน 
     สังฆมณฑลเชียงใหม่ที่มี

รำยช่ือสมำชิกกลุ่มเวชบุคคล
คำทอลกิในฐำนข้อมูล  

     > 4 เขต 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2010  กลุ่มเวชบุคคลฯ 
 สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

2.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนน า 
อาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้เกดิระบบ
เครือข่ายในการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะ
ล าบาก 

2.1  โครงการประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดตั้ง 
Basic health care center  ของเวชบุคคล
คำทอลกิแห่งประเทศไทย  ส ำหรับชุมชน
ห่ำงไกลที่ไม่มีสถำนีอนำมัย   เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบ  

        กิจกรรม 
- เลือกสถำนที่   2 พื้นที่ 
- สรรหำอำสำสมัคร 2 คน ประจ ำศูนย์ฯ 
-     จัดเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นไว้ประจ ำที่ศูนย์ฯ 

2.1.1  จ ำนวนอำสำสมัครที่ได้รับ
กำรคัดเลือกเพื่อเข้ำรับกำร
อบรมกำรดูแลสุขภำพประจ ำ
พื้นที่ห่ำงไกล > 4 คน 

     (จ ำนวน2 พื้นที่ๆ ละ 2 คน) 

31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2010 - ชมรมเวชบุคคล   
   คำทอลิกฯแห่ง    
   ประเทศไทย 
 - กลุ่มเวชบุคคลฯ 
  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
  (โดยประสำนกับ
ทำงสังฆมณฑลผ่ำน 
  คุณพ่อเจ้ำวัด) 

 2.2   โครงการประสำนควำมร่วมมือในกำรจัด
อบรมอำสำสมคัรประจ ำ Basic health care 
center  

 
 

2.2.1  จ ำนวนอำสำสมัครดูแล
สุขภำพประจ ำพื้นที่ห่ำงไกล
ในสังฆมณฑลเชียงใหม่  

     > 4 คน 

31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2010 - ชมรมเวชบุคคล  
คำทอลกิฯแห่ง 
  ประเทศไทย  
- กลุ่มเวชบุคคลฯ 
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
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 2.3   จัดอบรมเร่ือง “ควำมรู้เบื้องต้นในเร่ืองกำร
ดูแลรักษำสุขภำพ” ให้แก่ครูค ำสอน/ 
อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุของสังฆมณฑล
เชียงใหม่ เพื่อช่วยดูแลและเย่ียมเยียนผู้สูงอำยุ
ในแต่ละเขตวัด  

2.3.1  จ ำนวนอำสำสมัครดูแล
ผู้สูงอำยุในแต่ละเขตวัด 
ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 

1  วัน 
 

- กลุ่มเวชบุคคลฯ 
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
-  ชมรมผู้สูงอำยุ  
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 2.4    โครงการถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่   ชำวบ้ำนใน
เร่ืองสุขภำพอนำมัยในเชิงรุก       

         กิจกรรม  
     -   ก ำหนดหัวข้อเร่ืองที่จะให้สุขศึกษำชำวบ้ำน 
     -   ก ำหนดพื้นที่ผูรับผิดชอบ 

2.4.1  ชำวบ้ำนได้รับควำมรู้ใน
กำรดูแลสุขภำพตนเองใน
เบื้องต้น 

31 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2010 -   คณะพลมำรี 
-   กลุ่มสตรี ฯลฯ 
-   คุณพ่อเจ้ำอำวำส  
     ประจ ำวัดในชุมชน     
     นั้นๆ 

3.  สนับสนุน กิจการงานอภิบาล รวมทั้ง
ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน
เครือข่าย 

3.1 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 

       กิจกรรม   
    -  ให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ชำวบ้ำน / ชนเผ่ำ      
        ต่ำงๆ ที่มำร่วมงำน เช่น ตรวจสุขภำพและ 
        รักษำ / ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ  
        ครั้งที่1 วัดห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม  
                     จ.แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงจะมีกำรฉลอง  
                     ครบรอบ 50 ปีของควำมเช่ือในชุมชน  
        ครั้งที่2 วัด…… 

3.1.1  จ ำนวนคร้ังของกำรออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขต
วัดตำ่งๆ ของสังฆมณฑล
เชียงใหม่  >  2 คร้ัง 

25 - 27 ธันวำคม 2010 -  เครือข่ำยเวชบุคคล  
   แห่งประเทศไทย  
-  กลุ่มเวชบุคคลฯ 
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
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4. ประสานความร่วมมือ แบ่งปัน 
แลกเปลีย่นประสบการณ์เพือ่พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร ท าให้สามารถแสดง
บทบาทในสังคมและด าเนินงานได้
ต่อเนื่องสอดคล้องตามนโยบายของ
องค์กร 

4.1  จัดประชุมคณะกรรมกำรชมรมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 

4.1.1 จ ำนวนคร้ังของกำรจัด   
          ประชุม >  3  ครั้ง 
 

ม.ค./ เม.ย./ ก.ค./ ต.ค. 
 

- กลุ่มเวชบุคคลฯ 
  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 4.2 จัดเข้ำเงียบประจ ำปีของชมรมเวชบุคคลฯ 
       สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
 

4.2.1  จ ำนวนคร้ังของกำรจัด 
          เข้ำเงียบ > 1 คร้ัง   
 

 - กลุ่มเวชบุคคลฯ 
  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 4.3  จัดสัมมนำเครือข่ำยสุขภำพฯ และประชุมใหญ่ 
สำมัญประจ ำปีของคณะกรรมกำรชมรม 

        เวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
 

4.3.1 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วม      
         ประชุม >  50  คน 
 

เสำร์ – อำทิตย์สุดท้ำย 
ของเดือนเมษำยน 

 

- กลุ่มเวชบุคคลฯ 
  สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
 

 
 

4.4 โครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ 
        สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในกำรจัดอบรมเร่ือง 

“สุขภำพอนำมัย” ให้แก่ครูค ำสอน ในโอกำส
ที่มีกำรจัดอบรมและสมัมนำครูค ำสอน 
ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 

4.4.1 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับ  
         กำรอบรม >  200 คน 

เดือนตุลำคม 
( 2 วัน ) 

- กลุ่มเวชบุคคลฯ 
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
-  เครือข่ำยเวชบุคคลฯ    
   แห่งประเทศไทย  

 


