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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่  2/2016 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2016 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  บาทหลวงวิโรจน ์  นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  บาทหลวงไพรัช      ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
03.  บาทหลวงประสิทธิ์     รุจิรัตน์ จิตตาภิบาล เครือขา่ยผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลราชบุรี 
04. บาทหลวงรังสันต ์  วงอาษา จิตตาภิบาล เครือขา่ยผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
05. บาทหลวงกฤษณพงษ ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาล เครือขา่ยผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลจันทบุรี 
06.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
07.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
08. คุณวีรพงศ ์ ธาราศิลป์ ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
09.   คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสมีา 
10. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ เครือข่ายผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
11. คุณชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
12.  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอดุรธาน ี
13.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน  เครือข่ายผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลเชียงใหม ่
14.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
15. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
16. คุณชลธิชา ชัยพิบูลย ์ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลจนัทบุรี 
17. คุณทพิวัลย ์ ไชยเผือก เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
18.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
 

เปิดการประชุมเวลา  09.10  น. 
 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯผู้สูงอายุ น าสวดภาวนา ร าพึงพระวาจาพระเจ้า และ             
สวดขอพระพรจากองค์นักบุญยออากิมและอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ พร้อมกับกล่าวต้อนรับจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ                 
สังฆมณฑล คณะกรรมการฯทุกท่าน  
 จากนั้นที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2016   
 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  
  1. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค ์:  คุณสอางค์ สุรพฒัน์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 29 – 31 มกราคม 59  : ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯ
นครสวรรค์ ลงพื้นที่ท างานกับชมรมผู้สูงอายุ บ้านปูแป้  ส่วนใหญ่เป็นชาวปากาญอ ม้ง กะเหร่ียง พูดไทยไม่ได้มีล่าม
ช่วยแปล โดยชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์ จัดท าโครงการสะพานบุญ...ค่ายแบ่งปันความรัก และบริการตรวจรักษา
สุขภาพในพื้นที่สูง ณ ดอยสามหมื่นทุ่ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โอกาสฉลองเปิดวัดใหม่   โดยชมรมเวชบุคคล
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คาทอลิกแห่งประเทศไทย น าโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  พร้อมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมงานเวชบุคคล 
จิตอาสา CTF ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สูงอายุ เด็ก มีผู้รับริการตรวจฯ จ านวน 127 ราย  
  ชมรมผู้สูงอายุฯสังมณฑลนครสวรรค์ ท างานร่วมกับองค์กรต่างๆในสังฆมณฑล เช่น ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
กลุ่มพลมารี กลุ่มวินเซนต์เดอปอล  โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ฯลฯ แบบบูรณาการงานไปด้วยกัน 

2. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณสุธิดา พรหมภักดี ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 17 มกราคม 2016 : คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ
ทางฝ่ังทะเลอันดามัน ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในเขตวัด โดย บาทหลวงสิทธิชัย 
เพ็ญคา คุณพ่อเจ้าอาวาส ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  

 วันที่ 23 มกราคม 2016 : ประชุมแกนน าผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล คร้ังที่ 1/2016 ทั้ง 8 ชมรม ณ บ้านชุมพาบาล 
เพื่อช้ีแจงแผนงานผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล มผู้ีเข้าร่วมฯ 20 ท่าน  และให้การตอ้นรับ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ                                
จิตตาภิบาลผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

 วันที่ 5 กุมภาพนัธ ์2016  :  ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลประจ าปี 2016 ตัวแทนวินเซนเดอปอล จิตอาสาดูแล
ผู้สูงอาย ุและกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอาย ุวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ ่น าโดย บาทหลวงยอหน์ ลิสซันดริน  
บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง  โปรดศีลเจิมผู้ป่วย  รวม 80 คน  

 วันที่ 8 มีนาคม 2016  :  ในโอกาสฉลองวัดและจัดประชุมแกนน าผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คร้ังที่ 
2/2016  ที่วัดนกับุญยอแซฟถ้ าสิงห์ จ.ชุมพร เพือ่ติดตามจ านวนผู้ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯ ระดับชาติ การเดินทาง ฯลฯ 
 3.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี:  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2016 :  จัดงานชุมนุมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล ที่วัดอคัรเทวดาราฟาแอล ท่าบม  
อ.เชียงคาน จ.เลย  และจัดอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยซิสเตอร์คณะมิลเลียนหญิงใหก้ารอบรมฯ มีผู้สูงอายุร่วมงานฯ 
รวม 85 คน  ในการจดังานคร้ังนี้  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจนิดา  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย และอสม.มาร่วมงานฯด้วย   

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016  :  จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ของเขตโพนสูง หัวข้อ “ผู้สูงอายสุดใสด้วยดนตรีไทย 
พื้นบ้าน”  มีผู้สูงอายุฯเขา้ร่วม 102 คน  
กิจกรรมท าต่อไป          

 วันที่ 21 มีนาคม 2016 : จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  
เขตโพนสูง คาดว่ามีผู้เข้าร่วมฯประมาณ  30 ท่าน 

 วันที่ 19 หรือ วันที่ 26 มีนาคม 2016  :  พบปะกลุ่มผู้สูงอายฯุวัดพระคริสตวรกาย  บ้านท่าสังคม จ.บึงกาฬ  
เพื่อพบปะผู้สูงอายุ และจัดตรวจสุขภาพฯ 

4.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่ :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 16 มกราคม  2016  :  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ครั้งที่ 1/2016 ที่ประชุมก าหนด 
จัดกิจกรรมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2016  ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

 วันที่ 24 มกราคม  2016 : ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามวัด ได้แก่ วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย  
จ.แม่ฮ่องสอน  จัดกจิกรรมแนะน าการออกก าลงักายส าหรับผู้สูงอายุ / ตรวจวัดความดนัโลหิตให้กับผู้สูงอาย ุ

 ติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครเรือ่งขอ้มูลผู้สงูอายุ 2 วัดใหม่ ขณะนี้ได้รับข้อมูลเรยีบร้อยทัง้สองกลุม่แล้ว  
กลุ่มวัดนกับุญยอแซฟ บ้านเด่นฮ่อม จะจัดกลุ่มเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2016 จ านวนผู้สูงอายุ 42 คน  

 ติดตามการจัดกิจกรรมวนัผู้ป่วยสากลในเขตวัดที่จัดงานฯ คือ วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร                         
วัดนักบุญยอห์นบัปติส บ้านแม่โถ  วัดนกับุญเทเรซา อ.เวียงป่าเป้า  วัดอาสนวิหารจัดกจิกรรมศีลเจิมผู้ป่วย โดย 
ทางสภาอภิบาลวัดจัดท าช่วงปีใหม่เมืองในเดือนเมษายนของทุกปี พร้อมกับมอบของขวัญใหผู้้สูงอายุที่เข้าร่วมงานฯ   
และวัดนักบุญเปาโลห้วยตอง จดัตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
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กิจกรรมท าต่อไป 

 วันที่ 12 – 13  มีนาคม 2016 : จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขตวัดนกับุญยอห์นบัปติส บ้านแม่โถ  
และวัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

 กิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ : คณะกรรมการผู้สงูอายมุีความเข้าใจกิจกรรมนีม้ากขึ้นและช่วยกนัรณรงค์เพิ่มขึ้น  
 5.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลทา่แร่ฯ :  คุณพัชราวดี วงศม์าแสน  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 19 มกราคม 2016 : ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล พิจารณาการเข้ารว่มงานชุมนมุฯ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 11  ซึ่งคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานฯ รวม 50 คน 

 วันที่ 4 มีนาคม 2016  :  เก็บข้อมูลชมรมผู้สูงอายุฯส่งเข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ปี 2016 และ 
ข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบพุการี 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016  :  โอกาสฉลองวัดบ้านน้ าบุ้น  มกีารจัดงานวันผู้ป่วยสากล โดยพาผู้ป่วยมารับศีลเจิม  
และจัดงานวันผู้ป่วยสากล ที่บ้านนาบัว เมื่อวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2016    

 จัดการสอนค าสอนให้กับผู้สูงอายทุี่จะกลับใจ ในเขตวัดท่าแร่ฯ 
6. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ :  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงกิจกรรมของแผนกผู้สูงอายุ  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 วันที่ 6 มกราคม  2016 :  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2016  ณ                            

วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม เพื่อรายงานการจดักิจกรรมและความเคลือ่นไหวของแต่ละเขต / ติดตามโครงการ 
จิตอาสาหาทนุฯระดับชาติ และกองทนุผู้สูงอายุ / ติดตามการเตรียมจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที ่11 ณ                            
อาคารยอหน์ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ / เสนอตัวแทนชมรมผู้สงูอายุ  
เพื่อส่งประกวดชมรมผู้สูงอายุฯระดับชาติ / แจง้ก าหนดการส่งรายชือ่ผู้สูงอายุตัวอยา่งและลูกกตัญญูต่อบุพการี / ติดตาม
ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2016  

 โครงการเยีย่มเครือขา่ยงานผู้สูงอายุ  และ โครงการส่งเสรมิให้วัดและเขตดูแลเยี่ยมเยยีนผู้สูงอายุติดเตยีง  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละวัดจะจดักิจกรรมฯตลอดปี 2016   

7. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสมีา  :  คุณวีระ ธาราสิงห์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนั อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุฯชุดใหม่  
 การด าเนินกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ ชมรม/กลุม่ผู้สงูอายฯุในแต่ละวัดจะมีการจดักิจกรรมอย่างตอ่เนือ่ง 

 กิจกรรมท าตอ่ไป  
 วันที่ 17 มีนาคม 2016  :  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลนครราชสีมา เพื่อพิจารณาไปร่วมงานชุมนมุฯ

ระดับชาติ  และรับทราบจ านวนกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละเขต/วัด ที่จะไปร่วมงานกี่คน  การเดินทาง ฯลฯ 
8. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี : บาทหลวงกฤษณพงษ์ อติชาติธานนิทร์  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา  
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2016  :  จัดท าแผนงาน/โครงการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล เพื่อน าเสนอโครงการฯให้ฝ่ายสังคม  

สังฆมณฑลจันทบุรี  
 ในวันที่ 25 – 26  เมษายน  2016  :  จัดฟืน้ฟูจติใจคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ พร้อมทั้งประเมนิผลงานผู้สูงอายุ 

ตลอดปีที่ผ่านมา หากมกีารก าหนดสถานที่จัดงานฯจะแจ้งให้ทราบ 

9.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 11 มนีาคม 2016 : จัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งจะมีตัวแทนผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ
มาร่วมกิจกรรมฯ จ านวน  25 ท่าน  ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี   

 จัดประชุมกลุ่มผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑลทกุเดอืน   
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 ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ได้มกีารจัดเข้าเงียบ สวดภาวนาในแต่ละวัด  และโปรดศีลเจิมผู้ป่วย 2 ท่าน 
 จัดพมิพ์จดหมายข่าวของแผนกสขุภาพอนามยั ส่งให้ชมรมผู้สูงอายฯุแต่ละวัดรับทราบ 

 การจัดกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นผลสืบเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ มีการบูรณาการงานร่วมกับฝา่ยค าสอน 
โดยจดัธรรมฑูตสัญจรออกใปยังหมู่บ้านที่หา่งไกล  พระสังฆราชบรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลฯ เล็งเห็นความส าคญั 
จึงได้ไปร่วมกิจกรรมฯ  พร้อมใหก้ าลังใจผู้สูงอายใุนเขตวัด รวม 2 แห่งด้วยกัน  
 10. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  : บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์  สรุปการด าเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ในช่วง มกราคม – กมุภาพันธ ์2016 

 วันที่ 9 – 10 มกรามคม 2016 : จัดอบรมฟื้นฟูจติใจและประชุมสามัญประจ าปี 2015 คณะกรรมการและ  
ผู้ประสานงานผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี และชมรมเครือขา่ย รวม 70 คน  ณ บ้านพกัสารสาสนปึ์กเตียน อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี หัวข้อ “เมตตาธรรม เมตตาจิต คือชีวิตผู้สูงวัย” โดยมี พระคุณเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติ 
เป็นประธานพิธีบูชามิสซาเปิดการอบรม คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  คณุพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน ์และคณุพอ่ปรีดา เวียงชัย  
ร่วมเป็นวิทยากร  

 วันที่ 4 กุมภาพนัธ ์2016 : รวบรวมโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปี  
2015-2016  (ต.ค.- ธ.ค.59)  จ านวน 9,510 บาท ส่งคณะอนกุรรมการฯ  

 วันที่ 9 กุมภาพนัธ ์2016 :  จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการต่างๆของชมรมผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลราชบุรี  (องค์กรสาธารณประโยชน)์ ที่ได้ด าเนนิการในป ี2558 เสนอ พมจ.ราชบุรี  

 วันที่ 10  กุมภาพันธ ์2016 : จัดท าโครงการต่อเนื่อง 5 โครงการ เสนอขอรับงบประมาณสนับสนนุการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2559  จากฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี  

 วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2016 :  เชิญชวนผู้สูงอาย ุผู้ป่วย ร่วมงานวันผู้ป่วยสากลประจ าปี 2016 ตรวจสุขภาพ 
และรับศีลเจิม ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ กาญจนบุรี โดยมี พระคุณเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธาน มีผู้สูงอาย ุผู้ป่วย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 171 คน และที่วัดนักบุญยอเซฟ บ้านโป่ง คุณพอ่ยอห์น แปร์ติเล 
เป็นประธานพิธีโปรดศีลเจิม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน  

 วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2016 : พิจารณาคัดเลือกลูกกตัญญู ผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเสนอ
ระดับชาต ิโดยมีพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ พร้อมด้วยประธานฯ
และรองประธานชมรมฯ รวม 5 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมส านักมิสซังราชบุรี  
 เดือน กมุภาพันธ ์– มีนาคม 2016  ประสานงานจัดเตรียมการแสดงชุด ร ำไทยด ำร ำพรรณ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง 
วัดดอนมดตะนอย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ประมาณ 15 คน เพื่อร่วมแสดงในงานวันชุมนุมผู้สงูอายฯุระดับชาต ิ  
  มติที่ประชุม     รับทรำบ 
  

วาระที ่2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่1/2016  
   บาทหลวงวิโรจน์ นันทจนิดา ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2016  

เพื่อด าเนนิการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ  
  มติที่ประชุม     รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ คร้ังที่ 1/2016 
 

วาระที ่3  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ความคืบหน้าการเตรียมจดังานชมุนุมผู้สงูอายคุาทอลกิระดับชาต ิครั้งที ่11/2016  
      คุณวีรพงศ์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ  ชี้แจงคืบหน้าการเตรียมจัด 
งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลกิระดับชาต ิครั้งที ่11/2016  สรุปไดด้ังนี้ :- 
วัน – เวลา :  วันศุกร์ที่ 29 ถึง วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2016/2559   
สถานที่ :  ณ หอประชุมนักบุญยอห์นปอล ที ่2  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ผู้เข้าร่วมงานฯ :  คาดว่าคืนวันศุกร์ที ่26 เมษายน 2016  มีผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 500 คน  
    วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2016  ผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 2,000 คน 

สถานที่พกั :  จัดที่พักส าหรับเครือขา่ยผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล ที่ บ้านสวนยอแซฟ / จองทีพ่ักบา้นผู้หว่าน ด้วยตนเอง 
รายชื่อ / ความรับผิดชอบ / โทรศัพท์ติดต่อ  (คณะกรรมการผู้สูงอายุฯกรุงเทพ)  ใหท้ี่ประชุมรับทราบ :- 

ช่ือ รับผิดชอบฝ่าย โทรศัพทต์ิดต่อ 

คุณวีรพงศ์        ธาราศิลป์  (ประธานฯ) 
 

ประสานงานทั่วไป 084 667 8970 

พ.อ.ปราโมทย์    หนึ่งน้ าใจ 
 

ต้อนรับ 089 892 3433 

คุณธนันท์ฉาย    สวิตต์นันตชัย 
 

ของช าร่วย / สถานที่จดังาน 086 381 6261 

คุณเดชาธรณ์     พ่วงแก้ว  
 

เวที 082 991 4333 

คุณสมชาย        กิจนิตย์ชีว์   
 

 

สถานทีพ่ัก 
089 368 8573 

คุณนัยนา          กิจเจริญ 
 

086 826 2351 
  

 ที่ประชุม ประมาณการผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯของแต่ละสังฆมณฑลฯ    
สังฆมณฑล จ านวน พระสงฆ์ / ซิสเตอร์ ขอสถานทีพ่ัก 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 50  คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ  
 

สังฆมณฑลเชียงใหม ่ 20  คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ 
 

สังฆมณฑลอดุรธาน ี 50  คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ  
 

สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี 20  คน 2 ท่าน 
พระสงฆ์ / ซิสเตอร์                
(บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ 
ซิสเตอร์ (บ้านสวนยอแซฟ) 

สังฆมณฑลจนัทบุรี 100 คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ  
 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 50  คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านผู้หว่าน) 

บ้านสวนยอแซฟ  
 

สังฆมณฑลนครสวรรค ์ 50  คน - บ้านสวนยอแซฟ  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี 120 คน 1 ท่าน 
พระสงฆ์ (บ้านซาวีโอ) 

บ้านซาวีโอ 

สังฆมณฑลราชบุรี -- - ไม่พกั 
 

 

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล แจ้งจ านวนผู้เข้าร่วมฯที่ประสงค์จะให้ 
ผู้จัดงานเตรียมสถานที่พัก (บ้านสวนยอแซฟ)  โดยทางส่วนกลางฯจะจัดท าแบบฟอร์มสอบถาม (ขอให้ระบุจ านวนผู้พัก 
ชาย / หญิง) / ส่งรายช่ือชุดการแสดงของแต่ละสังฆมณฑลฯ (ส่งเทปเพลงประกอบการแสดงให้กับผู้จัดงานฯ ในวันศุกร์     
ที่ 26 เมษายน 2016)  จึงขอให้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมาที่ส่วนกลางฯ ภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2016   
 

3.2  รับรองรายชื่อ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญ”ู ปี 2016/2559  
      บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายช่ือ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ                           
“ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ที่ผ่านการเสนอของสังฆมณฑลฯ หลังการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ :- 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง :นายยอแซฟ อินแปลง พันธิราช วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านนาบัว   
         แก้เป็น  วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอนทอย-หนองสนุก สกลนคร 
 ลูกกตัญญูต่อบุพการี : นายเปาโล เกษมศักดิ์ พันธิราช วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านนาบัว   
  แก้เป็น  วัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอนทอย-หนองสนุก สกลนคร 
สังฆมณฑลนครราชสีมา  ลูกกตัญญูต่อบุพการี : นางแบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนประสิทธิ์  แก้เป็น   

 นางแบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์   
 มติที่ประชุม     รับรองรำยช่ือผู้สูงอำยุตัวอย่ำง และ ลูกกตัญญุต่อบุพกำรี ทั้ง 36  รายช่ือ   

 

3.3  พิจารณาเอกสารเข้าร่วมโครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ปี ค.ศ.2016/2559 

       บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจินดา  ช้ีแจงว่า  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล ที่จัดส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ                 
“ประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ปี ค.ศ.2016/2559”  ให้กับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ พิจารณาม ี2 ชมรมฯ คือ  

-  ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธนิิรมล ปากช่อง นครราชสีมา  
 -  ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์หลุยส ์สาทรใต ้ กรุงเทพ 

 จึงขอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล ทีป่ระสงค์จะส่งชมรมผู้สูงอายุฯเข้าร่วมโครงการ “ประกวดชมรม 
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ประจ าปี ค.ศ.2016”  ขอให้จดัส่งภายใน วันที่ 16 มนีาคม 2016  เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา 

 มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

3.4  โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ  (เงินออเมวันละบาท) รอบที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2015) 
      บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารสรุปรายงานการเงิน “โครงการจิตอาสาหาทุนฯ” :- 

  รายรับ   สมทบโครงการจิตอาสาฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2015 – 31 ธ.ค. 2015)  
1. สังฆมณฑลจันทบุรี  =  10,500.00  2. สังฆมณฑลเชียงใหม ่ =    4,000.00  
3. สังฆมณฑลราชบุรี  =    9,510.00  4. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี =    8,210.00  
5. สังฆมณฑลนครสวรรค ์ =     3,500.00  6. อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  =    2,245.00  
7. สังฆมณฑลนครราชสีมา =    2,000.00  8. สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี =    2,000.00  
9. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ =   30,000.00         10. สังฆมณฑลอุดรธาน ี =    2,100.00  

                                                                         รวมทั้งสิ้น   = 74,065.00 บาท 
 จากการประชุมฯครั้งนี้ มีเคริอข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล มอบเงิน “โครงการจิตอาสาหาทุนฯ” งวดที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2016 )  คือ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ =   30,300.00 / สังฆมณฑลเชียงใหม ่=   4,580.00 /  
สังฆมณฑลนครราชสมีา =  4,140.00  และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี = 2,000.00  รวมทั้งสิ้น   = 41,020.00 บาท 

รวมเงินได้รับสมทบฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2016  = 115,085.00  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ห้าพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)   
 มติที่ประชุม     รับทรำบ 
 

ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป วันพธุที่ 8 มถินุายน 2016/2559    
ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุ ช้ัน 2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  
ปิดประชุมเวลา  12.05  น.    
บาทหลวงวิโรจน์  นันทจินดา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   

 
 

    บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน                       
                                                                                                  วรรณดี พร้อมแยม้  / บันทึกการประชุม 


