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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2016 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2016 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  บาทหลวงวิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  บาทหลวงไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
03.  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาล เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
04.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
05.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
06. คุณประเสริฐ สารพันธ ์ ผู้แทน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี 
07.   คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสมีา 
08. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ เครือข่ายผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลราชบุรี   
10.  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอดุรธาน ี
11.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน  เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลเชียงใหม ่
12.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
13. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
14. คุณกมลทิพย ์ กัลยาประสิทธิ ์ ผู้ประสานงาน  เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอบุลราชธานี 
15. คุณเบญจมาศ แซ่โล้ว เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
16. คุณรุ่งเรือง         ธนาเมธีนนท ์ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี 
15.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
 

เปิดการประชุมเวลา 09.15  น. 
 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯผู้สูงอายุ น าร าพึงจากบทความ(หนังสือพิมพ์อุดมสาร)
กล่าวถึง สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา และทรงประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อทรงอ่าน
สมณโองการในเดือนเมษายน เพราะว่า “พระศาสนจักรในเวลานี้ก าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลง จึงถูก
เรียกร้องให้แสดงออกซึ่งเคร่ืองหมายที่ชัดเจนถึงการประทับอยู่อย่างใกล้ชิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อชาวเรา     
นี่ไม่ใช่เวลาที่ท าอะไรสับสนคลุมเครือ”  การฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้เราจึงควรหันกลับมาหาตัวเราเพื่อจะเข้าใจซาบซึ้งว่า
พวกเราทุกคนต้องการพระเจ้าอย่างที่สุด    
 พร้อมกับกล่าวสวดภาวนาขอพระพรจากองค์นักบุญยออากิมและอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ และกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการฯทุกท่าน 
 จากนั้นที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2016 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลฯ ช้ีแจงว่า ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล 2016 ขอให้เครือข่าย 
ชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมมอืกับกลุ่มเวชบุคคลฯในเขตสังฆมณฑล เพือ่ร่วมกันจัดงานวันผู้ป่วยสากลแบบเชิงสัญลักษณ ์
ในเขตวัดใดวัดหนึ่งของสังฆมณฑล ซึ่งจะจัดงานตรงกับวันผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์) หรือไมก่แ็ล้วแต่สังฆมณฑลฯ 
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สะดวกในการก าหนดจัดงานฯ  โดยทางส่วนกลางฯได้จัดแปลสาส์นวันผู้ป่วยสากลเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดส่ง 
ให้กับวัดคาทอลิก องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน ฯลฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ หากจัดพิมพ์จะจัดส่งให้กับเครือข่ายชมรม 
ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล โดยขอให้จัดพิธโีปรดศีลเจิมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเชิญพระสงฆ์ไปโปรดศีลเจิม 
ให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีฯ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในปีศักดิ์สิทธิ์   และในช่วงการประชุม
คณะกรรมการฯเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ขอให้มีการศึกษาสาส์นวันผู้ป่วยสากล จากที่พระสันตะปาปา 
ได้ทรงให้ข้อคิดเร่ืองอะไรบ้าง และขอค าปรึกษากับคุณพ่อจิตตาภิบาลฯเพื่อจัดกิจกรรมงานวันผู้ป่วยสากลด้วย  
 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา  ช้ีแจงว่า  ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของ 
ท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด”  เป็นค ากล่าวที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงเน้นย้ าเป็นพิเศษในปีนี้  จึงขอให้เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล พยายามไปหาพี่น้องต่างความเช่ือ โดยร่วมมือกับองค์กรภาคีภาครัฐและมีการท างานแบบ
เชิงรุกให้มากขึ้น อย่าเน้นเฉพาะพี่น้องคาทอลิก ให้นึกถึงพี่น้องต่างความเช่ือด้วย และจากการที่คณะอนุกรรมการฯ
ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ในนาม “ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ท าให้เกิดผลดีใน
การประสานงานและร่วมมือกับภาครัฐ  หากมีการติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐ ให้แจ้งว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ
ของชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย องค์กรสาธารณประโยชน์        
 ทางส่วนกลางฯจะจัดท าส าเนา ใบรับรองการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จากส านักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล น าไปอ้างถึงเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
องค์กรภาครัฐในเขตจังหวัด            
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  
1. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณสุธิดา พรหมภักดี ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

บาทหลวงนพพร ยอแซฟ  ได้รับการแต่งตั้งเป็น จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คนใหม่  
 วันที่ 13 ธันวาคม 2015 : ร่วมเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แหง่เมตตาธรรม ที่อาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธาน ี

กิจกรรมที่ท าต่อไป   
 วันที่ 23 มกราคม 2016 : ประชุมแกนน าผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ทั้ง 8 ชมรม ที่บ้านชุมพาบาล เพื่อ

วางแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล 
2.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธาน ีทั้ง 19 ชมรม จัดท ากิจกรรมเยี่ยมคนป่วย ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ เป็นประจ าทุกชมรมฯ       

 วันที่ 19 ธันวาคม  2015 : ชมรมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระเป็นที่พึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้จดัโครงการคนสามวัย  
(สานสายใย กตัญญูผู้อาวุโส) โดยจดัคนสามวัยมาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น  สันทนาการกลุ่ม จัดท ายาดมสมนุไพร และ 
สายประค า เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุ คนป่วย และคนพิการ มีผู้เข้าร่วมฯรวม 75 คน 

 3. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค ์:  คุณสอางค์ สุรพฒัน์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2015 / วันที่ 2 , 5 มกราคม 2016  จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะล าบาก 
และผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล  โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุฯไปเยี่ยมตามบ้านทั้งคนพุทธ/คาทอลิก เพื่อเป็น 
การแนะน าชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย และน าสิ่งของ ผ้าห่ม ข้าวสาร/อาหารแห้ง ไปมอบ   
การออกเยี่ยมทุกคร้ังผู้ป่วยรู้สึกช่ืนชมและดีใจทุกคร้ังที่ไปเยี่ยม  

 วันที่ 6 ธันวาคม 2015 : จัดกิจกรรมงานวันพ่อ โดยให้ชมรมผู้สูงอายุฯเป็นต้นแบบ มีสัตบุรุษ ผู้สูงอายุ 
ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความสนใจมาร่วมงานของชมรมฯ และต้องการทราบว่าคาทอลิก
เป็นใคร เร่ิมต้นมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเน้นเร่ืองญวนอพยพว่าท าไมจึงขึ้นช่ือว่าบ้านญวน/ท าไมคาทอลิก   
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ต้องเป็นญวน โดยมีคุณพ่ออุปสังฆราชได้ตอบตามความเข้าใจว่า คาทอลิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  สิ่งที่เรา 
อาศัยอยู่จะยึดล าน้ าเจ้าพระยาเป็นหลัก พร้อมกับขอให้ผู้สูงอายุคาทอลิกที่สามารถบอกเล่าเร่ืองราวสมัยก่อนที่ผ่านมา 
ให้เขาเข้าใจเพื่อจดบันทึกไว้ เนื่องจากมีผู้ใจบุญมอบบ้านไทยสามหลังเพื่อจัดท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด  
 ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อ ได้ขอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ ทั้ง 11 
ชมรม จัดกิจกรรมให้กับพ่อที่เป็นผู้สูงอายุในเขตวัดด้วย   

 วันที่ 3 มกราคม 2016 :  ขอให้ผู้สูงอายุจากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯนครสวรรค์ มาร่วมจัดกิจกรรมเปิด 
ประตูศักดิ์สิทธิ์ และร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับพระสงฆ์ชรามิชช่ันนารี MEP พระสงฆ์ และผู้สูงอายุ โดยจัดให้ผู้สูงอายุ  
มานั่งข้างหน้าเพื่อเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ มอบของขวัญและส่งความสุข โดย พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  

 วันที่ 7 มกราคม 2016 : คณะกรรมการผู้สูงอายุฯจัดงานศาสนสัมพันธ์/งานวันเด็ก  โดยนิมนต์พระพุทธ  
รวม 88 รูป และพระสงฆ์มาร่วมงานฯ จัดพิธตีักบาตรอาหารแห้ง ที่โรงเรียนลาซาลโชตริวี เพื่อน าสิ่งของ/อาหารแห้ง 
ไปถวายวัดและมอบให้ผู้สูงอายุที่ยากจน 

 คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ จัดประชุมพิจารณาผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู ทั้ง 12 ชมรม พร้อมเตรียมจัด 
ชุดการแสดง “เกิดเป็นคนไทย” มีผู้สูงอายุร่วมแสดงจ านวน 9 คน  
กิจกรรมที่ท าต่อไป   

 วันที่ 10 มกราคม 2016 : จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหาร                
นักบุญอันนา นครสวรรค์ โดยจัดมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่ร่วมงานฯ รวม 40 คน ส าหรับชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัดใน
เขตสังฆมณฑล มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
 4. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ :  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงกิจกรรมของแผนกผู้สูงอายุ  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดท ากิจกรรมรวม 12 โครงการ         

 ติดตามงานในระดับเขต/ระดับวัด ซึ่งสามารถท าให้ทราบว่าแต่ละเขต/วัดจัดกิจกรรมอะไรบ้าง  
 มอบใบเกียรติบัตร แก่ผู้สูงอายทุี่มอีายุ 96 ปีขึ้นไป โดยน าไปมอบให้ที่บ้านครบทั้ง 6 เขต  ในที่ประชุม

คณะกรรมการฯพจิารณาก าหนดอายุผู้สูงอายุลดลงมาให้เหลืออย่างนอ้ย 90 ปี และมอบให้โดยแบ่งเป็นเขต    
 มอบเงินผู้สูงอายุทีอ่ยูภ่าวะยากไร้ 
 ติดตามการปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ             
 เตรียมจัดงานชมุนมุผู้สูงอายคุาทอลิกฯระดับชาติ คร้ังที่ 11 ณ หอประชุมนักบุญยอห์นปอลที ่2 สามเณราลัย 

นักบุญยอแซฟ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งได้รับการจดัสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว   
 การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุฯ เพื่อพิจารณาคณะกรรมการฯชุดใหม่ โดยต าแหน่ง 

ประธานชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คนใหม่ คือ คุณวีรพงศ์ ธาราศิลป์ / เตรียมชุดการแสดง 2 ชุด 
ร่วมแสดงในงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ / จัดส่งรายช่ือผู้สูงอายุตัวอย่าง/ลูกกตัญญู และชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด เข้าร่วม 
โครงการประกวดชมรมฯ ให้กับส่วนกลาง 
 5. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลราชบุรี  : อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 ชมรมผู้สูงอายุระดับวัด เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พกิารต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการเน้นให้พจิารณา 
ผู้สูงอายุที่ถกูทอดทิ้ง ไม่มคีนดูแล ตามกิจเมตตา/พันธกิจและวิสัยทัศน์ (จ านวนออกเยี่ยมยังไม่ไดส้รุป)    

 วันที่ 22 พฤศจกิายน 2015 : ร่วมงานชุมนมุเคารพศีลมหาสนิท สังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดแม่พระสายประค า 
หลักห้า และมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอยา่งและลูกกตัญญูประจ าปี 2015  รวม 24 คน รวมทั้งประสานงานกับ
กลุ่มเวชบุคคลฯตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มผู้ีสูงอายุมาร่วมงานฯ ประมาณ 100 คน  

 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2015 :  ส่งตัวแทนแกนน า/ผู้ประสานงาน 4 คน เข้าร่วมการสัมมนาและ 
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2015 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  
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 วันที่ 28 พฤศจกิายน 2015 :  ส่งตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายฯุ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมสมัมนาฝ่ายสังคม และ
องค์กรพันธกิจด้านสังคม สังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2015 หัวข้อ “ปีศกัดิ์สทิธิ์แห่งเมตตาธรรม” ณ ห้องประชุม 
วัดอัครเทวดามคีาแอล ดอนกระเบ้ือง  โดย ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากร 

 วันที่ 7 ธันวาคม 2015 :  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นตัวแทนชมรมฯเข้าร่วมการพิจารณาเลือกสรรผู้แทน
องค์กรสาธารณประโยชน์ ของพมจ.ราชบุรี          

 วันที่ 10 ธันวาคม 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ คร้ังที่ 6/2015 (พิเศษ) ณ ห้องประชุม
อาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง  เพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2015 ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2016  สรุปผลจากการประชุม : มีการเปล่ียนแปลงสถานที่จากบ้านฟื้นฟูจิตใจ           
ซาเลเซียน หัวหิน ย้ายไปจัดที่บา้นพัก โรงเรียนสารสาสน์  หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี  โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา  
พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว และกรรมการ 2 ท่าน ไปดูสถานที่จัดประชุมฯ 

 วันที่ 20 ธันวาคม 2015 : ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม / เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์          
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดราชบุรี 

 ประสานงานเตรียมการแสดงชุดศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จากวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย 
 จัดพมิพ์/ส่ง จดหมายข่าวแผนกสขุภาพอนามัย (ส่งต่อทาง Email) ให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ 

 6.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี:  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 19 พฤศจกิายน 2015 : เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายเุขตวัดนักบุญคลารา และวัดพระศรีหฤทัย อ าเภอโพนพสิัย  
จังหวัดหนองคาย เพื่อพูดคุยเตรียมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายฯุทั้ง 2 วัด 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2015 :   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอุดรธานี จัดพบปะกลุ่มผู้สูงอายุในโอกาสกอ่น 
เทศกาลคริสต์มาส ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีผู้สูงอายุเขา้ร่วมฯ 102 ท่าน  โดย 
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบผ้าถุงมอบให้กับผู้สูงอาย ุเป็นของขวัญปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน 
กิจกรรมที่ท าต่อไป   

 วันที่ 11 มกราคม : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สงูอายฯุสังฆมณฑล ที่เขตโพนสูง เพื่อพิจารณาเขา้ร่วมงาน 
ชุมนุมผู้สูงอายฯุระดับชาติ  / พิจารณารายช่ือผู้สงูอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู / จัดส่งชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวดฯ  
 7.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลทา่แร่ฯ :  คุณพัชราวดี วงศม์าแสน  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในระดับวัด จัดกิจกรรมผู้สูงอายฯุ เช่น จัดมิสซาศุกร์ต้นเดอืน ฯลฯ    
 การจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ขอแจ้งเล่ือนการจดัประชุมฯ จาก  

วันที่ 12 มกราคม 2016  เป็น วันที่ 19 มกราคม 2016  เนื่องจากในวันดังกล่าวตรงกับงานสมัมนาศูนย์ 4 อีสาน โดย 
ศูนยส์ังคมพัฒนา อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ เป็นเจา้ภาพจัดงาน   

 ช่วงเดือนธันวาคม เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯมีการวางแผนงานเชิงรุกในแต่ละวัด โดยประสานงานร่วมกับ           
ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม เร่ืองงานผู้สูงอายุ เวชบุคคลฯ งานผู้ป่วยและผู้พิการ จึงท าให้มีโอกาสเก็บข้อมูลคนพิการ
ในเขตจังหวัด และเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างงานเครือข่ายฯ โดยร่วมมือกับ รพสต.ในเขต
พื้นที่ เพื่อการท างานแบบบูรณาการ / สร้างงานเครือข่ายและรวมกลุ่มต่างชมรมฯในระดับเขต 

8. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสมีา :  คุณวีระ ธาราสิงห์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 
  คุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองด่วน เนื่องจาก
พบว่าเส้นโลหิตโป่งพอง ขณะนี้อาการดีขึ้นและสามารถพูดคุยได้แล้ว 

 วันที่ 26 ธันวาคม 2015 :  สภาอภิบาลวัด แกนน าผู้สูงอายุ และสัตบุรุษ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ 
เมืองลูร์ด นครราชสีมา จัดงานต้อนรับเทศกาลวันคริสต์สมภพ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน มอบของขวัญ 
ให้กับเด็กๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ท าต่อไป   
 วันที่ 8 มกราคม 2016 : สภาอภิบาลวัด แกนน าผู้สูงอายุ และสัตบุรุษ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ 

เมืองลูร์ด ส่งศีลผู้สูงอายุ 25 ครอบครัว โดยประสานงานกับวินเซนเดอปอล จัดกระเช้าของขวัญมอบให้กับทุกครอบครัว 
 วันที่ 24 มกราคม 2016 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา เพื่อปรึกษาการเตรียม

จัดชุดการแสดงไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายฯุระดับชาติ ที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

9.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่ : คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 
 หลังจากสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2015 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการติดตามข้อมูลจ านวน 

สมาชิกของแต่ละวัดในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ส่วนใหญ่แกนน าผู้สูงอายุใหค้วามร่วมมือ แต่กม็บีางวัดที่ไม่สามารถ 
ติดต่อกับพระสงฆ์ในเขตวัดได ้

 แผนส าหรับการขยายกลุ่มผู้สูงอายุฯในปี 2016  เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด รวม  2 วัด ซึ่งได้รับ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคือ วัดบ้านแม่จูม และวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเด่นฮ่อน  ขณะนี้ก าลังรอให้อาสาสมัครเก็บข้อมูล 
จัดส่งมาให้  หากได้รับข้อมูลจะด าเนนิการต่อเพือ่จะได้จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตามแผนที่วางไว้ 

 ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู ได้จัดท าส่งจดหมายช้ีแจงและจัดส่งแบบฟอร์มไปให้แต่ละชมรมฯ
รับทราบแล้ว และให้ตัวแทนหรือกรรมการแต่ละวัดน ามาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล
ในวันที่ 16 มกราคม 2016  เพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยจิตตาธิการและคณะกรรมการสังฆมณฑล เมื่อได้รับการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งประวัติและหลักฐานให้กับส่วนกลางตามก าหนด 

 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 :  บาทหลวงเอกชัย  ผลวารินทร์  จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ  ขอเชิญร่วมงานฉลอง 
วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย  โดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นประธาน  และกลุ่มเวชบุคคลฯ 
เชียงใหม่ / โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ  จดัหน่วยบริการตรวจสุขภาพใหก้ับผู้สนใจมาร่วมงานฯ      
 10. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  : คุณประเสริฐ สารพันธ์ ผู้แทนฯชี้แจงกจิกรรมที่ผ่านมา    

 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  
 วันที่ 12 ธันวาคม 2015 : ร่วมงานเปิดปีศักดิส์ิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลฯ 

 ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ตามบ้าน / ผู้ป่วยติดเตยีง  
 

 จัดการประชุมกลุ่มผู้สูงอายอุาสนวิหารแม่พระประจักษ์ และวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนคิม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 
และรับประทานอาหารร่วมกัน รวม 90 คน  

 

 บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  ให้ค าแนะน าการรายงานกิจกรรมงานผู้สูงอายฯุของผู้ประสานงานระดับสังฆมณฑล :-  
 1. กิจกรรม/โครงการงานผู้สูงอายุ : ควรน ากิจกรรม/โครงการที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล         
ที่ได้จัดท าแผนงานและน าเสนอในการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2015 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละ 
สังฆมณฑลฯมีแผนปฏิบัตงิานของตนเองแล้วนั้น  ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับชาติ จึงควรรายงาน
กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานแผนงานประจ าปีที่วางไว้  แต่จากการรายงานมีบางสังฆมณฑลที่มีการจัดเพียง 3 หรือ 4 
กิจกรรม ซึ่งจากแผนงานฯที่สังฆมณฑลรายงานให้ทราบจากการสัมมนาฯที่ผ่านมานั้น มีอยู่หลายโครงการด้วยกัน 
   จึงขอให้คณะกรรมการฯสังฆมณฑล ได้รายงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปีฯของสังฆมณฑล  
หากไม่ใช่กิจกรรมและไม่ตรงตามแผนงานที่ก าหนด (ขอให้น ามาเล่าสู่กันฟังรอบนอก)    

 2. สิ่งที่ขอให้น ามารายงาน :  การรายงานกิจกรรมมีหลายสงัฆมณฑลฯที่ยังรายงานไม่ครบ จึงขอให้มีการเขียนร่าง
ไว้ในเอกสารเพื่อน ามารายงานก่อนว่า แผนงานปีนี้มีกิจกรรมอะไร?  จัดกิจกรรมอะไรบ้าง? (เป็นกิจกรรมที่จับต้องได้) 
และมีกิจกรรมอะไรที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  กิจกรรมอะไรที่จัดอยู่เป็นประจ าไม่ต้องเน้นมาก เช่น เยี่ยมคนไข้ คนป่วย ฯลฯ  
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 3.  รายงานกิจกรรมในภาพรวม : แผนปฏิบัติงานประจ าปีในระดับสังฆมณฑล ควรรายงานภาพรวมของกิจกรรมใน
ระดับสังฆมณฑลฯ ไม่ควรรายงานเฉพาะวัดใดวัดหนึ่ง  เช่น  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑลมีกี่ชมรม 
และออกเยี่ยมชมรมฯทุกวัด หรือแค่ 7 - 8 วัด / มีการขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในระดับวัด
จ านวนกี่วัด / คณะกรรมการฯลงไปกระตุ้นและผลักดันให้แต่ละชมรมฯจัดกิจกรรมหรือเปล่า? / ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด
มีการออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุหรือไม่? / การจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ ในช่วงฉลองวัดในเขตสังฆมณฑล หากมีประชุม
กลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัด ขอไปดูงานว่ามีการบันทึกเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ควรลงไปกระตุ้น/แนะน าให้มีการ
จัดท าข้อมูลทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน และคอยติดตามงานทะเบียนก็จะสมบูรณ์       
 ทางส่วนกลางฯมีหน้าที่กระตุ้นให้มีการด าเนินงานตามแผนงานและกรอบเวลาที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดรอบปีทุก
กิจกรรมจะมีการด าเนินงานครบตามที่ก าหนดไว้  และโดยที่คณะกรรมการฯระดับชาติ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุฯทุกสามเดือน เพื่อจะได้เห็นภาพรวมและความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานฯของแต่ละสังฆมณฑล ที่
สามารถรายงานออกมาเป็นตัวเลขและเป็นภาพรวมในระดับประเทศด้วย  ส าหรับคณะกรรมการระดับสังฆมณฑลที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมฯ หากส่งผู้แทนมาประชุมฯควรมีรายละเอียดกิจกรรมหรือข้อมูลของสังฆมณฑล มอบให้กับ
ผู้แทนเพื่อมารายงานฯด้วย            
  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่4/2015  
   บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา  ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2015 
เพื่อด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเตมิรายงานการประชุมฯ  
 ที่ประชุมขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้ :-  
หน้าที่ 3 ข้อ 2 บรรทัดที่ 6 :  ผูสู้งอายุจ าเป็นหรือไม่  แก้ค าเป็น ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องได้รับการอบรมหรือไม ่

  มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2015  
 

วาระที่ 3   ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
3.1  ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2015/2558   พอสรุปประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ :- 
 3.1.1  หัวข้อ  “ผู้สูงวัยเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่สู่สังคมอาเซียน ” : พระสังฆราชชูศักดิ์ สิ ริสุทธิ์              
ข้อเสนอแนะ  : 1.ควรมีการน าข้อมูลความรู้ไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับแผนงานโครงการของชมรมระดับวัด
และสังฆมณฑล โดยค านึงถึงวิธีการและแนวทางประกาศข่าวดีที่เคยใช้ได้และประสบผลส าเร็จในอดีต และวิธีการ/
แนวทางใหม่ๆจากที่ประชุมน าเสนอไปประยุกต์ใช้  2.มีการติดตามและรายงานผลให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการทราบ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  3.ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในการประกาศข่าวดีคือเป็นผู้ถ่ายทอดความศรัทธา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆให้แก่ลูกหลานและสามารถเป็นผู้ช่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรมได้อย่างดี  รู้วิธี และรูปแบบ
ใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานผู้สูงอายุ  4.ได้ความรู้ความส าคัญของผู้สูงอายุคาทอลิก ใน 3 ประเด็น คือ -การใช้
ชีวิตอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด - เป็นผู้ถ่ายทอดความศรัทธา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา – เป็นผู้ช่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรม     
- ท าให้เข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการช่วยพระศาสนจักร ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน เป็นผู้ถ่ายทอดความเช่ือและ 
สามารถด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและประกาศข่าวดีในสังคมได้       
 3.1.2  หัวข้อ “ศึกษาพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระเจ้า เพื่อการไตร่ตรอง” : บาทหลวงกิตสดา ค าศรี
ข้อเสนอแนะ  : 1.ควรมีการให้ความรู้ หรือจัดให้มีการศึกษาและไตร่ตรองพระสมณสาส์นในระดับสังฆมณฑล/ระดับวัด 
เพื่อประโยชน์ในการน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ  2.รู้และเข้าใจเนื้อหาของสมณสาสน์ฉบับนี้มากกว่าเดิม
และได้แนวทาง/แนวคิดเพื่อจะได้น าไปปรับใช้ และแบ่งปันเพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน           
3. มีโอกาสศึกษาและไตร่ตรองพระสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า Laudato Si’ สิ่งแวดล้อมที่เป็นบ้านของเรา  
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ความเป็นห่วงของสมเด็จพระสันตะปาปา  ทรงเรียกร้องให้มี “การกลับใจด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก” /  ท าให้เข้าใจว่าเรา
ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบบ้านของเรา 4.พระสมณสาส์นมีอยู่แล้ว แต่เราต้องมีวิธีการน าพระสมณสาส์นมาใช้ในการ
ท างานโดยเฉพาะงานผู้สูงอายุ          
 3.1.3  หัวข้อ “การบริหารงานผู้สูงอายุแบบย่ังยืนสู่ประชาคมอาเซียน” : อาจารย์เจษฎา มิ่งสมร 
ข้อเสนอแนะ  : 1.น าข้อมูลความรู้จากผลของการระดมสมองไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร/ชุมชน  2.น ากระบวนการ
มีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมท าที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรชุมชนฯและพัฒนาแผนงาน 
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 2.ได้เรียนรู้วิธีการและแนวคิดใหม่ๆในการบริหารงานผู้สูงอายุแบบ
ยั่งยืน ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ของกันและกัน 3.ท าให้ได้เรียนรู้หลักการการบริหารงานผู้สูงอายุแบบยั่งยืนและพร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีส่วนร่วมในการท างาน การแบ่งกลุ่มตามใบงานท าให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการบริหารจัดแบบ
องค์รวม 4.สามารถน าแนวทางหรือแบบฟอร์มการท างานนี้มาใช้ได้ทุกโครงการ  
 3.1.4   หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015” : บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  
ข้อเสนอแนะ  : 1.น ามาใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายหลักในการวางแผนและขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 
รวมถึงการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกัน 2.ได้แนวคิดในการท างานแผนงาน
อภิบาลและการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ และสิ่งที่ท้าท้ายต่อพระศาสนจักรคาทอลิก รวมถึงการใช้
อย่างมีคุณค่า 3.ท าให้เห็นสภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบันและสังคมไทย  และประวัติการเข้ามาประกาศข่าวดีใน
แผ่นดินสยาม การสถาปนา พระฐานานุกรม เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของลัทธิวัตถุนิยมและพัฒนาการทาง              
เทคโนโลยี่ ซึ่งส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม  แต่กลับสรุปได้ว่า “เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริม
คุณค่าและความดีส่วนรวม”  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องน าไปคิดในการท างานด้านสังคม    

 3.1.5   กิจกรรมราตรีสัมพันธ์  โดย ทีมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ         
ข้อเสนอแนะ  : 1.ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆสลับกันไปในแต่ละปี เพื่อไม่ให้รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรมซ้ าๆกัน 
เช่น เปล่ียนจากการประกวดเป็นการแสดงบทบาทสมมติ/ละคน หรืองานปาร์ตี้ หรือร าวงย้อนยุค หรือคาราโอเกะเพลง
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 2. ท าให้ผู้สูงอายุสนุกสนาน เรียนรู้จักกัน มีเพื่อนใหม่ระหว่างสังฆมณฑลมากขึ้น  3.เวลามีความ
เหมาะสมดีในการจัดกิจกรรม มีความสนุกสนาน ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย 4.ควรมีการประสานท าความเข้าใจ
ถึงขั้นตอน/กระบวนการการจัดงานราตรีสัมพันธ์ เพื่อการจัดเตรียมงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ 
 3.1.6   คิดว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้าง / ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ        

ข้อเสนอแนะ  : 1.ได้แนวคิดใหม่ๆในการท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานของแต่ละ 
สังฆมณฑลต่างๆ และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น  2. การสัมมนาและประชุมใหญ่มีประโยชน์มาก ท าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมและได้น าสิ่งที่เรียนรู้น าไปถ่ายทอดกับกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 3.ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ในการท างานกับผู้สูงอายุและเป็นการเสริมก าลังใจแก่กันและกัน 4.ได้รับประสบการณ์ 
ข้อมูลความรู้ใหม่เกี่ยวกับพระสมณสาส์น ยุทธศาสตร์ และแนวทางการประกาศข่าวดีใหม่ กระบวนการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วม 5.ได้สวดภาวนาร่วมกับแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ
ไมตรี และมีความเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสามัคคีมากขึ้น 6.ได้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และวิธีการในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและองค์กร/ชมรม ให้มีความยั่งยืน ก้าวหน้ามั่นคงมากยิ่งขึ้น     
  จากนั้นที่ประชุมพิจารณา สรุปรายงานการเงินการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2015/2558 
(ตามเอกสาร) พอสรุปได้ดังนี้ :-     รายรับ : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯจากสังฆมณฑล   =  118,800.00 บาท   
   รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายจัดงานฯ =   208,379.50 บาท  สรุป  (รายจ่าย มากกว่า รายรับ)  =   89,579.50  บาท
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2  ความพร้อมการเปน็เจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ที่ 11/2016  
  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์  ช้ีแจงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายฯุระดับชาต ิคร้ังที ่11/2016 
โดย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้  
สถานที่จดังานชุมนุมฯ :  หอประชุมนกับุญยอหน์ปอลที ่ 2 สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ  อ.สามพราน จ.นครปฐม    
สถานที่พัก :  บ้านสวนยอแซฟ ประมาณ 200 คน มี 10 หลัง/ บ้านซาวีโอ (จัดให้พัก) / บ้านผู้หว่าน (ติดต่อด้วยตนเอง)  
สถานที่สักการและพักผ่อน : สักการสถานวัดนักบุญเปโตร สามพราน/ฟาร์มจระเข ้สามพราน/พิพิธภัณฑ์ไม้/ตลาดดอนหวาย  
ก าหนดการจัดงานฯ :  วันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2016   
ชุดการแสดงของกรุงเทพ   :  รวม 2 ชุด คือ ชุดร้ือฟื้นพระคัมภีร์ และ วัฒนธรรมของไทย  
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ  :   คาดว่ามีแกนน าผู้สูงอายุร่วมงานฯมากกว่า 1,500 คน จาก 10 สังฆมณฑล   
วันที่ 27 มกราคม 2016 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการผู้สูงอายุฯกรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการฯเตรียมจัดงานชุมนุมฯ  
จึงขอเรียนเชิญ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา และ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เข้าร่วมประชุมฯคร้ังนี้ด้วย      
 จากนั้น ที่ประชุมได้แจ้งจ านวนผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑลที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ และจองที่พัก ดังนี้ :-  
สังฆมณฑลอุดรธานี  50 คน จอง 3 ห้อง / อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  50 คน จอง 3 ห้อง ที่ บ้านสวนยอแซฟ 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  100 คน จองที่ บ้านซาวีโอ / สังฆมณฑลเชียงใหม่ 20 คน / สังฆมณฑลนครสวรรค์ 30 คน  
สังฆมณฑลอุบลราชธานี  20 คน / สังฆมณฑลนครราชสีมา 50 คน / สังฆมณฑลราชบุรี และ สังฆมณฑลจันทบุรี  
 ส าหรับสังฆมณฑลที่ยังไม่ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมฯ/ จองที่พัก จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป 

 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา  ช้ีแจงว่า หัวข้อการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ก าหนดหัวข้อ “สังคมไทย  
ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”  และขอความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารที่จะเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวด
ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง” และ “โครงการประกาศข่าวดี” ประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2016 และจัดส่งรายช่ือ “ผู้สูงอายุ
คาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญู” ปี 2016 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016  ให้กับส่วนกลางตามที่ก าหนดไว้ด้วย  ซึ่ง
จะได้น าเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายช่ือในการประชุมฯ เดือนมีนาคม และเพื่อด าเนินการติดต่อขอใบพรพระสันตะปาปา  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 4   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้อายุ รอบที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2015/2558) 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงว่า  โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯที่กรรมการฯ
และคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายุฯในระดับชาติและสังฆมณฑล  และหาแนวทางที่จะท า
อย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  เมื่อมีการจัดสรรเงินโครงการแล้วคณะกรรมการฯกลางจะน าเงินในส่วนที่ได้รับการจัดสรร
น าไปใช้จ่ายอย่างมีความหมายและครอบคลุมงานผู้สูงอายุ  จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลที่มีศักยภาพ และมี
เศรษฐกิจที่ดี ได้ช่วยท าให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางส่วนกลางจะออกเยี่ยม/พบปะกับกลุ่มผู้สูงอายุฯ :- 

วันที่ 23 มกราคม 2016 : ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯอุดรธานี ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม 
หนองคาย / วันที่ 27 มกราคม 2016 : ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯกรุงเทพ ที่ห้องประขุม นักบุญยอแซฟ 
สามพราน จ.นครปฐม / วันที่ 30 มกราคม 2016 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯจันทบุรี ที่วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา จ.นครนายก 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป ที่ประชุมขอเล่ือนจาก วันพฤหัสบดทีี่ 10 มีนาคม เปน็ วันพุธที ่9 มีนาคม 2016/2559   
ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 1  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  
ปิดประชุมเวลา  12.30  น.   บาทหลวงวิโรจน์  นันทจนิดา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   

    บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน                       
                                                                                                      วรรณดี พร้อมแย้ม  / บันทึกการประชุม 


