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แผนปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน์ - ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในความรักของพระเจ้า
แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 1
ศิษย์พระคริสต์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาชีวิตและพันธกิจการ
ประกาศข่าวดีใหม่ที่ของชุมชน
พระศาสนาจักร (ชีวิตหมู่คณะ
ในวิถีชีวิตคริสตชน)
ข้อ 2 เพื่อฟื้นฟูชีวิตศิษย์
พระคริสต์ ชีวิตหมู่คณะให้มี
ความกระตือรือร้น เร่าร้อน
ในชีวิตความเชื่อ ในการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 3 เพื่อให้ชีวิตหมู่คณะใน
วิถีชีวิตคริสตชน เจริญชีวิต
เป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิก
และชีวิตหมู่คณะอื่น

วิธีการ

พันธกิจ - ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผูต้ ิดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนในการรับใช้ปวงชน
ด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
1. จัดให้มีทีม
1. เยี่ยมเยียน
 จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ตลอดปี
แผนก
ประสานงานจาก พบปะเพื่อนพี่น้อง
ผู้ประสานงาน
2020
สุขภาพอนามัย
คณะอนุกรรมการฯ ทุกหมู่คณะและชุมชน แกนนากลุ่มผู้สูงอายุฯ
+ ค่าเดินทาง
ร่วมประชุมและ
> 10 สังฆมณฑล
+ ค่าอาหาร
พบปะ-พูดคุยกับ
+ ค่าที่พัก
จิตตาภิบาล
> 7,000 บาท
ผู้ประสานงาน และ
แกนนาผู้สูงอายุฯ
ในระดับสังฆมณฑล
อย่างสม่าเสมอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้สูงอายุ

ทั้ง 11 สังฆมณฑล มีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
 คณะอนุกรรมการฯมีโอกาส
พบปะ-พูดคุย ออกเยี่ยมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานผู้สูงอายุ ร่วมกับแกนนา
ผู้สูงอายุในแต่ละสังฆมณฑล
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แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 2
เจริญชีวิต

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

วิธีการ
2. จัดแปลและ

โครงการ/กิจกรรม

2. จัดอบรมศิษย์
พิมพ์สาส์นสมเด็จ พระคริสต์ทุกระดับ
พระสันตะปาปา ให้เกิดความกระหาย
และพระสังฆราช ในการประกาศข่าวดี
โอกาสวันผู้ป่วย
สากล ค.ศ.2020
3. จัดส่งสาส์น
พระสันตะปาปา
และพระสังฆราช
โอกาสวันผู้ป่วย
สากล ค.ศ.2020

4. จัดพิมพ์ / ส่ง

สาส์นพระสังฆราช
โอกาสวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ปี 2563
(วันสงกรานต์)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
 ดาเนินการเสร็จสิ้น
ตามกาหนดเวลา

 รณรงค์เผยแพร่สาส์น

โอกาสวันผู้ป่วยสากล
ให้วัด/โรงเรียน/องค์กร
คาทอลิก ครบทุกกลุ่ม
เป้าหมาย > 1,200 แห่ง
รณรงค์เผยแพร่สาส์น
โอกาสวันผู้สูงอายุฯ
ทุกชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตวัดคาทอลิก
ครบ 11 สังฆมณฑล
> 800 แห่ง


ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

สาส์นได้รับการแปลอย่าง
ถูกต้อง
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุในเขต
วัดคาทอลิกรับทราบ และหรือ
เข้าใจเจตนารมณ์ของสาส์น
และนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
กลุ่มผู้สูงอายุเขตวัดต่างๆใน
ระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ รับศีลเจิม
ผู้ป่วย ออกเยีย่ มผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เนื่องใน
โอกาสวันผู้ป่วยสากล
13 เมษายน
แผนก
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขต
2563
สุขภาพอนามัย วัดคาทอลิกรับทราบ และหรือ
+ ค่าจัดพิมพ์
เข้าใจเจตนารมณ์ของสาส์น
+ ค่าส่งไปรษณีย์ วันผู้สูงอายุและนาไปใช้เป็น
+ ค่าพาหนะ
แนวปฏิบัติ
> 7,000 บาท  ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขต
วัดคาทอลิกฯลฯ ร่วมกันรณรงค์
เผยแพร่สาสน์ในโอกาส
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กุมภาพันธ์
2020

แผนก
สุขภาพอนามัย
+ ค่าจัดพิมพ์
+ ค่าส่งไปรษณีย์
+ ค่าพาหนะ
> 13,000 บาท
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ข้อ 4 เพื่อให้ชุมชนศิษย์
พระคริสต์มีสายใยรัก
สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า
และเพื่อนมนุษย์ด้วยการ
เจริญชีวิตภาวนาโดยยึด
พระเยซูเจ้า เป็นศูนย์กลาง

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
5. ส่งเสริมให้ทุก 3. จัดอบรมศิษย์
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุใน
ชมรม/กลุ่ม
พระคริสต์ทุกระดับ
ระดับวัด / สังฆมณฑล
ผู้สูงอายุระดับวัด ให้เห็นคุณค่าและ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ในเขตสังฆมณฑล ศักยภาพของคนอื่นๆ แห่งชาติ ครบทุก
จัดงานวันผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลฯ
เนื่องในโอกาส
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมศิษย์พระคริสต์ให้เป็น
หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า
ข้อ 4 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ได้ปฏิบัติกิจเมตตา ช่วยเหลือ
พี่น้องผู้ยากไร้และบุคคล
ชายขอบของสังคม

6. ส่งเสริมสมาชิก
ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มจิตอาสาของ
วัด เพื่อช่วยเหลือ/
ออกเยีย่ มผู้เจ็บป่วย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการใน
เขตวัด และพี่น้อง
ต่างความเชื่อ

4. นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้
ศิษย์พระคริสต์เข้าถึง
การเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์พระคริสต์

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

เครือข่าย  ส่งเสริมให้สังคมชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ
11 สังฆมณฑล ตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ ให้ความเคารพ เชิดชู
อย่างเหมาะสม
 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
การเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
 ลูก/หลาน แสดงความกตัญญู
ต่อบุพการี และผู้สูงอายุ

 จานวนเครือข่าย

 สมาชิกชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลมี
กลุ่มจิตอาสา ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ ผู้ยากไร้
ตามเขตวัด ครบทั้ง
11 สังฆมณฑล

ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
รพสต.ในเขตพื้นที่วัด
จัดออกเยีย่ มให้กาลังใจ
ให้คาปรึกษา ตรวจสุขภาพ
วัดความดันโลหิต พอกผงถ่าน
นวดผ่อนคลาย ฯลฯ
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แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์
และการภาวนาให้เป็นท่อธาร
หล่อเลี้ยงชีวิตศิษย์พระคริสต์
ข้อ 3 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ได้
มีการพบปะ เสวนา ภาวนา
ศึกษา ไตร่ตรองพระวาจาใน
รูปแบบวิถีชุมชนคริสตชนย่อย

วิธีการ
7. ส่งเสริมให้
ชมรม/กลุ่มผู้สูอายุ
ทุกระดับได้ร่วม
ในการเฉลิมฉลอง
โอกาสราลึกการ
สถาปนา 350 ปี
”มิสซังสยาม” และ
การฉลองครบ
100 ปี สมณลิขิต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
5. ส่งเสริมให้ศิษย์
 เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
พระคริสต์สืบสานวิถี ทั้ง 11 สังฆมณฑล
ชีวิต 350 ปี พันธกิจ ร่วมเฉลิมฉลอง ไตร่ตรอง
รัก รับใช้” ซึ่งใน
หัวข้อที่สอดคล้องกับปี
ปี 2019 ครบ 350 ปี แห่งการประกาศข่าวดี
และการฉลองครบ และนาไปปฏิบัติ
100 ปีสมณลิขิต
Maximum llud การ
แพร่ธรรมสู่ปวงชน

Maximum llud

8. สนับสนุนให้
6. จัดกิจกรรม
 จานวนชมรม/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 7
บทที่ 3
ประกาศข่าวดีใหม่ ปลุกจิตสานึกการมีส่วนร่วมของ ชมรมผู้สูงอายุทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้สูงอายุทั้ง 11 มิสซัง
ศิษย์พระคริสต์ทุกระดับของ
พระศาสนจักรเพื่อการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ทุกคนจะได้เป็นเชื้อแป้ง
เป็นเกลือดองแผ่นดินและ
เป็นแสงสว่างส่องโลก

11 สังฆมณฑล
บ้าน วัด โรงเรียน
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัย
จัดตั้งโรงเรียน
(บวร) ให้เป็นรูปธรรม > 8 ชมรม ในปี 2020
ผู้สูงวัย ในเขตวัด ชัดเจน
โดยประสานงาน
กับผู้นาชุมชน
คุณพ่อเจ้าวัด
องค์กรภาครัฐฯลฯ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

เครือข่าย  ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วม
ชมรมผู้สูงอายุ ราลึกถึงการเฉลิมฉลองโอกาส
11 สังฆมณฑล สถาปนา 350 ปี “มิสซังสยาม”
และการฉลองครบ 100 ปี
สมณลิขิต Maximum llud ที่
เน้นถึงความสาคัญของงานการ
แพร่ธรรมสู่ปวงชน หรือไปยัง
บุคคลทุกคนเป็นต้น ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บรรดาผู้
ทางานประกาศข่าวดีได้ทุ่มเท
แรงกายแรงใจเพื่อชาวไทยและ
ชนชาติอื่นๆ
 ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 ร่วมเป็นจิตอาสาของบุคคล
สามวัยในการบาเพ็ญประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม
 เสริมสร้างวิถีชุมชนเข้มแข็ง
ในการเตรียมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
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แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
ระยะเวลา งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
ตลอดปี
เครือข่าย
ข้อ 4 เพื่อศิษย์พระคริสต์ทุก 9. ติดตามข้อมูล 7. ส่งเสริมให้คริสตชน  คณะอนุกรรมการฯมี
2020
ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุคาทอลิก ฆราวาสมีบทบาทใน ข้อมูลทะเบียนผู้สูงอายุ
ระดับมีความร้อนรนที่จะ
11 สังฆมณฑล
แบ่งปันประสบการณ์ความรัก สังฆมณฑล และ กิจกรรมต่างๆ ของ จัดเก็บรวบรวม ครบ 11
สังฆมณฑลฯ
ทะเบียนผู้สูงอายุ พระศาสนจักร
ของพระเจ้าแก่บุคคลอื่น
 จานวนชมรม/กลุ่ม
ที่เป็นปัจจุบัน ทั้ง
ผู้สูงอายุทั้ง 11 มิสซัง มี
11 สังฆมณฑล
> 400 วัด/ > 200 ชมรม
จานวนสมาชิกผู้สูงอาย
11 มิสซัง > 16,500 คน
10. จัดประชุม
เครือข่าย
 จานวนครั้งของการ
ปี 2020
ชมรมผู้สูงอายุ
คณะกรรมการ
จัดประชุมฯรวม 4 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1
ดาเนินงาน ใน
 คณะกรรมการฯ ซึ่ง
15 มกราคม 11 สังฆมณฑล
-----คณะอนุกรรมการ
ได้รับมอบหมายจาก
ครั้งที่ 2
แผนก
คาทอลิกเพื่อ
คุณพ่อจิตตาภิบาล
18 มีนาคม สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุ
ประธานชมรมฯ เป็น
ครั้งที่ 3 + ค่าที่พัก
ผู้แทนเข้าร่วมฯ > 1 ท่าน
+ ค่าอาหาร
และเข้าร่วมประชุมครบ 17 มิถุนายน
+ ค่าเดินทาง
ทั้ง 11 สังฆมณฑลฯ
ครัง้ ที่ 4
สมทบ 1 ท่าน
รวม > 23 ท่าน
23 กันยายน + ค่าน้ามันรถ
2
งบประมาณ
> 25,000 บาท/
ครั้ง (4 ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ มี

รายชื่อผู้สูงอายุในฐานข้อมูล
และสามารถแจ้งจานวนและ
รายชือ่ สมาชิก ให้กับ
คณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ

คณะกรรมการดาเนินงาน
รับทราบการดาเนินงาน และ
มีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้า และร่วม
แก้ปัญหาของชมรมฯ/กลุ่ม
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
ทาให้งานต่างๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบ
ผลสาเร็จ ตามแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุ และตามแผน
ยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดี
ของพระศาสนจักร
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บทที่ 4
ขอบฟ้าใหม่
เพื่อการประกาศ
ข่าวดีใหม่

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้าหมาย
11.จัดประชุมใหญ่
 จานวนจิตตาภิบาล วันพฤหัสบดี
เครือข่าย
สามัญประจาปี
คณะกรรมการฯ แกนนา
26
ชมรมผู้สูงอายุ
ค.ศ.2020/2563
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 11 สังฆมณฑล
คณะอนุกรรมการ
ระดับสังฆมณฑลฯ
2020
---------คาทอลิกเพื่อ
ร่วมประชุมฯ > 80 คน
แผนก
ผู้สูงอายุ
สุขภาพอนามัย
12. จัดสัมมนาให้ 8. จัดให้มีการ
 เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
วันอังคารที่ + ค่าที่พัก
+ ค่าอาหาร
ความรู้กับแกนนา เสวนาแลกเปลี่ยน
เข้าร่วมในเวทีสัมมนาฯ
24
+ ค่าวิทยากร
ผู้สูงอายุในประเด็น ประสบการณ์
ที่คณะอนุกรรมการฯจัด
ต่างๆที่สนใจศึกษา/ ความเชื่อและชีวิตกับ ครบทั้ง 11 สังฆมณฑล วันพุธที่ + ค่าเดินทาง
+ ค่าเอกสารและ
ไตร่ตรองความเชื่อ / เพื่อนพี่น้องต่างนิกาย
25
ความรู้เรื่องการดูแล และต่างความเชื่อ
พฤศจิกายน อุปกรณ์
> 80,000 บาท
สุขภาพอนามัยฯลฯ
2020
13. ส่งเสริมให้
9. จัดกิจกรรมอบรม
เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
ตลอดปี
เครือข่าย
จัดกิจกรรมเพื่อ แบบเข้มข้นให้คริสตชน ระดับสังฆมณฑลมีการ
2020
ชมรมผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพ ทุกคนเข้าใจ และรับรู้ จัดอบรมให้ความรู้กับ
11 สังฆมณฑล
แกนนาผู้สูงอายุ บทบาทหน้าทีข่ องตนใน แกนนาผู้สูงอายุ
ในสังฆมณฑลฯ การประกาศข่าวดี
> 8 สังฆมณฑล
ยุทธศาสตร์ที่ 15
14. ส่งเสริมชมรม 10. ให้พระศาสนจักร  เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
ระดับสังฆมณฑล
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ ผู้สูงอายุฯทุกระดับ ท้องถิ่นมีแผนงาน
เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรี (ระดับชาติ / ระดับ อภิบาลด้านผู้สูงวัยเป็น จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ของตนเองและผู้อื่น
สังฆมณฑล) จัดทา รูปธรรมชัดเจน
ผู้สูงอายุที่สอดคล้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 คณะกรรมการ / จิตตาภิบาล

แกนนาผู้สูงอายุ/ผูป้ ระสานงาน
มีโอกาสมาพบปะกันปีละครั้ง
 แกนนาผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล
สามารถแสดงบทบาทในสังคม
และดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯ
ทีก่ าหนดไว้
 จิตตาภิบาล/แกนนาเครือข่าย
ผู้สูงอายุฯจากทุกสังฆมณฑลฯ
มีโอกาสไตร่ตรองและได้รับ
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุในระดับ
สังฆมณฑล มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล
มีความเข้าใจและความพร้อม
ในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุ ทีส่ อดคล้องกับ
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แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ข้อ 2 เพื่อให้พระศาสนจักร
ท้องถิ่นถือเป็นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนในการกาหนดแผนงาน
อภิบาลและพันธกิจฟื้นฟูการ
ประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ เพื่อ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนทุก
ประเภทและช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาในมิติต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 17
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ความ
เคารพต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และสร้างจิตสานึก
ในการเข้าถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ
ของเพื่อนพี่น้องต่างนิกาย
และต่างความเชื่อ
ข้อ 1 เพื่อปลุกจิตสานึกศิษย์
พระคริสต์ทุกระดับให้ตระหนัก

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานอภิบาล
ด้านผู้สูงวัย ตาม
แผนยุทธศาสตร์
อย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
กับยุทธศาสตร์การ
ประกาศข่าวดีใหม่ ค.ศ.
2016 ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย
ครบทุก 11 สังฆมณฑล

ระยะเวลา

งบประมาณ

 มีรายชื่อ “ผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑล
24
จันทบุรี
วันเสาร์ที่ (เจ้าภาพจัดงาน)
-----------------25
แผนก
เมษายน
สุขภาพอนามัย
2020
+ ค่าเอกสาร
+ ค่าอุปกรณ์
+ ค่าเงินรางวัลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

แผนปฏิบัติงานของระดับชาติ
 นาเสนอแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุฯต่อสานักมิสซังฯ
เพื่อของบประมาณจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุฯ

15. สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั
แกนนาเพื่อขยาย
เครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุฯใน
สังฆมณฑล
16. จัดงานชุมนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่
15/2020 เพื่อเป็น
เวทีให้กลุ่มผู้สูงอายุ
พบปะแลกเปลี่ยน
และลูกหลานได้
แสดงความกตัญญู
ต่อบุพการี โดย
จัดให้มี

11. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทุกอย่างที่เป็นการ
สืบสานคุณค่าที่ดีงาม
ทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละ
ท้องถิ่น

คาทอลิกตัวอย่าง” และ
“ลูกกตัญญูต่อบุพการี”
ครบทุกสังฆมณฑลฯ
> 35 ท่าน
 จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ/
ผู้ประสานงาน แกนนา
ผู้สูงอายุทกุ ระดับ
ร่วมงานฯ ครบทั้ง 11
สังฆมณฑลฯ > 800 คน

ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจาก
ทุกสังฆมณฑล มีโอกาสมา
พบปะกันปีละครั้ง / แกนนา
ผู้สูงอายุ 11 สังฆมณฑลฯ ไป
ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุและ
สมาชิกมีขวัญและกาลังใจ
เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่า
ของตนและมีจิตตารมณ์จิตอาสา
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แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ว่าพระเยซูคริสตเจ้าได้มอบ
ความรอดพ้นแก่มนุษย์ทุกคน
โดยเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อของตน
และผู้อื่น

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

+ โครงการ
“ผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง” และ
“ลูกกตัญญูต่อ
บุพการี”
+ โครงการ
ประกวดชมรม
ผู้สูงอายุตัวอย่าง
17. โครงการ
จิตอาสาหาทุนเพื่อ
ช่วยเหลืองาน
ผู้สูงอายุคาทอลิกฯ
(เงินออมวันละบาท)

18. กระตุ้น/ส่งเสริม 12.ให้ชุมชนศิษย์
ให้ทุกสังฆมณฑลฯ พระคริสต์แต่ละแห่ง
จัดงานชุมนุม
ร่วมมือกับองค์กร

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

+ ค่าเดินทาง
 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ
+ ที่พกั /อาหาร ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เพิ่มขึ้น
> 90,000 บาท  ได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ
นาสมาชิก/ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
ร่วมออกหน่วยแพทย์/พยาบาล
ให้บริการกับผู้มาร่วมงานฯ
 คณะกรรมการเครือข่าย

รอบที่ 1
เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุฯ แกนนา 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. ชมรมผู้สูงอายุ
2019
ในระดับสังฆมณฑล เขต/
11 สังฆมณฑล
(จั
ด
เก็
บ
)
วัด มีจิตอาสาช่วยเหลือ
และสนับสนุนงานผู้สูงอายุ 1 ม.ค. 2019
รอบที่ 2
 เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
1 ม.ค.- 31 มี.ค.
ชมรมระดับสังฆมณฑลฯ
2020
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
(จัดเก็บ)
หาทุนฯ ครบทั้ง 11
1 เม.ย. 2020
สังฆมณฑล
(จัดสรร)
มิถุนายน 2020

เครือข่ายผู้สูงอายุ
ในระดับสังฆมณฑลฯ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ



ตลอดปี
2020

 สร้างจิตสานึกของการมี

ส่วนร่วมตามกาลังความสามารถ
 มีงบประมาณมาช่วยในการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบา
ภาระของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑล ที่เป็นเจ้าภาพจัด
งานชุมนุมผู้สูงอายุประจาปี
2020/2563

 ผู้สูงอายุทั้งในระดับเขต/วัด

และสังฆมณฑล สร้างพลังของ
ผู้สูงวัยในงานชุมนุมฯ
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แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิธีการ
ผู้สูงอายุคาทอลิก
ระดับ สังฆมณฑล
ระดับเขต/วัดต่างๆ
ตามความพร้อม

19. ผลักดันให้ชมรม
ผู้สูงอายุจดทะเบียน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อขอ
งบประมาณภาครัฐ
ในการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการฯ
20.ส่ง/เป็นตัวแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 15
บทที่ 5
เครื่องมือและ สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็น ขององค์กรคาทอลิก
มาตรการเพื่อ ปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในการ ในการเข้าร่วม
ประชุมเสวนากับ
ปฏิบัติพันธกิจ
ฟื้นฟูการประกาศ
องค์กรภาครัฐ/
ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์
ข่าวดีขึ้นใหม่
ทุกคนตระหนักและให้ความ เครือข่ายองค์กร
เคารพต่อคุณค่าศักดิ์ศรีของตน ศาสนา ฯลฯ
และผู้อื่น และร่วมมือกัน
ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม
สถาบันอื่นที่จัด
กิจกรรมด้านศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ

13.ปกป้องสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายกับ
องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอื่นๆโดย
ดาเนินการภายใต้สภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้าหมาย
ครบทุกสังฆมณฑล
 คณะอนุกรรมการฯ
ร่วมพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ/
แกนนาผู้สูงอายุ
> 9 สังฆมณฑล
 เครือข่ายผู้สูงอายุฯ
ในระดับสังฆมณฑล
จดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์
> 7 สังฆมณฑล

มีตัวแทนหน่วยงาน
ชมรม/กลุ่มเครือข่ายงาน
แผนกสุขภาพอนามัย
เข้าร่วมเวทีประชุม/
สัมมนากับองค์กรภาครัฐ
เอกชน และองค์กรภาค
ประชาชน เครือข่าย
ศาสนา ฯลฯ


ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

 เกิดความร่วมมือกับองค์กร

ภาครัฐ สถาบันในเขตพื้นที่
เพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ทุกสังฆมณฑลให้การ
สนับสนุนนโยบายนี้ และ
ส่งเสริมให้แต่ละชมรม
จดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ เมื่อมี
ความพร้อม หรืออย่างน้อยมี
การจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม
 ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ
ระดับชาติและสังฆมณฑล มี
ส่วนร่วมในการประกาศข่าวดี
กับพี่น้องต่างความเชื่อ


องค์กรภาคี

22

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 23
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการอภิบาลและ
การประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 2 เพื่อจัดทาสื่อทุกชนิดให้
เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สาคัญในการประกาศข่าวดี

วิธีการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
21. จัดทาสือ่
14. สร้างทีมงานผลิต  สมาชิกเครือข่าย
ตลอดปี
ประชาสัมพันธ์
สื่อศึกษาทุกรูปแบบ
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก /
2020
เพื่อนาเสนอ
เพื่อการประกาศข่าวดี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
งานเวชบุคคลฯ
ในพระศาสนจักร
ครบ 11 สังฆมณฑล และ
งานผู้สูงอายุ
คาทอลิกประเทศไทย หน่วยงาน/องค์กรสมาชิก
งานด้านเอดส์ ผ่าน
งานด้านเอดส์ 28 องค์กร
E-Newsletter
รับทราบความเคลื่อนไหว
ส่งทาง E-mail /
และร่วมกิจกรรมของ
Facebook /www.
แผนกสุขภาพอนามัย
healthpastoral.com
และนสพ.คาทอลิก
(อุดมสาร)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(แหล่งที่มา)

แผนกสุขภาพ  สมาชิกในพระศาสนจักร
อนามัย
ทุกระดับ ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเวชบุคคลฯ และองค์กร
งานด้านเอดส์ ในระดับ
สังฆมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกีย่ วข้องกับงานที่แผนก
สุขภาพอนามัย รับผิดชอบ
ได้อย่างต่อเนื่อง

