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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ครัง้ที ่3/2016 

วนัพุธที ่7 มถิุนายน 2016/2559 
ณ หอ้งประชมุ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

01.  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
02. คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
03.  คณุพอ่รงัสนัต์ วงอาษา จติตาภบิาล เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
04. คณุสธุดิา พรหมภกัด ี ประธาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
05. คณุวรีพงศ์ ธาราศลิป์ ประธาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
06.   คณุวรีะ ธาราสงิห์ ประธาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
07. คณุสมชาย กจินติย์ชวี์ กรรมการ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
08. คณุชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี 
09.  คณุวชริะ ช านาญฤทธิ ์ ผูป้ระสานงาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลอุดรธาน ี

10.  คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
11.  คณุพชัราวด ี วงศม์าแสน ผูป้ระสานงาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง  
12. คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผูป้ระสานงาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 

13. คณุชลธชิา ชยัพบิูลย์ กรรมการ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ี
14. คณุเกษม ศรพีกุ กรรมการ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลราชบุร ี  
15. คณุมาล ี ศรพีกุ  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลราชบุร ี  
16. คณุธนันทฉ์าย สวติต์นนัตชยั กรรมการ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
17. คณุทพิวลัย์ ไชยเผอืก กรรมการ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
18.  คณุวรรณด ี พรอ้มแยม้ เจา้หน้าที ่แผนกสขุภาพอนามยั 

ลาประชุม 

01. คณุสอางค์   สรุพฒัน์ ประธาน เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
 
 

เปิดการประชุมเวลา 09.10  น. 
 

        คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ น าสวดภาวนาและร าพงึพระวาจา
พระเจา้   พรอ้มกบักลา่วตอ้นรบั คณุพอ่รงัสนัต์ วงอาษา จติตาภบิาลผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีคณะกรรมการฯ
จากเครอืขา่ยสงัฆมณฑลฯ ทกุทา่นทีม่ารว่มประชุมฯ 
    จากนัน้ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2016  ในวาระต่างๆ ดงันี้ :-   

 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯผูส้งูอายุ แจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ :-  

 1.1  วาระคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ จะครบวาระ 2 ปี ขอใหค้ณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล 
เสนอรายชือ่ผูแ้ทนเขา้รว่มเป็นคณะกรมการฯ  เพือ่ขอการรบัรองจากทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2016/2559 
 1.2 หนงัสอืความบรรเทาใจ ซึง่แปลโดย บาทหลวงสรินนท์ สรรเพช็ร์ จะจดัพมิพ์หนังสอืออกมาใหม่ และ
มอบใหเ้ครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลละ 100 เลม่ 
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1.3 ก าหนดออกเยีย่มชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯในระดบัสงัฆมณฑล :   

  วนัที ่10 - 11 กนัยายน 2016  :  งานชมุนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ีทีว่ดัแมพ่ระองคอ์ุปถมัภ์ อ.พนม  
  วนัที ่13  กนัยายน 2016      :    ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง  
  วนัที ่16 - 17 ตุลาคม 2016  :   ประชมุสมัมนาประจ าปีฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ณ อาสนวหิารนักบุญอนันา  
  วนัที ่3 ตุลาคม 2016  :   งานวนัรวมพลงัผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
  วนัที ่20 ตุลาคม 2016  :   งานวนัรวมพลงัผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีณ บา้นเณรพระครสิตประจกัษ์อุบลฯ   

1.4  รายงานกจิกรรมชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ในชว่งทีผ่า่นมา   
 1.4.1  เครอืข่ายผูสู้งอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ :  คุณสมชาย กจินิตย์ชวี์ รายงานกจิกรรมฯในช่วงทีผ่่านมา         
  1. ประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายุอคัรสงัฆมลฑลกรุงเทพฯ 3 ครัง้ เพื่อรายงานความเคลือ่นไหวการจัด
กจิกรรม:- 1) จดัประชมุคณะกรรมการฯครบทัง้ 6 เขต กลุม่ผูส้งูอายุฯเขต1 จดัทุกเดอืน นอกนัน้จดัประชุมฯทุกๆ 2 เดอืน 
รวม 36 ครัง้/ปี 2) แจง้และตดิตามโครงการจติอาสาหาทนุชว่ยงานผูส้งูอายุระดบัชาตแิละกองทนุผูสู้งอายุฯ  3) ประเมนิผล
การจดังานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่11/2016  ทีผ่่านมา 4) วนัที ่26 - 28 พฤษภาคม 2016  จดัสมัมนาบุคลากร    
ผู้ท างานผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ หวัข้อ “สรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการรกัษ์โลก-รกับ้าน" ณ ศูนย์
ฝึกอบรมงานอภบิาล  “บา้นผูห้วา่น” มแีกนน าผูส้งูอายุเขา้รว่มสมัมนาฯ จาก 6 เขต รวมทัง้สิน้ 92 คน   
 1.4.2 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี  :   คณุชลธชิา ชยัพบิูลย์ รายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา  
  วนัที ่25-26 เมษายน 2016 : จดัฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีณ บ้านสแตลลามารสิ 
เพ จ.ระยอง วทิยากรอบรม คณุพอ่วรีชน นพคณุทอง ในหวัขอ้ “บทบาทผูสู้งอายุในปีพระเมตตา” ผูเ้ขา้ร่วมฯ 26 คน และ
ประชุมประเมนิงานคณะกรรมการผู้สูงอายุฯทีผ่่านมา / วางแผนด าเนินงาน 2 โครงการฯ คอื ศกึษาดูงานผูสู้งอายุต่าง   
สงัฆมณฑล คาดวา่จะศกึษาดูงานฯทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค ์ 2.ออกเยีย่มผูส้งูอายุตามบา้น                                  

  วนัที ่29 - 30 เมษายน 2016 : น าผูสู้งอายุเขา้ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่ 11 รวม 130 คน
  วนัที ่5 มถิุนายน 2016  :  จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2016   
 กจิกรรมต่อไป : 12 มิถุนายน 2016 คณะกรรมการเครอืข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมกบั เครือข่ายผู้พิการและ                  
ผูเ้จบ็ป่วยสงัฆมณฑลจนัทบุร ีจดัฉลองปีศกัดิส์ทิธิแ์หง่เมตตาธรรมส าหรบัผูป้่วยและผูพ้กิาร ณ อาสนวหิารแม่พระปฏิสนธิ
นริมล จนัทบุร ี            
 1.4.3 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธานี   :  คณุวชริะ ช านาญฤทธิ ์รายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา  
 วนัที ่18 มนีาคม 2016 : คณะกรรมการผูส้งูอายุฯออกเยีย่มและใหก้ าลงัใจชมรมผูส้งูอายุ วดัพระวรกายพระครสิตเจ้า 
บา้นทา่สงัคม มผีูสู้งอายุฯเขา้ร่วม 33 คน จดักจิกรรมตรวจสุขภาพ โดย อสม.ในชุมชน, กจิกรรมผูสู้งอายุ-กองทุนวนัละ
บาท และจดัพธิบีูชาขอบพระคณุ             
 วนัที ่21 มนีาคม 2016 :  คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุฯจดัเขา้เงยีบประจ าปี 2016 หวัขอ้ “พจิารณา ฟ้ืนฟู ส านึก 
มองลกึพระเมตตา ภาวนาดว้ยชวีติ” ณ วดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู มแีกนน าและผูส้งูอายุเขา้รว่มฯทัง้หมด 90 คน 
 วนัที ่10 , 17 เมษายน 2016 :  จดัรดน ้าด าหวัขอพรจากผูสู้งอายุในโอกาสวนัผูสู้งอายุ ณ วดัพระวสิุทธวิงศ์ โพนสูง 
และ อาสนวหิารพระมารดานจิจานุเคราะห ์อุดรธานี         
 วนัที ่29 -  30 เมษายน 2016 : ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่11/2016 ณ หอ้งประชุมยอห์นปอลที ่2 
โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์  อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูเ้ขา้รว่มฯ 50 คน       
 เรือ่งแจง้ :  1.  คณุพอ่เปรม คุณโดน  จติตาภบิาลผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธาน ียา้ยจากบา้นโพนสงูน้อย ไปเป็น           
เจา้อาวาส วดัพระเยซเูจา้กลบัคนืพระชนมช์พี บา้นโนนสมบูรณ์ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่      
   2.  วนัที ่27 มถิุนายน 2016  บา้นโพนสงู เปิดโรงเรยีนผูส้งูอายุอย่างเป็นทางการ โดยเปิดสอนหนงัสอื 
ทกุวนัพฤหสับด ีมอีาจารย์จาก กศน. อ าเภอบา้นดุง 3 ทา่น รว่มกบัอาจารย์ กศน.ต าบลโพนสงู 1 ทา่น      
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1.4.4 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่   :  คณุประภา วงศจ์อมพร  รายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา  
 วนัที ่12 - 13 มนีาคม 2016  :  1) คณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ และคณะกรรมการผูสู้งอายุเขต      
วดัแม่โถ จัดอบรมฟ้ืนฟูจติใจชมรมผูสู้งอายุเขตวดันักบุญยอห์นบปัติสต์ บ้านแม่โถ และวดันักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก                   
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  มผีูเ้ขา้ร่วมฯ 101 คน  2) คณะกรรมการผูสู้งอายุฯวดัแม่พระแห่งลูร์ด ล าปาง ขยายกลุ่ม
ผูสู้งอายุสาขาของวดัแม่พระแห่งลูร์ด ล าปาง คอื วดัแม่พระราชนิีแห่งสวรรค์ มสีมาชกิจ านวน 13 คน อกี 2 วดั คอื กลุ่ม  
วดันกับุญยอแซฟบา้นเด่นฮอ่ม และวดับา้นแมจู่ม จดัท าขอ้มลูเสนอคณุพอ่เจา้วดัไปตัง้กลุม่ฯ 3) รณรงค์ใหจ้ดัประเพณีรดน ้า 
ด าหวัขอพรผูส้งูอายุโอกาสปีใหมเ่มอืง จากการตดิตามพบวา่ม ี10 วดัทีไ่ดร้ว่มจดังานฯ                           
 วนัที ่29-30 เมษายน 2016 : ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่ 11 จติตาภบิาลและผู้ร่วมงานฯรวม 20 คน
 กจิกรรมต่อไป :  1) วนัที ่16 กรกฎาคม 2016  จดังานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ ณ วดันักบุญ             
คามลิโล บ้านศรวีเิชยีร อ.เมอืง จ.เชยีงราย เพือ่กระตุ้นกลุ่มทีเ่คยมอียู่แลว้จะได้มพีลงัและเขม้แขง็มากยิง่ข ึ้น  2) ตดิตาม
กลุม่ทีเ่คยมกีารรวมกลุม่แลว้กระจดักระจายไปใหเ้กดิการรวมกลุม่ขึน้มาใหม่ (วดัเชยีงของ) 3) ออกเยีย่มและร่วมประชุมกบั
กลุม่ผูส้งูอายุฯระดบัวดัทีย่งัไมไ่ดด้ าเนนิการ          

1.4.5 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลราชบุร ี :  อาจารยเ์กษม ศรพีกุ  รายงานกจิกรรมฯในช่วงทีผ่า่นมา   
 1. วนัที ่28 มนีาคม 2016  :  จดัประชมุคณะกรรมการและผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2016 เพือ่    

1) รบัทราบนโยบายแผนงานจากทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2016  2) รว่มงานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิฯระดบัชาติ
ครัง้ที ่11/2016  3) จดัท าทะเบยีนผูสู้งอายุฯ  4) ร่วมมอืสนับสนุนใหช้มรมผูสู้งอายุเครอืข่ายจดังานวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ        
(วนัสงกรานต์)  5) จดัพธิรีดน ้าขอพร พระสงฆ์ นักบวช ผูสู้งอายุในเขตวดัของตน เพื่อสบืสานวฒันธรรมประเพณีไทย              
( 9 - 17 เมษายน 2016 )   
 2. จดัท าจดหมายขา่วของชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีฉบบัที ่1/2016 (ม.ค.- เม.ย.2016)   
 3. รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิแหง่ชาต ิครัง้ที ่11/2016  มคีณะกรรมการ ผูป้ระสานงาน สมาชกิผูส้งูอายุ           
ผูส้งูอายุตวัอย่าง ลกูกตญัญตู่อบุพการ ีและผูแ้สดงบนเวท ีเขา้รว่มงานฯรวมทัง้สิน้ 140 คน      
 4. รณรงคใ์หช้มรมเครอืขา่ยทกุวดัจดัท าทะเบยีนผูส้งูอายุใหเ้ป็นปจัจุบนั โดยประสานขอความร่วมมอืจากคณุพอ่ 
เจา้อาวาส ทกุวดั ใหเ้สรจ็ภายในเดอืนมถิุนายน 2016         
 5. รว่มประชมุคณะกรรมการอ านวยการฝา่ยสงัคมของสงัฆมณฑลราชบุร ีเพือ่วางแผนการจดักจิกรรมฯ (27 พ.ค.2016)  
 6. ก าหนดจดัประชมุคณะกรรมการและผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีครัง้ที ่3 / 2016 (24 ม.ิย.2016) 
1.4.6 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา  : คุณวรีะ ธาราสงิห ์ รายงานกจิกรรมฯในช่วงทีผ่่านมา  
 จากการประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา :- 1) ขอความรว่มมอืใหท้กุวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ 
จดังานวนัผูส้งูอายุแหง่ชาต ิ2) สอบถาม/รวบรวมรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มงานชมุนุมระดบัชาตฯิ ครัง้ที ่11/2016 ผูม้าร่วมงานฯ 60 คน 
และจดัเตรยีมชดุการแสดงไปร่วมงานฯ    
 กจิกรรมต่อไป :   วนัที ่16 มถิุนายน 2016 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุฯ เพือ่เสนอโครงการใหแ้ต่ละวดั/กลุ่ม             
จดัท าทะเบยีนรายชือ่ผูส้งูอายุในเขตวดัใหเ้สรจ็ เพือ่เตรยีมการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยก าหนด                  
จดัขึน้ในวนัที ่4 - 5 สงิหาคม 2016  ซึง่ไดเ้สนอโครงการใหท้างสงัฆมณฑลพจิารณา ขณะนี้รอผลจากการประชุมคณะสงฆ ์       
หากไดร้บัการอนุมตักิจ็ะด าเนนิการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล ต่อไป           
1.4.7 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่  :  คณุพชัราวด ีวงศม์าแสน  รายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา 
 วนัที ่29 - 30 เมษายน 2016  : ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่11/2016 ณ หอประชุมยอห์นปอลที ่ 2 
โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มโีอกาสพูดคุยกบั คุณเอ นพรตัน์ เรือ่งการเขยีนโครงการจดัตัง้กองทุน
ผูส้งูอายุในระดบัวดั  โดยออกส ารวจขอ้มลูผูส้งูอายุตดิเตยีง/ตดิบ้าน ผูสู้งอายุทัว่ไป และอาสาสมคัรทีจ่ะเกดิขึ้นในระดบัวดั              
วา่มจี านวนกีค่น เป้าหมายใหผู้ส้งูอายุมกีองทนุด าเนนิงานในระดบัวดัเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื  ขณะทีอ่อกส ารวจจะอาศยัเวที
การประชมุ BEC ในระดบัเขต พบปะพดูคยุกบัอาสาสมคัรและแกนน าผูส้งูอายุฯทีม่าร่วมงานดงักล่าว ซึง่เป็นคณะกรรมการ
ผูส้งูอายุฯดว้ย เพือ่เตรยีมความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพในการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017  
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1.4.8 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี :  คณุพอ่รงัสนัต์ วงอาษา  รายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา 
 วนัที ่11 มนีาคม 2016  : จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ณ อาสนวหิารอุบลฯ  
 วนัที ่29 - 30 เมษายน 2016  : รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่11/2016 ผูเ้ขา้รว่มงานฯ 25 คน 
 วนัที ่15 - 17 พฤษภาคม 2016  : จดัโครงการธรรมทูตสญัจรระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2 ณ วดัแม่พระแห่งสนัตภิาพ 
บา้นหนองดนิด า อ.น ้ายนื จ.อุบลราชธาน ีมฝีา่ยงานอภบิาล-ธรรมทตูรว่มกบัฝา่ยสงัคมพฒันา เชน่ศนูย์ค าสอน  งานเยาวชน 
งานครอบครวั วนิเซนเดอปอล งานผูสู้งอายุฯลฯ ในเขตมสิซงัอุบลราชธานี ซึง่เป็นการจดักจิกรรมแบบบูรณาการงานและ
แบ่งปนัสิง่ทีเ่ป็นเนื้องานรว่มกนั           
 กจิกรรมต่อไป :  จดักจิกรรมเยีย่มกลุม่ผูส้งูอายุฯตามวดัต่างๆ เป็นตน้กลุม่ผูส้งูอายุจากวดัทีย่งัไมไ่ดไ้ปออกเยีย่มเมือ่
ปีทีผ่า่นมา เพือ่จดัตัง้กลุม่ผูส้งูอายุเพิม่และจดักจิกรรมแบบบูรณาการ ซึง่ทีผ่า่นมาไดร้บัผลตอบรบัด ี   
1.4.9 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี  :  คณุสธุดิา พรหมภกัด ีรายงานกจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา  
 วนัที ่29 - 30 เมษายน 2016  :  ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่11/2016 ณ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์                  
อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูเ้ขา้รว่มประมาณ 100 คน  จดัการแสดงชดุ “รกัปกัษ์ใต”้    
 วนัที ่16 พฤษภาคม 2016  : จัดพมิพ์จดหมายข่าวแผนกสุขภาพอนามยั ไปวางที่ศูนย์สงัฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
(บา้นชมุพาบาล)  และจดัพมิพท์ะเบยีนรายชือ่ผูส้งูอายุเขตหาดใหญ่  8 ชมรม     
 คณุชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า คณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ก าลงัพจิารณาออกเยีย่ม
และประชมุกลุม่ผูส้งูอายุเขตนครศรธีรรมราช เพือ่จดัตัง้กลุม่ผูส้งูอายุเพิม่      
 กจิกรรมต่อไป :  วนัที ่18 มถิุนายน 2016  :  พบกลุม่ผูส้งูอายุวดัพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ จงัหวดัระนอง 
 วนัที ่10 -11 กนัยายน 2016  :  จดังานชุมนุมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ทีว่ดัแม่พระองค์อุปถมัภ์ พนม 
1.4.10 เครอืขา่ยผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ :   กจิกรรมฯในชว่งทีผ่า่นมา    
 วนัที ่28 เมษายน 2016 :  คณะกรรมการผูส้งูอายุฯอาสนวหิารนกับุญอนันานครสวรรค์ เขา้ร่วมโครงการศกึษาดูงาน
โรงเรยีนผูส้งูอายุ อบต.ตาลเตี้ย จ.สโุขทยั เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท าโครงการสรา้งเสรมิสขุภาพ    
 วนัที่ 19 มถิุนายน 2016 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ น าการประชุมฯโดย                
คุณพ่อศริชิาญ เอียงผาสุก  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ คุณสอางค์ สุรพฒัน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ พจิารณาโครงการ
โรงเรยีนสรา้งสุขผู้สูงวยั อาสนวหิารนักบุญอันนา เทศบาลนครสวรรค์ จดัด าเนินการร่วมกบั ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ  
สภาอภบิาลอาสนวหิารนักบุญอนันา สงัฆมณฑลนครสวรรค์  เทศบาลนครสวรรค์  สโมสรไลออนส์ปากน ้าโพ และชมรม 
รวมใจรกันครสวรรค ์เป็นการจดัโครงการแบบบูรณาการ  ในเดอืนตุลาคม 2016 เตรยีมเปิดโรงเรยีนผูสู้งวยัเพือ่เป็นแหล่ง
การเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ของผูส้งูวยั        
 คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชี้แจงภาพรวมรายงานกจิกรรมของเครอืข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสงัฆมณฑล ที่มกีาร
รายงานฯใหท้ีป่ระชมุรบัทราบในประเดน็ส าคญัๆ เช่น 1) การ update ขอ้มูลทะเบยีนผูสู้งอายุ 2) การขยายเครอืข่ายชมรม
ผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ระดบัเขต และระดบัวดั 3) จดัประชมุคณะกรรมการฯและออกเยีย่มพบปะกลุ่มฯอย่างสม ่าเสมอ 
ทางส่วนกลางฯขอเสนอให้เครอืข่ายผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลจัดออกเยีย่มเครอืข่ายผู้สูงอายุต่างสงัฆมณฑลอืน่ๆด้วย       
4) จดัพมิพจ์ดหมายขา่วแผนกสขุภาพอนามยัไปวางไวท้ีส่งัฆมณฑลฯ     
 ส าหรบัโครงการโรงเรยีนผูสู้งวยั ทางภาครฐัได้มกีารจดักจิกรรมใหก้บัผูสู้งอายุมาประมาณไม่ต ่ากว่าหา้ปีแลว้ เช่น 
กจิกรรมงานเยบ็ปกัถกัรอย งานคอมพวิเตอร ์ฯลฯ ทางคณะอนุกรรมการฯขอเวลาศกึษากจิกรรมฯดงักล่าว หากกรรมการฯ
ทา่นใดมแีหลง่การเรยีนรูท้ ีอ่ ืน่ๆ ขอใหน้ ามาเสนอทีป่ระชมุฯ ครัง้ต่อไป 

 มตทิีป่ระชมุ  รบัทราบ 
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วาระท่ี  2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 2/2016     
  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2016 เพือ่ 
ด าเนนิการแกไ้ขและเพิม่เตมิรายงานการประชมุฯ         
  ทีป่ระชุมร่วมพจิารณาเพิม่เตมิ/แกไ้ขรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2016 :-     
  หน้าที ่3 บรรทดัที ่11 :  คณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล สอนค าสอนใหก้บัผูส้งูอายุทีก่ลบัใจ เขตวดัทา่แร่ 
     มตทิีป่ระชมุ  รบัรองรายงานการประชุมฯ 
 

วาระท่ี  3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง          
  3.1  การประเมนิผลการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่11/2016  
  คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา  ขอใหท้ีป่ระชุมสรุปประเมนิผลการจดังานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลกิฯระดบัชาต ิ
ครัง้ที่ 11/2016  เมื่อวนัที ่29 – 30 เมษายน 2016  ณ ห้องประชุมนักบุญยอห์นปอล ที่ 2 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ ์               
อ.สามพราน จ.นครปฐม ทีผ่่านมา ซึง่โดยภาพรวมจากแบบสอบถามการจดังานชุมนุมผู้สูงอายุฯส่วนใหญ่พอใจในเรือ่ง
สถานที/่ การตอ้นรบั/ อาหาร ฯลฯ 
    คณุวรีพงศ ์ธาราศลิป์  ประธานคณะกรรมการผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ในฐานะเจ้าภาพจดังานฯ    
เสนอประเดน็ทีเ่ครอืข่ายชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลทีจ่ะเป็นเจ้าภาพจดังานชุมนุมฯควรน าไปพจิาราณา  1.การจดัเตรยีม
แผ่นซดีีการแสดงของผูสู้งอายุให้พรอ้ม  2.หอ้งน ้า : ควรมใีห้เพยีงพอ/ไม่เกดิความแออัดเกนิไป 3.เครือ่งเสยีงควรม ี          
ความพรอ้มในการใชง้าน  4.การจดัเตรยีมอาหารวา่งส าหรบัผูส้งูอายุทีต่้องทานยา 5.จดัระเบยีบการถ่ายภาพเพือ่ไม่ให้เกดิ
ความชลุมนุ  6.การจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯ มผีูม้ารว่มประมาณ 1,800 – 2,000 คน  
  จากนัน้ผูป้ระสานงานระดบัสงัฆมณฑลฯ สรปุประเมนิผลการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ พอสงัเขปดงันี้ :-   
การลงทะเบยีน   :   จ านวนผูม้าร่วมงานฯ พระสงฆ ์คณะกรรมการผูส้งูอายุฯ ผูป้ระสานงานผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุเขตวดัต่างๆ
ผูส้งูอายุตวัอย่าง และ ลกูกตญัญตู่อบุพการ ีในระดบัสงัฆมณฑล  ดงันี้ :- อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ 51 คน / สงัฆมณฑลราชบุร ี 
140 คน / สงัฆมณฑลจนัทบุร ี130 คน / สงัฆมณฑลอุดรธาน ี53 คน / สงัฆมณฑลนครราชสมีา 74 คน / สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
20 คน / สงัฆมณฑลนครสวรรค ์50 คน / สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี101 คน และสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี25 คน   
สถานทีจ่ดังาน  :  เหมาะสมดมีาก   
สถานทีพ่กั  :  ดมีาก  สะดวก สะอาด  กวา้งขวางด ี
การตอ้นรบั  : การตอ้นรบัดมีาก แนะน าสถานที ่มกีารประชาสมัพนัธ์สม ่าเสมอด ี  
อาหาร  :  อาหารมหีลากหลายเมนู อรอ่ย มจี านวนเพยีงพอทกุมือ้ 
บรกิารตรวจสขุภาพ   :  มแีพทย์ พยาบาลใหบ้รกิารตรวจสขุภาพผูส้งูอายุเพยีงพอ  
กจิกรรมการแสดงค ่าวนัศกุรท์ี ่29 เมษายน   :  การจดังานด ีรวดเรว็ เวลาเหมาะสม พธิกีารเรยีบรอ้ย  
ขอ้เสนอแนะ  - การแสดงของเจา้ภาพควรเน้นการแสดงทีม่คีวามหมาย 
การแสดงของผูส้งูอายุวนัเสารท์ี ่30 เมษายน   :  1.การแสดงของแต่ละสงัฆมณฑลมกีารรกัษาเวลาไดด้ ีผสมผสานกนัระหวา่ง 
คนสามวยั โดยเน้นผูส้งูอายุมากกวา่  2.ดมีาก สือ่ถงึประเพณีวฒันธรรมแต่ละทอ้งถิน่ 
ขอ้เสนอแนะ  -  การประสานงานและการล าดบัการแสดง ควรใหช้ดัเจนเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้ขีอ้ผดิพลาดและขอ้บกพรอ่ง เชน่  
เตรยีม/ตรวจสอบส าเนาเพลงใหต้รงกบัชดุการแสดง, จดัเกบ็เอกสารรายงานการประกาศชดุการแสดงมอบใหพ้ธิกีรด าเนนิการ 
พธิกีารต่างๆในวดั   :   พธิกีรรมเรยีบงา่ยเหมาะสมน่าศรทัธา / มกีารเตรยีมความพรอ้ม - นกัขบัรอ้งในพธิดีมีาก  
การประสานงาน  :    มกีารตดิต่อประสานงานใหค้วามร่วมมอื ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัดมีาก  
นทิรรศการ  :   ด ีเหมาะสม มรีะเบยีบสามารถหาชมไดง้า่ย 
ประโยชน์จากการมาร่วมงานชุมนุมฯ : 1.ได้ชืน่ชมและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัศกัยภาพผูสู้งวยัสงัฆมณฑลต่างๆในการ
พบปะพดูคยุและการแสดงบนเวท ี 2.การบรหิารจดัการสถานทีแ่ละการอ านวยความสะดวกแก่ผูท้ ีม่าร่วมงาน 3.ผูสู้งอายุได้
แสดงออกมบีทบาทมากขึน้  
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ขอ้เสนอแนะ  : 1.ควรก าหนดขอ้ตกลงและประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการถ่ายภาพในชว่งพธิกีรรม พธิกีารต่างๆใหช้ดัเจนและ   
ขอความรว่มมอืในการปฏบิตั ิเพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และความสวยงาม ความสงา่ของพธิกีรรม (ทัง้ทมีชา่งภาพหลกั
และผูร้่วมงาน) ในการจดังานชุมนุมครัง้ต่อไปไม่ควรใหช้า่งภาพขึน้ถ่ายภาพบนเวท ีหนัหลงัใหผู้ช้ม  2.ควรตดิป้ายประตู
ทางเขา้ใหผู้ม้ารว่มงานฯจากสงัฆมณฑลทราบ 

 รายงานการเงนิการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  (ตามเอกสาร) 
  คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา (เอกสาร) สรุปยอดค่าใชจ้่ายการจดังานชุมนุมผูสู้งอายุฯ
ในชว่ง 5 ปี (ตัง้แต่ปี ค.ศ.2012 – ค.ศ.2016) ทีผ่า่นมา โดยค่าใชจ้่ายการจดังานชุมนุมผูสู้งอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่11/2016 

สรุปดงันี้ :- 1) ค่าเอกสาร = 38,395.00 บาท  2) ค่าอุปกรณ์ = 23,160.00 บาท 3) ค่าของทีร่ะลกึมอบผูร้่วมแสดงบนเวท ี               

= 6,500.00 บาท  4) คา่เงนิรางวลัประกวดชมรมผูส้งูอายุ(5 รางวลั) = 23,000.00 บาท 6) คา่ประสานงาน/ค่าจดัส่ง (ใบพร) 
= 3,358.00 บาท  รวมรายจ่ายทัง้สิน้  =  94,413.00  บาท      
     มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
  3.2   ความพรอ้มเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017  

   คุณพชัราวด ีวงศ์มาแสน ผูป้ระสานงานเครอืข่ายชมรมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ ชี้แจงว่า  จากการ
ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุฯทีผ่า่นมา มมีตใิหใ้ชส้ถานทีจ่ดังานชุมนุมผูสู้งอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่12/2017 ณ อาสนวหิาร  
อคัรเทวดาทา่แร ่จ.สกลนคร  อย่างไรกต็ามไดก้ าหนดใหม้กีารจดัประชมุคณะกรรมการฯเพือ่เตรยีมความพรอ้มการจดังานฯ 
ครัง้แรกขึ้น ในวนัองัคารที ่13 กนัยายน 2016 นี้ ซึง่ภายในเดอืนกรกฎาคม 2016 จะจดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ   
อกีครัง้ และขอพบพดูคยุกบั คณุพอ่วรีะเดช ใจเสร ีเจา้อาวาสวดั และสภาภบิาลวดัท่าแร่ฯ (ยงัไม่ก าหนดวนัทีแ่น่นอน) เพือ่
ขอให ้อาสนวหิารอคัรเทวดาทา่แร ่เป็นสถานทีจ่ดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯ เนื่องจากเป็นศนูย์กลางฯ ห่างจากนครพนม 60 ก.ม.
และหา่งจากสกลนคร 20 กม.   ภาพรวมการเตรยีมเรือ่งสถานทีพ่กั : หากมาแสวงบุญวดัซง่แย้ ขอพกัที ่วดัสองคอน / ทีพ่กั
โรงแรมหรอืรสีอร์ทภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หรอืทีพ่กัเขตต าบลท่าแร่  : บ้านเณรฟาตมิาท่าแร่ ตกึค าสอนของ    
วดัทา่แร ่อารามรกักางเขนทา่แร ่โรงเรยีนเซนต์โยเซฟทา่แร ่อารามกาปูชนิน้อย  ส าหรบัเรือ่งหอ้งน ้า :  ตดิต่อขอรถหอ้งน ้า
เคลือ่นทีจ่ากเทศบาล  ซึง่จะไดม้กีารตดิต่อประสานงานในเรือ่งดงักลา่วนี้ และจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบต่อไป  
  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ  
 

วาระท่ี  4 เตรียมสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2016/2559     
  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  ชีแ้จงวา่  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ จะจดัการสมัมนาและประชุมใหญ่
ประจ าปี 2016/2559 ในวนัที ่28 – 30 พฤศจกิายน 2016 ณ ศนูย์อภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั พรอ้มกนันี้ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชมุฯพจิารณาแบบสอบถามเสนอหวัขอ้/วทิยากรแบ่งปนั (ตามเอกสาร) จากเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯทีน่ าเสนอมา   
  ทีป่ระชมุรว่มพจิารณาหวัขอ้การสมัมนาฯ สรปุก าหนดการจดัสมัมนาฯ ดงันี้ :-     
วนัจนัทรท์ี ่28 พฤศจกิายน ค.ศ.2016/2559 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน 
09.00 – 09.45 น.  พธิบีูชาขอบพระคณุ เปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2016/2559 
        โดย : พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา  ประธานคณะกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม 
09.45 – 10.00 น.  พกั    (ถ่ายรปูหมู่พรอ้มกนั) 
10.00 – 12.00 น.  หวัขอ้ ครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์“พระพรแห่งชวีติผูส้งูวยั” สขุแทท้ีเ่มตตาสูพ่นัธกจิ  โดย :……… 
12.00 – 13.30 น.  อาหารเทีย่ง 
13.30 – 15.30 น.   หวัขอ้ แนวทางการจดัตัง้โรงเรยีน / ศนูย์การเรยีนรูผู้ส้งูวยั   โดย : …………. 
15.30 – 16.00 น.  พกั   
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16.00 – 17.30 น.   น าเสนอผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯในรอบปี 2016/2559     
       โดย : คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
    น าเสนอผลการด าเนนิงาน / โครงการทีป่ระสบผลส าเรจ็ในระดบัสงัฆมณฑล ( 8 นาท ี) 
     โดย : คณุพอ่จติตาภบิาล หรอืผูป้ระสานงานผูส้งูอายุสงัฆมณฑล 
18.00 น.    อาหารเยน็ 
หมายเหตุ    พธิกีรประจ าวนั : ………………………. 
 
 

วนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน ค.ศ.2016/2559 
06.45 น.   พธิบีูชาขอบพระคณุ โดย คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
07.30 น.   อาหารเชา้ 
08.30 – 09.00 น.  สรปุสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา / ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข   โดย : ………. 
09.00 – 10.30 น. หวัขอ้. อาชพี สวสัดกิาร ความหวงัผูส้งูวยักบัอนาคตพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย /  
    เสรมิสรา้งความหวงั พลงัแหง่ความรกั     โดย :   วทิยากรจากภาครฐั 
10.30 – 11.00 น.  พกั 
11.00 – 12.00 น.  (ต่อ) หวัขอ้. อาชพี สวสัดกิารความหวงัผูส้งูวยักบัอนาคตพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย/ 
   เสรมิสรา้งความหวงั พลงัแหง่ความรกั    โดย :   วทิยากรจากภาครฐั 
12.00 น.   อาหารเทีย่ง 
13.30 – 15.30 น. หวัขอ้ แผนยุทธศาสตร์ฯเพือ่ตอบรบักฤษฎีกา “ศษิย์พระครสิต์เจรญิชวีติประกาศข่าวดใีหม่” ค.ศ.2016 
     โดย : คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการฯ 
15.30 – 16.00 น.  พกั 
16.00 – 17.00 น.  แบ่งกลุม่ : จดัท าแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล (แบ่งปนัในกลุม่ใหญ่) 
18.00 น.    อาหารเยน็ 
19.30 น.    กจิกรรมราตรสีมัพนัธ์   โดย : เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
หมายเหตุ    พธิกีรประจ าวนั : ………………………. 
 

วนัพธุที ่30 พฤศจกิายน ค.ศ.2016/2559 
06.45 น.   พธิบีูชาขอบพระคณุ     โดย :  คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 
07.30 น.   อาหารเชา้ 
08.30 – 09.00 น.  สรปุสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา / ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข   โดย : ………. 
09.00 – 10.30 น.   ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2016/2559 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
     โดย :  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา รว่มดว้ย คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
   วาระการประชมุ  -  เรือ่งแจง้ใหท้ราบ 
           -  รบัรองรายงานการประชมุใหญ่ประจ าปี ค.ศ.2015/2558 
           -  ตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง       
10.30 – 10.45 น.  พกั 
10.45 – 12.00 น.  ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ 
   กลา่วขอบคณุและสรปุปิดการประชมุ / วจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา โดย ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
หมายเหตุ    พธิกีรประจ าวนั : ………………………. 
 

                                         มตทิีป่ระชมุ ขอใหป้ระสานงานตดิต่อ/ทาบทามวทิยากรรวมแบ่งปนัหวัขอ้ต่างๆ น าเสนอในการประชมุครัง้ต่อไป 
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วาระท่ี  5   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูสู้งอายุ (เงินออมวนัละบาท) ปี ค.ศ.2016/2559   
  คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาสรปุรายงานการเงนิโครงการจติอาสาหาทนุฯ  
(เงนิออมวนัละบาท)  ปี ค.ศ.2016/2559 ณ วนัที ่7 มถิุนายน ค.ศ.2016 (ตามเอกสาร)  ดงันี้   
  

สงัฆมณฑล 

 

( รอบที ่1 )                             
1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2015 

 

( รอบที ่2 )                        
1 มกราคม - 31 มนีาคม 2016 

จ านวนเงนิ  

1 อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ             

อาสนวหิารอสัสมัชญั 

30,000.00 30,300.00 
25,000.00 

85,300.00 

2 อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 2,245.00 --.-- 2,245.00 

3 สงัฆมณฑลราชบุร ี 9,510.00 10,600.00 20,110.00 

4 สงัฆมณฑลจนัทบุร ี  10,500.00 --.-- 10,500.00 

5 สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 4,000.00 4,580.00 8,580.00 

6 สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 3,500.00 5,000.00 8,500.00 
7 สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  8,210.00 4,800.00 13,010.00 

8 สงัฆมณฑลนครราชสมีา 2,000.00 4,140.00 6,140.00 

9 สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 2,000.00 --.-- 2,000.00 
10 สงัฆมณฑลอุดรธานี  2,100.00 2,300.00 4.400.00 

รวมทัง้ส้ิน 

 

74,065.00 
 

86,720.00  

 
160,785.00 

เ 
   

 จากการประชุมฯครัง้นี้ มเีครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑล มอบเงนิ “โครงการจติอาสาหาทุนฯ” งวดที ่2 ระหวา่ง 
(มกราคม – มนีาคม 2016) :- อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 75,000.00 บาท / อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 2,220.00 บาท / สงัฆมณฑล 

จนัทบุร ี15,800.00 บาท / สงัฆมณฑลนครราชสมีา 7,543.00 บาท  และสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี2,000.00 บาท 
 ทางคณะอนุกรรมการฯจะสรปุรายงานการเงนิอย่างชดัเจน เพือ่สรปุยอด (เงนิออมวนัละบาท) ทีไ่ดร้บัสมทบเพิม่เตมิ  
จากเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล ใหร้บัทราบ พรอ้มจดัสรรเงนิโครงการฯภายในสิน้เดอืนมถิุนายน นี้    

 จงึขอใหเ้ครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯไดแ้จง้เลขทีเ่บอรบ์ญัช ีชือ่ธนาคาร สาขาบญัช ีของชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุ ใหก้บั 
ทางสว่นกลางฯเพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
 มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 

  
ประชมุครัง้ต่อไป  :  วนัพุธท่ี  7  กนัยายน  2016   เวลา 09.00 – 12.00 น.        

 ณ ศนูย์อภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
 

ปิดประชมุเวลา 12.10  น. 
 

คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ   น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ 
 
 
                                                                                           คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ   ตรวจทาน 
                                                                                                  วรรณด ีพรอ้มแยม้    บนัทกึการประชุม   


