แผนปฏิบตั ิ งาน
วิ สยั ทัศน์ - ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรม ในความรักของพระเจ้า
แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 1
ศิ ษย์พระคริ สต์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาชีวติ และพันธกิจการ
ประกาศข่าวดีใหม่ทขี่ องชุมชน
พระศาสนาจักร (ชีวติ หมูค่ ณะ
ในวิถชี วี ติ คริสตชน)
ข้อ 2 เพือ่ ฟื้ นฟูชวี ติ ศิษย์
พระคริสต์ ชีวติ หมูค่ ณะให้ม ี
ความกระตือรือร้น เร่าร้อน
ในชีวติ ความเชือ่ ในการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 3 เพือ่ ให้ชวี ติ หมูค่ ณะใน
วิถชี วี ติ คริสตชน เจริญชีวติ
เป็ นหนึง่ เดียวกันกับสมาชิก
และชีวติ หมูค่ ณะอืน่

วิ ธีการ

พันธกิ จ - ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้
ให้ได้รบั การอภิบาล และอุทศิ ตนในการรับใช้ปวงชน
ด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้ าหมาย
1. จัดให้มที มี
1. เยีย่ มเยียน พบปะ  จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุ ตลอดปี
แผนก
ประสานงานจาก เพือ่ นพีน่ ้องทุกหมู่
ผูป้ ระสานงาน
2019
สุขภาพอนามัย
คณะอนุกรรมการฯ คณะและชุมชน
แกนนากลุ่มผูส้ งู อายุฯ
+ ค่าเดินทาง
ร่วมประชุมและ
> 9 สังฆมณฑล
+ ค่าอาหาร
พบปะ-พูดคุยกับ
ครัง้ ละ
จิตตาภิบาล
> 5,000 บาท
ผูป้ ระสานงาน และ
แกนนาผูส้ งู อายุฯ
ในระดับสังฆมณฑล
อย่างสม่าเสมอ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
 ชมรมผูส้ งู อายุ/กลุม
่ ผูส้ งู อายุ

ทัง้ 10 สังฆมณฑล มีสว่ นร่วม
ในการพัฒนางานผูส้ งู อายุให้ม ี
ความเข้มแข็งและยังยื
่ น
 คณะอนุ กรรมการฯมีโอกาส
พบปะ-พูดคุย ออกเยีย่ มและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ความคิดเห็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
งานผูส้ งู อายุ ร่วมกับแกนนา
ผูส้ งู อายุในแต่ละสังฆมณฑล

แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 2
เจริ ญชีวิต

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างชีวติ ศิษย์พระคริสต์
ให้เป็ นชีวติ เหมือนพระคริสตเจ้า
ข้อ 3 เพือ่ ให้ชมุ ชนศิษย์
พระคริสต์มอี ารยธรรมแห่งรัก
มีชวี ติ แห่งความเป็ นหนึง่
เดียวกัน โดยการดาเนินชีวติ
ตามพระวาจาของพระเจ้า

วิ ธีการ
2. จัดแปลและ

โครงการ/กิ จกรรม

2. จัดอบรมศิษย์
พิมพ์สาส์นสมเด็จ พระคริสต์ทุกระดับ
พระสันตะปาปา ให้เกิดความกระหาย
และพระสังฆราช ในการประกาศข่าวดี
โอกาสวันผูป้ ่ วย
สากล ค.ศ.2019
3. จัดส่งสาส์น
พระสันตะปาปา
และพระสังฆราช
โอกาสวันผูป้ ่ วย
สากล ค.ศ.2019

4. จัดพิมพ์ / ส่ง

สาส์นพระสังฆราช
โอกาสวันผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ ปี 2562
(วันสงกรานต์)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
 ดาเนินการเสร็จสิน
้
ตามกาหนดเวลา

 รณรงค์เผยแพร่สาส์น

โอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
ให้วดั /โรงเรียน/องค์กร
คาทอลิก ครบทุกกลุม่
เป้ าหมาย > 1,200 แห่ง
รณรงค์เผยแพร่สาส์น
โอกาสวันผูส้ งู อายุฯ
ทุกชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในเขตวัดคาทอลิก
ครบ 10 สังฆมณฑล
> 700 แห่ง


ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

11
แผนก
 สาส์นได้รบ
ั การแปลอย่าง
กุมภาพันธ์ สุขภาพอนามัย ถูกต้อง
2019
+ ค่าจัดพิมพ์
 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุในเขต

+ ค่าส่งไปรษณีย์ วัดคาทอลิกรับทราบ และหรือ
+ ค่าพาหนะ
เข้าใจเจตนารมณ์ของสาส์น
> 13,000 บาท และนาไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
กลุม่ ผูส้ งู อายุเขตวัดต่างๆใน
ระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ รับศีลเจิม
ผูป้ ่ วย ออกเยีย่ มผูป้ ่ วย
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ าร เนื่องใน
โอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
13 เมษายน
แผนก
 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุ ในเขต
2562
สุขภาพอนามัย วัดคาทอลิกรับทราบ และหรือ
+ ค่าจัดพิมพ์
เข้าใจเจตนารมณ์ของสาส์น
+ ค่าส่งไปรษณีย์ วันผูส้ งู อายุและนาไปใช้เป็ น
+ ค่าพาหนะ
แนวปฏิบตั ิ
> 6,000 บาท  ชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุ ในเขต
วัดคาทอลิกฯลฯ ร่วมกัน
รณรงค์เผยแพร่สาสน์ในโอกาส
วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ข้อ 4 เพือ่ ให้ชมุ ชนศิษย์
พระคริสต์มสี ายใยรัก
สนิทสัมพันธ์กบั พระเจ้า
และเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยการ
เจริญชีวติ ภาวนาโดยยึด
พระเยซูเจ้า เป็ นศูนย์กลาง

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
5. ส่งเสริมให้ทกุ
3. จัดอบรมศิษย์
 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุใน
ชมรม/กลุม่
พระคริสต์ทุกระดับ
ระดับวัด / สังฆมณฑล
ผูส้ งู อายุระดับวัด ให้เห็นคุณค่าและ
จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุ
ในเขตสังฆมณฑล ศักยภาพของคนอืน่ ๆ แห่งชาติ ครบทุก
จัดงานวันผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลฯ
เนื่องในโอกาส
วันผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมศิษย์พระคริสต์ให้เป็ น
หนึง่ เดียวกับพระคริสตเจ้า
ข้อ 4 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ได้ปฏิบตั กิ จิ เมตตา ช่วยเหลือ
พีน่ ้องผูย้ ากไร้และบุคคล
ชายขอบของสังคม

6. ส่งเสริมสมาชิก
ชมรม/กลุ่มผูส้ งู อายุ
กลุม่ จิตอาสาของ
วัด เพือ่ ช่วยเหลือ/
ออกเยีย่ มผูเ้ จ็บป่ วย
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารใน
เขตวัด และพีน่ ้อง
ต่างความเชือ่

4. นาภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ มาใช้เพือ่ ให้
ศิษย์พระคริสต์เข้าถึง
การเป็ นหนึง่ เดียวกับ
องค์พระคริสต์

 จานวนเครือข่าย

ผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลมี
กลุม่ จิตอาสา ออกเยีย่ ม
ให้ความช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง
ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้
ตามเขตวัด ครบทัง้
10 สังฆมณฑล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

เครือข่าย  ส่งเสริมให้สงั คมชุมชน
ชมรมผูส้ งู อายุ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯ
10 สังฆมณฑล ตระหนักถึงคุณค่าศักดิศรี
์
ของผูส้ งู อายุ ให้ความเคารพ
เชิดชูอย่างเหมาะสม
 เสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี น
การเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
 ลูก/หลาน แสดงความกตัญญู
บุพการี และผูส้ งู อายุ
ตลอดปี
2019

เครือข่าย  สมาชิกชมรม/กลุ่มผูส้ งู อายุ
ชมรมผูส้ งู อายุ ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
10 สังฆมณฑล รพสต.ในเขตพืน้ ทีว่ ดั
จัดออกเยีย่ มให้กาลังใจ
ให้คาปรึกษา ตรวจสุขภาพ
วัดความดันโลหิต พอกผงถ่าน
นวดผ่อนคลาย ฯลฯ

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมพระวาจา ศีลศักดิสิ์ ทธิ ์
และการภาวนาให้เป็ นท่อธาร
หล่อเลีย้ งชีวติ ศิษย์พระคริสต์
ข้อ 3 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์ได้
มีการพบปะ เสวนา ภาวนา
ศึกษา ไตร่ตรองพระวาจาใน
รูปแบบวิถชี มุ ชนคริสตชนย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
บทที่ 3
ประกาศข่าวดีใหม่ ปลุกจิตสานึกการมีสว่ นร่วมของ
ศิษย์พระคริสต์ทุกระดับของ
พระศาสนจักรเพือ่ การ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 1 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกคนจะได้เป็ นเชือ้ แป้ ง
เป็ นเกลือดองแผ่นดินและ
เป็ นแสงสว่างส่องโลก
ข้อ 4 เพือ่ ศิษย์พระคริสต์ทกุ
ระดับมีความร้อนรนทีจ่ ะ
แบ่งปั นประสบการณ์ความรัก
ของพระเจ้าแก่บุคคลอืน่

วิ ธีการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
7. ส่งเสริมให้
5. ส่งเสริมให้ศษิ ย์
 เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ
ชมรม/กลุ่มผูส้ อู ายุ พระคริสต์สบื สานวิถี ทัง้ 10 สังฆมณฑล
ทุกระดับได้รว่ ม
ชีวติ 350 ปี พันธกิจ ร่วมเฉลิมฉลอง ไตร่ตรอง
ในการเฉลิมฉลอง รัก รับใช้” ซึง่ ใน
หัวข้อทีส่ อดคล้องกับปี
โอกาสราลึกการ ปี ค.ศ.2019 ครบ
แห่งการประกาศข่าวดี
สถาปนา 350ปี
350 ปี
และนาไปปฏิบตั ิ
”มิสซังสยาม”
8. สนับสนุนให้
ชมรมผูส้ งู อายุทงั ้
10 สังฆมณฑล
จัดตัง้ โรงเรียน
ผูส้ งู วัย ในเขตวัด
โดยประสานงาน
กับผูน้ าชุมชน
คุณพ่อเจ้าวัด
องค์กรภาครัฐฯลฯ

โครงการ/กิ จกรรม

6. จัดกิจกรรม
 จานวนชมรม/กลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผูส้ งู อายุทงั ้ 10 มิสซัง
บ้าน วัด โรงเรียน
จัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู วัย
(บวร) ให้เป็ นรูปธรรม > 7 ชมรม ในปี 2019
ชัดเจน

9. ติดตามข้อมูล 7. ส่งเสริมให้คริสตชน  ข้อมูลทะเบียนผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุคาทอลิก ฆราวาสมีบทบาทใน ในระดับจัดเก็บรวบรวม
สังฆมณฑล และ กิจกรรมต่างๆ ของ ครบ 10 สังฆมณฑลฯ
ทะเบียนผูส้ งู อายุ พระศาสนจักร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2019

เครือข่าย  ชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุ ร่วม
ชมรมผูส้ งู อายุ เฉลิมฉลองโอกาสสถาปนา
10 สังฆมณฑล 350 ปี “มิสซังสยาม” ซึง่
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
บรรดาผูท้ างานประกาศข่าวดี
ได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจเพือ่
ชาวไทยและชนชาติอน่ื ๆ
ผูส้ งู วัยได้แสดงศักยภาพ
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
 ร่วมเป็ นจิตอาสาของบุคคล
สามวัยในการบาเพ็ญประโยชน์
แก่ชมุ ชนและสังคม
 เสริมสร้างวิถชี ุมชนเข้มแข็ง
ในการเตรียมเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู วัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ


 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุ มีรายชือ่

ผูส้ งู อายุในฐานข้อมูลและ
สามารถแจ้งจานวนและ
รายชือ่ สมาชิก ให้กบั

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ
ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทัง้
10 สังฆมณฑล

10. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน ใน
คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่
ผูส้ งู อายุ

11.จัดประชุมใหญ่
สามัญประจาปี
ค.ศ.2019/2562
คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่
ผูส้ งู อายุ

โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
 จานวนชมรม/กลุม
่
ผูส้ งู อายุทงั ้ 10 มิสซัง มี
> 400 วัด/ > 197 ชมรม
จานวนสมาชิกผูส้ งู อาย
10 มิสซัง > 16,000 คน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2019

เครือข่าย
ชมรมผูส้ งู อายุ
10 สังฆมณฑล
-----แผนก
สุขภาพอนามัย
+ ค่าทีพ่ กั
+ ค่าอาหาร และ
สมทบค่าเดินทาง
> 20,000 บาท/
ครัง้ (4 ครัง้ /ปี )
 จานวนคณะกรรมการ / วันพฤหัสบดี
เครือข่าย
จิตตาภิบาล / แกนนา
28
ชมรมผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุ ผูป้ ระสานงานมา พฤศจิกายน 10 สังฆมณฑล
ร่วมประชุมฯ > 80 คน
2019
---------แผนก
สุขภาพอนามัย
จานวนครัง้ ของการ
ครัง้ ที่ 1
จัดประชุมฯรวม 4 ครัง้ /ปี 9 มกราคม
 คณะกรรมการฯ ซึง่ มี
ครัง้ ที่ 2
คุณพ่อจิตตาภิบาล
120 มีนาคม
ประธานชมรมฯ
ครัง้ ที่ 3
ผูป้ ระสานงาน แกนนา
ในระดับสังฆมณฑล เข้า 219 มิถนุ ายน
ร่วมประชุมฯ > 20 ท่าน
ครัง้ ที่ 4
111 กันยายน
2


ผลที่คาดว่าจะได้รบั
คณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพือ่ ผูส้ งู อายุ

คณะกรรมการดาเนินงาน
รับทราบการดาเนินงาน และ
มีสว่ นร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้า และรวม
แก้ปัญหาของชมรมฯ/กลุม่
ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล
ทาให้งานต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบ
ผลสาเร็จ


 คณะกรรมการ / จิตตาภิบาล

แกนนาผูส้ งู อายุ/ผูป้ ระสานงาน
มีโอกาสมาพบปะกันปี ละครัง้
 แกนนาผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
สามารถแสดงบทบาทในสังคม
และดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ
12. จัดสัมมนาให้
ความรูก้ บั แกนนา
ผูส้ งู อายุในประเด็น
ต่างๆทีส่ นใจศึกษา/
ความรูเ้ รือ่ งการดูแล
สุขภาพอนามัยฯลฯ
13. ส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพ
แกนนาผูส้ งู อายุ
ในสังฆมณฑลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 15
บทที่ 4
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ
ขอบฟ้ าใหม่
์
เพื่อการประกาศ เคารพต่อคุณค่าและศักดิศรี
ของตนเองและผูอ้ น่ื
ข่าวดีใหม่

ข้อ 2 เพือ่ ให้พระศาสนจักร
ท้องถิน่ ถือเป็ นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนในการกาหนดแผนงาน
อภิบาลและพันธกิจฟื้ นฟูการ
ประกาศข่าวดีขน้ึ ใหม่ เพือ่

โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
8. จัดให้มกี าร
 เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ
เสวนาแลกเปลีย่ น
เข้าร่วมในเวทีสมั มนาฯ
ประสบการณ์
ทีค่ ณะอนุกรรมการฯจัด
ความเชือ่ และชีวติ กับ ครบทัง้ 10 สังฆมณฑล
เพือ่ นพีน่ ้องต่างนิกาย
และต่างความเชือ่

9. จัดกิจกรรมอบรม
แบบเข้มข้นให้
คริสตชนทุกคนเข้าใจ
และรับรูบ้ ทบาทหน้าที่
ของตนในการประกาศ
ข่าวดี
14. ส่งเสริมชมรม 10. ให้พระศาสนจักร
ผูส้ งู อายุฯทุกระดับ ท้องถิน่ มีแผนงาน
(ระดับชาติ / ระดับ อภิบาลด้านผูส้ งู วัย
สังฆมณฑล) จัดทา เป็ นรูปธรรมชัดเจน
แผนงานอภิบาล
ด้านผูส้ งู วัย ตาม
แผนยุทธศาสตร์
อย่างจริงจัง และ
เป็ นรูปธรรม

เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ
ระดับสังฆมณฑลมีการ
จัดอบรมให้ความรูก้ บั
แกนนาผูส้ งู อายุ
> 7 สังฆมณฑล
 เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ

ระดับสังฆมณฑล จัดทา
แผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุ
ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การประกาศ
ข่าวดีใหม่ ค.ศ.2016
ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย
ครบทุก 10 สังฆมณฑล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

วันอังคารที่
26
วันพุธที่
27
พฤศจิกายน
2019
ตลอดปี
2019

+ ค่าทีพ่ กั
+ ค่าอาหาร
+ ค่าวิทยากร
+ ค่าเดินทาง
+ ค่าเอกสารและ
อุปกรณ์
> 80,000 บาท
เครือข่าย
ชมรมผูส้ งู อายุ
10 สังฆมณฑล

สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯ
ทีก่ าหนดไว้
 จิตตาภิบาล/แกนนาเครือข่าย
ผูส้ งู อายุฯจากทุกสังฆมณฑลฯ
มีโอกาสไตร่ตรองและได้รบั
ความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุในระดับ
สังฆมณฑล มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
มีความเข้าใจและความพร้อม
ในการจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
ผูส้ งู อายุ ทีส่ อดคล้องกับ
แผนปฏิบตั งิ านของระดับชาติ
 นาเสนอแผนปฏิบตั งิ าน
ผูส้ งู อายุฯต่อสานักมิสซังฯ
เพือ่ ของบประมาณจัดกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานผูส้ งู อายุฯ



แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
วิ ธีการ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
15.สร้างความ
ปกป้ องสิทธิมนุษยชนทุก
ประเภทและช่วยเหลือผูป้ ระสบ เข้มแข็งให้กบั
แกนนาเพือ่ ขยาย
ปั ญหาในมิตติ ่างๆ
เครือข่ายชมรม
ผูส้ งู อายุฯใน
สังฆมณฑล
16. จัดงานชุมนุม
ยุทธศาสตร์ที่ 17
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ ผูส้ งู อายุคาทอลิก
เคารพต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม ระดับชาติ
ความเชือ่ และสร้างจิตสานึก ครัง้ ที่ 14/2019
เพือ่ เป็ นเวทีให้
ในการเข้าถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมประเพณี ความเชือ่ กลุม่ ผูส้ งู อายุพบปะ
ของเพือ่ นพีน่ ้องต่างนิกาย แลกเปลีย่ น และ
ลูกหลานได้แสดง
และต่างความเชือ่
ข้อ 1 เพือ่ ปลุกจิตสานึกศิษย์ ความกตัญญูต่อ
พระคริสต์ทุกระดับให้ตระหนัก บุพการี โดยจัดให้ม ี
ว่าพระเยซูคริสตเจ้าได้มอบ +โครงการ“ผูส้ งู อายุ
ความรอดพ้นแก่มนุษย์ทกุ คน คาทอลิกตัวอย่าง”
โดยเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม และ “ลูกกตัญญูต่อ
ประเพณี และความเชือ่ ของตน บุพการี”
+โครงการประกวด
และผูอ้ น่ื
ชมรมผูส้ งู อายุ
ตัวอย่าง

โครงการ/กิ จกรรม

11. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทุกอย่างทีเ่ ป็ นการ
สืบสานคุณค่าทีด่ งี าม
ทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละ
ท้องถิน่

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย

 มีรายชือ่ “ผูส้ งู อายุ

คาทอลิกตัวอย่าง” และ
“ลูกกตัญญูต่อบุพการี”
ครบทุกสังฆมณฑลฯ
> 35 ท่าน
 จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุ/
ผูป้ ระสานงาน
แกนนาผูส้ งู อายุทกุ ระดับ
เข้าร่วมงานฯครบ
10 สังฆมณฑล
> 800 คน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

วันศุกร์ท ี่ ชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑล
26
สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ท ี่ (เจ้าภาพจัดงาน)
-----------------27
แผนก
เมษายน
สุขภาพอนามัย
2019
+ ค่าเอกสาร
+ ค่าอุปกรณ์
+ ค่าเงินรางวัลฯ
+ ค่าเดินทาง
+ ทีพ่ กั /อาหาร
> 90,000 บาท

 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุจาก

ทุกสังฆมณฑล มีโอกาสมา
พบปะกันปี ละครัง้ /แกนนา
ผูส้ งู อายุ 10 สังฆมณฑลฯ ไป
ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
 ชมรม/กลุม
่ ผูส้ งู อายุและ
สมาชิกมีขวัญและกาลังใจ
เกิดความภาคภูมใิ จในคุณค่า
ของตนและมีจติ ตารมณ์จติ อาสา
เพือ่ ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
ผูป้ ่ วย ผูด้ อ้ ยโอกาส ฯลฯเพิม่ ขึน้
 ได้รบ
ั ความร่วมมือจาก
เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ
นาสมาชิก/ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
ร่วมออกหน่วยแพทย์/พยาบาล
ให้บริการกับผูม้ าร่วมงานฯ

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ
17. โครงการ
จิตอาสาหาทุนเพือ่
ช่วยงานผูส้ งู อายุ
(เงินออมวันละบาท)
เพือ่ ให้สมาชิก
เครือข่ายจิตอาสา
ช่วยสนับสนุนงาน
เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ
18. กระตุน้ /ส่งเสริม
ให้ทกุ สังฆมณฑลฯ
จัดงานชุมนุม
ผูส้ งู อายุคาทอลิก
ระดับ สังฆมณฑล
ระดับเขต/วัดต่างๆ
ตามความพร้อม
19. ผลักดันให้ชมรม
ผูส้ งู อายุจดทะเบียน
เป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพือ่ ขอ
งบประมาณภาครัฐ
ในการทาโครงการฯ

โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้ าหมาย
 คณะกรรมการชมรม
เครือข่าย
 สร้างจิตสานึกของการมี
รอบที่ 1
เครือข่ายผูส้ งู อายุระดับ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. ชมรมผูส้ งู อายุ ส่วนร่วมตามกาลังความสามารถ
2018
สังฆมณฑลฯ เข้าร่วม
10 สังฆมณฑล  มีงบประมาณมาช่วยในการ
โครงการจิตอาสาหาทุนฯ (จัดเก็บ)
ดาเนินงานผูส้ งู อายุเพือ่ แบ่งเบา
ครบทัง้ 10 สังฆมณฑล 1 ม.ค. 2019
ภาระของเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุ
รอบที่ 2
สังฆมณฑล ทีเ่ ป็ นเจ้าภาพจัด
1 ม.ค.- 31 มี.ค.
งานชุมนุมผูส้ งู อายุประจาปี
2019
2019/2562
(จัดเก็บ)
1 เม.ย. 2019

12.ให้ชมุ ชนศิษย์
 เครือข่ายผูส้ งู อายุ
พระคริสต์แต่ละแห่ง ในระดับสังฆมณฑลฯ
ร่วมมือกับองค์กร
จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ
สถาบันอืน่ ทีจ่ ดั
ครบทุกสังฆมณฑล
กิจกรรมด้านศาสนา  คณะอนุกรรมการฯร่วม
วัฒนธรรมและ
พบปะกลุม่ ผูส้ งู อายุ/แกนนา
ประเพณีต่างๆ
ผูส้ งู อายุ > 8 สังฆมณฑล
 เครือข่ายผูส้ งู อายุฯ

ในระดับสังฆมณฑล
จดทะเบียนเป็ นองค์กร
สาธารณประโยชน์
> 7 สังฆมณฑล

ตลอดปี
2019

 ผูส้ งู อายุทงั ้ ในระดับเขต/วัด

และสังฆมณฑล มาร่วมงานฯ
เพือ่ สร้างพลังของผูส้ งู วัยในงาน
ชุมนุมฯ
 เกิดความร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐ สถาบันในเขตพืน้ ที่
เพือ่ จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
 ทุกสังฆมณฑลให้การ
สนับสนุนนโยบายนี้ และส่งเสริม
ให้แต่ละชมรมจดทะเบียนเป็ น
องค์กรสาธารณประโยชน์ เมือ่ มี
ความพร้อม หรืออย่างน้อยมีการ
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 15
บทที่ 5
เครื่องมือและ สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็ น
มาตรการเพื่อ ปึ กแผ่นหนึง่ เดียวกันในการ
ปฏิบตั พิ นั ธกิจ
ฟื้ นฟูการประกาศ
ข้อ 1 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ข่าวดีขนึ้ ใหม่
ทุกคนตระหนักและให้ความ
เคารพต่อคุณค่าศักดิศรี
์ ของตน
และผูอ้ น่ื และร่วมมือกัน
ปกป้ องสิทธิและศักดิศรี
์
ความเป็ นมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 23
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ
การสือ่ สารเพือ่ การอภิบาลและ
การประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 2 เพือ่ จัดทาสือ่ ทุกชนิดให้
เป็ นเครือ่ งมือและอุปกรณ์ท ี่
สาคัญในการประกาศข่าวดี

วิ ธีการ
20.ส่ง/เป็ นตัวแทน
ขององค์กรคาทอลิก
ในการเข้าร่วม
ประชุมเสวนากับ
องค์กรภาครัฐ/
เครือข่ายองค์กร
ศาสนา ฯลฯ

21. จัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์
เพือ่ นาเสนอ
งานเวชบุคคลฯ
งานผูส้ งู อายุ
งานด้านเอดส์ ผ่าน
E-Newsletter
ส่งทาง E-mail /
Facebook /www.
healthpastoral.com
และนสพ.คาทอลิก
(อุดมสาร)

โครงการ/กิ จกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
13.ปกป้ องสิทธิและ
 มีตวั แทนหน่วยงาน
ตลอดปี
ศักดิศรี
2019
์ ของมนุษย์ และ ชมรม/กลุม่ เครือข่ายงาน
ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
แผนกสุขภาพอนามัย
ปั ญหาด้านสิทธิ
เข้าร่วมเวทีประชุม/
มนุษยชน โดยร่วมมือ สัมมนากับองค์กรภาครัฐ
ภาคีเครือข่ายกับ
เอกชน และองค์กรภาค
องค์กรภาครัฐ และ
ประชาชน เครือข่าย
ภาคเอกชนอืน่ ๆโดย
ศาสนา ฯลฯ
ดาเนินการภายใต้สภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ
14. สร้างทีมงานผลิต  สมาชิกเครือข่าย
สือ่ ศึกษาทุกรูปแบบ
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิก /
เพือ่ การประกาศข่าวดี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ในพระศาสนจักร
ครบ 10 สังฆมณฑล และ
คาทอลิกประเทศไทย หน่วยงาน/องค์กรสมาชิก
งานด้านเอดส์ 32 องค์กร
รับทราบความเคลือ่ นไหว
และร่วมกิจกรรมของ
แผนกสุขภาพอนามัย

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

องค์กรภาคี

ชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ระดับชาติและสังฆมณฑล มี
ส่วนร่วมในการประกาศข่าวดี
กับพีน่ ้องต่างความเชือ่


แผนกสุขภาพ  สมาชิกในพระศาสนจักร
อนามัย
ทุกระดับชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุ
กลุม่ เวชบุคคลฯ และองค์กรงาน
ด้านเอดส์ ระดับสังฆมณฑล
เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานทีแ่ ผนกสุขภาพอนามัย
รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง

