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คาํประกาศ 

เร่ือง  ข้อกําหนด คริสตศักราช  2010   

 แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช  2011 - 2015 

  สงัฆมณฑลราชบรีุตระหนกัในพระพรทีพ่ระเป็นเจา้ประทานแก่คณะสงฆแ์ละสตับรุุษมาโดยตลอด   ขอให้

เราอ่านพนิยักรรมขอ้ 1 ของพระสงัฆราช กาเยตาโน ปาซอตตี พระสงัฆราชองคแ์รกของเรา ความวา่  “เราปรารถนาให้

พระสงฆ์พืน้เมืองดํารงชีพในความศักดิ์สิทธ์ิ ทวีจํานวน มีความสามัคค ีปรองดองกัน ช่วยกันนํามิสซังราชบุรีให้เจริญใน

ความรู้ถึงพระเจ้า เราจะระลึกถึงพระสงฆ์พืน้เมืองด้วยการเฝ้าวิงวอนพระเจ้าเสมอ” 

  พอ่ขอสืบเจตนาและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ของพระสงัฆราชองคแ์รกใหเ้กิดขึ้นในสงัฆมณฑลราชบุรี  คือ

ความเป็นหน่ึงเดียวกนั “ Ut Unum Sint” ใหมี้การบริหารสงัฆมณฑลแบบมีส่วนร่วมทั้งพระสงัฆราช ผูถ้วายตน และฆราวาส  

โดยยดึหลกัการทางเทววทิยาที่วา่ “ศีลมหาสนิทรวมทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกัน”  

 แนวทางการบริหารสงัฆมณฑลจึงกาํหนดเป็นนโยบายไวด้งัต่อไปน้ี  

1. ใหมี้โครงสร้างและการบริหาร  ขอ้กาํหนดและแผนงาน  เพือ่ความเขา้ใจตรงกนั การประสานงาน  ความร่วมมือ

ติดตาม การประเมินผล  การทาํงานอยา่งมีระบบ และต่อเน่ือง    

2. ส่งเสริม  และสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของบุคคลในระดบัต่าง  ๆ ดว้ยการมีส่ว นร่วมในการแสดง ความ

คิดเห็นเพือ่ความดีของส่วน เพือ่ความเป็นหน่ึงเดียวกนั    

3. ใหมี้การศึกษา สาํรวจ และรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของบุคลากร  และทรัพยสิ์น เพือ่งานอภิบาล  แพร่ธรรม  และ

การบริหารสงัฆมณฑล 

4. บริหารการเงินของสงัฆมณฑลในทุกระดบัอยา่งประหยดั โปร่งใส ซ่ือสตัย ์และมีประสิทธิภาพ   

5. พฒันา และส่งเสริมพระสงฆ ์ผูถ้วายตน ผูน้าํฆราวาส  และฆราวาส ใหป้ฏิบติังานอภิบาล  และประกาศข่าวดีใน

ชีวติประจาํวนัโดยใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบ และส่งเสริมใหป้ฏบิติังานร่วมกนั  
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6. กาํหนดเขตพเิศษเพือ่งานประ กาศข่าวดี เพือ่การร่วมกนัทาํงาน ใหค้วามสาํคญัต่องานแพร่ธรรม  และมีการ

จดัสรรทรัพยากร 

  นโยบายดงักล่าวกลบักลายเป็นความจริงดว้ยสมชัชาสงัฆมณฑลราชบุรีคร้ังท่ี 1/2010  สมยัที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 

15-16 กนัยายน  ค.ศ. 2010 สมยัที่ 2 ระหวา่งวนัที่  17-18  มีนาคม  ค .ศ. 2011 ดว้ยหลกัการ “ ศีลมหาสนิทรวมเราทุกคนเป็น

หน่ึงเดียวกัน” ตามแนวทาง “การบริหารสังฆมณฑลแบบมีส่วนร่วม ”  ตวัแทนพระสงฆ ์นกับวชชาย  – หญงิ และสตับุรุษมา

รวมกนัเพือ่ภาวนาขอพระจิตเจา้นาํทางเราในการกาํหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรม  และสอดคลอ้งกบัแผนอภิบาลคริสตศกัราช 

2010-2015  ของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย  ทีป่ระกาศโดยสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เ ม่ือ 15

สิงหาคม  ค.ศ. 2010 

  ขอ้กาํหนดสงัฆมณฑลราชบุรี คริสตศกัราช 2010  เป็นผลมาจากสมชัชาสงัฆมณฑลราชบุรีคร้ังที ่ 1/2010

และเป็นกฎหมายเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบักฤษฎีกาสภาพระสงัฆราชแห่งประเทศไทย  และประมวลกฎหมายพระศาสนจกัร มี

ผลบงัคบัใชท้ั้งบุคคล และนิติบุคคลในสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี  การบริหาร และจดัการต่าง ๆ ในสงัฆมณฑลทุกเร่ืองจะตอ้ง

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ และวธีิการที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดฉบบัน้ี (กฎหมายพระศาสนจกัรมาตรา 466)  และให้

ยกเลิกธรรมเนียมใด ๆ ที่ขดักบัขอ้กาํหนดน้ีดว้ย 

                   แผนปฏิบติังานอภิบาล และประกาศข่าวดีสงัฆมณฑลราชบุรีคริสตศกัราช  2011-2015  เป็นผลมาจากเจตนา

ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ดว้ยการมีส่วนร่วมจากสมชัชาสงัฆมณฑลราชบรีุคร้ังที ่ 1/2010 จึงกาํหนด

แนวทางสู่ปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งชดัเจนดว้ยการกาํหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค ์โครงการ งาน กิจกรรม  ระยะเวลา 

สภาพความสาํเร็จ งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ และใหส้าํนกังานสงัฆมณฑลเป็นผูรั้บผดิชอบติดตาม  และประสานงาน ให้

ประเมิน และรายงานผลเป็นประจาํทุกปี 

  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ พอ่ขอใหทุ้กคนในสงัฆมณฑลราชบุรี  ใส่ใจ ศึกษา วเิคราะห์

และดาํเนินการต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนด และแผนอภิบาลอยา่งจริงจงั 

                จึงขอประกาศใหมี้ผลบงัคบัใชข้้อกําหนดสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2010 และแผนปฏิบัติงานอภิบาล

และประกาศข่าวดีสังฆมณฑลราชบุรีคริสตศักราช 2011 - 2015 ตั้งแต่วนัที่ประกาศ 

                ประกาศ ณ วนัที่ 15 สิงหาคม  ค.ศ.  2011สาํนกัพระสงัฆราชสงัฆมณฑลราชบุรี 

      โอกาสวนัสมโภชพระนางมารียรั์บเกียรติยกขึ้นสวรรค ์
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                                                               อวยพรมาดว้ยความเคารพและเป็นหน่ึงในพระคริสตเจา้ 

                                                            

                                                                     ( พระสงัฆราชยอห์น บอสโก  ปัญญา  กฤษเจริญ) 

                                                                                            พระสงัฆราชสงัฆมณฑลราชบุรี 

 

( บาทหลวงยอห์น บอสโก ไพยง  มนิราช) 

                   แชลเซลเลอร์ 
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สารบัญ 

คาํประกาศ 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2.แผนงาน 

 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน  

  เป้าหมายที่ 1 

  เป้าหมายที่ 2 

 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ายบุคลาภิบาล 

  เป้าหมายที่ 3 

 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ายสังคม 

  เป้าหมายที่ 4 

 ฝ่ายงานธรรมทูต 

  เป้าหมายที่ 5 

  เป้าหมายที่ 7 

  เป้าหมายที่ 9 

 ฝ่ายอบรมศึกษา 

  เป้าหมายที่ 6 

 ฝ่ายสังคม 

  เป้าหมายที่ 8 

 ฝ่ายสํานักงานสังฆมณฑล 

  เป้าหมายที่ 10 

3. สภาพความสําเร็จ และผู้รับผิดชอบ 

4. ประชากรตามแผน 
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วสัิยทัศน์ 

ประชากรของพระเจา้ 

ร่วมเป็นหน่ึงเดียวในความรัก 

แสวงหา ติดตาม 

และประกาศพระเยซูคริสตเจา้ 

 

พนัธกิจ 

พระศาสนจกัรในประเทศไทย 

มุ่งอุทิศตนฟ้ืนฟูชีวติใหส้นิทกบัพระคริสตเจา้ 

โดยอาศยัพระวาจาและศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 

เป็นหน่ึงเดียว 

ร่วมมือและแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

แสวงหาคุณค่าพระอาณาจกัรในบริบทสงัคม 

เสวนาฉนัพ่ีนอ้งกบัผูมี้ความเช่ืออ่ืน 

ประกาศพระเยซูคริสตเจา้และเป็นประจกัษพ์ยาน 

ดว้ยการดาํเนินชีวติเรียบง่าย 

รักและรับใชป้วงชน โดยเนน้ผูย้ากไร้ 
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แผนงาน 

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชน  

เป้าหมายที่ 1 เสริมสร้างศิษย์และพัฒนาความเช่ือโดยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธ์ิและการอธิษฐานภาวนา 

ยุทธศาสตร์ : 1.ให้ การฉลองวันพระเจ้า เป็นวันสําคญัอันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หล่อเลีย้งชีวิตศิษย์และพัฒนาความเช่ือ

โดยอาศัยพระวาจา ศีลมหาสนิทและการภาวนา  โดยมุ่งให้เกิดเป็ นประสบการณ์กับพระเจ้า จนสามารถเป็นพลังขับเคลื่อน

ชีวิตคริสตชนที่เป็นประจักษ์พยานในทุกมิติของชีวิตในสังคม 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1. พระสงฆใ์หค้วาม  

สาํคญัเป็นอนัดบัแรก

กบัพธีิมิสซาบูชา 

1. งาน พระสงฆใ์ห้

ความสาํคญัเป็นอนัดบั

แรกกบัพธีิมิสซาบชูา

ขอบพระคุณ 

1.1 จดัเสวนาพระสงฆร์ะดบัสงัฆมณฑล

อยา่งจริงจงั 

1.2 จดัอบรมอยา่งเขม้ขน้ / เขา้เงียบ

พระสงฆ ์เพือ่ปลุกจิตสาํนึกใหเ้ห็น

ความสาํคญัและคุณค่าของมิสซาต่อชีวติ

สงฆ ์

เทอมละคร้ัง 

 

โอกาสเขา้เงียบ 

- 

 

- 

2. คริสตชนมีส่วนใน

พธีิมิสซาบชูาขอบ  

พระคุณอยา่งมีชีวติ  

ชีว จนเกิดประสบ  

การณ์ กบัพระเจา้ เพิม่  

พนูความเช่ือ 

2. งานใหค้วามรู้และ

ความเขา้ใจเพือ่ให้  

คริสตชนมีส่วนในพธีิ

มิสซาบชู า ขอบ  

พระคุณอยา่งมี

ชีวติชีวา จนเกิด

ประสบการณ์กบัพระ

เจา้ เพิม่พนูความเช่ือ 

2.1 อบรมความรู้ ดา้นพธีิกรรมระดบัวดั /

เขต 

2.2 ใหค้วามรู้ หลงัมิสซา 5 นาที   

เทอมละคร้ัง 

 

ทุกสปัดาห์ 

100,000 

 

- 

3 .  พระสงฆแ์ละ

สตับุรุษร่วมกนัทาํให้

วนัอาทิตยเ์ป็นการ

ฉลองวนัพระเจา้อยา่ง

แทจ้ริงและต่อเน่ืองใน

การดาํเนินชีวติ 

3.งานจดัให้ พระสงฆ์

และสตับุรุษร่วมกนัทาํ

ใหว้นัอาทิตยเ์ป็นการ

ฉลองวนัพระเจา้อยา่ง

แทจ้ริงและต่อเน่ืองใน

การดาํเนินชีวติ 

3.1 จดัแบ่งหนา้ที่ ความรับผดิชอบใน

พธีิกรรมเป็นกลุ่ม/เขต (ระดบัวดั) 

 

เทอมละคร้ัง 

 

- 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชน  

เป้าหมายที่ 1 เสริมสร้างศิษย์และพัฒนาความเช่ือโดยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธ์ิและการอธิษฐานภาวนา 

ยุทธศาสตร์ : 2. พระวาจาและชีวิตภาวนา0

i เป็นแก่นของการเสริมสร้างและพัฒนาความเช่ือ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

4.มุ่งใหพ้ระวาจาและ

การอธิษฐานภาวนา

เป็นส่วนสาํคญัของ

ชีวติประจาํวนั 

4 . โครงการพฒันา 

อบรม เพือ่ใหส้ตับุรุษ

ตระหนกัและรู้จกันาํ

พระวาจาและการ

อธิษฐานภาวนาเป็น

ส่วนสาํคญัของชีวติ  

ประจาํวนั 

4.1 ส่งเสริมสตับรุุษอ่านพระคมัภีร์ส่วนตวั 

4.2 แบ่งปันพระวาจาในกลุ่มตามรูปแบบ

ของวถีิชุมชนวดั/กลุ่ม/เขต 

เวลาประชุม - 

- 

5. ฟ้ืนฟูกระบวน การ

อบรมความเช่ือ การ

สอนคาํสอน และการ

อบรมต่อเน่ืองของ

ชีวติคริสตชนทั้ง

ระบบ 

5 . โครงการ อบรม

ความเช่ือ สอนคาํสอน 

และการอบรมต่อเน่ือง

ให ้คริสตชนในเขตวดั 

5.1 ตั้งคณะกรรมการกาํหนดหวัขอ้อบรม

ความเช่ือ / ใหค้วามรู้ดา้นคาํสอนแก่

สตับุรุษ / โดยร่วมกบัศูนยค์าํสอน 

(Delivery) 

ปี 2012 - 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชน  

เป้าหมายที่ 2 สร้างและพัฒนาชุมชนวัด 

ยุทธศาสตร์  : 1. วิถีชุมชนวัด เป็นวิธีการหลักและสําคญัที่สุด  โดยต้องจัดให้มีคณะทํางานรับผิดชอบ จัดการ กํากับดูแล 

ติดตามและพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างเป็นข้ันตอน 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1. มุ่งสร้างเอกภาพ 

และปลุกจิตสาํนึกใน

ความเขา้ใจ รวมทั้ง

สร้างผูน้าํในสมาชิก

ของ พระศาสนจกัรทกุ

ระดบั 

1.โครงการ อบรมและ

พฒันากิจกรรมแพร่

ธรรมของกลุ่มต่าง ๆ 

อยา่งมีระบบ ต่อเน่ือง 

และเป็นไปตาม

แผนงาน 

1.1 งานส่งเสริมงานแพร่ธรรมของแต่ละ

กลุ่ม 

1.2 โครงการอบรมอยา่งต่อเน่ืองตาม

แผนงานและจิตตารมณ์ของแต่ละกลุ่ม 

เทอมละคร้ัง 

 

เทอมละคร้ัง 

 

ตามจริง 

 

ตามจริง 

 

2.สนบัสนุนสมาชิก

ของพระศาสนจกัร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู ้

อภิบาล  นกับวช  ครูคาํ

สอนและผูน้าํชุมชน

สร้างและพฒันาชุมชน

วดั 

2.โครงการ สนบัสนุน

ผูอ้ภิบาล  นกับวช  ครู

คาํสอนและผูน้าํชุมชน

เพือ่สร้างความเขม็แขง็

ในดา้นความเช่ือในวดั

และสงัฆมณฑล 

2.1 ระดบัวดั งานส่งเสริมความศรัทธา

ต่อแม่พระ การอ่านพระคมัภีร์ ฯลฯ  

2.2 โครงการจดัอบรมผูน้าํใหมี้ความเช่ือ

ที่เขม็แขง็ 

เทอมละคร้ัง 

 

เทอมละคร้ัง 

 

- 

 

ตามจริง 

 

3 . สนบัสนุนให้

สมาชิกของพระศาสน

จกัรเขา้ใจอยา่งถ่องแท้

ถึงพนัธกิจการ

ประกาศข่าวดี 

3. โครงการ สนบัสนุน

ใหส้มาชิก ทุกคนของ

วดัเขา้ใจอยา่งถ่องแท้

ถึงพนัธกิจการ

ประกาศข่าวดี 

3.1 งานส่งสมาชิกของวดัเขา้สู่การอบรม

ฆรวาสแพร่ธรรม 

3.2 โครงการส่งผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อ  

คริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม /

สถาบนัแพร่ธรรมเพือ่จบเป็นครูคาํสอน 

2 ปีคร้ัง 

 

ปีละคร้ัง 

- 

 

- 

 4. โครงการติดตาม

และพฒันาใหส้มาชิก

สภาอภิบาลระดบัวดั 

และระดบัสงัฆมณฑล 

มีส่วนร่วมในการทาํ

หนา้ที่อยา่งจริงจงั 

4.1 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้ กบัสภา

อภิบาลวดัใหเ้ขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และ

ความมีส่วนรวมในกิจกรรมของวดัอยา่ง

จริงจงั 

4.2 งานประชุมสภาอภิบาลวดั /เขตเพือ่

ติดตามผลการมีส่วนร่วม 

 

3 ปีคร้ัง 

 

 

 

เดือนละคร้ัง 

100,000 

 

 

 

- 

 

 



แผนปฏบิตังิานอภบิาลและประกาศขา่วดี คริสตศกัราช 2011 – 2015  สงัฆมณฑลราชบรีุ หนา้ 11 
 

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน  

เป้าหมายที่ 2 สร้างและพัฒนาชุมชนวัด 

ยุทธศาสตร์ : 2. กําหนดให้มีสภาอภิบาลระดับวัด และมุ่งให้สภาอภิบาลระดับวัด โดยการนําของพระสงฆ์เจ้าอาวาส อีกทั้ง

กลุ่มองค์กร และกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่อย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 5.โครงการส่งเสริมวถีิ

ชุมชนวดั 

5.1 โครงการจดัทีมอบรม (ทีมอาํนวย  

การ,ทีมบริหาร,ทีมดาํเนินการ) พระสงฆ์

และฆราวาส ใหเ้ขา้ใจกระบวนการวถีิ

ชุมชนวดั 

5.2 งานส่งตวัแทนไปอบรมเพือ่มาเป็น

วทิยากร 

5.3 งานพฒันา BEC วดันาํร่อง 

เทอมละคร้ัง 

 

 

 

ตามโอกาส 

 

เดือนละคร้ัง 

100,000 

 

 

 

300,000 

 

50,000 
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แผนงาน 

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และ

ฝ่ายบุคลาภบิาล 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ายบุคลาภิบาล 

เป้าหมายที่ 3 สร้าง และพัฒนาผู้อภิบาล และผู้ร่วมงานอภิบาล 

ยุทธศาสตร์ : 1.การอบรมเพื่อเป็นผู้อภิบาล 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1.ใหบ้ิดามารดา และ

ชุมชนวดั ไดรั้บการ

อบรม 

1 . งานอบรมบิดา

มารดา  และคริสตชน

ในวดัเร่ืองความเช่ือ

และศีลธรรม 

1.1 งานจดัอบรมพอ่บา้น แม่บา้น และ

กลุ่มต่าง ๆ เช่น พลมารี ครูซีโล่ (ระดบั

วดั/เขต) 

เทอมละคร้ัง

(เขต) 

50,000 

2. ปฏิรูปการอบรมใน

บา้นอบรมทุกระดบั 

2 . งานร่วมมือและ

สนบัสนุนการอบรม

ในบา้นเณรเล็กราชบุรี 

2.1 งานส่งเสริมกระแสเรียกการสวด

ภาวนาร่วมกนัในครอบครัว การพาลูก

ไปวดั 

2.2 งานส่งเดก็เขา้ค่ายกระแสเรียก 

2.3 งานดูแลเอาใจใส่สามเณรลูกวดัเม่ือ

กลบัมาพกัผอ่นที่บา้น 

ทุกสปัดาห์ 

 

 

ทุกปี 

ทุกปี 

 

- 

 

 

- 

- 

 

3.สงัฆมณฑล มุ่งให้

ความร่วมมือเตม็ที่ใน

การเตรียมผูใ้หก้าร

อบรมและอาจารย ์

3.งานสงัฆมณฑล มุ่ง

ใหค้วามร่วมมือเตม็ที่

ในการเตรียมผูใ้หก้าร

อบรมและอาจารย์ ที่

บา้นเณรใหญ่ 

3.1 งานร่วมจดัทาํนโยบายและหลกัการ 

3.2 งานติดตามนโยบายและหลกัการ 

ทุกปี 

ทุกปี 

 

- 

- 

4. มีการอบรมต่อเน่ือง

ทีเ่สริมสร้างและ

พฒันาทกัษะผูอ้ภิบาล 

4 . โครงการ อบรม

ต่อเน่ืองเพือ่เสริมสร้าง

และพฒันาทกัษะผู ้

อภิบาล ในดา้นความ

เช่ือและศีลธรรม 

4.1 โครงการ On Going Formation ทุกปี ตามจริง 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ายบุคลาภบิาล 

เป้าหมายที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล 

ยุทธศาสตร์ : 2. การสร้างและพัฒนา คริสตชนเพื่อเป็นผู้ร่วมงานอภิบาล 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1 . รวมสรรพกาํลงั

ของสงัฆมณฑล

ราชบุรี  ในการฝึก  

อบรมเพือ่สร้าง

ผูร่้วมงานอภิบาลที่มี

คุณภาพ 

5.โครงการสร้างทมี

ฝึกอบรมที่

ประกอบดว้ย สงฆ ์

นกับวช และฆราวาส 

ระดบัสงัฆมณฑล และ

ระดบัวดั 

5.1 งานสรรหาพระสงฆ ์นกับวชและ

ฆราวาส ที่มีความพร้อมใหเ้ขา้ร่วมทีม

ฝึกอบรมและดาํเนินการอบรม 

ทุกปี ตามจริง 

2 . ให้ สงัฆมณฑล

ราชบรีุสรรหาและ ส่ง

บุคลากรของตนเขา้รับ

การอบรม ศึกษา 

6.โครงการสรรหาและ

ส่งบุคลากร เขา้ศึกษา

อบรมเพือ่งานอภิบาล 

6.1 สรรหาและส่งบุคลากรที่สนใจเขา้

ศึกษาอบรมเพือ่งานอภิบาลตามแผนงาน

ที่กาํหนดไวเ้ป็นขั้นตอน 

ทุกปี ตามจริง 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ายบุคคลาภิบาล 

เป้าหมายที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล 

ยุทธศาสตร์  : 3. แผนงานและหลักสูตรระยะส้ัน ระยะยาว ในการสร้าง /พัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาลต้องเป็น

รูปธรรม จัดให้มีองค์กรรองรับอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

3 . แผนงานและ

หลกัสูตรระยะสั้น 

ระยะยาว ในการสร้าง /

พฒันาผูอ้ภิบาลและ

ผูร่้วมงานอภิบาล อยา่ง

เป็นรูปธรรม จดัใหมี้

หน่วยงาน  ฝ่าย รองรับ

อยา่งชดัเจนและ

ต่อเน่ือง 

7 . โครงการ จดัทาํ

แผนงานและหลกัสูตร

ระยะสั้น ระยะยาว ใน

การสร้าง / พฒันาผู ้

อภิบาลและผูร่้วมงาน

อภิบาล อยา่ง เป็น

รูปธรรม จดัใหมี้

หน่วยงาน  ฝ่าย รองรับ

อยา่งชดัเจนและ

ต่อเน่ือง 
 
 

7.1 วางแผนการพฒันาบุคลากรอยา่ง

ชดัเจน เช่นในสถาบนัเทววทิยาหลกัสูตร

พเิศษ,โครงการจดัทาํหลกัสูตร 

ทุกปี ตามจริง 
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แผนงาน 
 

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

และฝ่ายสังคม 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และฝ่ายสังคม 

เป้าหมายที่ 4.อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และคริสตชนกลุ่มพเิศษต่างๆ 

ยุทธศาสตร์  : 1. ทีมอภิบาลระดับ     สังฆมณฑลและระดับวัด มีความเช่ือ ความรักและความหวัง พร้อมทั้งมีความรู้ ความ

เข้าใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1 . สร้างทีมอภิบาล

ระดบัสงัฆมณฑล และ 

ระดบัวดัอยา่งจริงจงั

และเป็นรูปธรรม 

1 . โครงการ จดัทีม

อภิบาล และจดัทาํแผน 

งานอภิบาลครอบครัว

ระดบัวดัและระดบั  

สงัฆมณฑล 

1. 1งานจดัทีมอภิบาล /คณะกรรมการ

อบรมดา้นชีวติครอบครัว /เยาวชน /สตรี/

ผูสู้งอาย/ุพลมารี ฯลฯ 

ตามวาระ - 

1 . 2 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสตรี

ระดบัสงัฆมณฑล 

ปีละคร้ัง 20,000 

2.สร้างระบบเครือข่าย

ในการติดตาม ช่วย  

เหลือ และ สนบัสนุน

ทีมงานอภิบาล 

 

 

2 . โครงการ ประชุม

และติดตามงาน

อภิบาลครอบครัว เด็ก 

เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุ

และคริตสชนกลุ่ม

พเิศษต่าง ๆ ระดบั  

สงัฆมณฑล 

2 . 1 โครงการจดัประชุมสมัมนา

ระดบัสงัฆมณฑล 

  

 

2.2 คณะกรรมการผูสู้งอายทุั้งระดบั  

สงัฆมณฑลและระดั บวดั /ผูสู้งอายุ

ตวัอยา่ง /ลูกกต�ัู�ู ไปร่วมงานชุมชน

ผูสู้งอาย ุ

เมษายน 2554 40,000 

 

 

 

2.3 ประชุมคณะกรรมการระดบัสงัฆ

มณฑล 

สามญั 6 คร้ัง

ต่อปี 

ใหญ่ 1คร้ัง 

25,000 

2.4 อบรมฟ้ืนฟูจิตใจคณะกรรมการ

ชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑล ,และ

ระดบัประจาํปี  

ตุลาคม-

พฤศจิกายน 

2554 

65,000 

 

2.5สนบัสนุนใหก้ลุ่ม/ชมรมผูสู้งอาย ุอายุ

จดทะเบยีนเป็นสมาชิกสภาผูสู้งอายแุห่ง

ประเทศไทย 

ตลอดปี 5,000 

 

  2 . 6 จดทะเบียนเป็นองคก์ร

สาธารณประโยชน์ 

ตลอดปี 

  2 . 7 คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ        

สงัฆมณฑลเขา้ร่วมการประชุม Caritas 

Thailand 

มิถุนายน-

ธนัวาคม 2554 

6,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  2 . 8 คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ

ระดบัสงัฆมณฑล / วดัไ ปร่วมการ

ประชุมสมัมนาประจาํปี ของ

คณะอนุกรรมการเพือ่ผูสู้งอาย ุ

พฤศจิกายน 

2554 

21,000 

  2.9 ตรวจร่างกายผูสู้งอาย ุ ตามแผน 5,000 

  2.10 ติดตาม- เยีย่มเยยีน- ขยายเครือข่าย

ผูสู้งอายตุามวดัต่าง ๆ 

ตามแผน 25,000 

  2 . 11 ปรับปรุงทะเบียนผูสู้งอายใุน      

สงัฆมณฑลราชบุรี 

ปีละคร้ัง 5,000 

 

  2.12 จดัการประชุมคณะกรรมการสตรี

คาทอลิก 

4 คร้ังต่อปี 20,000 

  2.13 ประสานงาน ตลอดทั้งปี 5,000 

  2.14 การเยีย่มเยยีน- ขยายเครือข่ายตาม

วดัต่าง ๆ  

ตลอดทั้งปี 10,000 

  2.15 การบรรเทาใจและฟ้ืนฟูจติใจ 

เยาวชนหญิงในสถานพนิิจ 

ตลอดทั้งปี 5,000 
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ฝ่ายอภิบาลคริสตชนและฝ่ายสังคม 

เป้าหมายที่ 4.อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุและคริสตชนกลุ่มพิเศษต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ : 2. แผนงานอภิบาลระดับสังฆมณฑลและวัด 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1 .  เนน้การอภิบาล

ครอบครัว เดก็ เยาวชน 

สตรี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การอบรมเตรียมสู่

ชีวติครอบครัวและการ

อภิบาลครอบครัว

ต่อเน่ือง 

3 . โครงการ อภิบาล

ครอบครัว เดก็ เยาวชน 

สตรี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การอบรมเตรียมสู่

ชีวติครอบครัวและการ

อภิบาลครอบครัว

ต่อเน่ือง 

3.1 งานอบรมเตรียมสู่ชีวติครอบครัว

และการอภิบาลครอบครัว 

ตามแผน ตามจริง 

2 . เนน้ใหแ้ผนงาน

อภิบาล  สนองตอบต่อ

ส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้นใน

สภาพสงัคมปัจจุบนั 

4 . โครงการ จดัทาํ

แผนงานอภิบาล ระดบั   

สงัฆมณฑลที่ สนอง  

ตอบต่อส่ิงใหม่ที่เกิด  

ขึ้นในสภาพสงัคม

ปัจจุบนั 

4.1 โครงการจดัตั้งทีมวจิยังานอภิบาล

ของสงัฆมณฑล เพือ่วางแผนจดัทาํ

แผนงานอภิบาล 

ปี 2012 100,000 

4.2 เขา้ร่วมการสมัมนาสตรีคาทอลิก

ระดบัชาติ 

1 คร้ังต่อปี 10,000 
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แผนงาน 

ฝ่ายงานธรรมทูต 
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ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 5 ประกาศและแบ่งปันข่าวด ี

ยุทธศาสตร์ : 1. สมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องกล้าเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีด้วยชีวิต 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

1.ฟ้ืนฟูการเจริญชีวติ  

คริสตชน ดว้ยการ

อบรมความเช่ือ และ

ความรู้อยา่งลึกซ้ึงและ

ต่อ เน่ือง 

1.โครงการอบรมผูน้าํ  

คริสตชน 

1.1 พฒันาบุคคลากรหน่วยประกาศ

พระวรสาร 

1.2พฒันาบุคลากรศูนยค์ริสตศ์าสนา

ศาสตร์ 

1.3อบรมครูคาํสอน 

1.4อบรมครูคาทอลิก 

1.5อบรมขา้ราชการครูคาทอลิกใหเ้ป็นผู ้

แพร่ธรรม 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตุลาคม 

ตุลาคม 

กนัยายน 

80,000 

 

80,000 

 

60,000 

60,000 

20,000 

 2. โครงการคาํสอน 

Delivery 

2.1 คาํสอนทางไปรษณีย ์

2.2 คาํสอน Delivery 

ตลอดไป 

ตลอดไป 

100,000 

- 

 3.โครงการอบรมฟ้ืนฟู

จิตใจ 

3.1 อบรมฟ้ืนฟูจิตใจฆราวาสแพร่ธรรม

ทุกรุ่น 

3.2 ฟ้ืนฟูจิตใจครูคาํสอนและครู

คาทอลิก 

ตุลาคม 

 

ตุลาคม 

50,000 

 

50,000 

2. ใหค้วามสาํคญัอยา่ง

จริงจงัในการติดตาม 

คริสตชนที่ละเลย

ความเช่ือและ/หรือ ละ

ทิ้งการปฏิบติัศาสนกิจ 

4. งานติดตามคริสต

ชนทีล่ะเลยความเช่ือ

และ /หรือละทิ้งการ

ปฏิบติัศาสนกิจในแต่

ละวดั 

4.1 งานเยีย่มเยยีนคริสตชน 

4 . 2 คาํสอนเด็กคาทอลิกตามวดัที่

ห่างไกล 

4.3 คาํสอนภาคฤดูร้อน 

 

4.4 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รอบครัว   

คริสตชนมีความเช่ือมัน่คงท่ามกลาง

กระแสของวตัถุนิยม โดยปฏบิติั

ศาสนกิจอยา่งศรัทธา 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

มีนาคม-

เมษายน 

ตลอดปี 

 

 

100,000 

- 

 

570,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตังิานอภบิาลและประกาศขา่วดี คริสตศกัราช 2011 – 2015  สงัฆมณฑลราชบรีุ หนา้ 22 
 

ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 5 ประกาศและแบ่งปันข่าวด ี

ยุทธศาสตร์ : 2.งานธรรมทูตเป็นธรรมชาติของพระศาสนจักร และเป็นพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระคริสตเจ้าเพื่อความ

รอดพ้นของมนุษย์ทุกคน 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 5. โครงการอบรมเพื่ อ

ปลูกจิตสาํนึก           

จิตตารมณ์ธรรมทตู  

แก่สมาชิกของแต่ละ

วดัและสถานศึกษา 

5 . 1 ปลุกจิตสาํนึกพอ่- แม่ ใหเ้ห็น

ความสาํคญัในการอบรมบุตรหลานใน

เร่ืองความเช่ือ และศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 

5.2 ชุมนุมยวุธรรมทูต 

 

5.3 ชุมนุมครูคาํสอน 

ตลอดปี 

 

 

ธนัวาคม-

มกราคม 

มกราคม 

- 

 

 

35,000 

 

50,000 

 6. งานส่งเสริมกระแส

เรียก 

6.1 อบรมเดก็ใหเ้ป็นยวุธรรมฑตู กรกฎาคม 40,000 

 7. งานรวบรวมและ

แบ่งปันทรัพยากรเพือ่

งานธรรมฑตูระหวา่ง

วดัและสงัฆมณฑล 

7.1 ใหค้วามรู้ความเช่ือผา่นทางส่ือต่าง ๆ 

7.2 ใหบ้ริการและแนะนาํขอ้มูลทาง

ศาสนา 

7.3 สนบัสนุนใหว้ดัและโรงเรียนเป็น

ฐานและสนามแพร่ธรรม 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

10,000 

- 

 

- 

 8 . โครงการจดัทาํ

แผนงานธรรมฑตูและ

หลกัสูตรอบรมระยะ

สั้น และระยะยาว โดย

มุ่นเนน้เทววทิยาเร่ือง

ความเป็นหน่ึงเดียว 

8.1 อบรมฆราวาสแพร่ธรรม 

8.2 อบรมพระสงฆเ์ร่ืองงานธรรมทตู 

8.3 อบรมผูน้าํยวุธรรมทูต 

8.4 ส่งบุคลากรเรียนทั้งในและนอก

ประเทศ 

ตลอดปี 

ตุลาคม-

ธนัวาคม 

กรกฎาคม 

ตลอดปี 

320,400 

100,000 

25,000 

200,000 
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ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 7 คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์ และการเข้าสู่วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์  : 1. คริสตชนคาทอลิกต้องเป่ียมด้วยความเช่ือ ความรัก และความหวังที่มั่นคง มีชีวิตจิตที่ลึกซ้ึง มีความรู้ด้าน    

พระคมัภีร์ เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1 .  สร้างทีมผูรั้บผดิ  

ชอบประจาํสงัฆ

มณฑล อยา่งจริงจงั 

1. โครงการสร้างทมี

ผูรั้บผดิชอบประจาํ

สงัฆมณฑลพร้อมแผน 

ปฏิบติังาน 

1.1 จดัทาํแผนงานรองรับทิศทางอภิบาล

สงัฆมณฑลและแผนงานระดบัชาติ 

1.2 งานสรรหาผูเ้ป็นแต่ละวดั 

1.3 โครงการอบรมผูน้าํศาสนสมัพนัธ ์

1.4 งานประชุมประจาํเดือน 

1.5 งานขวญักาํลงัใจ  เยีย่มเยอืนเจบ็ป่วย

,มิสซา สมาชิกผูล่้วงลบั และสงัสรรค์

ประจาํปี 

กุมภาพนัธ2์012 

 

มกราคม2011 

เมษายน 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

1,500 

 

- 

15,000 

24,000 

15,000 

2. จดัการอบรมและ  

ศึก ษาวจิยัใหมี้ ความ

เช่ียว ชาญและมีผู ้  

เช่ียวชาญรวมทั้งจั ดทาํ

คู่มือหรือแนวทางการ

ทาํงานดา้น คริสต  

ศาสนจกัรสมัพนัธ์  

ศาสนสมัพนัธแ์ละการ

เขา้สู่วฒันธรรมรวมทั้ง

มีการติดตามประเมิน  

ผลอยา่งต่อเน่ืองและ

จริงจงั 

2 . โครงการอบรม

สมัมานาและศึกษา  

วจิยัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.1 โครงการอบรมประจาํปี 

2 . 2 โครงการอบรมเยาวชนศาสน

สมัพนัธ ์

2. 3 โครงการอบรมศาสนสมัพนัธ์

ระดบัชาติ 

2 . 4 โค รงการศึกษาวจิยังานศาสน

สมัพนัธ ์

เมษายน 

กรกฎาคม 

 

พฤศจิกายน 

 

ตลอดปี 

60,000 

20,000 

 

50,000 

 

30,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 3. โครงการจดัทาํคู่มือ

แนวทางการทาํงาน

ดา้นคริสตศาสนจกัร

สมัพนัธศ์าสนสมัพนัธ์

และการเขา้สู่          

วฒันธรรม รวมทั้งมี

การติดตามประเมินผล

อยา่งต่อเน่ืองและ

จริงจงั 

3.1 โครงการจดัทาํคู่มือแนวปฏิบติัเม่ือ

เขา้ร่วมในพธีิกรรมพีน่อ้งศาสนาอ่ืน ๆ  

3 . 2 โครงการจดัทาํคู่มือการเขา้ สู่

วฒันธรรม 

3.3 งานติดตามและประเมินผล 

ปี 2002 

 

ปี 2003 

 

ตลอดปี 

30,000 

 

30,000 

 

- 
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ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 7 คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์ และการเข้าสู่วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ : 2. เสวนากับพี่น้องคริสตสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 4. โครงการเสวนากบั

พีน่อ้งคริสตชนต่าง

นิกาย 

4.1 โครงการภาวนาเพือ่เอกภาพ 

4.2 งานประชุมประจาํ 3 เดือน 

 

4.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

4.4 งานกิจกศุล ช่วยเหลือสงัคม 

4.5 งานเยีย่มเยยีนคริสตมาส และวนั

ฉลองต่าง ๆ  

กุมภาพนัธ ์

พ.ค/ส.ค/พ.ย/

ก.พ 

สิงหาคม 

พฤษภาคม 

ตลอดปี 

20,000 

5,000 

 

30,000 

10,000 

10,000 

 5.โครงการเสวนากบัพี่

นอ้งต่างความเช่ือ 

5.1 โครงการถวายพระพรพระบาท  

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

5.2 งานเยีย่มเยยีนผูน้าํศาสนาวนัคริสต

มาส, เยีย่มเยยีนระหวา่งการสมัมนาและ

เยีย่มเยยีนในโอกาสต่าง ๆ  

5.3 กิจกรรมร่วมงานในงานพธีิกรรม

และประเพณีต่าง ๆ ของพีน่อ้งพทุธ และ

มุสลิม 

5 . 4 ส่งสาสนแ์สดงความยนิดี วนั            

วสิาขบูชาและส้ินเดือนถือศีลอด      

(รอมฎอม) 

5.5 กิจกรรมภาวนาวนัสนัติภาพโลก 24 

ตุลาคม ที่แก่งกระจาน เพชรบุรี 

5.6 ประสานงานกบั หน่วยงานต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง 

พฤศจิกายน 

 

ธนัวาคม 

 

 

ตลอดปี 

 

 

มิถุนายน/

ตุลาคม 

ตุลาคม 

 

ตลอดปี 

50,000 

 

15,000 

 

 

10,000 

 

 

6,000 

 

3,000 

 

- 
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ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 9 เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ยุทธศาสตร์ : 1. พระศาสนจักรจําเป็นต้องใช้ส่ือ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อประกาศข่าวดีด้วยความรอบคอบ 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1. มุ่งใหผู้อ้ภิบาลของ

พระศาสนจกัรไดรั้บ

การอบรม ใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจและ

ตระหนกัอยา่งจริงจงั

ในเร่ืองการส่ือสาร

และเทคโนโลยสีมยั  

ใหม่และสามารถเลือก 

ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม 

1.โครงการใหค้วามรู้

เร่ืองส่ือและ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

1.1 โครงการอบรมอาสาสมคัร ดา้น

เทคโนโลยเีคร่ืองเสียงและวดีีทศัน์ 

1.2 โครงการอบรมการบนัทึกเสียง 

ธนัวาคม 

 

ตุลาคม 

3,000 

 

3,000 

2.โครงการอบรมผูน้าํ

หน่วยงานในเร่ืองส่ือ

และเทคโน โล ยเีพื่อ

การประกาศข่าวดี 

2.1โครงการอบรมทาํเวบ็ ไซต์  เพือ่การ

ประกาศ 

2.2 โครงการอบรมผูน้าํหน่วยงานดา้นส่ือ

และเทคโนโลย ี 

เมษายน 

 

กนัยายน 

10,000 

 

5,000 

2. ส่งเสริมใหส้มาชิก

ของพระศาสนจกัร

รู้เท่าทนัส่ือ เห็น

ความสาํคญัของส่ือ

ศึกษา สามารถเป็น

มโนธรรมใหแ้ก่สงัคม 

3.โครงการใหค้วามรู้

ผา่นส่ือในเร่ืองส่ือ

ศึกษาและรู้เท่าทนัส่ือ

จนสามารถมีมโน

ธรรมที่ถูกตอ้ง 

3.1 งานใหค้วามรู้ดา้นส่ือ และคุณธรรม

ฝ่ายวทิย ุและเวบ็ไซต ์ 

3.2 งานติดตามส่ือที่เป็นอนัตรายต่อเด็ก

และเยาวชน 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

- 

 

- 

 

3. สร้างบุคลากรที่มี

ความสามารถระดบั  

สงัฆมณฑล ในการ

ผลิตส่ือที่ดี มีคุณภาพ

สร้างสรรค ์และถูก  

ตอ้งตามหลกัความ

เช่ือและขอ้คาํสอน 

และตอบสนองความ

ตอ้งการของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

4 . โครงการพฒันา

เจา้หนา้ที่ส่ือใหมี้

คุณภาพสร้างสรรค์

และถูกตอ้งตามหลกั

ความเช่ือและขอ้คาํ

สอน 

4.1 โครงการศึกษาดูงานประจาํปี 

4.2 โครงการสมัมนาระดบัชาติ 

ธนัวาคม 

มกราคม 

20,000 

20,000 

5 . โครงการสร้าง

นวตักรรมและส่ือใหม่

ทุก 2 ปีเพือ่ประกาศ

ข่าวดี 

5 .1 งานติดตามนวตักรรม เพือ่การ

ประกาศ 

5.2 โครงการอบรม นวตักรรมเพือ่การ

ประกาศ 

5.3 โครงการผลิตเพือ่การประกาศ 

ตลอดปี 

 

กุมภาพนัธ ์

 

ตลอดปี 

- 

 

10,000 

 

30,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 6. งานพฒันาส่ือ วทิย ุ

ใหค้รอบคลุมกลุ่ม เป้า 

หมายในสงัฆมณฑล 

6.1 งานติดตามการกระจายเสียงในพื้นที ่

6.2 งานจดัทาํเวบ็ไซต ์สถานีวทิย ุ

ตลอดปี 

ตลอดปี 

5,000 

10,000 

 7 . งานพฒันาสาร     

สงัฆมณฑลและเวบ็  

ไซตส์งัฆมณฑลให้

เขา้ถึงสมาชิกทกุคน

ในสงัฆมณฑล 

7.1 งานจดัทาํวรสารสงัฆมณฑล ทกุ 3 

เดือน 

7.2 งานสาํรวจความต้องการของสมาชิก 

และประเมินผล 

7.3 งานทาํเวบ็ไซต ์

ตลอดปี 

 

ธนัวาคม 

 

ตลอดปี 

120,000 

 

3,000 

 

36,000 
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ฝ่ายงานธรรมทูต 

เป้าหมายที่ 9 เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ยุทธศาสตร์  : 2. ผลิตรายการ ให้ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับส่ือมวลชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 8. โครงการผลิตราย  

การใหค้วามร่วมมือ 

และสร้างเครือข่ายกบั

ส่ือมวลชนต่าง ๆ เพือ่

ส่งเสริมสนบัสนุน

คุณค่าและวฒันธรรม

อนัดีงามของสงัคม 

8 .1 งานประสานกบัส่ือมวลชนใน     

สงัฆมณฑล 

8 . 2 งานประสานกบัส่ือมวลชน

ระดบัชาติ 

8.3 งานร่วมมือเครือค่ายวทิยคุาทอลิก 

8.4 งานจดัทาํวดีีทศัน์ประวติัวดัใน     

สงัฆมณฑล 

 - 

 

- 

 

- 

30,000 
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แผนงาน 

ฝ่ายอบรมศึกษา 
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ฝ่ายอบรมศึกษา 

เป้าหมายที่ 6 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์  : 1. สถานศึกษาคาทอลิกได้รับการปฏิรูปจริงจัง  และเปิดใจ ให้เป็นสนามแห่งการอบรม  และเป็นฐานแห่งการ

ประกาศข่าวดใีนบริบทของสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1.ใหก้ารศึกษาอบรม

ผูบ้ริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ในเร่ืองคุณค่าและ

ความหมายที่แท้  จริง

ของการเป็นสถาน  

ศึกษาคาทอลิก ในการ

ผสมผสานวฒันธรรม

กบัความเช่ือและความ

เช่ือกบัชีวติ 

1 . โครงการ ใหก้าร  

ศึกษาอบรมผูบ้ริหาร

ครู และบุคคลกร 

- อบรมผูบ้ริหารครู

และบุคลากรเร่ือง

การศึกษาคาทอลิก 

- จดัทาํคู่มือการบริหาร

โรงเรียนคาทอลิก /

มาตรฐานงาน 

1.1 การจดัอบรมผูบ้ริหาร ครู และ

บุคลากรเร่ืองการศึกษาคาทอลิก คุณค่า

พระวรสาร 

ตุลาคม-มีนาคม 

 

 

100,000 

 

 

1.2 มาตรฐานและคู่มือการบริหาร

โรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี 

ตุลาคม-

กุมภาพนัธ ์

20,000 

 

2 . ทาํใหคุ้ณค่าของ

พระวรสาร ศีลธรรม 

คุณธรรมจริยธรรม จิต

อาสาและชีวติภาวน า

อยูใ่นบรรยากาศ  การ

เรียนการสอนและใน

ทุกกิจกรรม 

2 . โครงการ ทาํให้

คุณค่าของพระวรสาร 

- บูรณาการคุณค่า

พระวรสารในทกุสาระ

การเรียนรู้ 

- การสร้างบรรยากาศ

ของการภาวนา สงบ 

เงียบ 

- กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนและกิจกรรมอ่ืน 

ๆ สร้างเสริมจิตอาสา 

- การจดับรรยากาศ 

พธีิกรรม กิจกรมทาง

คริสตศ์าสนา 

- การ สอนคาํสอนใน

โรงเรียน 

2.1 การจดัการอบรมการบูรณาการคุณค่า

พระวรสารสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 

2.2 งานการดาํเนินบรรยากาศคาทอลิก

ในโรงเรียน 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 

2.3 รายงานการดาํเนินงาน กุมภาพนัธ ์ 1,000 

2.4 รายงานการดาํเนินงาน กุมภาพนัธ ์ 1,000 

2.5 รายงานการจดัการเรียนคาํสอน กุมภาพนัธ ์ 1,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

3.ผูป้กครองและ

ผูบ้ริหารโรงเรียนจดั

ใหเ้ด็กคาทอลิกทุกคน

ไดรั้บการศึกษาอบรม 

และไดเ้รียนคาํสอนใน

โรงเรียนคาทอลิก 

3.โครงการ ผูป้กครอง

และผูบ้ริหารจดัใหเ้ด็ก

คาทอลิกทุกคน 

- สนบัสนุนใหเ้ด็ก

คาทอลิกทุกคนเรียน

ในโรงเรียนคาทอลิก 

3.1 รายงานจาํนวนนกัเรียนคาทอลิก

เรียนในโรงเรียน 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 

4.จดัใหมี้ฝ่ายจิตตา      

ภิบาลในสถาน  ศึกษา

คาทอลิก เพือ่ทาํหนา้ที่

ช่วยงานอภิบาลใน

สถานศึกษา ครอบครัว 

วดัและชุมชน 

4.โครงการจดัใหมี้ฝ่าย

จิตตาภิบาล 

- กาํหนดฝ่ายจิตตา       

ภิบาลในโครงสร้าง

โรงเรียน 

- จดัทาํคู่มือการ

ดาํเนินงาน         จิต

ตาภิบาล 

4.1 รายงานการดาํเนินงานจิตตาภิบาล กุมภาพนัธ ์ 1,000 

4.2 คู่มือการดาํเนินงานจิตตาภิบาล

โรงเรียนในสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี 

ตุลาคม-

กุมภาพนัธ ์

30,000 

5.จดัใหมี้ครูจิตตาภิ

บาลในสถานศึกษา

คาทอลิก ในจาํนวนที่

มีอตัราส่วนสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบั

จาํนวนนกัเรียน 

5.โครงการ จดัใหมี้ครู

จิตตาภิบาล 

- กาํหนดตาํแหน่งครู

จิตตาภิบาลและ

พฒันา 

5.1 แบบสาํรวจตาํแหน่งครูจิตตาภิบาล กุมภาพนัธ ์ 1,000 

6.จดั ใหมี้การสอน

คุณธรรม จริยธรรม ฯ

โดย  อาศยัคุณค่าแห่ง

พระวรสาร สาํหรับ

สถานศึกษาคาทอลิก  

6.  โครงการ จดัใหมี้

การสอนคุณธรรม 

- จดัการเรียนวชิา

คริสตศ์าสนาและ

จริยธรรมคริสต ์

-  บรูณาการจริยธรรม

คริสตใ์นการอบรม

ตามคุณค่าพระวร

สาร 

6.1 รายงานการจดัการเรียนการสอน

คริสตศาสนา 

กุมภาพนัธ ์ 1,000 

6.2 การอบรมครูสอนวชิาคริสตศาสนา มิถุนายน 50,000 

6.3 การจดัการอบรม และการ

ประเมินผลการดาํเนินการ 

ตุลาคม -

กุมภาพนัธ ์

50,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

7.จดัใหมี้การอบรม

เร่ืองส่ือศึกษา สิทธิ

มนุษยชน สนัติศึกษา 

เพศศาสตร์ศึกษาและ

นิเวศวทิยา 

7.โครงการ จดัใหก้าร

อบรมเร่ืองส่ือ 

- บูรณาการในการ

เรียนตามธรรมชาตก

ลุ่มสาระ 

7. 1 การอบรมเร่ืองส่ือศึกษา สิทธิ

มนุษยชน สนัติศึกษาเพศศาสตร์ศึกษา 

นิเวศวทิยา ตามคาํสอนคริสตศาสนา 

ตุลาคม-

กุมภาพนัธ ์

20,000 
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ฝ่ายอบรมศึกษา 

เป้าหมายที่ 6 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์ : 2. สถานศึกษาคาทอลิกมีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้รอโอกาสในรูปแบบต่าง  ๆด้วย 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1.ทุนการศึกษาใหเ้ด็ก

ดอ้ยโอกาส 

8 . โครงการ จดั

ทุนการศึกษาใหเ้ด็ก

ดอ้ยโอกาส 

8.1 รายงานการใหทุ้นการศึกษา กุมภาพนัธ ์ 1,000 
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แผนงาน 

ฝ่ายสังคม 
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ฝ่ายสังคม 

เป้าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้สังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ : 1. คริสตชนตระหนักในพระพรแห่งความรักที่สมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า ปฏิบัติพันธกิจรัก-รับใช้ เคารพ และคนื

ศักดิ์ศรีให้เพื่อนมนุษย์ สังคม โลกและส่ิงสร้าง รับรู้ถึงความทุกข์ยากของสังคม. 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1. เพือ่เป็นมโนธรรมที่

ถูกตอ้งแทจ้ริง เป็นตน้  

แบบทางดา้นธรร ม 

อภิบาลและมีส่วนร่วม

อยา่งแขง็ขนั ในดา้น

เศรษฐกิจ การเมือง 

สงัคม  การดูแลและ

รักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1 . โครงการ ใหก้าร  

ศึกษา ความรู้ดา้น

สงัคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ ที่อยูบ่น

พื้นฐานของศาสนา 

วฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม

และศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์

1.1 กิจกรรมอบรมทกัษะ การอยูใ่น

สังคมอยา่งมีศกัด์ิศรี กลุ่มเป้าหมาย เดก็

และเยาวชนในสถานพนิิจ จาํนวน 80 

คน 

ตลอดปี 18,000 

1.2 กิจกรรมอบรมและฟ้ืนฟูประเพณี 

วฒันธรรมชุมชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม

ชาติพนัธุ ์ 2 หมู่บา้น (ม .หนองบาง จ .

กาญจนบุรีและม.วงัโค จ.ราชบุรี) 

ตลอดปี 6,000 

1.3 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

- สมัมนาพนกังานภายในศูนยส์งัคม

พฒันา 

- พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นสงัคมใน

ประเด็นต่าง ๆ  

- พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร จาํนวน 

ตลอดปี 94,000 

1.4 กิจกรรมอบรมเด็กทุนการศึกษา (ทุก

ประเภท) จาํนวน 70 คน จาก 3 อาํเภอ 2 

จงัหวดั (จ.กาญจนบุรี ,จ.ราชบุรี) 

ปีละคร้ัง 29,000 

1 . 5 การพฒันาศกัยภาพเวชบุคคล

คาทอลิก สงัฆมณฑลราชบุรี 

 15,000 
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ฝ่ายสังคม 

เป้าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้สังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ : 2.จัดให้มีแผนงานด้านสังคม ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

และจัดให้มีวัดนําร่องในเร่ืองงานด้านสังคมด้วย 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1.แผนงานดา้นสงัคม

ระดบัสงัฆมณฑล และ

ระดบัวดั โดยจดัใหมี้

ผูรั้บผดิ  ชอบอยา่งเป็น

รูปธรรมชดัเจน และ

จดัใหมี้วดันาํร่องใน

เร่ืองงานดา้นสงัคม

ดว้ย 

1 . งานส่งเสริม 

สนบัสนุนสงเคราะห์

และพฒันาเพือ่น

มนุษย ์

1 .  โครงการเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

กลุ่มเป้าหมาย 6 แห่ง ประกอบดว้ย

กิจกรรมดงัน้ี 

- เยาวชนเกษตร (ม.ดอนโพ จ .ราชบุรี 

และม.รางหวา้ จ.กาญจนบุรี) 

- ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรกรรมย ัง่ยนื

จาํนวน 2 แห่ง (ม.ดอนโพ จ.ราชบรีุ และ

ม.รางหวา้ จ.กาญจนบุรี) 

- MOU. ความร่วมมือระหวา่ง

สถาบนัอุดมศึกษาและศูนยส์งัคมพฒันา 

- การพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย 

ตลอดปี 24,000 
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ฝ่ายสังคม 

เป้าหมายที่ 8 พันธกิจรัก-รับใช้สังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ : 3.ส่งเสริมกิจกรรมคาทอลิกแพร่ธรรม เช่น เครดิตยูเนียน สมาคมนักบุญ วินเซน เดอ ปอล และกิจการช่วยเหลือ

สังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1 . ส่งเสริมกิจกรรม

คาทอลิกแพร่ธรรม ที่มี

ในสงัฆมณฑลราชบุรี 

1.สงัคมโลกและส่ิง

สร้างในกระบวนการมี

ส่วนร่วมที่เขม็แขง็

และย ัง่ยนื 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคั ร

เพือ่ผูด้อ้ยโอกาส (คนสูชี้วติ ) เป้าหมาย 

อาสาสมคัรในชุมชน 6 แห่ง (ม.หนอง

บาง,ม.นามกุย,ม,พถุ่อง จ.กาญจนบุรี , ม.

วงัโค ม .บา้นฆอ้ง ,ม.ไทรงาม จ .ราชบุรี ) 

ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 

- พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรดา้นการ

เขียนโครงการ การเขียนรายงาน การ

ประสานงานฯลฯ 

- กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กบั

ผูด้อ้ยโอกาสในประเด็นต่าง ๆ  

- ติดตามและประสานงาน 

ตลอดปี 27,4000 

  2. โครงการศูนยป์ระสานงานอาสาสมคัร

เพือ่คนไร้สญัชาติ เป้าหมาย เพือ่

ช่วยเหลือดา้นสุขภาพอนามยักบักลุ่มคน

ไร้สญัชาติ 9 พื้นที่ (ม .วงัโค , ม .หว้ย

กระวาน , ม.หว้ยผาก ,ม .โป่งแหง้ , ม .

หนองตาดั้ง ,ม.พรุะกาํ ,ม.ท่ากลุา ,ม.ทุ่ง

เศรษฐี,ม.หว้ยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี) 

ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 

-กิจกรรมออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที่

จาํนวน 6 หมู่บา้น จาํนวน 600 คน 

- กิจกรรมส่งคนป่วยหนกั รับการรักษา

กบัแพทยเ์ฉพาะดา้น และติดตามผล 

จาํนวน 25 คน 

- กิจกรรมอบรม สาํหรับเดก็พกิารดา้น

ร่างกาย จาํนวน 14 คน 

ตลอดปี 256,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  3.โครงการสานรัก สานฝัน สานสมัพนัธ ์

สานสายใย กลุ่มเป้าหมาย เดก็และ

เยาวชนในสถานพนิิจ ประกอบดว้ย

กิจกรรมดงัน้ี 

- อบรมทกัษะดา้นคุณค่า ศกัด์ิศรี ของ

ตนเองและผูอ่ื้น 

- อบรมดา้นอาชีพ 

- กิจกรรมส่งความสุขเทศกาลคริสตมาส

และปีใหม่ 

- กิจกรรมพอ่แม่อุปถมัภ ์

 12,500 

  4. โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย 

4 ชุมชน (ม.หนองบาง จ .กาญจนบุรี ,ม.

ลานคา,ม.ไทยประจนั,ม.หินสี จ .ราชบุรี) 

จาํนวน  200 คน ประกอบดว้ยกิจกรรม

ดงัน้ี 

- อบรมความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ภยัพบิติัทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภยั

ที่เกิดจากมนุษย ์ 

- กิจกรรมป้องกนัภยัในระดบัชุมชน 

- จดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัภยั 

ประสานงานกบัสาํนกังานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัประจาํจงัหวดั 

- ประชุมคณะกรรมการป้องกนัภยัชุมชน 

-ติดตามและประสานงาน 

ตลอดปี 108,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  5 .  โครงการศูนยส์งัคมพฒันายอ่ย 

จาํนวน 3 เขต (อ.สวนผึ้ง จ .ราชบุรี ,อ.

ทองผาภูมิ ,อ .ศรีสวสัด์ิ จ .กาญจนบุรี ) 

จาํนวน 13 คน บทบาทหนา้ที่ติดตาม

และประสานงานร่วมกบัเจา้หนา้ที่ศูนย์

สงัคมพฒันาฯราชบุรี 

ตลอดปี 48,000 

 

 

 

 

 

  6. โครงการทุนการศึกษาเดก็และเยาวชน

จาํนวน 294 ทุน (294 คน) จากพื้นที่ 

- จ.ราชบุรีประกอบดว้ย ม .ไทรงาม ,ม.

หว้ยคลุม,ม.ท่ากลุา,ม.ท่ามะขาม,ม.ตะโก

ล่าง,ม.บ่อหวี,ม.ดว้ยกระวาน ,ม.วงัโค ,ม.

โป่งแหง้,ม.หว้ยนํ้ าหนกั,ม.ทุ่งตาล 

- จ.เพชรบุรี ประกอบดว้ย ม.ท่ายาง 

- จ.กาญจนบุรี ประกอบดว้ย ม .พถุ่อง,ม.

นามกุย ,ม.ดงโคร่ง ,ม.หนองบาง ,ม.กุ่ย

แหย่ ,ม.หาดแตง ,ม.ตน้มะพร้าว ,ม.แม่

กระบุง ,ม.นํ้ ามุด ,ม.ถํ้าพระธาตุ ,ม.พตุะ

เฮียง ,ม.ปลายดินสอ ,ม.นํ้ าตกบา้นหว้ย

ขม้ิน ,ม.เขาโจด ,ม.องจุ ,ม.นาสวน ,ม.อง

สิต,ม.ดงเสลา,ม.องเผาะ 

- จ.สุพรรณบุรี ประกอบดว้ย ม .วงัยาว 

- ทุนจากการรณรงคจิ์ตตารมณ์หมาพรต

ในโรงเรียน จาํนวน 205 ทุน 

กิจกรรมประกอบดว้ย 

- ทุนจากองคก์ร ANZWC จาํนวน 23 

ทุน 

- ทุนจากมูลนิธิเด็กกลุ่มแม่นํ้ าโขง 

จาํนวน 66 ทุน 

ตลอดปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,000 

 

80,500 

 

587,300 

  7. กิจกรรมศูนยเ์ด็กเล็กบา้นท่ากุลา 

กลุ่มเป้าหมาย เดก็เลก็ก่อนวยัเรียน 

ตลอดปี 120,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  8. โครงการช่วยเหลือดา้นสถานะบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย คนไร้สญัชาติ พื้นที่ตาํบล

ตะนาวศรี อ.ส่วนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ตลอดปี 20,000 

 

 

  9. โครงการแนวทางการแกไ้ขปัญหาการ

ล่มสลายทางประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติ 

ความเช่ือดัง่เดิมโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบา้น (บนความร่วมมือระหวา่ง

ศูนยส์งัคมพฒันาฯ ,สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนงานวจิยัทอ้งถิ่น (สกว .) และ

ชุมชน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ม.ดงเสลา และม .อง

เผาะ 

ตลอดปี 200,000 

  10 . โครงการแนวทางการฟ้ืนฟู

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพือ่การดูแล

รักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บา้นแม่กระบุง (บนความร่วมมือระหวา่ง

ศูนยส์งัคมพฒันาฯ ,สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนงานวจิยัทอ้งถ่ิน (สกว .) และ

ชุมชน 1 แห่ง คอื ม.แม่กระบุง) 

ตลอดปี 100,000 

  11 . โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยั

การคา้มนุษยใ์นรูปแบบของความ

ร่วมมือ ศูนยป์ฏิบติัการคา้มนุษย์

ภาคเอกชน 

ตลอดปี 10,000 

  12 . โครงการการพฒันาศกัยภาพเวช

บุคคลคาทอลิก กิจกรรมประกอบดว้ย 

- ออกหน่วยพยาบาลใหบ้ริการตรวจวดั

ความดนัโลหิตและใหค้าํปรึกษาดา้น

สุขภาพและใหก้ารปฐมพยายาบาล

เบื้องตน้ 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามยักบัคณะ

นกับวชหญงิและนกัเรียนค่ายคาํสอน 

ตลอดปี 60,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  - กิจกรรมเยีย่มบา้นชุมชนวดัเขาพระ      

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

- กิจกรรมพฒันาจิต ประกอบอบรมฟ้ืนฟู

จิตใจ คณะกรรมการเวชบุคคลฯและ

ประชุมสามญัประจาํปีและฟ้ืนฟูจิตใจ

มวลสมาชิก 

- กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

- กิจกรรม แบ่งปันนํ้ าใจ 

  

 4.โครงการใหค้วามรู้ 

คาํสอนดา้นสงัคมของ

พระศาสนาจกัร    

คริสตชนในสงัฆ

มณฑลและในสถาน

การศึกษา 

- สมัมนาฝ่ายสงัคม 

- ประชุมกรรมการอาํนวยการงานดา้น

สงัคม 

- โครงการรณรงคม์หาพรตทั้งในและ

นอกเทศกาล 

ปีละคร้ัง 

ปีละ 2 คร้ัง 

 

ปีละคร้ัง 

50,000 

20,000 

 

10,000 

 5 . งานประสาน

สมัพนัธร์ะหวา่ง     

สงัฆมณฑลและหรือ

องคก์รในการระดม

จดัหา และแบ่งปัน

ทรัพยากรและปัจจยั

ต่าง ๆ เพือ่งานดา้น

สงัคมของพระศาสน

จกัร 

1 . งานประสานองคก์ร / หน่ วยงาน

ระดบัชาติภายนอกพระศาสนจกัร 

-กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์

-สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษ์

ผูด้อ้ยโอกาส 

-สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยช์นแห่งชาติ 

-สภาทนายความแห่งประเทศไทย 

-องคก์รแอมแนสต้ีแห่งประเทศไทย 

-มูลนิธิเด็กกลุ่มแม่นํ้ าโขง 

-องคก์ร ANZWG. (Australian New 

Zealand Women Group Bangkok.) 

-องคก์ร IWC. (Intenational Women’s of 

Thailand) 

-องคก์ร AIC. 

ตลอดปี 72,000 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  -ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่ง

ประเทศไทย งานประสานองคก์ร /

หน่วยงาน ภายในพระศาสนจกัร 

-องคก์ร /หน่วยงานในฝ่ายสงัคม สภา

พระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

-คณะนกับวชชาย- หญงิในระดบั        

สงัฆมณฑล 

-หน่วยงานในฝ่ายสงัคมของสงัฆมณฑล 

-โรงเรียนในเครือคาทอลิก 

งานประสานองค์กร /หน่วยงานระดับ

จังหวัด 

1.MOU. ความร่วมมือระหวา่งสาํนกังาน

กองทนุสนบัสนุนงานวจิยัทอ้งถิ่น 

(สกว.) กบัศูนยส์งัคมพฒันาฯราชบุรี 

2 . MOU. ควา มร่วมมือระหวา่ง

มหาวทิยาลยัราชภฎั หมู่บา้นจอมบึง 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบั

ศูนยส์งัคมพฒันาฯราชบุรี 

3. MOU. ความร่วมมือระหวา่งชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยเูนียน แห่งประเทศไทย

กบัศูนยส์งัคมพฒันาฯราชบุรี 

4.สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัราชบุรี รูปแบบการ

ประสานงาน 

-คณะกรรมการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิ

เดก็จงัหวดัราชบรีุ ตาํแหน่ง นกัสงัคม

สงเคราะห์ภาคเอกชน (ผูท้รงคุณวฒิุ) 

-กรรมการพจิารณากองทุนเดก็จงัหวดั

ราชบุรี 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  -เครือข่ายศูนยป์ฏิบติัการและป้องกนัภยั

การคา้มนุษยจ์งัหวดัราชบุรี ภาคเอกชน 

(โดยคาํสัง่ผูว้า่) 

-สาํนกังานอยัการจงัหวดั (การทาํหนา้ที่

ของนกัสงัคมสงเคราะห์ (วชิาชีพ ) ตาม 

ป.วอิาญา 21) 

5.กรรมการทีมวจิยัแนวทางการสร้างคน

รุ่นใหม่จงัหวดัราชบุรี 

6.สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั จงัหวดัราชบุรี,กาญจนบุรี 

7 . สาํนกังานป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อที่ 4 จ.ราชบุรี 

8.ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยา วชน เขต 

2 จงัหวดัราชบุรี 

9.เครือข่ายองคก์รงดเหลา้ภาคตะวนัตก 

10.โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 

11.สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

งานประสานองค์กร /หน่วยงาน ระดับ

ท้องถิ่น 

-องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพื้นที่

เป้าหมาย 

-ผูน้าํ แกนนาํชุมชน จาํนวน 34 หมู่บา้น 

11 ตาํบล 3 เทศบาลตาํบล ( เทศบาล

ตาํบลบา้นสิงห์ ,เทศบาลตาํบลชฎัป่าว

หวาย , เทศบาลบา้นฆอ้ง )8 อาํเภอ 3 

จงัหวดั (ในเขตสงัฆมณฑล ) 1 จงัหวดั 

(นอกเขตสงัฆมณฑล) 

-โรงพยาบาลสวนผึ้งและโรงพยา บาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลตะนาวศรี 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

  -เรือนจาํกลางราชบุรี จงัหวดัราชบุรี /

เรือนจาํกลางนครปฐม 

-จ.ราชบุรี ประกอบดว้ย โรงเรียนอนุบาล

สวนผึ้ง,โรงเรียนรุจิรพฒัน์,โรงเรียนบา้น

ท่าขาม,โรงเรียนบา้นสวนผึ้ง, 

โรงเรียนบา้นหว้ยหมู ,โรงเรียนราช

บริการนุ เคราะห์,โรงเรียนสวนผึ้งวทิยา ,

โรงเรียนตชด .ถํ้าหิน ,วทิยาลยัเกษตรเขา

เขยีว,หาวทิยาลยัราชฎภัหมู่บา้นจอมบึง 

-จ .กาญจนบุรีโรงเรียนบา้นกุยแหย่ ,

โรงเรียนบา้นนามกุ่ย ,โรงเรียนดงโคร่ง ,

โรงเรียนบา้นตน้มะพร้าว ,โรงเรียนบา้น

นาํมุด ,โรงเรียนบา้นองจุ ,โรงเรียนเทพ

มงคล,วทิยาลยัเกษตร กาญจบุรี ,โรงเรียน

นาสวน ,โรงเรียนองสิต ,โรงเรียนเสลา ,

โรงเรียนศรีสวสัด์ิพทิยาคม ,มหาวทิยาลยั

ราชฎภักาญจนบุรี 

-จ.เพชรบุรี โรงเรียนวดัท่าเฮียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.งานจดัใหมี้แผนงาน

ดา้นสงัคมระดบั     

สงัฆมณฑลและระดบั

วดั โดยจดัใหมี้ผูรั้บ   

ผดิชอบอยา่งเป็นธรรม

ชดัเจนและจดัใหมี้วดั

นาํร่องในงานดา้น

สงัคมดว้ย 

1.การประชุมกรรมการอาํนวยการงาน

ดา้นสงัคม 

2.การสมัมนาฝ่ายสงัคม 

3.คารีตสัระดบัวดั (นาํร่อง 2 แห่ง คอืวดั

หาดแตงและวดัไทรงาม) 

ปีละ 2 คร้ัง 

 

ปีละคร้ัง 

ตลอดปี 

50,000 

 

- 

- 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

 7.โครงการส่งเสริม

กิจกรรมคาทอลิก    

แพร่ธรรมที่มีใน    

สงัฆมณฑลราชบุรี 

1.โครงการเครดิ ตยเูนียน จาํนวน 6 

หมู่บา้น (ม .ดอนโพ ,ม .นาคอก ,ม .แม่

กระบุง,ม.หว้ยคลุม,ม.หว้ยกระวาน ,ม.ดง

เสลา) กิจกรรมประกอบดว้ย 

-จดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูนียน 

-กิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมาชิกกลุ่ม

เครดิตยเูนียน 

-กิจกรรมถอดบทเรียน 

ตลอดปี 400,000 
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แผนงาน 
 

ฝ่ายสํานักงานสังฆมณฑล 
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ฝ่ายสํานักงานสังฆมณฑล 

เป้าหมายที่ 10 การประสานสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ : 1. คริสตชนทุกฐานะชีวิต เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายการเป็นพระศาสนจักรหน่ึงเดียวแห่งพระกายทิพย์

ของพระคริสตเจ้า  จึงจําเป็นต้องสร้างกระบวนการการส่ือสารและการมีส่วนร่วม โดยเน้นหลักการสามประกา รคอืการ

เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง การทํางานเป็นองค์รวม และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

1. สงัฆมณฑลฯ จดัทาํ

แผนงานอภิบาลฯ 

และ /หรือ จดัทาํแผน

ปฏิบติังานอภิบาลและ

ประกาศข่าวดี ให้

สอดคลอ้งและ

สมัพนัธก์บัแผนแม่บท

งานอภิบาล ค . ศ . 

๒๐๑๑ – ๒๐๑๕ 

1.โครงการ จดัทาํและ

บริหารแผนปฏิบติังาน

อภิบาลและประกาศ

ข่าวดี สงัฆมณฑล

ราชบุรี ประจาํปี 

๒๐๑๑-๒๐๑๕ 

1.แผนปฏิบติังานอภิบาลและประกาศ

ข่าวดี  สงัฆมณฑลราชบุรี ประจาํปี 

๒๐๑๑-๒๐๑๕ 

5 ปีต่อคร้ัง - 

 

 

2. เนน้การมีส่วนร่วม 

มีธรรมาภิบาล ความ

เป็นเอกภาพและ

ประสิทธิภาพ  เพือ่ให้

จิตตารมณ์รักและรับ

ใชเ้ป็นวฒันธรรม

องคก์รของ สงัฆ

มณฑลราชบุรี 

1. งานประชุมสมชัชา

สงัฆมณฑลราชบุรี 

คร้ังที่ ๑/๒๐๑๐ 

1.ประชุมสมชัชาสงัฆมณฑลราชบุรี  5 ปีคร้ัง ตามจริง 

2. งานดาํเนินงานและ

ติดตามตามขอ้กาํหนด

สงัฆมณฑลราชบุรี 

๒๐๑๐ 

2.ดาํเนินงานและติดตามตามขอ้กาํหนด ปีละคร้ัง - 
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วัตถุประสงค์ของ

โครงการงานกิจกรรม 

โครงการ  งาน   

กิจกรรม 

ร่องรอย เวลาดําเนินงาน งบประมาณ 

3 .  มุ่งใหเ้กิดการ

ติดต่อกนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ เรียบง่าย 

โดยเนน้ใหเ้กิดการ

ประสานสมัพนัธเ์ป็น

เครือข่าย มีการแบ่งปัน

ทรัพยากร และการ

ติดต่อกนัในหมู่

สมาชิกของของ สงัฆ

มณฑลราชบุรี ซ่ึง

ปฏิบติัภารกิจต่างกนั 

1 . งาน ประชุมและ

ติดตามงานของสภา

สภาอภิบาลสงัฆ

มณฑล 

1.บนัทึกประชุมและติดตามงาน ปีละ2คร้ัง  100,000 

2 . งาน ประชุมและ

ติดตามงานของสภา

ฆราวาสสงัฆมณฑล 

 

2.บนัทึกประชุม และติดตามงาน ปีละ2คร้ัง  100,000 

3 . งาน ประชุมและ

ติดตามงานสภาสงฆ์

ของสงัฆมณฑล 

3. บนัทึกประชุม และติดตามงาน ปีละ2คร้ัง - 

4.  สงัฆมณทลมีสภา

อภิบาลระดบัสงัฆ

มณฑล  และมีบทบาท

ในการสร้างชุมชนวดั

อยา่งจริงจงั 

4 . งาน จดัตั้งและ

บริหารสภาอภิบาล

และสภาฆราวาส    

สงัฆมณฑล 

4.บนัทึกประชุม และแผนงาน ตลอด 5 ปี 100,000 
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3. สภาพความสําเร็จ  

และผู้รับผดิชอบ 
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เป้าหมาย สภาพความสําเร็จ ( ร้อยละ) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน  ฝ่าย) 2011 2012 2013 2014 2015 

1. เสริมสร้างศิษยแ์ละพฒันา

ความเช่ือ โดยพระวาจา ศีล

ศกัด์ิสิทธ์ิและการอธิษฐาน

ภาวนา 

60 70 80 90 100 - -ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

2.สร้างและพฒันาชุมชนวดั 60 70 80 90 100 - - ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

3.สร้างและพฒันาผูอ้ภิบาลและ

ผูร่้วมงานอภิบาล 

60 70 80 90 100 - - ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

- ฝ่ายบุคคลาภิบาล 

4.อภิบาลครอบครัว เดก็ เยาวชน  

สตรี ผูสู้งอายุ  และ    คริสตชน

กลุ่มพเิศษต่างๆ 

60 70 80 90 100 - - ฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

- ฝ่ายสงัคม 

5.ประกาศและแบ่งปันข่าวดี 60 70 80 90 100 - - ฝ่ายงานธรรมฑูต 

6.การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก 60 70 80 90 100 - - ฝ่ายอบรมศึกษา 

7 . คริสตศาสนจกัรสมัพนัธ ์

ศาสนสมัพนัธแ์ละการเขา้สู่

วฒันธรรม 

60 70 80 90 100 - - ฝ่ายงานธรรมฑูต 

8.พนัธกิจรัก-รับใชส้งัคมโลก 60 70 80 90 100 - - ฝ่ายสงัคม 

9.เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 60 70 80 90 100 - - ฝ่ายงานธรรมฑูต 

10. การประสานสมัพนัธ ์ 60 70 80 90 100 - - สาํนกังานสงัฆมณฑล 
 

หมายเหตุ  

1. ผูรั้บผดิชอบตามตารางขา้งบนน้ี คือผูรั้บผดิชอบหลกั ตามโครงสร้าง ยงัสามารถร่วมมือกบัฝ่ายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งได ้

2. ค่าร้อยละตามตาราง คือ ค่าร้อยละตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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4. ประชากรตามแผน 
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4.1 วัด ประกอบด้วย  
1. อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด บางนกแขวก 

2. รองอาสนวหิารยอห์น บอสโก ราชบรีุ 

3. วดัพระคริสตหฤทยั วดัเพลง 

4. วดันกับุญอนัตน โคกมดตะนอย 

5. วดัแม่พระสายประคาํ หลกัหา้ 

6. วดันกับุญยาโกเบ แม่กลอง 

7. วดัอคัรเทวดามีคาแอล ดอนกระเบี้อง 

8. วดันกับุญมาร์การีตา บางตาล 

9. วดันกับญุยอแซฟ บา้นโป่ง 

10. วดัแม่พระถวายองคใ์นพระวหิาร ลูกแก 

11. วดัแม่พระประจกัษเ์มืองลูร์ด ท่าเรือ 

12. วดันกับุญเทเรซา แห่งพระกมุารเยซู หว้ยกระบอก 

13. วดัแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหวา้ 

14. วดัแม่พระมหาทุกข ์ท่าม่วง 

15. วดัแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบรีุ 

16. วนันกับุญลูกา หนองนางแพรว 

17. วดัแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทกุเขาหลวง 

18. วดันกับุญอกัแนส ชฏัป่าหวาย 

19. วดันกับญุฟรังซิสเซเวยีร์ พถุ่อง 

20. วดันกับญุฟรังซิสแห่งอสัซีซี หาดแตง 

21. วดัพระเมตตา ไทรงาม 

22. วดันกับุญเวนนัซีโอ เพชรบุรี 

23. วดันกับุญเปาโลกลบัใจ โพธาราม 

24. วดัแม่พระฟาติมา หว้ยคลุม 

25. วดันกับญุองัเยลา ซอนตา้ 

26. วดัครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิ แพรกหนามแดง 
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4.2 โรงเรียน ประกอบด้วย 

1. ดรุณาราชบุรี 
2. ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา 
3. ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ 
4. ดรุณานุเคราะห์ 
5. ดรุณานุกูล 
6. เรืองวทิย ์พระหฤทยั 
7. ดาํเนินวทิยา 
8. วนัทามารีอา 
9.  เทพนิทร์วทิยา 
10.  ธีรศาสตร์ 
11.   เทพวทิยา  
12. วรีศิล ป์ 
13. อนุชนศึกษา 
14. ดรุณราชบุรีโปลีเทคนิค 
15. ดรุณากาญจนบุรี 
16. วงัตาลวทิยา 

4.3 กิจกรรมคาทอลิกแพร่ธรรม ประกอบด้วย 

1. เยาวชน      

2. ส่งเสริมชีวติครอบครัว    

3. ชมรมสภาอภิบาลวดั    

4. วนิเซนต ์เดอปอล    

5. คูร์ซิลโล      

6. พลมารี      

7. ศาสนสมัพนัธ ์     

8. หน่วยประกาศ     

9. เซอร์ร่า      

10. เวชบคุคล     

11. สตรีคาทอลิก     
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12. ผูสู้งอาย ุ

13. พระเมตตา 

14. พระคมัภีร์ 

15. พธีิกรรม 

16. ยวุธรรมทูต 

17. ศูนยค์าํสอน 

18. ส่ือมวลชน 

19. สงัคมพฒันา 

20. กลุ่มชาติพนัธ ์

21. ศูนยว์ชิาการ 

22. กิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน 

23. ที่ดิน 

24. สาํนกัมิสซงั 

                                                 
 




