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แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021-2030 
ประกาศ ณ โรงเรยีนดาราสมทุร ศรรีาช วนัจนัทรท่ี์ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2022 

 
 สงัฆมณฑลจันทบุรี ใหค้วามส าคัญกับการบริหารสงัฆมณฑลและการอภิบาลสตับุรุษเสมอมา 
เริ่มตน้จาก ปี ค.ศ. 1965 หลงัสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ไดมี้นโยบายสง่เสรมิใหค้ริสตชนฆราวาส เขา้มามีสว่น
รว่มในการบรหิารงานและรว่มงานอภิบาลมากยิ่งขึน้ จึงไดเ้ริ่มใหมี้คณะกรรมการวดั ตอ่มาไดพ้ฒันามาเป็น
สภาวดั และสภาอภิบาลดงัเช่นปัจจุบนัตามล าดบั 
 
 จากปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา ไดมี้แผนอภิบาลทุก 5 ปี ซึ่งปรบัไปตามนโยบายของพระศาสนจักร
สากล สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ และความตอ้งการของพี่นอ้งสตับุรุษในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ แผน
อภิบาลในปัจจุบนันีน้บัไดว้า่เป็นแผนอภิบาลฉบบัท่ี 5 แลว้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 

“ครสิตชนสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเป็นหนึ่งเดียวกนักับพระเจา้และเพื่อนพี่นอ้ง 
ประกาศพระเยซูครสิต ์เสรมิสรา้งพระอาณาจกัรของพระเจา้” 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. ครสิตชนสงัฆมณฑลจนัทบุรี 

เป็นหนึ่งเดียวกบัพระเจา้ในการอธิษฐานภาวนา 
พิธีบูชาขอบพระคณุ การด าเนินชีวิตตามพระวาจา และการเติบโตในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
2. เป็นหนึ่งเดียวกบัเพื่อนพี่นอ้งทกุคน ในความเช่ือ 

เคารพคณุคา่ ศกัด์ิศร ีความแตกตา่ง และเสรีภาพของทกุคน 
พฒันาชีวิตทัง้ครบ กระแสเรยีก และสถาบนัครอบครวัใหเ้ขม้แข็ง 

 
3. ประกาศพระเยซูครสิต ์ดว้ยการด าเนินชีวิตเป็นประจกัษพ์ยาน 

เป็นศิษยพ์ระครสิตแ์ละศิษยธ์รรมทตู 
อภิบาลและแพรธ่รรม สอนค าสอนและถ่ายทอดความเช่ือ 

ประกาศขา่วดีดว้ยเทคโนโลยีและวิธีการท่ีเหมาะสม สรา้งสรรค  ์
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เสวนากบัพี่นอ้งผูมี้ความเช่ืออ่ืน 
 

4. เสรมิสรา้งพระอาณาจกัรของพระเจา้ 
สรา้งความยติุธรรม ความรกั สนัติสขุ และความช่ืนชมยินดีในชุมชน 

ความรกัฉนัพี่นอ้ง ช่วยเหลอื แบง่ปัน รว่มทกุขร์ว่มสขุ  
อยูเ่คียงขา้งผูย้ากจน เด็กและสตร ี 
สง่เสรมิประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม 
อนรุกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
จุดร่วมของการท างานทุกฝ่าย 
 
 1) “ร่วมมือกันท างาน” ตามโครงสรา้งการบรหิารงานของสงัฆมณฑล และสรา้งเครือขา่ยในการ
ท างานแบบประสานความร่วมมือระหว่างพระศาสนจักร องค์กรภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน ตลอดจน
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่ง ๆ  
 2) “สร้างผู้น าคริสตชนฆราวาส” ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน โดยอาศัยการเลือกสรร อบรมให้
ความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง ฝึกปฏิบติั และมอบหมายงานใหท้  าอยา่งเหมาะสม  
 3) “ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร” ในการท างาน เผยแพร ่และประชาสมัพนัธ ์ในช่องทางและวิธีการ
ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม  
 4) ท างานเพื่อเห็นแก่ “ความดีของส่วนร่วม” มุ่งสรา้ง “จิตตารมณค์ริสตชน” และ “การพัฒนา

บุคคลทั้งครบ” มากกวา่ความเจรญิทางดา้นวตัถุ  
 6) ใช ้“ทรัพยากรธรรมชาติ” อยา่งรูค้ณุคา่และรกัษา “ส่ิงแวดล้อม” เพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน  
 

1. ด้านอภบิาล 
 
1.1. ฟ้ืนฟูความเช่ืออนัไดร้บัมาจากศีลลา้งบาป หลอ่เลีย้งดว้ยพระวาจาของพระเจา้ เติบโตในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 
ลกึซึง้ในชีวิตภาวนา แสดงออกใหเ้ห็นไดใ้นความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั ดว้ยการรกัและรบัใชซ้ึ่งกนัและกนั  
1.2. ท าใหชุ้มชนวดัเป็นชุมชนศิษยพ์ระคริสตท่ี์มีชีวิตชีวา ดว้ยสง่เสริมการด าเนินชีวิตตามพระวาจาของ
พระเจา้ การวิถีชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) การอ่านพระวาจาของพระเจา้ การอธิษฐานภาวนาประจ าวนั 
การรว่มพิธีบูชาขอบพระคณุในวนัอาทิตย ์การเทศนส์อนท่ีสามารถน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัได้  
1.3. สนบัสนุนการท าครอบครวัใหเ้ป็นพระศาสนจักรระดบับา้น (The Domestic Church) การถ่ายทอด
ความเช่ือใหก้บัลกูหลาน การสอนค าสอนใหก้บัเด็ก ๆ เพ่ือเตรยีมตวัรบัศีลศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ การสอนค าสอน
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ผูใ้หญ่ท่ีเตรียมตวัเป็นคริสตชนโดยการน ากระบวนการรบัผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชน (RCIA) มาปรบัใช ้การ
สอนค าสอนเพื่อเตรยีมตวัสมรส และการอบรมตอ่เน่ืองส  าหรบัครสิตชนทกุคน  
1.4. ส่งเสริมการท างานของกลุ่มองคก์รคาทอลิกต่าง ๆ ในทุกระดับ งานอภิบาลเด็กและ เยาวชน งาน
อภิบาลครอบครวั สง่เสรมิกระแสเรยีกแหง่การเป็นพระสงฆแ์ละนกับวช  
1.5. เนน้อภิบาลและเยี่ยมเยียนสตับุรุษในชุมชน ผูย้ากจน ผูส้งูอายุ ผูเ้จ็บป่วย ผูทุ้พพลภาพ ผูอ้พยพยา้ย
ถ่ิน ผูถู้กคุมขงั คริสตชนต่างชาติ คริสตชนท่ีไม่ปฏิบติัศาสนกิจ ผูท่ี้อยู่ห่างไกลจากวดั และผูท่ี้ไดร้บัความ
เดือดรอ้นตา่ง ๆ  
 
2. ด้านธรรมทูต 
 
2.1. สรา้งจิตตารมณธ์รรมทูตใหก้บัคริสตชนในทกุระดบั ใหส้ามารถประกาศขา่วดีดว้ยการด าเนินชีวิตเป็น
ประจกัษพ์ยานส าหรบัทกุคน  
2.2. สง่เสรมิการท าครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ ์ศาสนสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่กนั อาศยัการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอธิษฐานภาวนา การรว่มกิจกรรมดว้ยกนั  
2.3. จัดท าคู่มือธรรมทูต การท าคริสตศาสนจักรสมัพนัธ์ ศาสนสมัพนัธ์ การแสดงออกดา้นความเช่ือกับ
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน หลกัปฏิบัติในการเขา้ร่วมศาสนพิธีของศาสนาอ่ืน การด าเนินชีวิตร่วมกับพี่นอ้งต่าง
ความเช่ืออ่ืน ตลอดจนการปฏิบติัตนในประเพณีหรอืวฒันธรรมทอ้งถ่ินตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
 
3. ด้านสังคม 
 
3.1. เผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจ ไตรต่รอง ค าสอนดา้นสงัคมของพระศาสนจกัร การเป็นพระศาสนจกัรของ
ผูย้ากจนใหก้บัครสิตชนทกุคน  
3.2. สนบัสนนุใหค้รสิตชนทกุคนด าเนินชีวิตเป็นประจกัษพ์ยาน ตามจิตตารมณร์กัและรบัใช ้ช่วยเหลอืและ
แบง่ปัน การท ากิจเมตตาสงเคราะห ์ตอ่ผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส ผูต้กทกุขไ์ดย้าก ตลอดจนผูท่ี้ตอ้งการความ
ช่วยเหลอืในทกุรูปแบบทัง้ในชุมชนแหง่ความเช่ือในสงัคม  
3.3. สง่เสริมคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ปกป้องผูอ้่อนแอ สิทธิเด็กและสตรี ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงและการคา้มนุษย ์มุ่งพฒันาสงัคมใหเ้กิดความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และความเสมอ
ภาคในสงัคม  
3.4. ศึกษาความดีงามของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณี ภูมิปัญญา ปรชัญาในการด าเนินชีวิต เพื่อสง่เสรมิ
และยกระดบัคุณค่าทางดา้นจิตใจใหก้ับผูค้นในชุมชน สรา้งความผูกพนั ความสามัคคี หวงแหน ปกป้อง 
อนรุกัษธ์รรมชาติ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาท่ียั่งยืนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
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4. ด้านศึกษาอบรม 
 
4.1. สง่เสริมใหส้ถานศึกษาคาทอลิก เป็นสนามงานอภิบาลและแพรธ่รรม เป็นสถานท่ีบ่มเพาะและเป็น
ประจักษ์พยานถึงคุณค่าพระวรสาร สรา้งอัตลกัษณแ์ละเอกลกัษณต์ามปรชัญาการศึกษาคาทอลิก ใหก้ับ
นกัเรยีน คณุครู บุคลากรทางดา้นการศกึษา และผูบ้รหิารทกุคน  
4.2. สนับสนุนใหส้ถานศึกษาคาทอลิก มีการสอนค าสอนใหก้ับนักเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมตัวรบัศีล
ศกัด์ิสิทธ์ิขัน้พืน้ฐาน สง่เสริมกิจกรรมองคก์รคาทอลิกในโรงเรียน จัดสรรบุคลากรดา้นการสอนค าสอน สื่อ
การสอน อยา่งเพียงพอ เหมาะสม ตอ่เน่ือง และไดร้บัสวสัดิการอยา่งเหมาสม  
4.3. ใหค้วามช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจน ดอ้ยโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคาทอลิก ใหไ้ดร้บั
การศกึษาในสถานศกึษาคาทอลกิ  
4.4. ศกึษา รวบรวม และจดัท าประวติัชุมชน วดั โรงเรยีน วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแหลง่เรยีนรู ้ เผยแพร ่
สบืสานความเช่ือ และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  
 
5. ด้านส่ือสารสังคม 
 
5.1. สง่เสรมิใหค้รสิตชนทกุคนใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารช่องทางตา่ง ๆ เพื่อประกาศขา่วดี และเป็นประจักษ์
พยานถึงจิตตารมณพ์ระวรสาร ตลอดจนขอ้ค าสอนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ตามบทบาท หนา้ท่ี และ
สถานะในชีวิตของตนอยา่งเหมาะสม  
5.2. จดัท า รวบรวม ขอ้มลูขา่วสารของหนว่ยงาน องคก์ร วดั โรงเรยีน ใหเ้ป็นปัจจุบนั และใชเ้ทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เผยแพร่ให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคลอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมาย  
5.3. พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มลู (Data) ในรูปแบบดิจิทลั เช่น ทะเบียนศีลลา้งบาป ทะเบียนครอบครวัค
ริสตชน ประวติัศาสตรข์องชุมชน วดั โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ  ได้
อยา่งสะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั และเช่ือมโยงถึงกนั  
 
6. ด้านบริหารจัดการ 
 
6.1. วางแผนการท างานตามฝ่าย แผนก หรือหน่วยงานของตน ใหบ้ังเกิดผลตามแผนอภิบาลของสงัฆ
มณฑล โดยประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสนามงานทอ้งถ่ิน ความตอ้งการเรง่ดว่น สรา้งสรรค ์และความจ าเป็นเรง่ดว่น
ในการด าเนินงาน พรอ้มทัง้ติดตามการด าเนินงานอยูเ่สมอ  
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6.2. เนน้การท างานรว่มกนัตามโครงการท างานของสงัฆมณฑล รบัผิดชอบงานตามหนา้ท่ีของตนเอง สรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนั มีความรกัฉนัพี่นอ้ง เป็นครอบครวัเดียวกนั รบัฟังความคิดเห็นของกนัและกนั เอือ้
อาทร เห็นอกเห็นใจ ผ่อนหนกัผ่อนเบา มีท่ีว่างส  าหรบัทุกความคิดเห็น ตามจิตตารมณแ์ห่งการกา้วเดินไป
ดว้ยกนั โดยไม่ทอดทิง้ผูใ้ดไวข้า้งหลงั  
6.3. ใช้งบประมาณและทรพัยากรท่ีมีอย่างรูคุ้ณค่า ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวมสูงสุด โปร่งใส และ
ด าเนินการตามขัน้ตอนของสงัฆมณฑลท่ีไดก้ าหนดไว ้


