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โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559/2016 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ 

หัวข้อ “สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เขา้ถึง พึ่งได้” 

ระหว่างวันจันทรท์ี่  28 – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559/2016 

ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

.................................................................... 
หลักการและเหตผุล   

  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  โดยจัดเวทีให้ผู้แทน/                  

ผู้ประสานงาน / แกนน าผู้สูงอายุสังฆมณฑล / คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆณฑล ได้เข้ามาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองในรูปของการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี  ซึ่งในแต่ละครั้งจะร่วมกัน

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเสมอมา และยังสานต่อพันธกิจของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกในแผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม ่คริสตศักราช 2016 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยจัดเวทีให้แกนน าผู้สูงอายุคาทอลิกได้มาร่วมกันศึกษา   

พระวรสาร ในบทที่สอดคล้องกับนโยบายคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเน่ือง ผลที่เกิดข้ึนคืองานผู้สูงอายุ  

คาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมมากข้ึนตามล าดับ  ส าหรับในปี พ.ศ.2559 

กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่เป็นก าลังส าคัญในด้านต่างๆ ของสังคมไทย     

4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้น าศาสนา โดยใน กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้

ครอบครัว ได้มีโครงการ “สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สูงวัย 1 แสนคน  

ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงติดบ้าน ติดเตียง ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 

 ดังน้ัน พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแล

ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพ่ือมุง่ให้ผูสู้งอายุได้เจริญชีวิตอย่างมคีุณค่าและศักด์ิศรีอย่างแท้จริง โดยได้เน้นให้สร้างทีม

อภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑลและระดับวัด เพ่ือให้ทีมอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในงาน และบทบาท

งานอภิบาลกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน

ทีมงานอภิบาลให้มีความมั่นคง และเติบโตทั้งทางด้านจติวญิญาณและการด ารงชีพ  

วัตถุประสงค์  : 

1. เพ่ือให้ผูแ้ทนผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่อกัน  

2. เพ่ือร่วมกันวางแผนงานผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและในระดับสังฆมณฑลอย่างต่อเน่ือง  

3. เพ่ือสร้างภาคีในระหว่างผู้ที่ท างานด้านผู้สูงอายุ ผู้ท างานด้านสังคมในสภาพระสังฆราชฯ และ 

  องคก์รภายนอกเช่น NGO และหน่วยงานภาครัฐ 

4. เพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้ที่เกีย่วข้องกับผู้สูงอาย ุ
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กลุ่มเป้าหมาย  : 

1. จติตาภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ 10 สังฆมณฑล  

2. คณะกรรมการ/แกนน า ชมรมผูสู้งอายุฯระดับสังฆมณฑล  (สังฆมณฑลละ 6 ทา่น หรือ มากกว่า) 

3. ผู้แทนหน่วยงานของพระศาสนจักรทีท่ างานผู้สูงอายุ และ หน่วยงานในฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ 

ผู้จัด          : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพ่ือผูสู้งอาย ุ

 ในคณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย 

สถานที ่ :   ณ ศูนย์อภบิาลคามลิเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

วัน – เวลา   :   ระหว่างวันจันทรท์ี่  28 – วันพุธที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559/2016 

งบประมาณ   : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพ่ือผูสู้งอายุ  

- สนับสนุนเอกสาร / วทิยากร / กจิกรรมนันทนาการ 

- ค่าลงทะเบียน จิตตาภิบาลของแต่ละสังฆมณฑล  1  ท่าน 

- ค่าลงทะเบียน ผูแ้ทนระดับสังฆมณฑล 1 ท่าน ทีเ่ข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ อย่างเป็นทางการ  

ค่าลงทะเบียน ที่พัก/อาหาร  :   เครือข่ายชมรมผูสู้งอายุฯระดับสังฆมณฑล   2,000  บาท/คน      

         ส าหรับท่านที่ประสงค์มาพักล่วงหน้า ศูนย์อภบิาลฯ คิดราคา 400 บาท/คน/คืน   

ผู้รับผดิชอบโครงการ  :    คุณพ่อวโิรจน์   นันทจนิดา   ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพ่ือผูสู้งอาย ุ

หัวข้อ   :   “สังคมไทย หว่งใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถงึ พ่ึงได้” 

ก าหนดการ   :   

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559/2016 

07.00  น. อาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  เปิดการสัมมนาและประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

                         โดย :   พระสังฆราชฟลิิป บรรจง ไชยรา  ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม  

09.45- 10.00 น. พัก  (ถา่ยรปูหมูพ่ร้อมกัน) 

10.00 –12.00 น. หัวข้อ  ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ “พระพรแห่งชีวิตผู้สูงวัย” สุขแท้ที่เมตตาสู่พันธกจิ 

  โดย :   คุณพ่อพรศักด์ิ  ชื่นจติอภิรมย์    

                                         ผู้จัดการแผนกครอบครัว (คณะกรรมการฝ่ายงานอภบิาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ) 

12.00 –13.30 น. อาหารเทีย่ง   

13.30 –15.30 น. หัวข้อ  โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย  /  ศูนย์การเรียนรู้ผูสู้งวัย    

  โดย :   บาทหลวงศิรชิาญ เอยีงผาสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย  

                                           อาจารย์อรพิน  แสงสวา่ง  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และทีมบริหารโรงเรยีน 

 



3 

 

 

15.30 – 16.00 น. พัก        

16.00 – 17.30 น. น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2559/2016 

  โดย : คุณพ่อวโิรจน์  นันทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 น าเสนอผลการด าเนินงาน/โครงการที่ประสบผลส าเร็จในระดับสังฆมณฑล ( 8 นาท)ี 

  โดย  : จติตาภิบาล หรือ ผูป้ระสานงานผู้สูงอายสัุงฆมณฑล 

18.00 น. อาหารเย็น    

หมายเหต ุ พิธีกรประจ าวัน   :  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์
 

วันอังคารที่  29   พฤศจิกายน  พ.ศ.2559/2016 

06.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ   

โดย  คุณพ่อรังสันต์  วงอาษา  จติตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอบุลราชธานี 

07.30  อาหารเช้า  

08.30 – 09.00 สรุปสาระเน้ือหาของวันที่ผา่นมา ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 

  โดย :  ซสิเตอร์นันทิดา ศรหีาบญุยัง  

09.00 – 10.30 น. หัวข้อ “สิทธ ิสวัสดกิารและโครงการของภาครัฐไทย เพื่อการสงเคราะหแ์ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” 

  โดย :  สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 

10.30 – 11.00 น. พัก 

11.00 – 12.00 น. หัวข้อ “สิทธ ิสวัสดกิาร และโครงการของภาครัฐไทย เพื่อการสงเคราะหแ์ละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” 

โดย :  สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 

12.00 น. อาหารเทีย่ง  

13.30 – 15.30 น. หัวข้อ  ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯ 

ประจ าปี 2560/2017  

  โดย  :  คุณพ่อไพรชั  ศรีประเสริฐ 

15.30 – 16.00 พัก  

16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม : จัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  (สังฆมณฑลจัดท าแผนงานฯ

ล่วงหน้า)  /  น าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุ่มใหญ่  

18.00 น. อาหารเย็น  

19.30 …. กจิกรรมราตรีสัมพันธ์  (ผู้เข้าร่วมงานฯมส่ีวนร่วม)  / ลอยกระทงตามประเพณไีทย 

  โดย  :  เครือข่ายชมรมผูสู้งอายุอคัรสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง   

หมายเหต ุ  พิธีกรประจ าวัน  :  ทีมงานจากอุบลราชธานี 
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วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559/2016                           

06.45  น. พิธีบูชาขอบพระคุณ   

  โดย :  คุณพ่อวีรศักด์ิ จันทรังษี จติตาภิบาลผู้สูงอายุฯนครราชสีมา  หรือ 

               คุณพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร ์  จติตาภิบาลผู้สูงอายุฯจันทบุร ี

07.30  น. อาหารเช้า                   

08.30 – 09.00 สรุปสาระเน้ือหาของวันที่ผา่นมา ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข   

  โดย :  อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค  

08.30 - 10.30 น. ประชมุใหญ่สามัญประจ าป ี 2559/2016 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสู้งอายุ   

 วาระการประชุม    

 -  เรื่องแจง้ใหท้ราบ    

-  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ.2558/2015 

    -  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง 

10.30 - 10.45 น. พัก    

10.45 – 12.00 น. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม     

12.00 น. กล่าวขอบคุณและสรุปปิดการประชุม และวจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา    

 โดย  บาทหลวงวโิรจน์  นันทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 อาหารเทีย่ง    

หมายเหต ุ  พิธีกรประจ าวัน  :  คุณพัชราวดี  วงศ์มาแสน 
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ใบตอบรับ 
โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ.2559/2016 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  
หัวข้อ  “สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้” 

ระหว่างวันจันทร์ที ่28 – วันพุธที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2559 
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

 

******************************************************************************* 
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ท่ีโทรสาร 0-2681-5857) 

 
ข้าพเจา้  …………………………………………………………………………………… 

 

หน่วยงาน / สังฆมณฑล ………………………………………………………………………………. 
 

รับทราบเรื่องการสมัมนาและประชุมสามัญประจ าปี 2559/2016 ของคณะอนกุรรมการฯ เพื่อผูสู้งอาย ุ  
และขอแจ้งให้ทราบว่า  ขา้พเจา้ 

 

 สามารถเข้าร่วม การสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ  
 

   ไมส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาและประชุมใหญ่ฯ 
 

 พร้อมกันนีข้้าพเจ้าขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามาใหท้่านรับทราบดังนี้ คือ 
 

1. ………………………………………..……..…………………..……………………….…. 
 

2. ……………..……………………………….………………..……………………………… 
 

3. ……………………………………..………..………………………………..…..………..... 
 

4. ………………………………..……………..……………………………..……………….. 
 

5.  ………………..………..…………………….……………………..……………………...... 
 

6. ………………………………………..……..…………………..………………………….. 
 

7.  ……………..………………………………..………………..……………………………. 
 

8.  ……………..………………………………..………………..……………………………. 

9.  ……………..………………………………..………………..……………………………. 

10.  ……………..………………………………..………………..…………………………. 
 

 

 

  อัตราคา่ลงทะเบียน  2,000 บาท / คน (อัตราที่พักและอาหารตลอดการสัมมนา) 
  ส าหรับท่านที่ประสงคพ์ักล่วงหน้าก่อนการสัมมนา ศูนยอ์ภิบาลคิดราคา 400 บาท/คน/คืน 
 

 

                      ลงชื่อ ……………………………… 
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               วันที…่……/………………/…….… 

 


