
 
 

 
 

 
แผนปฏิบติังาน 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 

บทท่ี 1 
ศิษยพ์ระคริสต ์

 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2   
พฒันาชวีติและพนัธกจิการ

ประกาศขา่วดใีหมท่ีข่องชมุชน
พระศาสนาจกัร (ชวีติหมูค่ณะ

ในวถิชีวีติครสิตชน) 

ข้อ 2 เพือ่ฟ้ืนฟูชวีติศษิย์ 
พระครสิต์ ชวีติหมูค่ณะใหม้ ี

ความกระตอืรอืรน้ เรา่รอ้น          
ในชวีติความเชือ่ ในการ 
ประกาศขา่วดใีหม่  
ข้อ 3 เพือ่ใหช้วีติหมูค่ณะใน           
วถิชีวีติครสิตชน เจรญิชวีติ 

เป็นหนึง่เดยีวกนักบัสมาชกิ 

และชวีติหมูค่ณะอืน่ 

 
 

1. จดัใหม้ทีมี  
 ประสานงานจาก  
 คณะอนุกรรมการฯ 
 รว่มประชมุและ 
 พบปะ-พดูคยุกบั 
 จติตาภบิาล  
 ผูป้ระสานงาน และ 
 แกนน าผูส้งูอายุฯ  
 ในระดบัสงัฆมณฑล               
 อย่างสม ่าเสมอ 
 

 1. เยีย่มเยยีน พบปะ
เพือ่นพีน้่องทุกหมู่
คณะและชุมชน  
 
 

 จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ                
ผูป้ระสานงาน  
แกนน ากลุ่มผูส้งูอายุฯ 
 > 9 สงัฆมณฑล 

 

ตลอดปี  
2019 

 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
+ คา่เดนิทาง 
+ คา่อาหาร 

ครัง้ละ 
  >  5,000 บาท 
 

 ชมรมผูส้งูอายุ/กลุม่ผูส้งูอายุ    
ทัง้ 10 สงัฆมณฑล มสีว่นรว่ม
ในการพฒันางานผูส้งูอายุใหม้ี
ความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 คณะอนุกรรมการฯมโีอกาส 
พบปะ-พดูคยุ ออกเยีย่มและ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ความคดิเหน็เรือ่งทีเ่กีย่วกบั 
งานผูส้งูอายุ รว่มกบัแกนน า 
ผูส้งูอายุในแต่ละสงัฆมณฑล  

 วิสยัทศัน์  -  ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์  
 และรว่มเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง 
 เป่ียมดว้ยคุณธรรม ในความรกัของพระเจา้ 
 

พนัธกิจ  - สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้                       
 ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนในการรบัใชป้วงชน  
 ดา้นสขุภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอย่างพระเยซูเจา้ 
 

 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 

บทท่ี 2    
เจริญชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 

เสรมิสรา้งชวีติศษิย์พระครสิต์  
ใหเ้ป็นชวีติเหมอืนพระครสิตเจา้ 
ข้อ 3 เพือ่ใหช้มุชนศษิย์ 
พระครสิต์มอีารยธรรมแหง่รกั  
มชีวีติแห่งความเป็นหนึง่ 
เดยีวกนั โดยการด าเนนิชวีติ 
ตามพระวาจาของพระเจา้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. จดัแปลและ 
 พมิพส์าสน์สมเดจ็ 
 พระสนัตะปาปา  
 และพระสงัฆราช    
 โอกาสวนัผูป่้วย 
 สากล ค.ศ.2019 

2. จดัอบรมศษิย์         
พระครสิต์ทุกระดบั 
ใหเ้กดิความกระหาย
ในการประกาศขา่วด ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ด าเนนิการเสรจ็สิน้
ตามก าหนดเวลา  

 

11 
กุมภาพนัธ์ 

2019

       แผนก              
 สขุภาพอนามยั          
+ คา่จดัพมิพ ์
+ คา่สง่ไปรษณยี์ 
+ คา่พาหนะ  
>  13,000 บาท 

 สาสน์ไดร้บัการแปลอย่าง 
ถูกตอ้ง  
 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุในเขต 
วดัคาทอลกิรบัทราบ และหรอื 
เขา้ใจเจตนารมณ์ของสาสน์ 
และน าไปใชเ้ป็นแนวปฏบิตั ิ 
 กลุม่ผูส้งูอายุเขตวดัต่างๆใน
ระดบัสงัฆมณฑล เขา้รว่มพธิ ี
บูชาขอบพระคณุ รบัศลีเจมิ 
ผูป่้วย ออกเยีย่มผูป่้วย  
ผูย้ากไร ้ผูพ้กิาร เนื่องใน 
โอกาสวนัผูป่้วยสากล 

3. จดัสง่สาสน์ 

พระสนัตะปาปา   
 และพระสงัฆราช 

  โอกาสวนัผูป่้วย 

  สากล ค.ศ.2019 

 รณรงคเ์ผยแพรส่าสน์ 
  โอกาสวนัผูป่้วยสากล            
  ใหว้ดั/โรงเรยีน/องคก์ร 
  คาทอลกิ ครบทุกกลุม่ 

  เป้าหมาย > 1,200 แหง่ 

4. จดัพมิพ ์/ สง่ 
สาสน์พระสงัฆราช 

โอกาสวนัผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิปี 2562 

 (วนัสงกรานต์) 
 
 

  รณรงคเ์ผยแพรส่าสน์  
โอกาสวนัผูส้งูอายุฯ 
ทกุชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ 
ในเขตวดัคาทอลกิ 
ครบ 10 สงัฆมณฑล  
> 700 แหง่ 

13 เมษายน 
2562 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
+ คา่จดัพมิพ ์
+ คา่สง่ไปรษณยี์ 
+ คา่พาหนะ           
  >  6,000 บาท 

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ ในเขต  
วดัคาทอลกิรบัทราบ และหรอื  
เขา้ใจเจตนารมณ์ของสาสน์  
วนัผูส้งูอายุและน าไปใชเ้ป็น 
แนวปฏบิตั ิ 
 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ ในเขต  
วดัคาทอลกิฯลฯ รว่มกนั
รณรงคเ์ผยแพรส่าสน์ในโอกาส 
วนัผูส้งูอายุแหง่ชาต ิ 
 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 ข้อ 4  เพือ่ใหช้มุชนศษิย์            
พระครสิต์มสีายใยรกั               
สนทิสมัพนัธ์กบัพระเจา้             
และเพือ่นมนุษย์ดว้ยการ 
เจรญิชวีติภาวนาโดยยดึ 
พระเยซเูจา้ เป็นศนูย์กลาง 

 

5. สง่เสรมิใหท้กุ 
ชมรม/กลุม่
ผูส้งูอายุระดบัวดั 
ในเขตสงัฆมณฑล 
จดังานวนัผูส้งูอายุ
เนื่องในโอกาส 
วนัผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิ

3. จดัอบรมศษิย์ 
พระครสิต์ทุกระดบั 
ใหเ้หน็คณุคา่และ
ศกัยภาพของคนอืน่ๆ  

 

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุใน 
ระดบัวดั / สงัฆมณฑล  
จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุ 
แหง่ชาต ิครบทกุ 
สงัฆมณฑลฯ 

 

 เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ                         
10 สงัฆมณฑล 

 สง่เสรมิใหส้งัคมชุมชน 
เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ 
ตระหนกัถงึคณุคา่ศกัดิศ์ร ี
ของผูส้งูอาย ุใหค้วามเคารพ 
เชดิชอูย่างเหมาะสม 
 เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีน
การเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกนั
อย่างมคีวามสขุ 
 ลกู/หลาน แสดงความกตญัญู 
บุพการ ีและผูส้งูอายุ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  
สง่เสรมิศษิย์พระครสิต์ใหเ้ป็น
หนึง่เดยีวกบัพระครสิตเจา้ 

ข้อ 4  เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ไดป้ฏบิตักิจิเมตตา ชว่ยเหลอื
พีน้่องผูย้ากไรแ้ละบุคคล 
ชายขอบของสงัคม  

 

6. สง่เสรมิสมาชกิ  
 ชมรม/กลุ่มผูส้งูอายุ 
 กลุม่จติอาสาของ 
 วดั เพือ่ชว่ยเหลอื/ 
 ออกเยีย่มผูเ้จบ็ป่วย  
 ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารใน 
 เขตวดั และพีน้่อง 
 ต่างความเชือ่  

4. น าภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่มาใชเ้พือ่ให้
ศษิย์พระครสิต์เขา้ถงึ
การเป็นหนึง่เดยีวกบั
องคพ์ระครสิต์  
 

 

 จ านวนเครอืขา่ย
ผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลมี
กลุม่จติอาสา ออกเยีย่ม 
ใหค้วามช่วยเหลอื 
ผูส้งูอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง  
ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ 
ตามเขตวดั ครบทัง้  
10 สงัฆมณฑล   
 

 
 

ตลอดปี 
2019 

 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ    
10 สงัฆมณฑล 

 สมาชกิชมรม/กลุ่มผูส้งูอายุ 
รว่มกบั จติอาสาเวชบุคคลฯ      
รพสต.ในเขตพืน้ทีว่ดั              
จดัออกเยีย่มใหก้ าลงัใจ               
ใหค้ าปรกึษา ตรวจสขุภาพ      
วดัความดนัโลหติ พอกผงถ่าน 
นวดผอ่นคลาย ฯลฯ 
 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
สง่เสรมิพระวาจา ศลีศกัดิส์ทิธิ ์
และการภาวนาใหเ้ป็นท่อธาร 
หลอ่เลีย้งชวีติศษิย์พระครสิต์ 

ข้อ 3 เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ได้
มกีารพบปะ เสวนา ภาวนา 
ศกึษา ไตรต่รองพระวาจาใน
รปูแบบวถิชีมุชนครสิตชนย่อย 

7. สง่เสรมิให ้
 ชมรม/กลุ่มผูส้อูายุ 
 ทกุระดบัไดร้ว่ม 
ในการเฉลมิฉลอง 
โอกาสร าลกึการ
สถาปนา 350ปี                        
”มสิซงัสยาม” 

5. สง่เสรมิใหศ้ษิย์
พระครสิต์สบืสานวถิี
ชวีติ 350 ปี พนัธกจิ
รกั รบัใช”้ ซึง่ใน 
ปี ค.ศ.2019 ครบ 
350 ปี  
  
 

 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 
ทัง้ 10 สงัฆมณฑล  

 รว่มเฉลมิฉลอง ไตรต่รอง  
 หวัขอ้ทีส่อดคลอ้งกบัปี 
 แหง่การประกาศขา่วด ี 
 และน าไปปฏบิตั ิ  
  

ตลอดปี  
2019 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ      
10 สงัฆมณฑล 

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ รว่ม
เฉลมิฉลองโอกาสสถาปนา 
350 ปี “มสิซงัสยาม” ซึง่
ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา 
บรรดาผูท้ างานประกาศขา่วดี
ไดทุ้ม่เทแรงกายแรงใจเพือ่
ชาวไทยและชนชาตอิืน่ๆ 
 

บทท่ี 3                                   
ประกาศข่าวดีใหม่ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 7 
ปลกุจติส านกึการมสีว่นรว่มของ
ศษิย์พระครสิต์ทุกระดบัของ
พระศาสนจกัรเพือ่การ 
ประกาศขา่วดใีหม่ 

ข้อ 1 เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ 
ทกุคนจะไดเ้ป็นเชือ้แป้ง  
เป็นเกลอืดองแผน่ดนิและ 
เป็นแสงสวา่งสอ่งโลก 
ข้อ 4 เพือ่ศษิย์พระครสิต์ทกุ
ระดบัมคีวามรอ้นรนทีจ่ะ
แบ่งปันประสบการณ์ความรกั
ของพระเจา้แกบุ่คคลอืน่  
 

8. สนบัสนุนให้
ชมรมผูส้งูอายุทัง้
10 สงัฆมณฑล
จดัตัง้โรงเรยีน       
ผูส้งูวยั ในเขตวดั
โดยประสานงาน
กบัผูน้ าชุมชน  
คณุพอ่เจา้วดั 
องคก์รภาครฐัฯลฯ 

6. จดักจิกรรม
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บา้น วดั โรงเรยีน 
(บวร) ใหเ้ป็นรปูธรรม
ชดัเจน  
 

 จ านวนชมรม/กลุ่ม 
ผูส้งูอายุทัง้ 10 มสิซงั  
จดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูวยั  
> 7 ชมรม ในปี 2019 

 ผูส้งูวยัไดแ้สดงศกัยภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิชีวีติ 
ชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั  
 รว่มเป็นจติอาสาของบุคคล 
สามวยัในการบ าเพญ็ประโยชน์ 
แกช่มุชนและสงัคม  
 เสรมิสรา้งวถิชีุมชนเขม้แขง็ 
ในการเตรยีมเขา้สูส่งัคม          
ผูส้งูวยัอย่างมคีณุภาพ          

 9.  ตดิตามขอ้มลู 
 ผูส้งูอายุคาทอลกิ  
 สงัฆมณฑล และ 
 ทะเบยีนผูส้งูอายุ 

 7. สง่เสรมิใหค้รสิตชน 

  ฆราวาสมบีทบาทใน    
  กจิกรรมต่างๆ ของ 
  พระศาสนจกัร 

 ขอ้มลูทะเบยีนผูส้งูอายุ  
ในระดบัจดัเกบ็รวบรวม
ครบ 10 สงัฆมณฑลฯ 

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ มรีายชือ่ 
ผูส้งูอายุในฐานขอ้มลูและ
สามารถแจง้จ านวนและ           
รายชือ่สมาชกิ ใหก้บั  



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 
 

 
 

 

ทีเ่ป็นปัจจุบนั ทัง้  
10 สงัฆมณฑล  
 
 
 

   
 
 

 

 

 จ านวนชมรม/กลุม่ 
ผูส้งูอายุทัง้ 10 มสิซงั ม ี
> 400 วดั/ > 197 ชมรม 
จ านวนสมาชกิผูส้งูอาย
10 มสิซงั > 16,000  คน 

ตลอดปี 
2019 

 

 
 

 
ครัง้ที ่1         

9 มกราคม 
  

ครัง้ที ่2 
120 มนีาคม  
 

ครัง้ที ่3 
219 มถิุนายน 
  

ครัง้ที ่4 

111 กนัยายน 
2   

 
 
 
 

 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิ 
เพือ่ผูส้งูอายุ  
 
 
   

10. จดัประชมุ   
  คณะกรรมการ 
ด าเนนิงาน ใน
คณะอนุกรรมการ
คาทอลกิเพือ่
ผูส้งูอาย ุ

 

 

 จ านวนครัง้ของการ 
จดัประชมุฯรวม 4 ครัง้/ปี 
 คณะกรรมการฯ ซึง่ม ี 
คณุพอ่จติตาภบิาล 
ประธานชมรมฯ  
ผูป้ระสานงาน แกนน า 
ในระดบัสงัฆมณฑล เขา้
รว่มประชุมฯ > 20 ทา่น 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ 
10 สงัฆมณฑล  

------  
แผนก 

สขุภาพอนามยั 
+ คา่ทีพ่กั 
+ คา่อาหาร และ 
สมทบค่าเดนิทาง              
 > 20,000 บาท/   
 ครัง้ (4 ครัง้/ปี) 

  คณะกรรมการด าเนนิงาน 
รบัทราบการด าเนินงาน และ
มสีว่นรว่มในการตดิตาม
ความกา้วหน้า และรวม
แกปั้ญหาของชมรมฯ/กลุม่
ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล  
ท าใหง้านต่างๆ บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละประสบ
ผลส าเรจ็ 

11.จดัประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 
ค.ศ.2019/2562
คณะอนุกรรมการ
คาทอลกิเพือ่
ผูส้งูอาย ุ

 จ านวนคณะกรรมการ /         
 จติตาภบิาล / แกนน า  
 ผูส้งูอายุ ผูป้ระสานงานมา    
รว่มประชุมฯ >  80  คน 

วนัพฤหสับดี
28

พฤศจกิายน 
2019 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ 
10 สงัฆมณฑล  

----------  
แผนก 

สขุภาพอนามยั 

 คณะกรรมการ / จติตาภบิาล               
แกนน าผูส้งูอายุ/ผูป้ระสานงาน 
มโีอกาสมาพบปะกนัปีละครัง้ 
 แกนน าผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล 
สามารถแสดงบทบาทในสงัคม 
และด าเนนิงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

  12. จดัสมัมนาให้
ความรูก้บัแกนน า  

 ผูส้งูอายุในประเดน็ 
 ต่างๆทีส่นใจศกึษา/  
 ความรูเ้รือ่งการดูแล      
 สขุภาพอนามยัฯลฯ 

8. จดัใหม้กีาร 
เสวนาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
ความเชือ่และชวีติกบั
เพือ่นพีน้่องต่างนิกาย
และต่างความเชือ่  

 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 
เขา้รว่มในเวทสีมัมนาฯ 
ทีค่ณะอนุกรรมการฯจดั 
ครบทัง้ 10 สงัฆมณฑล 

วนัองัคารที ่
26 
-   

วนัพธุที ่
27  

พฤศจกิายน 
2019 

+ คา่ทีพ่กั 
+ คา่อาหาร  
+ คา่วทิยากร 
+ คา่เดนิทาง 
+ คา่เอกสารและ 
   อุปกรณ์ 
 >  80,000 บาท 

สอดคลอ้งตามนโยบายและ 
แผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุฯ 

  ทีก่ าหนดไว ้
 จติตาภบิาล/แกนน าเครอืขา่ย 
ผูส้งูอายุฯจากทกุสงัฆมณฑลฯ 
มโีอกาสไตรต่รองและไดร้บั
ความรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

13. สง่เสรมิให ้ 
  จดักจิกรรมเพือ่ 
  พฒันาศกัยภาพ 
  แกนน าผูส้งูอายุ 
  ในสงัฆมณฑลฯ 

9. จดักจิกรรมอบรม 
 แบบเขม้ขน้ให ้
 ครสิตชนทุกคนเขา้ใจ 
 และรบัรูบ้ทบาทหน้าที ่
 ของตนในการประกาศ 
 ขา่วด ี 

  เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ
ระดบัสงัฆมณฑลมกีาร 
จดัอบรมใหค้วามรูก้บั 
แกนน าผูส้งูอายุ  
> 7 สงัฆมณฑล 

ตลอดปี  
2019 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ 
10 สงัฆมณฑล  

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุในระดบั 
สงัฆมณฑล มกีารจดักจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

บทท่ี 4  
ขอบฟ้าใหม่              

เพื่อการประกาศ
ข่าวดีใหม่ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 15  
สรา้งศษิย์พระครสิต์ใหค้วาม
เคารพต่อคณุคา่และศกัดิศ์ร ี        

ของตนเองและผูอ้ ืน่
 ขอ้ 2 เพือ่ใหพ้ระศาสนจกัร 
 ทอ้งถิน่ถอืเป็นนโยบายส าคญั 
 เรง่ด่วนในการก าหนดแผนงาน 
 อภบิาลและพนัธกจิฟ้ืนฟูการ
ประกาศขา่วดขี ึน้ใหม่ เพือ่ 

14. สง่เสรมิชมรม  
 ผูส้งูอายุฯทกุระดบั 
 (ระดบัชาต ิ/ ระดบั    
 สงัฆมณฑล) จดัท า 
 แผนงานอภบิาล 
 ดา้นผูส้งูวยั ตาม 
 แผนยุทธศาสตร์ 
 อย่างจรงิจงั และ 
 เป็นรปูธรรม     

10. ใหพ้ระศาสนจกัร
ทอ้งถิน่มแีผนงาน
อภบิาลดา้นผูส้งูวยั
เป็นรปูธรรมชดัเจน  
 

 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 
ระดบัสงัฆมณฑล จดัท า           
แผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุ
ทีส่อดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรก์ารประกาศ
ขา่วดใีหม ่ค.ศ.2016 
ของพระศาสนจกัร 
คาทอลกิในประเทศไทย
ครบทุก 10 สงัฆมณฑล  

 ชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล        
มคีวามเขา้ใจและความพรอ้ม          
ในการจดัท าแผนปฏบิตังิาน 
ผูส้งูอายุ ทีส่อดคลอ้งกบั
แผนปฏบิตังิานของระดบัชาต ิ 
 น าเสนอแผนปฏบิตังิาน 
ผูส้งูอายุฯต่อส านกัมสิซงัฯ 
เพือ่ของบประมาณจดักจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานผูส้งูอายุฯ 

 

 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 
  

 ปกป้องสทิธมินุษยชนทุก 
 ประเภทและชว่ยเหลอืผูป้ระสบ 
 ปัญหาในมติติ่างๆ  

 

 
 

 

 15.สรา้งความ  
 เขม้แขง็ใหก้บั 
 แกนน าเพือ่ขยาย 
 เครอืขา่ยชมรม 
 ผูส้งูอายุฯใน 
 สงัฆมณฑล   

     

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 17 
สรา้งศษิย์พระครสิต์ใหค้วาม
เคารพต่อคณุคา่ทางวฒันธรรม 
ความเชือ่ และสรา้งจติสานกึ          
ในการเขา้ถงึคุณคา่ทาง

วฒันธรรมประเพณี ความเชือ่
ของเพือ่นพีน้่องต่างนกิาย 

และต่างความเชือ่  
ขอ้ 1 เพือ่ปลกุจติส านกึศษิย์
พระครสิต์ทุกระดบัใหต้ระหนัก
วา่พระเยซูครสิตเจา้ไดม้อบ
ความรอดพน้แก่มนุษย์ทกุคน 
โดยเหน็คณุคา่ทางวฒันธรรม 
ประเพณี และความเชือ่ของตน
และผูอ้ ืน่  

16. จดังานชมุนุม 
ผูส้งูอายุคาทอลกิ 
ระดบัชาต ิ 

  ครัง้ที ่14/2019  
 เพือ่เป็นเวทใีห ้

 กลุม่ผูส้งูอายุพบปะ 
 แลกเปลีย่น และ 
 ลกูหลานไดแ้สดง 
 ความกตญัญตู่อ 
 บุพการ ีโดยจดัใหม้ ี
+โครงการ“ผูส้งูอายุ  
 คาทอลกิตวัอย่าง”   
 และ “ลกูกตญัญตู่อ   
 บุพการ”ี 
+โครงการประกวด 
 ชมรมผูส้งูอายุ 
 ตวัอย่าง 

11. สง่เสรมิและ 
สนบัสนุนกจิกรรม 
ทกุอย่างทีเ่ป็นการ 
สบืสานคณุคา่ทีด่งีาม
ทางวฒันธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณขีองแต่ละ
ทอ้งถิน่  
 

 มรีายชือ่ “ผูส้งูอายุ  
คาทอลกิตวัอย่าง” และ 
“ลกูกตญัญตู่อบุพการ”ี 
ครบทุกสงัฆมณฑลฯ 
> 35 ทา่น 
 จติตาภบิาลผูส้งูอายุ/   
ผูป้ระสานงาน 

แกนน าผูส้งูอายุทกุระดบั 
เขา้รว่มงานฯครบ 
 10 สงัฆมณฑล  
> 800 คน 
 

 

วนัศุกร์ที ่             
26 
- 

วนัเสารท์ี ่              
27                 

เมษายน 
2019 

 ชมรมผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑล    
สรุาษฎรธ์าน ี 

(เจา้ภาพจดังาน) 
------------------ 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
+ คา่เอกสาร 
+ คา่อุปกรณ์  
+ คา่เงนิรางวลัฯ 
+ คา่เดนิทาง 
+ ทีพ่กั/อาหาร 
 >  90,000 บาท  
 

 

 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุจาก 
ทกุสงัฆมณฑล มโีอกาสมา
พบปะกนัปีละครัง้/แกนน า
ผูส้งูอาย ุ10 สงัฆมณฑลฯ ไป
รว่มงานอย่างพรอ้มเพรยีง ณ            

 โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี 
 ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุและ 
สมาชกิมขีวญัและก าลงัใจ  
เกดิความภาคภูมใิจในคุณคา่ 
ของตนและมจีติตารมณ์จติอาสา 
เพือ่ชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร  
ผูป่้วย ผูด้อ้ยโอกาส ฯลฯเพิม่ขึน้ 
 ไดร้บัความรว่มมอืจาก
เครอืขา่ยเวชบุคคลสงัฆมณฑลฯ
น าสมาชกิ/ จติอาสาเวชบุคคลฯ  
รว่มออกหน่วยแพทย์/พยาบาล 
ใหบ้รกิารกบัผูม้ารว่มงานฯ 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

  17. โครงการ 
 จติอาสาหาทนุเพือ่  
 ชว่ยงานผูส้งูอายุ
(เงนิออมวนัละบาท) 
 เพือ่ใหส้มาชกิ 
 เครอืขา่ยจติอาสา 
ชว่ยสนบัสนุนงาน
เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 

  คณะกรรมการชมรม 
เครอืขา่ยผูส้งูอายุระดบั 
สงัฆมณฑลฯ เขา้รว่ม
โครงการจติอาสาหาทุนฯ  
ครบทัง้ 10 สงัฆมณฑล 

 

 

รอบที ่1            
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 

2018 
(จดัเกบ็) 

1 ม.ค. 2019                     
รอบที ่2          

1 ม.ค.- 31 ม.ีค. 
2019 

(จดัเกบ็) 
1 เม.ย. 2019 

เครอืขา่ย        
ชมรมผูส้งูอายุ 
10 สงัฆมณฑล  

 

 สรา้งจติส านกึของการม ี
สว่นรว่มตามก าลงัความสามารถ 
  มงีบประมาณมาชว่ยในการ 
ด าเนนิงานผูส้งูอายุเพือ่แบ่งเบา
ภาระของเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุ
สงัฆมณฑล ทีเ่ป็นเจา้ภาพจดั
งานชมุนุมผูส้งูอายุประจ าปี
2019/2562 

18. กระตุน้/สง่เสรมิ  
 ใหท้กุสงัฆมณฑลฯ 
 จดังานชมุนุม 
 ผูส้งูอายุคาทอลกิ  
 ระดบั สงัฆมณฑล           
 ระดบัเขต/วดัต่างๆ  
 ตามความพรอ้ม 

12.ใหช้มุชนศษิย์            
พระครสิต์แต่ละแหง่
รว่มมอืกบัองคก์ร 
สถาบนัอืน่ทีจ่ดั
กจิกรรมดา้นศาสนา 
วฒันธรรมและ
ประเพณตี่างๆ  
 

 เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ
ในระดบัสงัฆมณฑลฯ 
จดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯ  
ครบทุกสงัฆมณฑล 

 คณะอนุกรรมการฯรว่ม 
พบปะกลุม่ผูส้งูอายุ/แกนน า 
  ผูส้งูอาย ุ> 8 สงัฆมณฑล 

ตลอดปี  
2019 

 

 

 ผูส้งูอายุทัง้ในระดบัเขต/วดั 
และสงัฆมณฑล มาร่วมงานฯ
เพือ่สรา้งพลงัของผูส้งูวยัในงาน
ชมุนุมฯ   
 เกดิความรว่มมอืกบัองค์กร   
ภาครฐั สถาบนัในเขตพืน้ที ่     
เพือ่จดักจิกรรมดา้นวฒันธรรม    

19. ผลกัดนัใหช้มรม 
ผูส้งูอายุจดทะเบยีน
เป็นองคก์รสาธารณ-  
 ประโยชน์ เพือ่ขอ  
 งบประมาณภาครฐั 
ในการท าโครงการฯ 

 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 
ในระดบัสงัฆมณฑล  
จดทะเบยีนเป็นองคก์ร 
สาธารณประโยชน์  
> 7 สงัฆมณฑล 

  ทกุสงัฆมณฑลใหก้าร 
สนบัสนุนนโยบายนี้ และสง่เสรมิ
ใหแ้ต่ละชมรมจดทะเบยีนเป็น
องคก์รสาธารณประโยชน์ เมือ่มี
ความพรอ้ม หรอือย่างน้อยมกีาร 
จดัเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

 



 
 

 
 

แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

บทท่ี 5  
เครื่องมือและ
มาตรการเพ่ือ 

ฟ้ืนฟกูารประกาศ
ข่าวดีขึน้ใหม ่

ยุทธศาสตรท่ี์ 15  
สรา้งและพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
ปึกแผน่หนึง่เดยีวกนัในการ

ปฏบิตัพินัธกจิ 

ขอ้ 1 เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ 
ทกุคนตระหนักและใหค้วาม
เคารพต่อคณุคา่ศกัดิศ์รขีองตน
และผูอ้ ืน่ และรว่มมอืกนั 
ปกป้องสทิธแิละศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์ 

 20.สง่/เป็นตวัแทน  
ขององคก์รคาทอลกิ 
 ในการเขา้รว่ม 
 ประชมุเสวนากบั 
 องคก์รภาครฐั/  
 เครอืขา่ยองคก์ร 
ศาสนา ฯลฯ 

 13.ปกป้องสทิธแิละ 
 ศกัดิศ์รขีองมนุษย์ และ 
 ชว่ยเหลอืผูป้ระสบ 
 ปัญหาดา้นสทิธ ิ
 มนุษยชน โดยรว่มมอื 
 ภาคเีครอืขา่ยกบั 
 องคก์รภาครฐั และ 
 ภาคเอกชนอืน่ๆโดย 
 ด าเนนิการภายใตส้ภา 
 พระสงัฆราชคาทอลกิฯ 

 มตีวัแทนหน่วยงาน
ชมรม/กลุม่เครอืขา่ยงาน
แผนกสขุภาพอนามยั
เขา้รว่มเวทปีระชุม/
สมัมนากบัองคก์รภาครฐั   
เอกชน และองค์กรภาค
ประชาชน เครอืขา่ย
ศาสนา ฯลฯ 

ตลอดปี  
2019 

องคก์รภาค ี  ชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ
ระดบัชาตแิละสงัฆมณฑล มี
สว่นรว่มในการประกาศขา่วดี
กบัพีน้่องต่างความเชือ่ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 23 
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยแีละ 
การสือ่สารเพือ่การอภบิาลและ

การประกาศขา่วดใีหม่ 
ขอ้ 2 เพือ่จดัท าสือ่ทกุชนดิให้
เป็นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ที่
ส าคญัในการประกาศขา่วด ี 

 
 

21. จดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์ 
เพือ่น าเสนอ 
งานเวชบุคคลฯ 
งานผูส้งูอายุ                
งานดา้นเอดส ์ผา่น  

  E-Newsletter  
  สง่ทาง E-mail / 
Facebook /www.  

healthpastoral.com  
และนสพ.คาทอลกิ 
(อุดมสาร)  

14. สรา้งทมีงานผลติ
สือ่ศกึษาทุกรปูแบบ 
เพือ่การประกาศขา่วดี
ในพระศาสนจกัร
คาทอลกิประเทศไทย  

 

  สมาชกิเครอืขา่ย 
ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิ / 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ 
ครบ 10 สงัฆมณฑล และ 
หน่วยงาน/องคก์รสมาชกิ
งานดา้นเอดส ์32 องคก์ร 
รบัทราบความเคลือ่นไหว
และร่วมกจิกรรมของ
แผนกสขุภาพอนามยั 
 

แผนกสขุภาพ
อนามยั 

 

 สมาชกิในพระศาสนจกัร 
ทกุระดบัชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุ 

 กลุม่เวชบุคคลฯ และองคก์รงาน  
 ดา้นเอดส ์ระดบัสงัฆมณฑล 
เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานทีแ่ผนกสขุภาพอนามยั 
รบัผดิชอบไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 


