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เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ พร้อม
กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาล ผูป้ ระสานงาน แกนนาเครือ่่ายชมรมผูส้ งู อายุฯ ทเ่ ่้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาป 2015/2558 จากนัน้ ดาเนินการประชุมร่วมกับ บาทหลวงไพรัช ศรประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
โดยมวาระการประชุมดังน้ :วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ ขอให้คณะกรรมการผูส้ ูงอายุ ฯระดับสังฆมณฑลทัง้
10 มิสซัง ดาเนินการจัดส่งเอกสารตามเวลาทีก่ าหนดไว้ในปฏิทนิ กิจกรรมคณะอนุกรรมการฯ
1. ส่งชื่อ “ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” ทีจ่ ะเสนอเข้าร่วมประกวดชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่าง ประจาปี 2016
พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ประวัตชิ มรม ทะเบียนสมาชิก รูปกิจกรรมของชมรม ฯลฯ และโครงการ “ผู้สูงอายุ
ประกาศข่าวดี” มานาเสนอในทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1/ 2016 ทัง้ 2 โครงการ (วันที ่ 7 มกราคม 2016)
2. โครงการ “ผูส้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” สังฆมณฑลส่งประวัติ แบบฟอร์มการให้
คะแนนมายังสานักงาน ฯลฯ เพื่อคณะอนุ กรรมการฯจะเร่งดาเนินการติดต่อขอใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา และจัดทา
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ (วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2016)
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3. เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ เขียนแผนงานผูส้ งู อายุของสังฆมณฑลเพือ่ มอบให้จติ ตาภิบาล นาเสนอ
ต่อสังฆมณฑลฯ เพือ่ ของบประมาณเข้าร่วมกิจกรรมงานผูส้ งู อายุฯระดับชาติ เป็ นต้น
3.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ 4 ครัง้ /ปี
3.2 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 11/2016 (29 - 30 เมษายน 2016)
3.3 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุกรรมการฯ (28 - 30 พฤศจิกายน 2016)
4. ชีแ้ จง “โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก” ในปี 2015/2558 ทีผ่ า่ นมา
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจง โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานเครือข่ายผูส้ งู อายุ เป็ นโครงการ
ต่อเนื่องเพือ่ ขยายผลให้งานผูส้ งู อายุเกิดความยังยื
่ น สร้างเครือข่ายจิตอาสาหาทุนฯ และดาเนินการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ
ระดับชาติ ในช่วงเดือนเมษายน 2015 นี้ให้มากขึน้ โดยการออมเงินวันละบาทด้วยความสมัครใจ จัดเก็บเงินออม 2 ครัง้
คือ รอบที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2014 จัดเก็บวันที่ 1 มกราคม 2015 และรอบที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2015
จัดเก็บวันที่ 1 เมษายน 2015 จึงขอให้คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุฯได้พจิ ารณาสรุปรายงานการเงิน
โครงการจิตอาสาหาทุนฯ ซึง่ ทางคณะกรรมการฯได้จดั สรรเงินดังกล่าว ผ่านเข้าบัญชีชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการฯเรียบร้อยแล้ว (เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล แจ้งให้ทราบ) ดังนี้
( รอบที่ 1 )
( รอบที่ 2 )
จานวนเงินโครงการ
สังฆมณฑล
1 ตุลาคม 2014 – 1 มกราคม 2015 –
รวมทัง้ สิ้ น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลราชบุร ี
สังฆมณฑลจันทบุร ี
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี

31 ธันวาคม 2014

31 มีนาคม 2015

60,000.00
2,250.00
15,000.00
14,100.00
2,500.00
13,500.00
4,100.00
5,000.00
3,000.00
3,260.00

65,000.00
2,480.00
11,000.00
10,500.00
2,600.00
1,000.00
10,000.00
6,314.00
4,153.00
3,220.00

125,000.00
4,730.00
26,000.00
24,600.00
5,100.00
14,500.00
14,100.00
11,314.00
7,153.00
6,480.00

122,710.00

116,267.00

238,977.00

สรุปการจัดสรรเงิ นตามโครงการ (ตามเอกสาร)
1. มอบให้เครือข่ายผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ (40%) = 95,590.00 บาท
2. มอบให้เครือข่ายระดับสังฆมณฑลฯทีร่ ว่ มโครงการฯ 10 มิสซัง (30%) @ 7,170.00
= 71,700.00 บาท
3. มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ (30%)
= 71,687.00 บาท
หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการฯมอบเงินโครงการฯให้ สังฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯเพิม่ = 20,000.00 บาท
5. เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล แจ้งกิจกรรมงานผูส้ งู อายุให้สว่ นกลางฯรับทราบ
 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ : 27 มกราคม 2016 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายฯ ครัง้ ที่ 1/2016 เพื่อเตรยม
ความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 11/2016 / 8 มีนาคม 2016 ประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครัง้ ที่ 2/2016 ณ วัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง / 20 – 22 ตุลาคม สัมมนา
คณะกรรมการเพือ่ การเป็ นผูน้ า ณ เรด้า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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 สังฆมณฑลจันทบุร ี : 20 กุมภาพันธ์ 2016 ประชุมแกนนาผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล / 25 – 26 เมษายน 2016
จัดฟื้นฟูจติ ใจคณะกรรมการฯ ณ บ้านสแตลลามาริส เพ จ.ระยอง
 สังฆมณฑลราชบุร ี : 9 – 10 มกราคม 2016 จัดอบรมฟื้นฟูจติ ใจและประชุมสามัญประจาปี 2015 ทีบ่ า้ นพัก
ตากอากาศสารสาสน์ ปึ กเตียน จ.เพชรบุร ี
 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : 10 -11 กันยายน 2016 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล ที่ วัดแม่พระองค์อปุ ถัมภ์
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สังฆมณฑลนครสวรรค์ : 16 -17 ตุลาคม 2016 จัดประชุมสัมมนาประจาปี ฯสังฆมณฑล ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา
 สังฆมณฑลอุบลราชธานี : 20 ตุลาคม 2016 จัดงานวันรวมพลังผูส้ งู อายุ ณ บ้านเณรพระคริสตประจักษ์อบุ ลฯ
 สังฆมณฑลนครราชสีมา : 16 มิถุนายน 2016 ประชุมคณะกรรมการและแกนนาผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
 อัครสังฆมณฑลท่าแร่ : 16 มิถุนายน 2016 ประชุมคณะกรรมการและแกนนาผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
 สังฆมณฑลเชียงใหม่ : 10 กุมภาพันธ์ 2016 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
 สังฆมณฑลอุดรธานี : 22 - 23 มกราคม 2016 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล ณ วัดนักบุญราฟาแอล ท่าบ่ม
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2014/2557
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2014/2557
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและแก้ไขรายงานการประชุมฯ
หน้าที่ 5 : สังฆมณฑลเชียงใหม่ บรรทัดที่ 3 ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุทห่ี ว้ ยโปง่ แก้ไขเป็ น ห้วยบง
จากเอกสารสรุปรายงานการเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เสนอให้แก้ไข
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ แก้ไขเป็ น บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
มติทปี ่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2014/2557
วาระที่ 3 นาเสนอแผนงานผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2016/2559
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ผแู้ ทนจากเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล รายงานกิจกรรมงาน
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯประจาปี 2016/2559 ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุคาทอลิกฯ สรุปได้คอื
3.1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ แจ้งนโยบายหลัก 1. สร้างและพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุวดั ในเขตสังฆมณฑล
1.1)จัด ตัง้ ชมรมผู้สู ง อายุ เ พิ่ม ใหม่ 1 ชมรม 1.2)ปลุ ก จิต ส านึ ก ให้เ กิด ความเข้า ใจเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้น าชมรมให้เ ข้ม แข็ง
1.3)สรรหาผู้นา สารองไว้เพื่อทดแทนและช่วยงาน 1.4)ส่งเสริมให้จดทะเบียนเป็ น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้ 6 ใน 12
ชมรม 2. พัฒนาชุมชนวัดให้เกิดความยังยื
่ น 2.1)พัฒนาสมาชิกโดยจัดกิจกรรมรายเดือน แบบองค์รวม 2.2)ส่งเสริมให้ลกู หลาน
แสดงความกตัญญูกตเวทีผ่านทางผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญู - จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุทม่ี อี ายุ 90 ปี ขน้ึ ไป 2.3)
ผูส้ งู อายุถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม และสิง่ แวดล้อมเป็ นตัวอย่างแก่ลูกหลาน 2.4)ส่งชื่อชมรมทีพ่ ร้อมเข้าประกวด
ชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่างในระดับชาติ 2.5)ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของผูส้ งู อายุให้องค์กรอื่นทราบ 2.6)รักษ์และส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุ 2.7)จัดประชุมสัมมนาประจาปี ของสังฆมณฑลเดือนตุลาคม 2559 ณ อาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์ โดย จัดรือ้ ฟื้นจิตใจ/เชิญวิทยากรให้ความรู้ 2.8)เยียมชมรมเครือข่ายในเขตสังฆมณฑลตลอดปี 2016
2.9)เยีย่ มผูย้ ากไร้ ผูเ้ จ็บป่วย ทัง้ ทีบ่ ้านและโรงพยาบาล ตลอดปี 2016 2.10)จัดทาทะเบียนประวัตผิ สู้ งู อายุให้เป็ นปจั จุบนั ทัง้
12 ชมรม
3.2 อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ แจ้ง โครงการแผนกอภิบ าลผู้สูงอายุ อัครสัง ฆมณฑลกรุ งเทพ 13 โครงการ
1.)ประชุม คณะกรรมการผู้สูงอายุ ณ วัด ธรรมาสน์ นักบุ ญเปโตร บางเชือกหนัง 6 ครัง้ /ปี (27 มกราคม / 8 มีน าคม/ 10
พฤษภาคม / 12 กรกฎาคม / 13 กันยายน / 8 พฤศจิกายน 2016/2559) 2.)เยีย่ มเครือข่ายงานผูส้ งู อายุ ตลอดปี งบประมาณไม่
น้อยกว่า 36 ครัง้ ในพืน้ ทีท่ งั ้ 6 เขต 3.)สร้างขวัญกาลังใจคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล ตลอดปี 2016 4.)จัดทารายงานสรุป
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กิจกรรมโครงการประจาปี ตลอดปี 2016 5.)โครงการฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ (4 มิถุนายน 2016) ณ วัดแม่พระ
บังเกิด (บางนกแขวก) 6.)เจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 11 วันศุกร์ท่ี 29 – วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน
2016 ณ อาคารจอห์นปอล บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุป ถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม 7.)สัม มนาบุคลากรผู้ทางานผู้สูงอายุ
(26 - 28 พฤษภาคม 2016) ณ ศูน ย์อบรมงานอภิบ าลบ้า นผู้หว่ า น 8.)ช่ว ยเหลือป จั จัย พื้น ฐานแก่ผู้สูงอายุท่ีย ากล าบาก
ครึง่ ปี หลัง 2016 9.)เชิดชูเกียรติผสู้ งู อายุ 96 ปี ขน้ึ ไป (30 – 31 กรกฎาคม 2016) ณ บ้านผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เกียรติบตั ร ทัง้ 6 เขต
10.)จัดงานชุมนุ มผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2016 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
11.)จัดสัมมนาคณะกรรมการเพื่อการเป็ นผูน้ า ณ เรด้า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 12.)เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
คณะกรรมการระดับชาติ (28-30 พฤศจิกายน 2016) 13.)ส่งเสริมให้วดั และเขตดูแลเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุตดิ เตียง ตลอดปี 2016
3.3 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แจ้งกิจกรรมงานผูส้ งู อายุฯ 1.)ออกเยีย่ มและร่วมประชุมจัดตัง้ กลุ่มผูส้ งู อายุ ทีว่ ดั นักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง และวัด พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง 2.)จัดประชุม คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล 4 ครัง้ ต่อปี
(23 มกราคม / 18 มีนาคม / 18 มิถุนายน และ 19 กันยายน 2016) 3.)จัดงานวันผูส้ งู อายุระดับวัดโอกาสวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ในแต่ละวัดดาเนินการฯ 4.)จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ/ฟื้ นฟูจติ ใจระดับสังฆมณฑล ทีว่ ดั แม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ.สุราษฎร์ธานี
(10-11 กันยายน 2016) 5.)คณะกรรมการออกเยีย่ มและร่วมประชุมกับชมรมผูส้ งู อายุฯจในโอกาสฉลองวัดต่างๆในสัง ฆมณฑล
6.)ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุทเ่ี จ็บปว่ ย ผูส้ งู อายุทย่ี ากจน ทุกเดือนตามความเหมาะสม 7.)ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติค รัง้ ที่ 11
8.)ร่ ว มประชุ ม กับ คณะอนุ ก รรมการฯผู้สูง อายุ 4 ครัง้ /ปี 9.)ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี ค ณะอนุ ก รรมการฯ (28-30
พฤศจิกายน 2016) 9.)ปรับปรุงทะเบียนผูส้ งู อายุให้เป็ นปจั จุบนั
3.4 สังฆมณฑลราชบุ ร ี แจ้งกิจ กรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)ออกเยี่ยมและตัง้ กลุ่ม ผู้สูงอายุ 2 วัด คือ วัด นักบุ ญเทเรซา
ห้วยกระบอก / วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 2.)จัดงานวันผูส้ ูงอายุระดับวัดโอกาสวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ 3.)จัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล สถานทีก่ ลุ่มวัดจอมบึง/วัดดอนกระเบื้อง 4.)จัดอบรมฟื้ นฟูจติ ใจระดับ วัดและระดับสังฆมณฑล
ในเดือนธันวาคม 5.)จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล 5 ครัง้ /ปี (10 มกราคม/18 มีนาคม/17 มิถุนายน / 16 กันยายน
11 พฤศจิกายน 2016) 6.)ดาเนินการปรับปรุงทะเบียนผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลให้เป็ นปจั จุบ นั 7.)สนับสนุ นให้ทุกชมรม
จดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ 8.)ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 9.)ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุทเ่ี จ็บป่วย
ผูพ้ กิ าร และยากลาบาก และให้บริการสุขภาพและปจั จัยตามความเหมาะสม ตลอดปี 2016 10.)สนับสนุ นให้ผสู้ ูงอายุตรวจ
ร่างกายในโอกาสฉลองต่างๆ โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี 11.)ร่วมประชุม
กับคณะอนุกรรมการฯผูส้ งู อายุ 12.)ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุ กรรมการฯ
3.5 สังฆมณฑลนครราชสีมา แจ้งกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)จัดประชุม คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล 5 ครัง้ /ปี (14
มกราคม/ 17 มีน าคม/ 16 มิถุ น ายน/15 กัน ยายน/ 17 พฤศจิก ายน 2016) ณ ส านั ก งานมิส ซัง ฯ 2.) ร่ ว มประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 ครัง้ /ปี 3.)ออกเยีย่ มกลุ่มโดยคณะกรรมการกลางของสังฆมณฑลในโอกาสประชุมประจาปี ของ
กลุ่มนัน้ ๆ 4.)ส่งเสริมให้ระดับวัด : จัดงานวันผูป้ ่วยสากล (14 ก.พ. 2016)/ จัดงานวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (13 เม.ย.2016) /
คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับวัดออกเยีย่ มเยีย่ นผูส้ งู อายุ ผูป้ ่วย ผูพ้ กิ ารในเขตวัดของตน ตลอดปี 2016 / จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุและรณรงค์เรื่องสิง่ แวดล้อมในชุม ชนฯ / จัด“สุขสันต์วนั เกิดผู้สูงวัย ” วันอาทิตย์สปั ดาห์ท่ี 3 ของเดือน
5.)ร่วมงานชุมนุ มผูส้ ูงอายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 6.)จัดงานชุมนุ มผู้สูงอายุฯ 7.)จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็ นปจั จุบนั
8.)โครงการจิตอาสาหาทุนงานผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท) 9.)โครงการฌาปนกิจผูส้ ูงอายุร่วมกับเครือข่ายของศูนย์สงั คมฯ
10.)โครงการส่งเสริมกลุ่มผูส้ ูงอายุให้จดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในปี 2016 (นาร่อง 2 กลุ่ม) วัดปากช่อง /
อาสนวิหารฯ 11.)โครงการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานผูส้ งู อายุในสือ่ จดหมายข่าวของสังฆมณฑล จัดบอร์ดในโอกาสฉลองวัด
3.6 สังฆมณฑลอุ ด รธานี แจ้งกิจ กรรมงานผู้สูงอายุฯ 1.)จัด ตัง้ กลุ่ ม ผู้สูงอายุ เ พิ่ม คือ วัด นั กบุ ญ กลารา บ้า นป กั หมู
จ.หนองคาย และวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ 2.)จัดงานวันผู้สูงอายุ ระดับวัดโอกาสวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (11 เมษายน 2016) ทีโ่ พนสูง 3.)จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล วัดนักบุญราฟาแอล ท่าบ่ม (22 - 23 มกราคม
2016) 4.)จัดประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล 5 ครัง้ /ปี 5.)คณะกรรมการออกเยีย่ มชมรมผูส้ งู อายุในสังฆมณฑลและ
5

ประชุมกับชมรมผูส้ ูงอายุวดั ต่างๆ 6.)จัดอบรมฟื้ นฟูจติ ใจระดับสังฆมณฑล เดือนพฤศจิกายน 7.)สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุออก
เยี่ยมผู้สูงอายุท่ี ผู้ป่วย ผู้พ ิการ ผู้ยากไร้ เดือนละครัง้ ในเขตโพนสูงใหญ่ 8.)จัดกิจกรรมจรวจร่า งกายผู้สูงอายุปีละ 2 ครัง้
9.)ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 10.)ร่วมประชุมกับคณะอนุ กรรมการฯ 4 ครัง้ /ปี 11.)ร่วมสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุกรรมการฯ (28 - 30 พฤศจิกายน 2016)
3.7 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แจ้งกิจกรรมงานผูส้ ูงอายุฯ 1.)จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑล
2 ครัง้ /ปี (12 มกราคม / 13 กันยายน 2016) 2.)จัดฟื้ นฟูจติ ใจชมรมผูส้ งู อายุฯระดับเขต 3 เขต 3.)จัดงานวันรวมพลังผูส้ งู อายุ
เดือนตุลาคม 4.)ออกเยีย่ มเครือข่ายผู้สูงอายุระดับวัด 5.)ร่วมงานชุมนุ มผู้สูงอายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 6.)ร่วมงาน
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุ กรรมการฯ 7.)จัดเชิญชวนและรณรงค์โ ครงการจิตอาสาหาทุนฯ 8.)ร่วมประชุม
กับคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้ /ปี
3.8 สังฆมณฑลอุบลราชธานี แจ้งกิจกรรมงานผูส้ งู อายุฯ 1.) ตัง้ กลุ่มผูส้ งู อายุเพิม่ 3 วัด คือ วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า /
วัดพระคริส ตประจักษ์ ชานุ มาน / วัดนักบุ ญเทเรซาแห่งพระกุม ารเยซู กันทรลักษ์ 2.)จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑล 3 ครัง้ /ปี 3.)จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัดโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เดือนเมษายน 4.)จัดงานชุมนุ มผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑล เดือนตุลาคม 5.)ออกเยีย่ มเครือข่ายผูส้ งู อายุในสังฆมณฑลฯ (เดือนกรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน 2016)
6.)จัดฟื้นฟูจติ ใจระดับสังฆมณฑล เดือนตุลาคม (แสวงบุญ) 7.)ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ่วย ตลอดปี 8).จัดกิจกรรมตรวจร่างกาย
ผูส้ งู อายุ 2 ครัง้ /ปี (เดือนมกราคม / ตุลาคม 2016) 9.)ร่วมงานชุมนุ มผู้ สงู อายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 10.)ร่วมงานสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุกรรมการฯ 11.)ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้ /ปี
3.9 สังฆมณฑลเชียงใหม่ แจ้งกิจกรรมงานผูส้ ูงอายุฯ 1.)จัดประชุ มคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล 3 ครัง้ /ปี
(9 มกราคม/ 9 เมษายน / 9 กันยายน 2016) 2.)จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ (10 กุมภาพันธ์ 2016) 3.)เข้าร่วม
ประชุมและขยายกลุ่มเพื่อจัดตัง้ กลุ่ม 3 กลุ่ม 4.)รณรงค์จดั รดน้ าดาหัวผูส้ งู อายุโอกาสวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2016)
5.)อบรมฟื้นฟูจติ ใจคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล (29-30 กรกฎาคม 2016) 6.)ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติ
ครัง้ ที่ 11/2016 7.)ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุ กรรมการฯ (29 – 30 พฤศจิกายน 2016) 8.)ร่วม
ประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้ /ปี
3.10 สังฆมณฑลจันทบุร ี แจ้งกิจกรรมงานผูส้ งู อายุฯ 1.)จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑล 5 ครัง้ /ปี 2.)จัด
งานวัน ผู้สูงอายุ โ อกาสวัย ผู้สูงอายุ แ ห่งชาติ ในระดับ วัด 3.)จัด งานชุม นุ ม ผู้สูงอายุร ะดับ สังฆมฑลฯ 4.)อบรมฟื้ น ฟู จิต ใจ
คณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล บ้านสแตลลามาริส เพ จ.ระยอง (25-26 เมษายน 2016) 5).สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุฯ
ระดับวัด ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุท่ี ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ตลอดปี 6.)ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติครัง้ ที่ 11/2016 7.)ร่วมสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุกรรมการฯ (29 – 30 พฤศจิกายน 2016) 8.)ร่วมประชุมกับคณะอนุ กรรมการฯ 4 ครัง้ /ปี
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 3 นาเสนอแผนปฏิ บตั ิ งานคณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผู้สงู อายุ ประจาปี 2016/2559
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุ กรรมการฯนาเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิงาน
ผูส้ ูงอายุคาทอลิก ประจาปี 2016/2559 ของคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ รวม 14 กิจกรรม เพื่อขอให้เครือข่าย
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ จัดทาแผนงานผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯระดับชาติ และ
ส่งต่อให้จติ ตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล นาเสนอต่อมิสซังฯเพือ่ ของบประมาณจัดกิจกรรมฯ (ตามเอกสาร) :1. จัดแปลและรณรงค์เผยแพร่สาส์นพระสังฆราช โอกาสวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (เดือนเมษายน 2016)
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผูส้ งู อายุ 4 ครัง้ /ป (7 มกราคม, 9 มีนาคม, 8 มิถุนายน, 7 กันยายน 2016)
3. ติดตาม่้อมูลผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลฯ และทะเบยนผูส้ งู อายุ
4. จัดประชุมใหญ่สามัญประจาป ค.ศ.2016 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ (30 พฤศจิกายน 2016)
5. จัดสัมมนาให้ความรูก้ บั แกนนา และอาสาสมัครผูส้ งู อายุ (28 – 29 พฤศจิกายน 2016)
6. ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุจดั กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาผูส้ งู อายุในสังฆมณฑลฯ
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7. ร่วมประชุมและพบปะกับจิตตาภิบาล /แกนนาผูส้ งู อายุ /ผูป้ ระสานงานในระดับสังฆมณฑล
8. ส่งเสริมชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯจัดกลุ่มจิตอาสาผูส้ งู อายุออกเย่ยม/ให้ความช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ ตามวัดทม่ ชมรมผูส้ งู อายุฯ
9. ให้พระศาสนจักรท้องถิน่ มแผนงานอภิบาลด้านผูส้ งู วัยเป็ นรูปธรรมชัดเจน
9.1 ส่งเสริมชมรมผูส้ งู อายุฯ ระดับสังฆมณฑล ระดับวัด จัดทาแผนงานด้านผูส้ งู วัย ตามแผนยุทธศาสตร์
การประกาศ่่าวดใหม่ ป 2015 ่องพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
9.2 สร้างทีมอภิบาลระดับสังฆมณฑล ระดับวัด อย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม
9.3 สร้างความเข้มแข็งให้กบั แกนนาเพือ่ ขยายเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯในสังฆมณฑล
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างทเ่ ป็ นการสืบสานคุณค่าทด่ งามทางวัฒนธรรม ่นบธรรมเนยมประเพณ
่องแต่ละท้องถิน่
10.1 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติครัง้ ท่ 11/2016 โดย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
เป็ นเจ้าภาพ ร่วมกับ แผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (29 – 30 เมษายน 2016)
10.2 โครงการ “ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี”
10.3 โครงการประกวดชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่าง 10.4 โครงการผูส้ งู อายุประกาศ่่าวด
11. โครงการจิตอาสาหาทุนเพือ่ ช่วยงานผูส้ งู อายุ เพือ่ จัดหางบประมาณช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุให้เกิดความยังยื
่ น
และสร้างเครือ่่าย “จิตอาสาช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ”
12. กระตุน้ / ส่งเสริมให้ทกุ สังฆมณฑลฯจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุในระดับสังฆมณฑล และงานวันผูส้ งู อายุระดับวัด
ตามความพร้อม
13. ผลักดันให้ชมรมผูส้ งู อายุทม่ ความพร้อม จดทะเบยนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ และเ่ยนโครงการ
เพือ่ ่องบประมาณจากภาครัฐ ในการจัดทาโครงการต่างๆ
14. รณรงค์ให้เครือ่่ายผูส้ งู อายุในสังฆมณฑลฯ ส่ง่่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ผ่านสือ่ ในท้องถิน่ และมความตื่นตัว
ในการรับใช้สงั คม
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 อื่นๆ
4.1 จัดเตรียมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สงู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 11/2016
บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ชีแ้ จงความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ท่ 11/2016 ในวันศุกร์
ที่ 29 - วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2016 ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ สรุปได้ดงั นี้ :สถานทีจ่ ดั งานชุมนุ มฯ : หอประชุมนักบุญยอห์นปอลที่ 2 ในบริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
สถานทีพ่ กั : บ้านสวนยอแซฟ / บ้านผูห้ ว่าน และสถานทีใ่ กล้เคียง
ติดต่อสอบถามคณะกรรมการฯ: คุณวีรพงศ์ 084 667 8970 / พ.อ.ปราโมทย์ 089 892 3433 / คุณสมชาย 089 368 8573
คุณธนันท์ฉาย 086 381 6261 / คุณนัยนา 086 826 2351 และ คุณเดชาธรณ์ 082 991 4333
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
ปิ ดการประชุมเวลา 12.10 น.
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ นาสวดภาวนาปิดการประชุม
พร้อมเรียนเชิญ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล ทัง้ 6 ท่าน ให้พร
กับผูเ้ ข้าร่วมการประชุมฯครัง้ นี้
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม : บันทึกการประชุม
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