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แผนปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน์ - มนุษย์ทกุ คนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
ดาเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ตามคุณค่า และหลักธรรมทางศาสนา
แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 1
ศิษย์พระคริสต์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาชีวิตและพันธกิจ
การประกาศข่าวดีใหม่ที่ของ
ชุมชนพระศาสนาจักร (ชีวิต
หมู่คณะในวิถีชีวิตคริสตชน)
ข้อ 2 เพื่อฟื้นฟูชีวิตศิษย์
พระคริสต์ ชีวิตหมู่คณะให้มี
ความกระตือรือร้น เร่าร้อน
ในชีวิตความเชื่อ ในการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 3 เพื่อให้ชีวิตหมู่คณะใน
วิถีชีวิตคริสตชน เจริญชีวิต
เป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิก
และชีวิตหมู่คณะอื่น

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ - เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในองค์กรคาทอลิกโดย
การให้การศึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม และร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรศาสนาและภาคประชาสังคม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
เมษายน คณะอนุกรรมการ
1. ประสานงาน 1.จัดประชุม
 ผู้ประสานงานและ
หรือ
คาทอลิกเพื่อส่งเสริม
สร้างเครือข่าย
หน่วยงานที่ทางาน เจ้าหน้าที่ ประชุมพบปะ
พฤษภาคม
งานเอดส์
ระหว่างองค์กร ด้านเอดส์ระดับภาค/ กันระหว่างหน่วยงาน
2018 + ค่าเดินทาง
คาทอลิก และ
สังฆมณฑล
> 8 องค์กร
+ ค่าอาหาร
องค์กรศาสนาที่
 องค์กรคาทอลิกที่
+ ค่าที่พัก ครัง้ ละ
ทางานด้านเอดส์
ทางานด้านเอดส์ รวม
> 13,000 บาท
โดยการประชุม
28 องค์กร ทั่วประเทศ
พบปะกันระหว่าง
ภายใต้ 10 สังฆมณฑล
หน่วยงานใน
กรุงเทพฯ 4 องค์กร
ระดับ
จันทบุรี 4 องค์กร
ผู้ประสานงาน
เชียงใหม่ 6 องค์กร
2. จัดทีมงาน
และเจ้าหน้าที่
สุราษฎร์ธานี 2 องค์กร กรกฎาคม
ระดับชาติลงพื้นที่
2018
ระดับภาค/
ท่าแร่ฯ 3 องค์กร
เยี่ยมเยียนองค์กร
สังฆมณฑล
อุดรธานี 8 องค์กร
คาทอลิกทีท่ างาน
นครราชสีมา 1 องค์กร
เอดส์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้ประสานงาน และ

เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางาน /สร้างเครือข่าย
งานเอดส์ในองค์กรคาทอลิก
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 มีโอกาสพบปะ-พูดคุย

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ติดตามงาน ให้คาปรึกษา
และกาลังใจผู้ประสานงาน
และเจ้าหน้าที่

2

แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 2
เจริญชีวิต

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างชีวิตศิษย์พระคริสต์
ให้เป็นชีวิตเหมือนพระคริสตเจ้า
ข้อ 3 เพื่อให้ชุมชนศิษย์
พระคริสต์มีอารยธรรมแห่งรัก
มีชีวิตแห่งความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
บทที่ 3
ประกาศข่าวดีใหม่ ปลุกจิตสานึกการมีส่วนร่วมของ
ศิษย์พระคริสต์ทุกระดับของ
พระศาสนจักรเพื่อการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกคนจะได้เป็นเชื้อแป้ง
เป็นเกลือดองแผ่นดินและ
เป็นแสงสว่างส่องโลก
ข้อ 4 เพื่อศิษย์พระคริสต์ทุก
ระดับมีความร้อนรนที่จะ
แบ่งปันประสบการณ์ความรัก
ของพระเจ้าแก่บุคคลอื่น

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริม/
3. ประสานงานกับ 1.ผู้ติดเชื้อและครอบครัว
ผู้ติดเชือ้
สนับสนุนและ
เครือข่ายที่ทางาน
รณรงค์วันเอดส์ ด้านเอดส์ในองค์กร 2. มารดาและเด็กติดเชื้อ
/ เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ
โลกร่วมกับทุก
คาทอลิก ภาครัฐ/
ภาคส่วน
เอกชน และองค์กร 3. 3.เครือข่ายคาทอลิกที่
ทางานด้านเอดส์
ศาสนา ภายใน
4. เด็กและเยาวชนใน
ประเทศ
สถานศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ ร่วมกิจกรรม
วันเอดส์โลก > 28 องค์กร
4. ประชุม
3. ส่งเสริมให้
 จานวนครั้งของการ
คริสตชนฆราวาส กรรมการบริหาร
จัดประชุมฯรวม 3 ครั้ง/ปี
คณะอนุกรรมการ
มีบทบาทใน
 คณะกรรมการบริหาร
คาทอลิ
ก
เพื
อ
่
ส่
ง
เสริ
ม
กิจกรรมต่างๆของ
ประธานกรรมการบริหาร
งานเอดส์
พระศาสนจักร
จิตตาภิบาลฯ ร่วมด้วย
ผู้อานวยการ
ผู้ประสานงานเครือข่าย
องค์กรสมาชิก เข้าร่วม
ประชุมฯ > 15 ท่าน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

1
คณะอนุกรรมการ  ผู้นาศาสนาในองค์กร
ธันวาคม คาทอลิกเพื่อส่งเสริม คาทอลิก และองค์กรศาสนา
2018
งานเอดส์
มีส่วนร่วมในการทางาน
-------รณรงค์ต่อต้านเอชไอวี/เอดส์
เครือข่ายองค์กรที่
ร่วมจัด
ทางานด้านเอดส์
Event
กับบ้าน
ต่างๆ

คณะอนุกรรมการ
ครั้งที่ 1
เมษายน คาทอลิกเพื่อส่งเสริม
งานเอดส์
2018
+ ค่าเดินทาง
ครั้งที่ 2 + ค่าอาหาร
สิงหาคม + ค่าที่พัก
2018 + ค่าห้องประชุม
ครั้งละ
ครั้งที่ 3 > 20,000 บาท
พฤศจิกายน
2018

คณะกรรมการบริหาร
รับทราบการดาเนินงาน
และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามความก้าวหน้า
 ร่วมแก้ปัญหาของเครือข่าย
องค์กรที่ทางานด้านเอดส์
ทาให้งานต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์
และประสบผลสาเร็จ
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
5.จัดอบรมด้าน
 เครือข่ายองค์กร
พฤศจิกายน คณะอนุกรรมการ
วิชาการ ทักษะและ คาทอลิกทีท่ างานด้าน
2018 คาทอลิกเพื่อส่งเสริม
ฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิต
เอดส์ เข้าร่วมอบรมฯ
งานเอดส์
ให้กับบุคลากรและ
ครบทั้ง 28 องค์กร
+ ค่าที่พกั
อาสาสมัคร เพื่อ
 สมาชิกเครือข่าย
+ ค่าอาหาร
พัฒนาศักยภาพใน
องค์กรคาทอลิกทีท่ างาน
+ ค่าวิทยากร
การทางานด้านเอดส์ ด้านเอดส์
+ ค่าเดินทาง
เข้าร่วมอบรมฯ > 40 คน
+ ค่าเอกสาร
+ อุปกรณ์
> 80,000 บาท
6. จัดประชุมใหญ่
 คณะกรรมการบริหาร
สามัญประจาปี 2018 ผู้อานวยการ แกนนา
คณะอนุกรรมการ
องค์กรคาทอลิกที่ทางาน
คาทอลิกเพื่อส่งเสริม ด้านเอดส์ ร่วมประชุม
งานเอดส์
> 40 คน
รอวันที่
เครือข่าย
7. จัดประชุมผู้แทน  ผู้แทนคาทอลิกที่
แน่นอนจาก องค์กรคาทอลิก
ทางานด้านเอดส์ใน
องค์กรคาทอลิกที่
เจ้าภาพ
ทางานด้านเอดส์
ทางานด้านเอดส์ระดับ เอเชียแปซิฟิค เข้าร่วม
> 12 ประเทศ
เอเชียแปซิฟิก
CAPCHA (Catholic
Asia Pacific Colition
on HIV/AIDS)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 องค์กรเครือข่าย 28 องค์กร

สามารถแสดงบทบาทใน
สังคมและดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุฯที่กาหนดไว้
 คณะกรรมการบริหาร /
องค์กรเครือข่ายฯ มีโอกาส
ไตร่ตรองและได้รับความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการ/จิตตาภิบาล
ผู้อานวยการ /ผู้ประสานงาน
มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์งานด้านเอดส์
และมาพบปะกันปีละครั้ง
 ได้นาเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับงานเอดส์ การ
ทางานร่วมกันของคาทอลิก
ผ่านทางคาริตัสสากล และ
UNAIDS ในเรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อจากพ่อแม่สู่ลูกต่อ
ที่ประชุมดาเนินงาน CAPCHA
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 15
บทที่ 4
ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟู สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ
การประกาศข่าวดี เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น
ขึ้นใหม่
ข้อ 1. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกคนตระหนักและให้ความ
เคารพต่อคุณค่าศักดิ์ศรีของตน
และผู้อื่น และร่วมมือกัน
ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

วิธีการ
4.ให้พระศาสนจักรท้องถิ่น
จัดทาแผนงาน
อภิบาลด้าน
สิทธิมนุษยชน
ให้ครอบคลุมทุก
มิติ และมีศูนย์
ดารงธรรม

โครงการ/กิจกรรม
8. จัดอบรมเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
TRAINING ON
HUMAN DIGNITY

9. จัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันฯ
(TRAINING ON
PREVENTION /
PROTECTION)
10. จัดอบรมการให้
คาปรึกษา
TRAINING ON
COUNSELING

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายองค์กรคาทอลิก
ที่ทางานด้านเอดส์
แกนนาองค์กรคาทอลิก
ที่ทางานด้านเอดส์
ครบทั้ง 28 องค์กร

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

- นาหลักธรรมคาสอน และ
คุณค่าทางศาสนา ให้ชุมชน
ผู้นับถือศาสนาได้แสดงความ
เป็นปึกแผ่นกับผู้ติดเชื้อและ
ผู้ได้รับผลกระทบ
- ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรี
และสิทธิของผู้ติดเชือ้
รวมถึงการปฏิเสธการตีตรา
และการเลือกปฏิบัติในทุก
รูปแบบ
- เกิดความร่วมมือใน
แผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์
- กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ใน
เรื่องการป้องกัน
- ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
เรื่องเอดส์และการให้การ
ปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยเอดส์
- แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
เอดส์และการให้การปรึกษา
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 17
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ
เคารพต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และสร้างจิตสานึก
ในการเข้าถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ
ของเพื่อนพี่น้องต่างนิกายและ
ต่างความเชื่อ
ข้อ 3. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ได้ใช้กระบวนการเสวนากับ
เพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อสู่การ
ประกาศข่าวดีใหม่

ข้อ 5. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับได้สร้างความ
สัมพันธ์ฉันพีน่ ้อง และเป็น
หนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้อง
ต่างนิกายและต่างความเชื่อ

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
11. อบรมการดูแล
 เครือข่ายองค์กร
”ผู้ป่วยระยะสุดท้าย" คาทอลิกทีท่ างานด้าน
หรือ "การดูแลผู้ป่วย เอดส์ เข้าร่วมอบรมฯ
แบบประคับประคอง" ครบทั้ง 28 องค์กร
(PALLIATIVE CARE

TRAINING)

12. ประชุมเครือข่าย
ระหว่างศาสนา
(INTERRELIGIOUS)
(INTERFAITH)
PROGRAM

 มีคณะกรรมการ
เครือข่ายศาสนา
(ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ;
คาทอลิก
โปรแตสแต้นท์)
เข้าร่วมประชุม > 20 คน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)
- มีการนาแนวคิดการดูแล

แบบประคับประคองไปใช้ใน
งานอภิบาล
- มีการขยายผล/สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- เกิดความร่วมมือระหว่าง
ผู้นาองค์กรศาสนาในการ
ทางานด้านเอดส์ ในระดับ
ต่าง ๆ
- พัฒนาเครือข่ายองค์กรที่
ทางานด้านเอดส์
- ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
บทบาทการทางานของ
องค์กรศาสนา
- เกิดการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นระหว่าง
องค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้า
ร่วมประชุม
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 19
เครื่องมือและ สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น
มาตรการเพื่อฟื้นฟู ปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในการ
ปฏิบัติพันธกิจ
การประกาศข่าวดี
ข้อ 2. เพื่อให้องค์กรคาทอลิก
ขึ้นใหม่

ต่างๆ สร้างเครือข่ายประสาน
สัมพันธ์กับองค์กรอื่นทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ข้อ 3. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับมีการประสานสัมพันธ์
ร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 23
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการอภิบาลและ
การประกาศข่าวดีใหม
ข้อ 2 เพื่อจัดทาสื่อทุกชนิดให้
เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สาคัญในการประกาศข่าวดี

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
ตลอดปี
เครือข่าย
 ได้รับความเชื่อถือ
13. ประสานงานกับ  จานวนครั้งในการเข้า
4. ส่งเสริมให้
2018
องค์กรคาทอลิก การสนับสนุนจากภาครัฐ
บุคลากรทุกฝ่าย องค์กรรัฐบาล/ เอกชน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ
ทางานด้านเอดส์ และสามารถดาเนินกิจกรรม
ของสถาบัน /
องค์กรเอกชน และ
องค์กรศาสนาที่
------------ต่างๆได้อย่างคล่องตัว
องค์กรต่างๆ ให้ ทางานด้านเอดส์ทั้ง เครือข่ายองค์กรศาสนา
คณะอนุกรรมการ  เครือข่าย/องค์กรคาทอลิก
มีจิตตารมณ์
ที่ทางานด้านเอดส์ ปีละ
ในประเทศ /
คาทอลิกส่งเสริม ที่ทางานด้านเอดส์มีส่วนร่วม
และเรียนรู้
> 1 ครั้ง
ต่างประเทศ
งานเอดส์
ในการประกาศข่าวดีกับพี่น้อง
กระบวนการ
ต่างความเชื่อ
การทางานเป็น
ทีม มีความรู้สึก
รักและเป็น
เจ้าของกิจการ
ร่วมกัน

5. สร้างทีมงาน 14. จัดทาสือ่
ผลิตสื่อศึกษา
ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบเพื่อ ผ่านสื่อต่างๆของ
การประกาศ
แผนกสุขภาพอนามัย
ข่าวดีใน
E-Newsletter
พระศาสนจักร ส่งทาง E-mail /
ในประเทศไทย Facebook/www.
healthpastoral.com

หน่วยงาน/องค์กร
สมาชิกงานด้านเอดส์
28 องค์กร ภายใต้
สังฆมณฑลคาทอลิก 10
สังฆมณฑล รับทราบ
ความเคลื่อนไหวและ
ร่วมกิจกรรมของแผนก
สุขภาพอนามัย



ตลอดปี
2018

แผนกสุขภาพ
อนามัย

สมาชิกในพระศาสนจักรทุก
ระดับ องค์กรงานด้านเอดส์
ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเวชบุคคลฯ ในระดับ
สังฆมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกีย่ วข้องกับงานที่แผนก
สุขภาพอนามัย รับผิดชอบ
ได้อย่างต่อเนื่อง


