คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ
โครงการ/แผนงานประจําป 2011
แผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2011 -2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน
คริสตชนคาทอลิก
รวมเปนหนึ่งเดียวกับพี่นองคริสตชนตางนิกาย
และทุกศาสนิก
รวมมือสรางสังคมใหเกิดสันติสุข
พันธกิจ
ฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา เปนหนึ่งเดียวกันกับ พี่นองคริสตชน
ตางนิกาย และทุกศาสนิก ดวยการเสวนาฉันพีน่ อ ง โดยอาศัยบริบทคุณคาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ เพื่อรวมมือแบงปนซึ่งกันและกัน
ใหสังคมไทยเกิดสันติสุข อันนําไปสูการเสริมสรางอาณาจักรพระเจา
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แผนงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ
1.ยุทธศาสตรตามแผนงานอภิบาลคริสตศักราช 2011 -2015

คริสตชนคาทอลิกตองเปยมดวยความเชื่อ ความรัก และความหวังที่มั่นคง มีชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง มีความรูดาน
พระคัมภีร เรียนรูและเขาถึงวัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหสามารถเสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกายและพี่นองตาง
ความเชื่อ เพื่อรวมมือแบงปนกันและกัน รวมกันแสวงหาและประกาศคุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อทําให
สังคมไทยไดมีเอกภาพและสันติสุขแทจริง
ยุทธศาสตร1. จัดทําแผนงานระดับชาติที่เริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชนขึ้นไป ใน ดาน คริสตศาสนจักร
สัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรมใหชัดเจน เพื่อแตละ สังฆมณฑล สามารถนําไปสรางกิจกรรมใน
ระดับทองถิ่นได
เปาหมาย
1.1 จัดทําแผนงานในการทํางานศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ
1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธในระดับสังฆมณฑล
ยุทธศาสตร2 สรางทีมผูรับผิดชอบประจําสังฆมณฑลอยางจริงจัง
เปาหมาย
2.1 สํารวจ และรวบรวมขอมูลการทํางานจากสังฆมณฑลตางๆ
2.2 ชวยเหลือสังฆมณฑล
โดยการใหขอมูลและคําปรึกษาในการสรางทีมงาน
ยุทธศาสตร3 จัดการอบรมและศึกษาวิจัย ใหมีความเชี่ยวชาญและมีผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดทําคูมือหรือ
แนวทางการทํางาน ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรม รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผล อยางตอเนื่องและจริงจัง
เปาหมาย
3.1 จัดทําคูมือการทํางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการเขาสูว ฒ
ั นธรรม
3.2 จัดตั้งทีมงาน การศึกษาวิจัย ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสู
วัฒนธรรม
3.3 สัมมนาความรู และประสบการณ
ยุทธศาสตร4 เสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกายและพี่นองตางความเชื่อ เพื่อรวมมือแบงปนกันและกัน
เปาหมาย
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่เกี่ยวของ
4.2 งานเสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกาย
4.3 งานเสาวนากับพี่นองตางความเชื่อ
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2.ความสัมพันธ ยุทธศาสตร และแผนงานอภิบาล 2010 - 2015
ที่

ยุทธศาสตร

แผนงานอภิบาล
2010 - 2015
1 จัดทําแผนงานระดับชาติที่เริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชนขึ้นไป ในดาน คริสตศาสน บทที่7 ขอ44, 45, 47, 49
จักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรมใหชัดเจน เพื่อแตละ สังฆ
มณฑล สามารถนําไปสรางกิจกรรมในระดับทองถิ่นได
1.1 จัดทําแผนงานในการทํางานศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักร
สัมพันธ
1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักร
สัมพันธในระดับสังฆมณฑล
2 สรางทีมผูรับผิดชอบประจําสังฆมณฑลอยางจริงจัง
บทที่7 ขอ49
2.1 สํารวจ และรวบรวมขอมูลการทํางานจากสังฆมณฑลตางๆ
2.2 ชวยเหลือสังฆมณฑล โดยการใหขอมูลและคําปรึกษาในการ
สรางทีมงาน
3 จัดการอบรมและศึกษาวิจัย ใหมีความเชี่ยวชาญและมีผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดทํา บทที่7 ขอ 49
คูมือหรือแนวทางการทํางาน ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและ
การเขาสูวัฒนธรรม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล อยางตอเนื่องและจริงจัง
3.1 จัดทําคูมือการทํางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และ
การเขาสูว ฒ
ั นธรรม
3.2 จัดตั้งทีมงาน การศึกษาวิจัย ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสน
สัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรม
3.3 สัมมนาความรู และประสบการณ
4. เสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกายและพี่นองตางความเชื่อ เพื่อรวมมือแบงปน บทที่7 ขอ 43, 48, 49
กันและกัน
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่เกี่ยวของ
4.2 งานเสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกาย
4.3 งานเสาวนากับพี่นองตางความเชื่อ
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ที่

3.งานสนับสนุน
นโยบาย

1

สรางและพัฒนาศิษย

2

สรางและพัฒนาชุมชนวัด

3

สรางและพัฒนาผูอภิบาล

4

อภิบาลกลุมเฉพาะ

งานสนับสนุนตามแผนอภิบาล
2010
ยุทธศาสตร1
1.1 จัดทําแผนงานในการทํางานศาสน
สัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ
1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ
และคริสตศาสนจักรสัมพันธในระดับสังฆ
มณฑล
ยุทธศาสตร3
3.3 สัมมนาความรู และประสบการณ
ยุทธศาสตร3
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่เกี่ยวของ
4.2 งานเสวนากับพี่นองคริสตชนตาง
นิกาย
4.3 งานเสาวนากับพี่นองตางความเชื่อ
ยุทธศาสตร2
2.2 ชวยเหลือสังฆมณฑล โดยการให
ขอมูลและคําปรึกษาในการสรางทีมงาน
ยุทธศาสตร3
3.1 จัดทําคูมือการทํางานคริสตศาสนจักร
สัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการเขาสู
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร3
3.2 จัดตั้งทีมงาน การศึกษาวิจัย ดานคริ
สตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและ
การเขาสูว ฒ
ั นธรรม

ประสานงานกับ(ฝาย/กก/แผนก)
สํานักงานนโยบาย

คณะกรรมการฯเพือ่ การธรรมทูต,

สํานักงานนโยบาย

คณะกรรมการฯเพื่อการศึกษา
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ที่

3.งานสนับสนุน(ตอ)
นโยบาย

งานสนับสนุนตามแผนอภิบาล
2010
5 ประกาศและแบงปนขาวดี
ยุทธศาสตร4
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่
เกี่ยวของ
4.2 งานเสวนากับพี่นองคริสตชนตาง
นิกาย
4.3 งานเสาวนากับพี่นองตางความเชื่อ
6 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ยุทธศาสตร3
3.1 จัดทําคูมือการทํางานคริสตศาสน
จักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการ
เขาสูวัฒนธรรม
3.2 จัดตั้งทีมงาน การศึกษาวิจัย
ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสน
สัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรม
7 ศาสนสัมพันธ
ยุทธศาสตร1 - 4
8 รัก-รับใชสังคม
ยุทธศาสตร4
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่
เกี่ยวของ
9 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร2
2.1 สํารวจ และรวบรวมขอมูลการ
ทํางานจากสังฆมณฑลตางๆ
2.2 ชวยเหลือสังฆมณฑล โดยการให
ขอมูลและคําปรึกษาในการสราง
ทีมงาน
10 การประสานสัมพันธ/เครือขาย ยุทธศาสตร4
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่
เกี่ยวของ

ประสานงานกับ(ฝาย/กก/แผนก)
คณะกรรมการฯเพือ่ การธรรมทูต,

คณะกรรมการฯเพือ่ การธรรมทูต
และการศึกษาคาทอลิก

กรรมาธิการฝายธรรมฑูต
สํานักเลขาธิการ

คณะกรรมการเพือ่ สือ่ มวลชน

สํานักเลขาธิการ
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ที่

4.นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

1 จัดทําแผนงานระดับชาติที่เริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชนขึ้นไป ในดาน
คริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสูว ฒ
ั นธรรม
ใหชัดเจน เพื่อแตละ สังฆมณฑล สามารถนําไปสรางกิจกรรมใน
ระดับทองถิ่นได
1.1 จัดทําแผนงานในการทํางานศาสนสัมพันธ และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ

1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธและคริสต
ศาสนจักรสัมพันธในระดับสังฆมณฑล

2 สรางทีมผูรับผิดชอบประจําสังฆมณฑลอยางจริงจัง
2.1 สํารวจ และรวบรวมขอมูลการทํางานจากสังฆมณฑล
ตางๆ

นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม

1. สรุปแผนงานในระดับสวนการ
กลางและระดับสังฆมณฑล เพือ่
จัดทําแผนงานในการทํางาน เพื่อ
สอดคลองกับแผนงานอภิบาลคริสต
ศักราช 2011 -2015
2. จัดทําแผนงานฉบับราง สงให
ผูเ ชีย่ วชาญและคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาแกไข
3. จัดพิมพ เผยแพร
1. ประสานงาน กับผูแ ทนสังฆ
มณฑล ติดตามการทํางาน และให
คําแนะนํา
2. จัดสงคูม อื และเอกสาร เพือ่
เปนความรู และแนวทางการทํางาน
3. สรุปรายงานการทํางาน
ระดับสังฆมณฑล ทุก 6 เดือน

1. ประสานงาน กับผูแ ทนสังฆ
มณฑล จัดสงแผนงานเพือ่ เปน
ขอมูลเบื้องตน ในการทํางาน
2. สรุปแผนงานจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกหนวยงาน และทุก
สังฆมณฑล
3. จัดพิมพ เพื่อเปนแนวทางในการ
ทํางาน
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2.2 ชวยเหลือสังฆมณฑล โดยการใหขอมูลและ
คําปรึกษาในการสรางทีมงาน

1. ประสานงาน กับผูแทน
สังฆมณฑล ทีต่ อ งการสราง
ทีมงาน
2. ใหขอมูลการทํางานระดับ
สังฆมณฑล แผนงาน โครงการ
งาน และกิจกรรม
3. ประสานงานความชวยเหลือ
4. ติดตามและรายงาน
ฝายธรรมทูต

4.นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร(ตอ)
ที่
ยุทธศาสตร
นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
3

จัดการอบรมและศึกษาวิจัย ใหมีความเชี่ยวชาญ
และมีผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดทําคูมือหรือแนว
ทางการทํางาน ดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสน
สัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรม รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผล อยางตอเนื่องและจริงจัง
1. ประสานงานรวบรวม เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.1 จัดทําคูมือการทํางานคริสตศาสนจักร
2. ตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการทํางาน
สัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการเขาสูว ฒ
ั นธรรม
3. ผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบ และแกไข
4. จัดพัมพและเผยแพร
3.2 จัดตั้งทีมงาน การศึกษาวิจัย ดาน
1. ตัง้ คณะกรรมการ การศึกษาวิจยั
คริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขา 2. กําหนดทิศทาง และหัวขอในการทํางาน ให
สูว ฒ
ั นธรรม
สอดคลองความตองการของแผนงานอภิบาล
3. จัดหางบประมาณ
4. ดําเนินงาน และรายงาน
3.3 สัมมนาความรู และประสบการณ
1. กําหนดแผนงานการสัมมนาทั้งประจําป และ
เนื้อหาความตอเนื่อง
-1.1สัมมนาศาสนสัมพันธประจําป
1.2สัมมนาผูนําศาสนสัมพันธ
1.3สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1.4รวมใหความรูกับองคกรตาง ๆ
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2. ประชุมเตรียมงาน ตามแผนงาน
3. ดําเนินการ
4. ประเมินผล

4.นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร(ตอ)
ที่
ยุทธศาสตร
นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
4

เสวนากับพี่นองคริสตชนตางนิกายและพี่นองตาง
ความเชื่อ เพื่อรวมมือแบงปนกันและกัน
4.1 งานรวมมือกับองคกรตางๆที่เกี่ยวของ

4.2 งานเสวนากับพี่นองคริสตชนตาง
นิกาย

1. ประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการสภา
พระสังฆราชแหงประเทศไทย
2. จัดแบงงานรับผิดชอบ
2.1 กรมศาสนา
2.2 สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
2.3 มูลนิธิ 5 ธันวาคม
2.4 มูลนิธิศาสนาเพื่อสันติภาพ
2.5 สถาบันไทยพัฒน และศูนยคุณธรรม
2.6 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
2.7อื่นๆที่มีในแตละป
3. ดําเนินการและสรุปรายงาน
1. จัดทําแผนงานประจําป
2. จัดการประชุมเตรียมงาน
2.1 การสัมมนาขอความเชื่อ
2.2 การภาวนาเอกภาพ
2.3 นักขับรองคริสตชน
2.4 สังสรรควนั ปาสกา
- 2.5 เยี่ยมเยื่อน และรวมมือกันในโอกาสตางๆ
3. ดําเนินการ
4. ติดตามประเมินผล
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4.นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร(ตอ)
ที่
ยุทธศาสตร
นโยบาย/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
4

4.3 งานเสาวนากับพี่นองตางความเชื่อ

1. จัดทําแผนงานประจําป
2. จัดการประชุมเตรียมงาน
2.1 งานสงสาสนและเยีย่ มเยือ่ น
-วันวิสาขบูชา
-เดือนรอมฎอน,
- เทศกาลทิวาลี
-วันเกิดศาสดาซิกขนามธารี
-วันเมาลิดกลาง
2.2โครงการจากกรมศาสนา
- เยาวชนศาสนิกสัมพันธ,
-รวมพลังศาสนิกสัมพันธ
-คาราวารคนจนศาสนิกสัมพันธ
2.3 โครงการจากมูลนิธิ 5ธันวา
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระ เจาอยูห วั
2.4 โครงการจากสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณ
ของชาติ
-สัปดาหจริยธรรม
-งานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
2.5 เยียมเยือน และรวมมือกันในโอกาสตางๆ
3. ดําเนินการ
4. ติดตามประเมินผล
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