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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

บทที่ 1 
ศิษย์พระคริสต ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  
พัฒนาชีวิตและพันธกิจการ
ประกาศข่าวดีใหม่ที่ของ

ชุมชนพระศาสนาจักร (ชีวิต
หมู่คณะในวิถีชีวิตคริสตชน) 
ข้อ 2 เพื่อฟื้นฟูชีวิตศิษย์
พระคริสต์ ชีวิตหมู่คณะให้มี
ความกระตือรือร้น เร่าร้อน
ในชีวิตความเชื่อ ในการ
ประกาศข่าวดีใหม่  

ข้อ 3 เพื่อให้ชีวิตหมู่คณะใน
วิถีชีวิตคริสตชน เจริญชีวิต
เป็นหน่ึงเดียวกันกับสมาชิก
และชีวิตหมู่คณะอื่น  

1. จัดทีมประสานงาน 
 เวชบุคคลคาทอลิกฯ  
 ร่วมประชุม และ พบปะ 
 สมาชิกเวชบุคคลใน 
 ระดับสังฆมณฑล               
  
 

 1. ส่งเสริมให้มีการ
ออกเยี่ยมเยยีน 
พบปะเพื่อนพี่น้องทุก
หมู่คณะและชุมชน  
 
 

 จ านวนสังฆณฑล 
ต่างๆจัดทีมออกเยี่ยม/ 
ร่วมประชุม พบปะ
สมาชิกเวชบุคคล   
 > 4  แห่ง 

ตลอดปี  
2018 

 

แผนก 
สุขภาพอนามัย 
+ ค่าเดินทาง 
+ ค่าที่พัก 
+ ค่าอาหาร 
 

 สมาชิกเวชบุคคลฯมีจ านวน
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับสังฆมณฑล           
ระดับเขต / ระดับวัด และมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนางาน          
เวชบุคคลฯให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 สมาชิกเวชบุคคลฯสามารถ 
ช่วยเหลือชุมชนวัดได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

วิสัยทัศน์  -   ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์  
                   และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกันฉันพีน่้อง เปี่ยมด้วยคุณธรรม                
                   ในความรักของพระเจ้า 
 

พันธกิจ  - ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ ใหไ้ด้รับ   
                การอภิบาล และอทุิศตนในการรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย   
 โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 

บทที่ 2    
เจริญชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างชีวิตศิษย์พระคริสต์  

ให้เป็นชีวิตเหมือน                       
พระคริสตเจ้า 

ข้อ 3. เพื่อให้ชุมชนศิษย์              
พระคริสต์มีอารยธรรมแห่ง
รัก มีชีวิตแห่งความเป็นหน่ึง
เดียวกันโดยการด าเนินชีวิต
ตามพระวาจาของพระเจ้า  

 

ข้อ 4. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
มีสายใยรัก สนิทสัมพันธ์กับ
พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ 
ด้วยการเจริญชีวิตภาวนา
โดยยดึพระเยซูเจ้าเป็น
ศูนย์กลาง  
 

1.จัดแปลและพิมพ์สาส์น  
 พระสันตะปาปา และ 
 พระสังฆราช โอกาสวัน  
 ผู้ป่วยสากล ค.ศ.2018 

2. ส่งเสริมศิษย์         
พระคริสต์ทุกระดับ 
ให้เกิดความกระหาย
ในการประกาศข่าวดี  
 

  ด าเนินการเสร็จ
สิ้นตามก าหนดเวลา  
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กุมภาพันธ์ 
2018

       แผนก              
 สุขภาพอนามัย          
+ ค่าจัดพิมพ์ 
+ ค่าจัดส่ง 
+ ค่าพาหนะ  
>  13,000 บาท 

 สาส์นได้รับการแปลอย่าง 
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

 

2. จัดส่งสาส์น           
พระสันตะปาปา และ
สาส์นพระสังฆราช 
โอกาสวันผู้ป่วยสากล 
ปี ค.ศ.2018  

  รณรงค์เผยแพร่ 
 สาส์นพระสันตะปาปา 
 โอกาสวันผู้ป่วยสากล   
 ค.ศ.2018 ครบทุกกลุ่ม   
 เป้าหมาย> 1,100 แห่ง                      

 เวชบุคคล/ วัด/ โรงเรียน    
องค์กร/ สถาบันคาทอลิก ฯลฯ 
ทราบ/เข้าใจเจตนารมณ์ของ
สาส์น/ พระวาจา และหรือ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ไตร่ตรอง/ปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมให้ชมรม/ 
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก 
จัดหน่วยให้บริการ  
ตรวจสุขภาพ และ
ร่วมงานในโอกาส          
วันผู้ป่วยสากล 2018 
ระดับสังมณฑล/วัด  

3. ส่งเสริมศิษย์   
พระคริสต์ทุกระดับให้
เห็นคุณค่าและ
ศักยภาพของคนอื่นๆ  

 
 

 ชมรมเวชบุคคลฯ  
สังฆมณฑล/วัด ให้    
บริการตรวจสุขภาพ
โอกาสวันผู้ป่วยสากล  
>  9  มิสซัง / สมาชิก
และแกนน าเวชบุคคลฯ 
ร่วมงานฯ  > 7 แห่ง             

กุมภาพันธ์ 
2018 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล
สังฆมณฑล 

  มีเขตวัดต่างๆในสังฆมณฑล
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ          
รับศีลเจิมผู้ป่วย ในโอกาสวัน
ผู้ป่วยสากล/ จิตอาสาเวชบุคคล
โรงพยาบาลคาทอลิก จัดหน่วย
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ 
ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมศิษย์พระคริสต์ให้เป็น
หน่ึงเดียวกับพระคริสตเจ้า 

ข้อ 3. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ที่ได้สัมผัสประสบการณ์        
แห่งความเชื่อและความรัก
ของพระเจ้าอย่างลึกซ้ึง  

4. ส่งเสริมสมาชิกชมรม 
/กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคล
ของวัด ช่วยเหลือ/ ออก
เยี่ยมผู้เจ็บป่วย ผูย้ากไร้  

  ผู้พิการในเขตวัด และ 
  พี่น้องต่างความเชื่อ     
   

4. น าภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้ 
 ศิษย์พระคริสต์เข้าถึง 
 การเป็นหน่ึงเดียวกับ 
 องค์พระคริสต์  
 

 จ านวนผู้ขอรับ 
บริการตรวจสุขภาพ
กับเครือข่ายชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกฯ
ระดับสังฆมณฑล/วัด 
> 1,000 คน   

ตลอดป ี
2018 

 กลุ่มจิตอาสาของวัดและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิถีชุมชน 
 ชมรม/กลุ่มจิตอาสา         
เวชบุคคลฯระดับวัด ร่วมมือกับ 
รพสต.ในเขตพื้นที่วัด จดัออก            
เยี่ยมให้ก าลังใจ  ให้ค าปรึกษา 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น
ได้เปิดใจ ยอมรับการเป็น
ศิษย์ของพระคริสต์

  
  

 จ านวนคร้ังของการ
ออกเยี่ยมผู้สูงอาย ุ 
ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย  
ผู้ยากไร้ > 70 คร้ัง 
  จ านวนสมาชิก 
กลุม่เวชบุคคลฯ ร่วม
ออกเยี่ยมผู้สูงอาย ุ 
ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย 
ผู้ยากไร้ > 10 คน/คร้ัง   

ตลอดป ี
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล 

 

 ตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต  
 พอกผงถ่าน นวดผ่อนคลายฯลฯ 
 จัดหน่วยให้บริการตรวจ 
สุขภาพในโอกาสฉลองวัด / 
งานบวชพระสงฆ์ฯลฯ/ สมาชิก
เวชบุคคลฯออกเยีย่มผู้ป่วย  
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในบ้านพัก/ 
ศูนย์/สถานสงเคราะห์ ฯลฯ 

 5. ส่งเสริมให้ชมรม/ 
 กลุ่มเวชบุคคลฯร่วมท า 
 เร่ืองรณรงค์งดเหล้า/ 
 งดบุหร่ี (ไวนิล)   

 มีชมรม/กลุ่ม 
 เวชบุคคลฯสังฆมณฑล  
 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์  
 งดเหล้า/ งดบุหร่ี ใน 
 ช่วงเทศกาลมหาพรต  
 (90 วัน) ครบทุกมิสซัง 

  มีสมาชิกชมรม/กลุ่มจิตอาสา  
เวชบุคคลฯ ร่วมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา 
งดเหล้า/งดบุหร่ี อย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์
และการภาวนาให้เป็นท่อธาร
หล่อเลี้ยงชีวิตศิษย์พระคริสต 
ข้อ 3 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ 
ได้มีการพบปะ เสวนา  
ภาวนา ศึกษา ไตร่ตรอง 
พระวาจาในรูปแบบวิถีชุมชน 
คริสตชนย่อย  

6. ส่งเสริมให้สมาชิก
ชมรม/กลุ่มเวชบุคคลฯ
ช่วยเหลือ/ ออกเยี่ยม 
ผู้ยากจนในเขตวัด และ
ร่วมศึกษา /ไตร่ตรอง
สาส์นพระสันตะปาปา 
ในโอกาสวันระลึกถึง 
ผู้ยากจน 

5. ส่งเสริมให้ศิษย์ 
พระคริสต์อ่าน ศึกษา
และไตร่ตรองพระวาจา
อย่างลึกซ้ึง และน า
พระวาจาไปใช้ในการ
เจริญชีวิตและแบ่งปัน
แก่คนอื่น  
 

 จิตอาสาชมรม/ 
กลุ่มเวชบุคคลฯระดับ 
สังฆมณฑล/วัด น า
สาส์นพระสันตะปาปา 
มาศึกษา ไตร่ตรอง 
และน าไปปฏิบัติ  
 จัดทีมออกเยีย่ม/ 
ช่วยเหลือผู้ยากจน  
ผู้ยากไร้ฯลฯครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 มีสมาชิกชมรม/กลุ่ม 
เวชบุคคลฯสังฆมณฑในเขต
วัดคาทอลิกรับทราบ และหรือ 
เข้าใจเจตนารมณ์ของสาส์น 
และน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
พัฒนาและส่งเสรมิศิษย์

พระคริสต์ให้เป็น 
ศิษย์ธรรมทูต

ข้อ 6. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับ ร่วมแรงร่วมใจเป็น
หน่ึงกับพระสังฆราช ดุจเป็น
ร่างกายเดียวกันในการ
ประกาศข่าวดีเพื่อเสริมสร้าง
อาณาจักรของพระเจ้า  

ข้อ 7. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ 
มีจิตตารมณ์ในการท างาน 
เป็นทีม ยอมรับความแตกต่าง
และเคารพสิทธิของกันและกัน 

 7. จัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่/หน่วยบริการ
สุขภาพ ในนาม ชมรม       
เวชบุคคลคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ  
จิตอาสาเวชบุคคลฯ            
สังฆมณฑล เพื่อให้ 
บริการด้านสุขภาพฯ 

 6. เยี่ยมเยียน 
ช่วยเหลือ ครอบครัว
และบุคคลที่ประสบ
ความทุกข์ / ยากไร้  
ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
คนพิการ และ   
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  
 

 จ านวนคร้ังของการ 
ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ในนาม 
ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกประเทศไทย 
> 5 คร้ัง 

ตลอดป ี
2018 

แผนก 
สุขภาพอนามัย 
+ ค่าเดินทาง 
+ ค่าที่พัก 
+ ค่าอาหาร 
  

  เกิดความร่วมมือระหว่าง 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กับ 

 เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑล/ 
 กลุ่มจิตอาสา Camillian Task   
 Force (CTF) ให้บริการด้าน 
 สุขภาพ / ด้านสังคมแก่ชาวบ้าน  
 กลุ่มชาติพันธ์ ผู้ประสบภัย 
 ผู้ลี้ภัย และผู้ยากไร้ ฯลฯ 

8. สังฆมณฑลที่มีชมรม 
/ กลุ่มเวชบุคคลฯ จัด
หน่วยแพทย์ พยาบาล
ให้บริการโอกาสต่างๆ 
ในสังฆมณฑล 
 

 

 จ านวนคร้ังของการ 
ออกหน่วยแพทย์/ 
หน่วยบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่ในสังฆมณฑล 
โอกาสต่างๆ > 80 คร้ัง 
มีกิจกรรมที่ให้บริการ
สุขภาพ > 4  กิจกรรม   

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล 

 อาสาสมัครและจิตอาสา        
        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

             สังฆมณฑล ให้การดูแลสขุภาพ  
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และสัตบุรุษ            
ในเขตสังฆมณฑล / วัด 

บทที่ 3                                   
ประกาศข่าวดีใหม่ 

   

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วม
ชองศิษย์พระคริสต์ทุกระดับ
ของพระศาสนจักรเพื่อการ

ประกาศข่าวดีใหม่ 
ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกคนจะได้เป็นเชื้อแป้ง 
เป็นเกลือดองแผ่นดินและ
เป็นแสงสว่างส่องโลก  

9. กระตุ้น ส่งเสริม ให้
จัดเข้าเงียบประจ าปี
สมาชิกชมรม/กลุ่ม 
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
ระดับเขต/วัด 

7. ส่งเสริมให้คริสตชน
ฆราวาส มีบทบาทใน
กิจกรรมต่างๆของ
พระศาสนจักร 
 

  จ านวนเครือข่าย 
 เวชบุคคลฯสังฆมณฑล   
 จัดเข้าเงียบ ประจ าปี               
 > 6 แห่ง  
  จ านวนบุคลากรที่ 
เข้าเงียบประจ าปีใน 
สังฆมณฑล > 80 คน 

 
 

 แกนน า/สมาชิกเวชบุคคลฯ 
ทั้งในระดับเขต/วัด และ                         
สังฆมณฑลฯมีโอกาสไตร่ตรอง
วิชาชีพเวชบุคคล เข้าใจและ   
มีความรักต่อผู้ป่วย ผู้ทุกข์
ทรมานจากโรคภัย 
 



5 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 
 

ข้อ 4 เพื่อศิษย์พระคริสต์ 
ทุกระดับมีความร้อนรน 

ที่จะแบ่งปันประสบการณ์
ความรักของพระเจ้าแก่ 
บุคคลอื่น 

10. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ฉลอง 50 ปี  
เวชบุคคลคาทอลิกใน
โอกาสวันผู้ป่วยสากล 
คร้ังที่ 26  ปี ค.ศ. 2018 
(ชมรมเวชบุคคลฯอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพ 
ร่วมกับ ชมรมเวชบคุคล
ฯแห่งประเทศไทย)  

   จ านวนชมรม/กลุ่ม  
สมาชิกเวชบุคคล 

เข้าร่วมงานฯ ครบ
ทุกสังฆมณฑล 
 มีจ านวนผู้สนใจ 
และสมาชิกเวชบุคคล
เข้าร่วมงานฯ               
> 100 คน  

 

11 
กุมภาพันธ์ 
2018 

 เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล 

+ ค่าลงทะเบียน 
+ ค่าที่พัก 
+ อาหาร  
+ ค่าเดินทาง 

--------------- 
ชมรมเวชบุคคล            
คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

+ ค่าวิทยากร 
+ ค่าเอกสารและ 
   อุปกรณ ์

  คณะกรรมการ / จิตตาธิการ               
สมาชิกเวชบุคคลฯ มีโอกาสมา
พบปะกันในโอกาสฉลอง 50 ปี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่ง 
ประเทศไทย และร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ รับศีลเจิม เน่ือง
ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล              
ณ ห้องประชุมชั้น 11              
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  

 

11. จัดฟื้นฟูจิตใจ 
เวชบุคคลคาทอลิกฯ
ระดับชาติ ประจ าปี 
2018/2561 

 

 จ านวนเครือข่าย 
 เวชบุคคลฯสังฆมณฑล  
 เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ  
 ประจ าปี > 9 มิสซัง 
 จ านวนบุคลากรที่ 
เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ
ประจ าปี > 100 คน  

20 
ตุลาคม 
2018 

 คณะกรรมการ/ จิตตาธิการ               
สมาชิกเวชบุคคลฯทั้งในระดับ
เขต/วัด และสังฆมณฑลฯ  
มีโอกาสไตร่ตรองวิชาชีพ 
 สมาชิกเวชบุคคล เข้าใจและ 
มีความรักต่อผู้ป่วย ผู้ทุกข์
ทรมานจากโรคภัย 

12. จัดสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2018/2561    
คณะกรรมการชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

  จ านวนจิตตาภิบาล             
 คณะกรรมการ สมาชิก 
 แกนน า จากเครือข่าย                    
 เวชบุคคลฯ มาร่วม 
 ประชุมสามัญประจ าปี  
 ค.ศ.2018  > 100 คน 
 

21 
ตุลาคม 
2018 

2
0
1
8 

  คณะกรรมการเวชบุคคล 
 จิตตาธิการ สมาชิกจาก
เครือข่ายเวชบุคคลฯในทุก
ระดับมีโอกาสมาพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทีมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

   13. จัดประชมุกรรมการ 
  ด าเนินงานฯ ชมรม 
  เวชบุคคลคาทอลิก 
  แห่งประเทศไทย 

  จ านวนคร้ังของการ 
จัดประชุม > 4 คร้ัง/ปี 
 มีคณะที่ปรึกษา  
จิตตาภิบาล ผู้แทน
ในระดับสังฆมณฑล    
โรงพยาบาลคาทอลิก             
คณะนักบวชชาย/หญิง          
เข้าร่วมประชุม  
> 25 ท่าน/คร้ัง 

 

 
 

ครั้งที ่1         
17 ก.พ. 
ครั้งที ่2 
19 พ.ค. 
ครั้งที ่3 
 18 ส.ค. 
ครั้งที ่4 
15 ธ.ค. 
2018  

ชมรมเวชบุคคล    
อัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพ สมทบ 
+ ค่าห้องประชุม 
+ ค่าอาหาร                       
       ------- 
 ชมรมเวชบุคคล       
   สังฆมณฑล 
+ ค่าเดินทาง  

 คณะกรรมการเวชบุคคล 
รับทราบการด าเนินงานและ 
มีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้า /แก้ปัญหา 
ของชมรมเวชบุคคลฯระดับ 
สังฆมณฑล ท าให้งานต่างๆ
ประสบผลส าเร็จ 
 

14. จัดอบรม  
“การอบรมเตรียมผู้
อบรมการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง” 
(Training for the trainer 
in Palliative Care) เพื่อ
พัฒนาสมาชิก แกนน า
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล  

9. จัดกิจกรรมอบรม
แบบเข้มข้นให้         
คริสตชนทุกคนเข้าใจ
และรับรู้บทบาท
หน้าที่ของตนในการ
ประกาศข่าวดี  

 

 คณะกรรมการ 
แกนน า และสมาชิก 
ชมรมเวชบุคคลฯจาก 
สังฆมณฑลฯเข้าร่วม 
รับการอบรมฯ  
แห่งละ > 3 คน   
 จ านวนผู้เข้าร่วมรับ 
การอบรม > 50 ท่าน   

ภายในปี 
2018 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล  
--------------- 

ชมรมเวชบุคคล            
คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

 มีการน าแนวคิดการดูแล 
แบบประคับประคองไปใช้ใน
งานอภิบาล  
 มีการขยายผล/สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 มีหนังสือคู่มือฉบับย่อเพื่อให้ 
แต่ละสังฆมณฑลได้น าไปใช้ 
ในสนามอภิบาลจริง 

 

บทที่ 4 
ขอบฟ้าใหม่                 

เพื่อการประกาศ
ข่าวดีใหม่ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 14 
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ 
เป็นประจักษ์พยานด้าน
ความยากจน ด ารงชีวิต

สมถะเรียบง่ายและพอเพียง 
 

 

 15. ส่งเสริม/สนับสนุน 
 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
 ระดับชาติ/สังฆมณฑลฯ 

 จัดท าแผนปฏิบัตงิานฯ  
 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ฟื้นฟูการประกาศข่าวดี 
 ขึ้นใหม่ ปี ค.ศ.2016 

10. ให้พระศาสนจักร
ท้องถิ่นจัดล าดับ
ความส าคัญของ
กิจกรรมในการเยียวยา 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ทุกประเภท 

 เครือข่ายเวชบุคคล 
 ระดับสังฆมณฑล จัด  
 ท าแผนปฏิบัติงานฯ 
 ที่สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์การประกาศ  
 ข่าวดีขึ้นใหม่ ครบทุก 
 กลุ่มเป้าหมาย  

ตลอดปี
2018 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล  

 

 มีความเข้าใจและความพร้อม          
ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานฯ 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม/     

  น าเสนอแผนฯต่อส านักมิสซังฯ 
  เพื่อขอรับงบประมาณจัด 
  กิจกรรมฯอย่างต่อเน่ือง 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข้อ 1. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับมีวิถีชีวิตสมถะ  
ยากจน เรียบง่ายและ 
พอเพียง  
ข้อ 2. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับมีหัวใจรักและรับใช้ 
ผู้ยากไร้ เห็นความส าคัญและ
เอาใจใส่ต่อคนยากจนทกุ
ประเภท  
   

 16. สร้างกลุ่มเครือข่าย  
 แกนน า(network)ชักชวน  
 อาสาสมัคร (volunteers)   
 กลุ่มต่างๆ ที่มีความเชื่อ  
 ความรู้/ประสบการณ์ร่วม  
 เป็นทีมงานฯ เพื่อขยาย  
 เครือข่ายเวชบุคคลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จ านวนกลุ่มแกนน า  
อาสาสมัครที่เข้าร่วมฯ 
> 8 กลุ่ม 

ตลอดปี
2018 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล  

 

 กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล 
สามารถจัดตั้งทีมงานที่มีความรู้  
 มีส่วนร่วมในการท างาน/ติดตาม  
ช่วยเหลือ สนับสนุน :- แพทย ์
ทันตแพทย ์พยาบาล เภสัชกร 
นักกายภาพบ าบัด อาสาสมคัร 
และเจ้าหน้าที่ รพสต.ในพื้นที ่

 17. สร้างระบบเครือข่าย 
 ในการติดตามช่วยเหลือ   
 และสนับสนุนทีมอภิบาล 
 ให้มีความม่ันคงและ  
เติบโตทั้งด้านจิตวิญญาณ
และการด ารงชีพ 

 จ านวนกลุ่มแกนน า/ 
อาสาสมัคร จิตอาสา 
ติดตามช่วยเหลือและ
สนับสนุน > 8 กลุ่ม 
 จ านวนเครือข่าย 
เวชบุคคลคาทอลิกฯ
สังฆมณฑล มีรายชื่อ
สมาชิกเวชบุคคลฯ  

  เป็นปัจจุบัน                     
   > 9 สังฆมณฑล 

 กลุ่มเวชบุคคลฯระดับชาติ 
โรงพยาบาลคาทอลิก/ กลุ่ม
เวชบุคคลระดับสังฆมณฑล  
มีรายชื่อสมาชิกเวชบุคคลฯใน
ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 18. จัดส ารวจสมาชิก   
 เวชบุคคลฯ/ ท าข้อมูล 
 รายชื่อสมาชิกเครือข่าย 
 เวชบุคคลคาทอลิกฯ  

 

19. จัดท าโครงการที่
เกี่ยวขอ้งกับการดูแล
สุขภาพ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
จาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ฯลฯ 

 ชมรมเวชบุคคล 
คาทอลิกฯสังฆมณฑล
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ/
เอกชน ฯลฯ  

 

 ได้รับความเชื่อถือ  
การสนับสนุนจากภาครัฐ และ 
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างคล่องตัว 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

บทที ่5  
เครื่องมือและ

มาตรการเพ่ือฟื้นฟู
การประกาศข่าวดี

ข้ึนใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 19                     
สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น
ปึกแผ่นหน่ึงเดียวกันในการ

ปฏิบัติพันธกิจ 
 ข้อ 2. เพื่อให้องค์กรคาทอลิก   
 ต่างๆ สร้างเครือข่ายประสาน   
สัมพันธ์กับองค์กรอื่นทั้งองค์กร  
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการแลก  
 เปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
 ข้อ 3. เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกระดับมีการประสานสัมพันธ์  
 ร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ 
 ซ่ึงกันและกัน  

19. ส่ง/เป็นตัวแทนของ 
องค์กรคาทอลิก ในการ
เข้าร่วมประชุม/ เสวนา
กับองค์กรภาครัฐ  
เพื่อสร้างเครือข่ายใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับค าสอน
ทางด้านสังคมของ 
พระศาสนจักรที่
เกี่ยวขอ้งกับสขุภาพฯ 

12. ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบัน องค์กรต่างๆ 
ให้มีจิตตารมณ์และ 
รู้กระบวนการการ
ท างานเป็นทีม มี
ความรู้สึกรักและ 
เป็นเจ้าของกิจการ
ร่วมกัน  
 

 จ านวนคร้ังในการ
เข้าร่วมกับองค์กร
เครือข่ายศาสนา 
และองค์กรภาครัฐ  
> 1 คร้ัง 

 

ตลอดป ี
2018 

เครือข่าย        
ชมรมเวชบุคคล    
สังฆมณฑล  
--------------- 

ชมรมเวชบุคคล            
คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

 กลุ่มเวชบุคคลฯมีส่วนร่วม 
ในการประกาศข่าวดีกับพี่น้อง
ต่างความเชื่อ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 23 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี่และ 
การสื่อสารเพื่อการอภิบาล 
และการประกาศข่าวดีใหม่ 

 ข้อ 1.เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยี่ 
ทุกประเภทในงานอภิบาลและ
การฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้น
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ข้อ 2. เพื่อจัดท าสือ่ทกุชนิด
ให้เป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ที่สาคัญในการประกาศข่าวดี 

20. จัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ์ น าเสนอ
งานกลุ่มเวชบุคคล /  
ผู้สูงอายุ ผู้ท างานด้าน
เอดส ์ผ่านสื่อต่างๆของ
แผนกสุขภาพอนามัย  

  E-Newsletter  ส่งทาง           
  E-mail / Facebook /  
 www.healthpastoral.com   
 และหนังสือพิมพ์  
 คาทอลิก (อุดมสาร)  

13. สร้างทีมงานผลิต
สื่อศึกษาทุกรูปแบบ
เพื่อการประกาศข่าว
ดใีนพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย  
 

  สมาชิกเครือข่าย 
ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิก / ชมรม
ผู้สูงอายุคาทอลิก 
ครบ 10 สังฆมณฑล 
หน่วยงาน/องค์กร
สมาชิกงานด้านเอดส์ 
32 องค์กร รับทราบ
ความเคลื่อนไหวและ
ร่วมกิจกรรมของ
แผนกสุขภาพอนามัย 

แผนกสุขภาพ
อนามัย 

 

 สมาชิกในพระศาสนจักร 
ทุกระดับ สมาชิกชมรม/กลุ่ม
เวชบุคคลฯ กลุ่มผู้สูงอายุ และ
องค์กรงานด้านเอดส์ ใน
ระดับสังฆมณฑล เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่
แผนกสุขภาพอนามัย 
รับผิดชอบ ได้อย่างต่อเน่ือง 
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