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แนวปฏิบัติชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ปี 2009 
บทน า 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตาม “ทิศทางงานอภิบาล ปี 
2000 – 2010 ในส่วนท่ี 2 แผนกิจกรรมงานอภิบาล ค.ศ. 2000  
ข้อ2.10       ท่ีกล่าวถึง นักวิชาชีพคาทอลิก  
ในเร่ือง บทบาทนักวิชาชีพคาทอลิกในสังคมวิชาชีพ  

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจิตและมโนธรรมที่ถูกต้อง 
2. น าแนวทางค าสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักรมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
4. การมีส่วนร่วม 

บุคคลากรทางด้านสุขภาพอนามัยภายใต้สถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจ านวนพอสมควรและ
ในหลายๆสถาบันบุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ 

ดังน้ัน ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการรวมตัวบุคลากรท่ีท างานในวิชาชีพใน
แวดวงสุขภาพอนามัย ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยยึดแนวปฏิบัติของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น
แนวทางในการจัดต้ัง พร้อมท้ังปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติในบางเรื่องให้เหมาะสมกับบริบทของสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
เพื่อจะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบรรดาสมาชิกเวชบุคคลเอง        และตอบสนองต่อนโยบาย
ของสังฆมณฑล 

 
ข้อ 1. ลักษณะของชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑล นครสวรรค์ เวชบุคคลคาทอลิก หมายถึง คริสตชนคาทอลิก
ท่ีประกอบอาชีพด้านรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิค
การแพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และการพยาบาล รวมถึงนักบวชและเจ้าหน้าที่ท่ีท างานบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกสาขา 
 
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑล นครสวรรค ์

1. เป็นองค์กรท่ีประสานความสัมพันธ์ระหว่างเวชบุคคลคาทอลิกของกลุ่ม/สถาบันต่างๆ ภายในเขตสังฆ
มณฑล นครสวรรค์ 

2. ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดแนวความคิด ค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพอนามัย เช่น ด้านจริยธรรมการแพทย์ ซึ่งสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกรับผิดชอบอยู่ใน
สถาบันต่างๆ 

3. ส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และพัฒนาศักยภาพการแพร่ธรรมให้แก่สมาชิกชมรมและผู้สนใจท่ัวไปของ
สมาชิกชมรม 
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4. เป็นส่ือกลางในความร่วมมือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5. เป็นผู้แทนของสังฆมณฑลในงานเรื่องเวชบุคคล 

 
ข้อ 3. สมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค ์
    1.    จิตตาภิบาลของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑล นครสวรรค์ 
  (คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานสุขภาพอนามัยระดับสังฆมณฑล เป็นจิตตาภิบาลโดยต าแหน่ง) 

2. ผู้แทนจากซิสเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่ง น. คามิลโล และ ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม 
3. เวชบุคคลคาทอลิก จากโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตสังฆมณฑล นครสวรรค์ 
4. หน่วยสนับสนุน กลุ่มท่ีท างานด้านสุขภาพและผู้ท่ีเกษียณอายุแล้ว 

 
ข้อ 4. การด าเนนิงานของชมรมเวชบุคคล สงัฆมณฑลนครสวรรค ์

1. จัดต้ังกรรมการด าเนินงานขึ้นมาจาก ตัวแทนเวชบุคคลของกลุ่ม/สถาบันต่างๆ 
2. ให้คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการและต าแหน่งอื่น ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและน าเสนอต่อจิตตาภิบาล

ของชมรมเพื่อเสนอต่อผู้ใหญ่ในระดับสังฆมณฑลพิจารณาและแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ 
3. ประธานคณะกรรมการด าเนินงานเป็นประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
4. คณะกรรมการมีอายุงาน 2 ปี  นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังจากพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
อย่างเป็นทางการ 

5. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยประธานเป็นผู้เรียกประชุม โดยปรึกษา
จิตตาภิบาลของชมรม พร้อมท้ังก าหนดวาระการประชุมและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

6.คณะกรรมการชุดปัจจุบันร่วมกับจิตตาภิบาล เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ    ด าเนินงานชุดใหม่ 2 เดือน
ก่อนท่ีกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง หากมี  เหตุขัดข้องท่ีไม่อาจด าเนินการได้ ให้คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันรักษาการณ์ต่อไป   จนกว่าจะสามารถด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ 

 
ข้อ 5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม     และตอบสนอง
ต่อนโยบายของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ 

2. บริหารจัดการการเงินของชมรม อย่างโปร่งใส 
3. รับนโยบายจากสังฆมณฑลและจิตตาภิบาลไปด าเนินการ 
4. เป็นผู้เสนอแนวคิดเร่ืองเวชบุคคลให้ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
5. จัดให้มีผู้แทนจากคณะกรรมการไปร่วมกิจกรรมหรือประสานงานกับองค์กรอื่นๆ   เมื่อได้รับเชิญหรือขอ

ความร่วมมือ 
6. จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ข้อ 6. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
1. รับเงินสนับสนุนจากทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
2. ขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา 
3. จัดกิจกรรมหาทุน 
4. ให้เหรัญญิกเป็นผู้มีอ านาจจ่ายเงินโดยเซ็นต์ชื่อร่วมกับประธาน ตามมติคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประธานคณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติส่ังจ่ายเงิน 
6. ท ารายงานงบการเงินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

 
ข้อ 7. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

1. คณะกรรมการด าเนินงานหรือสมาชิกซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด เป็นผู้เสนอ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องกระท าในท่ีประชุมใหญ่โดยให้คณะกรรมการด าเนินงานรวบรวมความคิด
ของสมาชิกท้ังหมดและน าเสนอในท่ีประชุมสามัญประจ าปี โดยนับจากผู้ให้ความสนใจตอบรับและ
เสนอแนะทางจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ร่วมกัน 2 ใน 3 ของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

3. ทางสังฆมณฑล (โดยจิตตาภิบาล) เห็นควรมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับนโยบายของสังฆมณฑล
นครสวรรค์ 

 
ข้อ 8. ชื่อและสถานที่ท าการของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

1. ชื่อ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี”  
 (The Catholic Health Care Provider Association of Nakonsawan’s Diocese ) 

2. ตราของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ ให้ใช้ตราท่ีสอดคล้องกับชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย  

   (โดยปรับเร่ืองชื่อและภาพ แบบท่ีเป็นของสังฆมณฑลนครสวรรค์) 
3. ชมรมน้ีเป็นองค์กรคาทอลิกองค์กรหน่ึงในงานด้านสุขภาพอนามัยของสังฆมณฑลนครสวรรค์ภายใต้

กรรมาธิการฝ่ายสังคม 
4.  สถานท่ีท าการของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

 “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์” 
   ส านักงานมิสซังนครสวรรค์ 
 ง.69/39   ถ.ดาวดึงส์    อ.เมือง  จ. นครสวรรค์ 60000 
 โทรศัพท์ 0-5622-2352, 0-5631-2893 โทรสาร 0-5631-2894 
             (อาจารย์อรพิน แสงสว่าง 176/3 หมู่ 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  
                โทรศัพท์  0-8644-16597  ) 


