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รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2558/2015 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอายุ 
วนัพธุท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558/2015 

ณ ห้องประชุม ศนูยอ์ภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
…………………………………………………………………..……………….. 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
01. บาทหลวงวโิรจน์   นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
02. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
03. บาทหลวงธนนัชยั กจิสมคัร จติตาภบิาล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
04. บาทหลวงนพพร ยอแซฟ จติตาภบิาล สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
05  บาทหลวงชยัวชิติ บรรเทา จติตาภบิาล อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
06  บาทหลวงเปรม คณุโดน จติตาภบิาล สงัฆมณฑลอุดรธานี 
07. บาทหลวงวรีะศกัดิ ์ จนัทรงัษ ี จติตาภบิาล สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
08. บาทหลวงรงัสนัต์ วงอาษา จติตาภบิาล สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
09. ซสิเตอรน์นัทดิา ศรหีาบุญยงั กรรมการ / สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
10. คณุสอางค ์ สรุพฒัน์ กรรมการ / สงัฆมณฑลนครสวรรค ์
11. อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชต ิ กรรมการ / สงัฆมณฑลราชบุร ี
12. คณุอจัฉรา สขุวีฒัน์ กรรมการ / สงัฆมณฑลนครราชสมีา   
13. คณุพชัราวด ี วงศม์าแสน กรรมการ / อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 
14. คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ กรรมการ / อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
15. คณุประภา วงศจ์อมพร กรรมการ / สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
16. คณุวชริะ ช านาญฤทธิ ์ กรรมการ / สงัฆมณฑลอุดรธานี 
17. คณุชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ กรรมการ / สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี   
18. คณุวลัล ี  สขุส าราญ กรรมการ / สงัฆมณฑลจนัทบุร ี (ผูแ้ทน) 
19. คณุวรรณด ี พรอ้มแยม้ เจา้หน้าที ่แผนกสขุภาพอนามยั 
 

ผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑล  

 เครือข่ายผู้สงูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  
20. พ.อ.ปราโมทย ์ หนึ่งน ้าใจ 21. คณุสมชาย กจินิตยช์วี ์ 22. คณุวรีพงศ ์ ธาราศลิป์ 
23. คณุนยันา กจิเจรญิ  24. คณุธนนัทฉ์าย   สวติตน์นัตชยั 25. คณุเฟ่ืองฟ้า แซ่เตยี  
26. คณุสทุศัน์ มาลานิยม 27. คณุวาภรณ์ นพคณุทอง 28. คณุปราโมทย ์ กฤษเจรญิ   
29. คณุทพิวลัย ์ ไชยเผอืก 30. คณุรตันา กจิชลววิฒัน์ 31. คณุเดชาธร พว่งแ  
32. คณุบุญช ู หนึ่งน ้าใจ 

 เครือข่ายผู้สงูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
33. คณุวชัรนิทร ์ ผวิเงนิ 34. คณุสมบตั ิ พทุธสิยั 35.  คณุวรณ์ ยาวงศ ์
36. คณุประสบ ว่องไว            37. คณุชาญชยั นาแว่น               38. คณุเสดจ็ วงศม์าแสน 
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 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
39. คณุสรญัญา บวัขาว  40. คณุระเด่น จ าปีทอง 41. คณุประดษิฐ ์ นนัทจนิดา    

 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลราชบรีุ  
42. ซสิเตอรส์นุิสา พรโสภณ 43. คณุเกษม ศรพีกุ 44. คณุกาญจนา ไชยเจรญิ 
45. คณุนนัทวนั เชา้เทีย่ง  

 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลจนัทบรีุ 
46. คณุสมบรูณ์ มงักร 47. คณุประเสรฐิ สารพนัธ ์ 48. คณุรุง่เรอืง ธนาเมธนีนท์
49. คณุวลัลภ วงษ์แกว้ 50. คณุวนัทนา เอา้เจรญิ 51. คณุวริชั ปรดีากรณ์ 
52.  คณุเพลนิพศิ มเีจรญิ 53. คณุวนัเพญ็ นามกร 
 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลนครราชสีมา 
54. คณุวรีะ  ธาราสงิห ์ 55. คณุยพุวรรณ ธาราสงิห ์ 56. อาจารยม์าณ ี การด ี                  
57. คณุสรุตัน์ ศรสีรุะ 58. คณุพงษ์ศกัดิ ์ ประทมุตร ี 59. คณุถาวร วาปีเตา 
60. คณุเชยีร กลา้หาญ  61. คณุสมพนู ศรสีรุะ  

 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลอดุรธานี 
62.  Fr.Bemardus nofrianto Bell  63. คณุเซยีนศร ี บุญทรพัย ์ 64. คณุวราภรณ์ ภกูงทอง 
65. คณุทรงศร ี ธาตุวสิยั  66. คณุสดุใจ โพนทอง 67. คณุอดุม โพธสิาเกษ 

 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลเชียงใหม่ 
68. คณุอรรณพ หลมิไพบลูย ์ 69. คณุวไิลพร มณีรตันวงศส์ริ ิ 
 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
70. คณุสธุติา พรหมภกัด ี 71. คณุรชันี อสิสโรภาส 72. คณุชตุมิา คปูระเสรฐิ 
73. คณุสนุีย ์ ลมิาลยั 74. คณุอาภรณ์ แสงสว่าง 75. คณุชชัวาลยั ลมิาลยั 
76. คณุเจรญิ สระทองเถื่อน 77. คณุแตงหนู เสยีงเสนาะ 78. คณุธานี เจยีรผนั 
 เครือข่ายผู้สงูอายฯุสงัฆมณฑลอบุลราชธานี 
79. คณุสาโรจน์ ประกอบกจิ 80.  คณุกมลทพิย ์ กลัยาประสทิธิ ์
 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น.  

 

บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุน าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ  พรอ้ม 
กล่าวตอ้นรบั คณุพอ่จติตาภบิาล ผูป้ระสานงาน แกนน าเครอื่า่ยชมรมผูส้งูอายฯุ ท เ่่า้รว่มสมัมนาและประชมุใหญ่สามญั 
ประจ าป  2015/2558    จากนัน้ด าเนินการประชมุร่วมกบั บาทหลวงไพรชั  ศร ประเสรฐิ  จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ  
โดยม วาระการประชมุดงัน ้ :- 
 

วาระท่ี  1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 บาทหลวงวโิรจน์ นันทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอใหค้ณะกรรมการผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑลทัง้           
10 มสิซงั ด าเนินการจดัสง่เอกสารตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นปฏทินิกจิกรรมคณะอนุกรรมการฯ 

 1. ส่งชื่อ  “ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง” ทีจ่ะเสนอเขา้ร่วมประกวดชมรมผูส้งูอายุตวัอย่าง ประจ าปี 2016 
พรอ้มเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ประวตัชิมรม ทะเบยีนสมาชกิ รูปกจิกรรมของชมรม ฯลฯ และโครงการ “ผู้สูงอายุ
ประกาศขา่วด”ี มาน าเสนอในทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่1/ 2016 ทัง้ 2 โครงการ (วนัที ่7 มกราคม 2016)  
 2. โครงการ “ผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง” และ “ลูกกตญัญูต่อบุพการ”ี สงัฆมณฑลส่งประวตั ิแบบฟอร์มการให้
คะแนนมายงัส านักงาน ฯลฯ  เพื่อคณะอนุกรรมการฯจะเร่งด าเนินการตดิต่อขอใบพรสมเด็จพระสนัตะปาปา และจดัท า       
ใบประกาศเกยีรตคิณุฯ  (วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2016) 
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 3. เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลฯ เขยีนแผนงานผูส้งูอายขุองสงัฆมณฑลเพือ่มอบใหจ้ติตาภบิาล น าเสนอ
ต่อสงัฆมณฑลฯ เพือ่ของบประมาณเขา้รว่มกจิกรรมงานผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิเป็นตน้ 

 3.1  รว่มประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ4 ครัง้/ปี 
  3.2  รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่11/2016  (29 - 30 เมษายน 2016) 
  3.3  รว่มสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ  (28 - 30 พฤศจกิายน 2016) 

4. ชีแ้จง “โครงการจติอาสาหาทนุชว่ยงานเครอืขา่ยผูส้งูอายคุาทอลกิ” ในปี 2015/2558 ทีผ่า่นมา  
บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ชี้แจง โครงการจติอาสาหาทุนช่วยเหลอืงานเครอืข่ายผูส้งูอายุ เป็นโครงการ

ต่อเนื่องเพือ่ขยายผลใหง้านผูส้งูอายเุกดิความยัง่ยนื  สรา้งเครอืขา่ยจติอาสาหาทนุฯ และด าเนินการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุ
ระดบัชาต ิในชว่งเดอืนเมษายน 2015 นี้ใหม้ากขึน้  โดยการออมเงนิวนัละบาทดว้ยความสมคัรใจ  จดัเกบ็เงนิออม  2 ครัง้ 
คอื รอบที ่1 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 2014  จดัเกบ็วนัที ่1 มกราคม 2015  และรอบที ่2 เดอืนมกราคม – มนีาคม 2015 
จดัเกบ็วนัที ่ 1 เมษายน 2015   จงึขอใหค้ณะกรรมการและสมาชกิเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯไดพ้จิารณาสรุปรายงานการเงนิ
โครงการจติอาสาหาทนุฯ ซึง่ทางคณะกรรมการฯไดจ้ดัสรรเงนิดงักล่าว ผา่นเขา้บญัชชีมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการฯเรยีบรอ้ยแลว้ (เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล แจง้ใหท้ราบ)  ดงันี้  

 

  

สงัฆมณฑล 
( รอบที ่1 ) ( รอบที ่2 ) จ านวนเงนิโครงการ 

รวมทัง้ส้ิน  1 ตุลาคม 2014 – 
31 ธนัวาคม 2014 

1 มกราคม 2015 – 
31 มนีาคม 2015 

1 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 60,000.00 65,000.00 125,000.00 

2 อคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง 2,250.00 2,480.00 4,730.00 

3 สงัฆมณฑลราชบรุ ี 15,000.00 11,000.00 26,000.00 
4 สงัฆมณฑลจนัทบุร ี  14,100.00 10,500.00 24,600.00 
5 สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ 2,500.00 2,600.00 5,100.00 

6 สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 13,500.00 1,000.00 14,500.00 
7 สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี  4,100.00 10,000.00 14,100.00 

8 สงัฆมณฑลนครราชสมีา 5,000.00 6,314.00 11,314.00 

9 สงัฆมณฑลอบุลราชธานี 3,000.00 4,153.00 7,153.00 

10 สงัฆมณฑลอดุรธาน ี  3,260.00 3,220.00 6,480.00 

 
 

122,710.00 
 

116,267.00 
 

238,977.00 

สรปุการจดัสรรเงินตามโครงการ (ตามเอกสาร) 

 1. มอบใหเ้ครอืขา่ยผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลอดุรธาน ีเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯ (40%)   =  95,590.00  บาท  
 2. มอบใหเ้ครอืขา่ยระดบัสงัฆมณฑลฯทีร่ว่มโครงการฯ 10 มสิซงั (30%) @ 7,170.00           =  71,700.00  บาท               
 3. มอบใหค้ณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ(30%)                                                                       =  71,687.00  บาท             
หมายเหต ุ: คณะอนุกรรมการฯมอบเงนิโครงการฯให ้สงัฆมณฑลอดุรธาน ีเจา้ภาพจดังานชมุนุมฯเพิม่ =  20,000.00 บาท 
 

 5.  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล แจง้กจิกรรมงานผูส้งูอายุใหส้ว่นกลางฯรบัทราบ                

 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ : 27 มกราคม 2016  ประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายฯ ครัง้ที ่1/2016 เพื่อเตร ยม
ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจดังานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดบัชาติ ครัง้ที่ 11/2016 / 8 มนีาคม 2016 ประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครัง้ที่ 2/2016 ณ วดัธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชอืกหนัง /  20 – 22 ตุลาคม สมัมนา
คณะกรรมการเพือ่การเป็นผูน้ า ณ เรดา้ รสีอรท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสมีา 
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 สงัฆมณฑลจนัทบุร ี :  20 กุมภาพนัธ ์2016  ประชมุแกนน าผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล  / 25 – 26 เมษายน 2016          

  จดัฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการฯ  ณ บา้นสแตลลามารสิ  เพ  จ.ระยอง  

 สงัฆมณฑลราชบรุ ี :  9 – 10 มกราคม 2016  จดัอบรมฟ้ืนฟูจติใจและประชมุสามญัประจ าปี 2015 ทีบ่า้นพกั              
ตากอากาศสารสาสน์ ปึกเตยีน  จ.เพชรบุร ี

 สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  :  10 -11 กนัยายน 2016 จดังานชมุนุมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล ที ่วดัแมพ่ระองคอ์ปุถมัภ์
อ าเภอพนม จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 สงัฆมณฑลนครสวรรค ์  :  16 -17 ตุลาคม 2016 จดัประชมุสมัมนาประจ าปีฯสงัฆมณฑล ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา   
 สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี :   20 ตุลาคม 2016 จดังานวนัรวมพลงัผูส้งูอาย ุณ บา้นเณรพระครสิตประจกัษ์อบุลฯ   
 สงัฆมณฑลนครราชสมีา  :  16  มถิุนายน 2016   ประชมุคณะกรรมการและแกนน าผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล 
 อคัรสงัฆมณฑลทา่แร ่ :  16  มถิุนายน 2016   ประชมุคณะกรรมการและแกนน าผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล 
 สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่  :  10 กมุภาพนัธ ์2016   จดังานชมุนุมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล 
 สงัฆมณฑลอดุรธาน ี   :  22 - 23 มกราคม 2016 จดังานชมุนุมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล ณ วดันกับุญราฟาแอล ทา่บ่ม 

 มตทิีป่ระชมุ  รบัทราบ 
 

วาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2014/2557 
  บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2014/2557  
ทีป่ระชมุรว่มกนัพจิารณาและแกไ้ขรายงานการประชมุฯ         

 หน้าที ่5 :  สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ บรรทดัที ่3 ออกเยีย่มผูส้งูอายทุีห่ว้ยโปง่  แกไ้ขเป็น  หว้ยบง      
จากเอกสารสรปุรายงานการเงนิโครงการจติอาสาหาทนุฯ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี เสนอใหแ้กไ้ข
 บญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุเทพ  แกไ้ขเป็น   บญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย   
 มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2014/2557 
 

วาระท่ี 3   น าเสนอแผนงานผู้สงูอายรุะดบัสงัฆมณฑล ประจ าปี 2016/2559  

 บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา  ขอใหผู้แ้ทนจากเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล รายงานกจิกรรมงาน
ผูส้งูอายสุงัฆมณฑลฯประจ าปี 2016/2559  ตามแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายคุาทอลกิฯ  สรปุไดค้อื 

3.1  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์แจง้นโยบายหลกั  1. สรา้งและพฒันาชมรมผูส้งูอายวุดัในเขตสงัฆมณฑล 
1.1)จัดตัง้ชมรมผู้สูงอายุเพิ่มใหม่ 1 ชมรม  1.2)ปลุกจิตส านึกให้เกิดความเข้าใจเพื่อสนับสนุนผู้น าชมรมให้เข้มแข็ง                         
1.3)สรรหาผู้น า ส ารองไว้เพื่อทดแทนและช่วยงาน  1.4)ส่งเสรมิให้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ได้ 6 ใน 12 
ชมรม  2. พฒันาชมุชนวดัใหเ้กดิความยัง่ยนื  2.1)พฒันาสมาชกิโดยจดักจิกรรมรายเดอืน แบบองคร์วม 2.2)สง่เสรมิใหล้กูหลาน
แสดงความกตญัญูกตเวทผี่านทางผูส้งูอายุตวัอย่างและลูกกตญัญ ู- จดักจิกรรมเชดิชเูกยีรตผิู้สูงอายุทีม่อีายุ 90 ปีขึน้ไป 2.3)
ผูส้งูอายถุ่ายทอดวฒันธรรม ประเพณี คณุธรรม และสิง่แวดลอ้มเป็นตวัอย่างแก่ลูกหลาน  2.4)ส่งชื่อชมรมทีพ่รอ้มเขา้ประกวด
ชมรมผูส้งูอายตุวัอยา่งในระดบัชาต ิ 2.5)ประชาสมัพนัธง์านหรอืกจิกรรมของผูส้งูอายุใหอ้งคก์รอื่นทราบ  2.6)รกัษ์และส่งเสรมิ
กจิกรรมจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูสู้งอายุ  2.7)จดัประชุมสมัมนาประจ าปีของสงัฆมณฑลเดอืนตุลาคม 2559 ณ อาสนวหิาร
นกับุญอนันานครสวรรค ์โดย จดัรือ้ฟ้ืนจติใจ/เชญิวทิยากรใหค้วามรู ้ 2.8)เยยีมชมรมเครอืขา่ยในเขตสงัฆมณฑลตลอดปี 2016  
2.9)เยีย่มผูย้ากไร ้ผูเ้จบ็ป่วย ทัง้ทีบ่้านและโรงพยาบาล ตลอดปี 2016  2.10)จดัท าทะเบยีนประวตัผิูส้งูอายุใหเ้ป็นปจัจุบนัทัง้ 
12 ชมรม  

3.2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แจ้งโครงการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ 13 โครงการ                 
1.)ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  6 ครัง้/ปี (27 มกราคม / 8 มีนาคม/ 10 
พฤษภาคม / 12 กรกฎาคม / 13 กนัยายน / 8 พฤศจกิายน 2016/2559)  2.)เยีย่มเครอืขา่ยงานผูส้งูอาย ุตลอดปีงบประมาณไม่
น้อยกว่า 36 ครัง้ในพืน้ทีท่ ัง้ 6 เขต 3.)สรา้งขวญัก าลงัใจคณะกรรมการฯระดบัสงัฆมณฑล ตลอดปี 2016  4.)จดัท ารายงานสรปุ 
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กจิกรรมโครงการประจ าปี ตลอดปี 2016  5.)โครงการฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ (4 มถิุนายน 2016) ณ วดัแม่พระ
บงัเกดิ (บางนกแขวก) 6.)เจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่11 วนัศุกรท์ี ่29 – วนัเสารท์ี ่30 เมษายน 
2016 ณ อาคารจอห์นปอล บรเิวณโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ สามพราน จ.นครปฐม 7.)สมัมนาบุคลากรผู้ท างานผู้สูงอาย ุ      
(26 - 28 พฤษภาคม 2016) ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน 8.)ช่วยเหลือปจัจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากล าบาก        
ครึง่ปีหลงั 2016  9.)เชดิชเูกยีรตผิูส้งูอาย ุ96 ปีขึน้ไป (30 – 31 กรกฎาคม 2016) ณ บา้นผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเกยีรตบิตัร ทัง้ 6 เขต 
10.)จดังานชุมนุมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วนัที ่19 กรกฎาคม 2016 ณ  วดัธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชอืกหนัง  
11.)จดัสมัมนาคณะกรรมการเพื่อการเป็นผูน้ า ณ เรด้า รสีอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสมีา 12.)เขา้ร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่
คณะกรรมการระดบัชาต ิ(28-30 พฤศจกิายน 2016) 13.)สง่เสรมิใหว้ดัและเขตดแูลเยีย่มเยยีนผูส้งูอายตุดิเตยีง ตลอดปี 2016 
 3.3 สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี  แจง้กจิกรรมงานผูส้งูอายุฯ  1.)ออกเยีย่มและร่วมประชุมจดัตัง้กลุ่มผูส้งูอายุ ทีว่ดันักบุญ   
ฟรงัซิสเซเวียร์ ตรงั และวดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง 2.)จัดประชุมคณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑล 4 ครัง้ต่อปี                
(23 มกราคม / 18 มนีาคม / 18 มถิุนายน และ 19 กนัยายน 2016) 3.)จดังานวนัผูส้งูอายุระดบัวดัโอกาสวนัผูส้งูอายุแห่งชาติ 
ในแต่ละวดัด าเนินการฯ 4.)จดังานชุมนุมผูส้งูอายุ/ฟ้ืนฟูจติใจระดบัสงัฆมณฑล ทีว่ดัแม่พระองค์อุปถมัภ์ พนม จ.สุราษฎรธ์านี             
(10-11 กนัยายน 2016)  5.)คณะกรรมการออกเยีย่มและรว่มประชมุกบัชมรมผูส้งูอายุฯจในโอกาสฉลองวดัต่างๆในสงัฆมณฑล  
6.)ออกเยีย่มผูส้งูอายทุีเ่จบ็ปว่ย ผูส้งูอายทุีย่ากจน ทกุเดอืนตามความเหมาะสม 7.)ร่วมงานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาตคิรัง้ที ่11  
8.)ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯผู้สูงอายุ 4 ครัง้/ปี 9.)ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ (28-30 
พฤศจกิายน 2016)  9.)ปรบัปรงุทะเบยีนผูส้งูอายใุหเ้ป็นปจัจุบนั   

3.4 สงัฆมณฑลราชบุร ี แจ้งกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)ออกเยี่ยมและตัง้กลุ่มผู้สูงอายุ 2 วัด คือ วัดนักบุญเทเรซา       
หว้ยกระบอก / วดัแม่พระถวายองคใ์นพระวหิาร ลูกแก 2.)จดังานวนัผูสู้งอายุระดับวดัโอกาสวนัผูสู้งอายุแห่งชาต ิ3.)จดังาน
ชมุนุมผูส้งูอายรุะดบัสงัฆมณฑล สถานทีก่ลุ่มวดัจอมบงึ/วดัดอนกระเบื้อง 4.)จดัอบรมฟ้ืนฟูจติใจระดบัวดัและระดบัสงัฆมณฑล
ในเดอืนธนัวาคม 5.)จดัประชมุคณะกรรมการฯระดบัสงัฆมณฑล 5 ครัง้/ปี (10 มกราคม/18 มนีาคม/17 มถิุนายน / 16 กนัยายน 
11 พฤศจกิายน 2016)  6.)ด าเนินการปรบัปรุงทะเบียนผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลใหเ้ป็นปจัจุบนั  7.)สนับสนุนใหทุ้กชมรม     
จดทะเบยีนเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ 8.)รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาตคิรัง้ที ่11/2016  9.)ออกเยีย่มผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วย 
ผูพ้กิาร และยากล าบาก และให้บรกิารสุขภาพและปจัจยัตามความเหมาะสม ตลอดปี 2016 10.)สนับสนุนให้ผูสู้งอายุตรวจ
รา่งกายในโอกาสฉลองต่างๆ โดยไดร้บัความรว่มมอือยา่งดจีากเครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี11.)ร่วมประชุม
กบัคณะอนุกรรมการฯผูส้งูอาย ุ 12.)รว่มสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ  
   3.5 สงัฆมณฑลนครราชสมีา แจ้งกจิกรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)จดัประชุมคณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑล 5 ครัง้/ปี (14 
มกราคม/ 17 มีนาคม/ 16 มิถุนายน/15 กันยายน / 17 พฤศจิกายน 2016) ณ ส านักงานมิสซังฯ   2.) ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการฯระดบัชาต ิ4 ครัง้/ปี  3.)ออกเยีย่มกลุ่มโดยคณะกรรมการกลางของสงัฆมณฑลในโอกาสประชุมประจ าปีของ
กลุ่มนัน้ๆ  4.)ส่งเสรมิใหร้ะดบัวดั : จดังานวนัผูป้่วยสากล (14 ก.พ. 2016)/ จดังานวนัผูสู้งอายุแห่งชาต ิ(13 เม.ย.2016) / 
คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัวดัออกเยีย่มเยีย่นผูส้งูอายุ ผูป้่วย ผูพ้กิารในเขตวดัของตน ตลอดปี 2016 / จดักจิกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพของผู้สูงอายุและรณรงค์เรื่องสิง่แวดล้อมในชุมชนฯ / จดั“สุขสนัต์วนัเกดิผู้สูงวยั” วนัอาทติย์สปัดาห์ที่ 3 ของเดือน              
5.)ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุฯระดบัชาติครัง้ที ่11/2016  6.)จดังานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 7.)จดัท าทะเบียนผู้สูงอายุใหเ้ป็นปจัจุบนั     
8.)โครงการจติอาสาหาทุนงานผูส้งูอายุ (เงนิออมวนัละบาท)  9.)โครงการฌาปนกจิผูสู้งอายุร่วมกบัเครอืขา่ยของศนูยส์งัคมฯ
10.)โครงการส่งเสรมิกลุ่มผูสู้งอายุให้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในปี 2016 (น าร่อง 2 กลุ่ม) วดัปากช่อง /          
อาสนวหิารฯ  11.)โครงการเผยแพร/่ประชาสมัพนัธ์งานผูส้งูอายใุนสือ่ จดหมายขา่วของสงัฆมณฑล จดับอรด์ในโอกาสฉลองวดั  

3.6 สงัฆมณฑลอุดรธานี แจ้งกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)จัดตัง้กลุ่มผู้สูงอายุเพิ่ม คือ วัดนักบุญกลารา บ้านปกัหม ู                 
จ.หนองคาย และวดัแม่พระถวายพระกุมารในพระวหิาร บ้านห้วยเล็บมอื 2.)จดังานวนัผู้สูงอายุระดบัวดัโอกาสวนัผู้สูงอายุ
แห่งชาต ิ(11 เมษายน 2016) ทีโ่พนสูง 3.)จดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล วดันักบุญราฟาแอล ท่าบ่ม (22 - 23 มกราคม 
2016) 4.)จดัประชมุคณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑล 5 ครัง้/ปี  5.)คณะกรรมการออกเยีย่มชมรมผูส้งูอายใุนสงัฆมณฑลและ  
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ประชุมกบัชมรมผูสู้งอายุวดัต่างๆ 6.)จดัอบรมฟ้ืนฟูจติใจระดบัสงัฆมณฑล เดอืนพฤศจกิายน 7.)สมาชกิชมรมผูสู้งอายุออก
เยี่ยมผู้สูงอายุที่ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เดือนละครัง้ในเขตโพนสูงใหญ่ 8.)จดักจิกรรมจรวจร่างกายผู้สูงอายุปีละ 2 ครัง้                
9.)ร่วมงานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาตคิรัง้ที ่11/2016  10.)ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี  11.)ร่วมสมัมนาและ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ (28 - 30 พฤศจกิายน 2016) 

3.7  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  แจ้งกจิกรรมงานผูสู้งอายุฯ 1.)จดัประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล     
2 ครัง้/ปี (12 มกราคม / 13 กนัยายน 2016)  2.)จดัฟ้ืนฟูจติใจชมรมผูส้งูอายุฯระดบัเขต 3 เขต 3.)จดังานวนัรวมพลงัผูส้งูอาย ุ
เดือนตุลาคม 4.)ออกเยีย่มเครอืข่ายผู้สูงอายุระดบัวดั  5.)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดบัชาตคิรัง้ที่ 11/2016   6.)ร่วมงาน
สมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ 7.)จดัเชญิชวนและรณรงคโ์ครงการจติอาสาหาทุนฯ  8.)ร่วมประชุม
กบัคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี    

3.8  สงัฆมณฑลอบุลราชธานี แจง้กจิกรรมงานผูส้งูอายฯุ 1.) ตัง้กลุ่มผูส้งูอายเุพิม่ 3 วดั คอื วดันกับุญอนันา บา้นบวัทา่ / 
วดัพระครสิตประจกัษ์ ชานุมาน / วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู กนัทรลักษ์ 2.)จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ                
สงัฆมณฑล 3 ครัง้/ปี  3.)จดังานวนัผู้สูงอายุระดบัวดัโอกาสวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ เดือนเมษายน 4.)จดังานชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดบัสงัฆมณฑล เดอืนตุลาคม  5.)ออกเยีย่มเครอืขา่ยผูส้งูอายุในสงัฆมณฑลฯ (เดอืนกรกฎาคม / สงิหาคม / กนัยายน 2016)    
6.)จดัฟ้ืนฟูจติใจระดบัสงัฆมณฑล เดอืนตุลาคม (แสวงบุญ) 7.)ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป้่วย ตลอดปี 8).จดักจิกรรมตรวจร่างกาย
ผูส้งูอาย ุ2 ครัง้/ปี (เดอืนมกราคม / ตุลาคม 2016) 9.)ร่วมงานชุมนุมผู้สงูอายุฯระดบัชาตคิรัง้ที ่11/2016  10.)ร่วมงานสมัมนา
และประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ  11.)รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี    

3.9 สงัฆมณฑลเชยีงใหม่  แจ้งกจิกรรมงานผูสู้งอายุฯ 1.)จดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสงัฆมณฑล 3 ครัง้/ปี                
(9 มกราคม/ 9 เมษายน / 9 กนัยายน 2016)  2.)จดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ (10 กุมภาพนัธ์ 2016) 3.)เขา้ร่วม
ประชมุและขยายกลุ่มเพื่อจดัตัง้กลุ่ม 3 กลุ่ม 4.)รณรงคจ์ดัรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุโอกาสวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ(13 เมษายน 2016)  
5.)อบรมฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล (29-30 กรกฎาคม 2016)  6.)ร่วมงานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาติ
ครัง้ที ่11/2016 7.)ร่วมงานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ (29 – 30 พฤศจกิายน 2016)  8.)ร่วม
ประชมุกบัคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี    

 3.10 สงัฆมณฑลจนัทบุร ีแจ้งกจิกรรมงานผูส้งูอายุฯ 1.)จดัประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล 5 ครัง้/ปี 2.)จดั
งานวันผู้สูงอายุโอกาสวัยผู้สูงอายุแห่งชาติ ในระดับวัด 3.)จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสงัฆมฑลฯ  4.)อบรมฟ้ืนฟูจิตใจ
คณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล บา้นสแตลลามารสิ เพ จ.ระยอง (25-26 เมษายน 2016)  5).สมาชกิชมรมผูส้งูอายุฯ
ระดบัวดั ออกเยีย่มผูส้งูอายทุี ่ผูป้ว่ย ผูพ้กิาร ตลอดปี 6.)รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาตคิรัง้ที ่11/2016  7.)ร่วมสมัมนาและ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการฯ (29 – 30 พฤศจกิายน 2016)  8.)รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี    
        มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 

 

วาระท่ี 3   น าเสนอแผนปฏิบติังานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สงูอาย ุประจ าปี 2016/2559  

  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯน าเสนอโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตัิงาน
ผูสู้งอายุคาทอลกิ ประจ าปี 2016/2559 ของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ รวม 14 กจิกรรม เพื่อขอให้เครอืข่าย
ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลฯ จดัท าแผนงานผูส้งูอายรุะดบัสงัฆมณฑล ทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิและ
สง่ต่อใหจ้ติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑล น าเสนอต่อมสิซงัฯเพือ่ของบประมาณจดักจิกรรมฯ (ตามเอกสาร) :-   

1. จดัแปลและรณรงคเ์ผยแพรส่าสน์พระสงัฆราช โอกาสวนัผูส้งูอายแุหง่ชาติ  (เดอืนเมษายน 2016) 
2. จดัประชมุคณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอายุ 4 ครัง้ /ป  (7 มกราคม, 9 มนีาคม, 8 มถิุนายน, 7 กนัยายน 2016) 
3. ตดิตาม่อ้มลูผูส้งูอายคุาทอลกิในสงัฆมณฑลฯ และทะเบ ยนผูส้งูอายุ 

  4. จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าป  ค.ศ.2016 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ (30 พฤศจกิายน 2016)  
  5. จดัสมัมนาใหค้วามรูก้บัแกนน า และอาสาสมคัรผูส้งูอายุ (28 – 29 พฤศจกิายน 2016) 
  6. สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายจุดักจิกรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน าผูส้งูอายใุนสงัฆมณฑลฯ 
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  7.  รว่มประชมุและพบปะกบัจติตาภบิาล /แกนน าผูส้งูอาย ุ/ผูป้ระสานงานในระดบัสงัฆมณฑล 

  8.  สง่เสรมิชมรมผูส้งูอายรุะดบัสงัฆมณฑลฯจดักลุ่มจติอาสาผูส้งูอายอุอกเย ่ยม/ใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ            
              ผูป้ว่ย ผูพ้กิาร  ผูย้ากไร ้ตามวดัท ม่  ชมรมผูส้งูอายฯุ 

  9.  ใหพ้ระศาสนจกัรทอ้งถิน่ ม แผนงานอภบิาลดา้นผูส้งูวยัเป็นรปูธรรมชดัเจน  
             9.1  สง่เสรมิชมรมผูส้งูอายฯุ ระดบัสงัฆมณฑล ระดบัวดั  จดัท าแผนงานดา้นผูส้งูวยั ตามแผนยทุธศาสตร ์ 
      การประกาศ่า่วด ใหม ่ป  2015 ่องพระศาสนจกัรคาทอลกิประเทศไทย 

  9.2  สรา้งทมีอภบิาลระดบัสงัฆมณฑล ระดบัวดั อยา่งจรงิจงัและเป็นรปูธรรม   
       9.3 สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัแกนน าเพือ่ขยายเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุในสงัฆมณฑล 

            10.  สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมทกุอยา่งท เ่ป็นการสบืสานคณุคา่ท ด่ งามทางวฒันธรรม ่นบธรรมเน ยมประเพณ  
   ่องแต่ละทอ้งถิน่  

10.1 จดังานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาตคิรัง้ท  ่11/2016 โดย คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ   
          เป็นเจา้ภาพ รว่มกบั แผนกอภบิาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  (29 – 30 เมษายน 2016) 

10.2  โครงการ “ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง” และ “ลกูกตญัญตู่อบุพการ”ี 
 10.3  โครงการประกวดชมรมผูส้งูอายตุวัอยา่ง     10.4  โครงการผูส้งูอายปุระกาศ่า่วด  

11.  โครงการจติอาสาหาทนุเพือ่ชว่ยงานผูส้งูอายุ เพือ่จดัหางบประมาณชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายใุหเ้กดิความยัง่ยนื  
      และสรา้งเครอื่า่ย “จติอาสาชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุ” 

12.  กระตุน้ / สง่เสรมิใหท้กุสงัฆมณฑลฯจดังานชมุนุมผูส้งูอายใุนระดบัสงัฆมณฑล และงานวนัผูส้งูอายรุะดบัวดั 
 ตามความพรอ้ม 
13.  ผลกัดนัใหช้มรมผูส้งูอายทุ ม่  ความพรอ้ม จดทะเบ ยนเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ และเ่ ยนโครงการ 
     เพือ่่องบประมาณจากภาครฐั ในการจดัท าโครงการตา่งๆ 

 14.  รณรงคใ์หเ้ครอื่า่ยผูส้งูอายใุนสงัฆมณฑลฯ สง่่า่วประชาสมัพนัธก์จิกรรม ผา่นสือ่ในทอ้งถิน่ และม ความตื่นตวั 
  ในการรบัใชส้งัคม 
  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
วาระท่ี  4     อ่ืนๆ 

  4.1  จดัเตรียมการเป็นเจ้าภาพจดังานชุมนุมผู้สงูอายรุะดบัชาติ ครัง้ท่ี 11/2016  
       บาทหลวงธนนัชยั กจิสมคัร จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุฯ รว่มดว้ย คณะกรรมการเครอืข่ายชมรมผูส้งูอายุ           
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ชีแ้จงความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดังานงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ท  ่11/2016 ในวนัศุกร ์
ที ่29 - วนัเสารท์ี ่30 เมษายน 2016 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ สรปุไดด้งันี้ :-        

สถานทีจ่ดังานชุมนุมฯ :  หอประชุมนกับุญยอหน์ปอลที ่2 ในบรเิวณโรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์ สามพราน จ.นครปฐม    
สถานทีพ่กั  :  บา้นสวนยอแซฟ / บา้นผูห้วา่น และสถานทีใ่กลเ้คยีง 
ตดิต่อสอบถามคณะกรรมการฯ: คณุวรีพงศ ์084 667 8970 / พ.อ.ปราโมทย ์089 892 3433 / คณุสมชาย 089 368 8573   
คณุธนนัทฉ์าย 086 381 6261 / คณุนยันา 086 826 2351 และ คณุเดชาธรณ์  082 991 4333                
       มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
 

ปิดการประชุมเวลา  12.10 น.  
 บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ น าสวดภาวนาปิดการประชมุ       
พรอ้มเรยีนเชญิ บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ  จติตาภบิาลคณะกรรมการฯ รว่มดว้ย คณุพอ่จติตาภบิาล ทัง้ 6 ทา่น ใหพ้ร         
กบัผูเ้ขา้รว่มการประชมุฯครัง้นี้  

คณุพอ่ไพรชั  ศรปีระเสรฐิ : ตรวจทาน 

วรรณด ี พรอ้มแยม้ :  บนัทกึการประชมุ 


