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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 4/2015 

วันพฤหัสบดีที่  10  กันยายน  2015 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
************************************************************************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

01.  บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
02.  บาทหลวงไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  
03.  บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาล เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 

04.  คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

05.  คุณสุธิดา พรหมภักดี ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
06. คุณปรีชา นิยมชาติ ประธาน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี 
07.   คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธาน เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา 
08. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ เครือข่ายผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี   
10.  คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

11.  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี 
12.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน  เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชยีงใหม่ 

13.  คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
14. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

15.  คุณวรรณดี พร้อมแย้ม แผนกสุขภาพอนามัย 
 

 

 

เปิดการประชุมเวลา 09.10  น. 
 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯผู้สูงอายุ น าร าพึงพระวาจาพระเจ้า สวดภาวนาขอพระพร
จากองค์นักบุญยออากิมและอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ  พร้อมกับกล่าวต้อนรับคุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงาน
ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี คณะกรรมการฯทุกท่าน และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ที่
ได้รับมอบโล่เกียรติยศ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 
 จากน้ันที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2015 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2015 :  บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา คร้ังที่ 1/2015 หัวข้อ “ผู้สูงอายุ : ธารพระพรและพระเมตตาของ
พระ” ณ วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ กม.74) ซ่ึงเป็นการจัดงานชุมนุมฯเป็นคร้ังแรก โดยมี พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี  จิตตาภิบาล และมีแกนน าผู้สูงอายุเข้าร่วมงานชุมนุม
จ านวนทั้งสิ้น 134 ท่าน  และในวันที่ 1 สิงหาคม 2015  ผู้สูงอายุร่วมฉลองวัดนักบุญยออากิมและอันนา พร้อมมอบใบเชิดชู
เกียรติให้แก่ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง 8 ท่าน ลูกกตัญญู  8 ท่าน ในการเป็นแบบอย่างที่ดีที่บุคคลเหล่าน้ีได้ปฏิบัติมา  

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลฯ แจ้งว่า พระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรไทย ออกสมณสาส์น  
LAUDATO SI’ ของ สมด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม Climate change ซ่ึงจัดแปลเป็นภาษาไทย    
ชื่อ “ขอค าสรรเสริญจงมีแด่พระองค์” โดยมีสื่อต่างๆออกข่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งในองค์กรสหประชาชาติและทั่วโลก ซ่ึง
จากค าพูดของพระสันตะปาปาจะเป็นแรงผลักดันให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง รักษ์โลก.เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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การเลือกหาพลังงานทดแทน ช่วยชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน รักธรรมชาติให้มากขึ้น ซ่ึงไม่มีใครพูดและจะมีความหมายเท่า                    
องค์สมเด็จพระสันตะปาปา  
 ดังน้ัน เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล จึงควรให้ความส าคัญและสนใจศึกษาพระสมณสาส์น “ขอค า
สรรเสริญจงมีแด่พระองค์”  และขอให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุฯจัดหาสถานที่แห่งหน่ึงพาบรรดาแกนน าผู้สูงอายุไป
ปลูกต้นไม้คนละต้นระบุชื่อแต่ละคน (เชิงสัญญักษณ์) โดยน าเสนอข่าวออกสื่อ และจัดโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้
ถุงพลาสติก เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่ใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้า และลดการใช้ถุงพลาสติก /โฟมใส่อาหาร ฯลฯ  จึงขอให้
คณะกรรมการฯพิจารณาและเสนอว่าควรจะท าอะไรเพื่อตอบสนองต่อพระสมณสาสน์ 

 คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะประกาศแผนทิศทางงานอภิบาลของ 
พระศาสนจักรไทย ซ่ึงเป็นผลจากการท าสมัชชาในระดับสังฆมณฑล 4 อีสาน และกลุ่มภาคกลาง 6 สังฆมณฑล โดยน า 
สมัชชาของทั้งสองแห่งมารวมเป็นสมัชชาระดับพระศาสนจักรไทย และได้จัดแปลส่งให้ทางวาติกันรับรองอย่างเป็นทางการ 
แล้ว  ซ่ึงจะก าหนดใช้เป็นทางการต้นปี 2016   
 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ค.ศ.2016 ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จะจัดท าให้เสร็จก่อน
การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015  เพื่อเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสั งฆมณฑลจะได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุ ปี 2016 เสนอต่อมิสซังฯ   ซ่ึงจะต้องมีกิจกรรมเดิม และกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2016 
และสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล    
1. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ โดยคณะกรรมการและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นต้น  
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง/ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม/ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก/ วัดแม่พระราชินีแห่ง
สากลโลก กาญจนบุรี/  วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี และกลุ่มวัดจอมบึง (1.วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง       
2.วัดนักบุญลกูา หนองนางแพรว 3.วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย 4.วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า)  โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดให้การ
สนับสนุนและออกเยี่ยมฯร่วมกับคณะกรรมการฯ  

 วันที่ 18 มิถุนายน 2015 :  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฯคร้ังที่ 3/2015 
เพื่อรับทราบนโยบายของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ / ประเมินผลการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ / ประเมินผล
การไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งชาติ คร้ังที่ 10/2015 ที่จังหวัดขอนแก่น /โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ 
โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ยากไร้  ฯลฯ ณ ห้องประชุม บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ โดยมี 
บาทหลวงปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการงานผู้สูงอายุ น าสวดภาวนาเปิดการประชุม อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นประธาน
การประชุมฯ   

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2015 : อาจารย์เชษฐ์ ชาวนาแก้ว และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายชมรมฯร่วมงาน 
โอกาสฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส และร่วมฉลองครบ 50 ปี ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน สมาชิกของคณะ เปิด เสก อาคาร 
บ้านอบรมนักบวช และแสดงมุทิตาจิตในโอกาสฉลองครบ 25 ปี บาทหลวงปรีดา เวียงชัย ที่ศูนย์คามิลเลียน โซเขียล เซนเตอร์ 
ปราจีนบุรี   

 อาจารย์ เชษฐ์ ชาวนาแก้ว และคณะกรรมการฯ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ  จัดโดยคณะกรรมการ                      
ศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี และ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2015  ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  เข้าร่วมงาน 
วันบอกรักแม่ ที่บ้านเบธานี  

 จัดท าจดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2015  โดยรวบรวมผลงานกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯราชบุรี  
 ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ วัดนักบุญยอห์นบอสโก โดย อาจารย์นิยม อัยราน้อย และ

อาจารย์กาญจนา ไชยเจริญ ไปท าหน้าที่สอนค าสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี สังฆมณฑลราชบุรี   
กิจกรรมที่ด าเนินงานต่อไป  : 
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1. วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2015 จัดประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2015 ที่ห้องประชุมนักบุญเปาโล  

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง  เพื่อสรุปกิจกรรมตามแผนงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯเพื่อน าเสนอกิจกรรมร่วมกัน ขอเชิญ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  เข้าร่วมประชุมฯเพื่อให้ค าแนะน าและเป็นขวัญก าลังใจแก่คณะกรรมการชมรมฯ 

2. ท าความเข้าใจและวางแผนจัดกิจกรรมคืนความสุขผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
2015  จากการประชุมที่ผ่านมามีการน าเสนอเร่ืองการอบรมเทคโนโลยี่สารสนเทศ หัวข้อสมาร์ทโฟนเคร่ืองมือประกาศข่าวดี  
(ยังไม่ได้ข้อสรุป เน่ืองจากมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าสิ่งเหล่าน้ีผู้สูงอายุจ าเป็นต้องการหรือไม่)   

3. ให้ความช่วยเหลือเร่ืองการจัดท าสารสนเทศให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ ซ่ึงมีหลายชมรมฯที่ยังมีปัญหา/ 
อุปสรรค ในการจัดท าเอกสารข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ทะเบียนผู้สูงอายุ รายงานประชุมฯ เพื่อเตรียมเอกสารขอจดทะเบียน 
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  

 4. การขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ ที่ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ / การฟื้นฟูเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ  
ที่ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก และ วัดนักบุญมาร์การิต้า บางตาล  (รอความพร้อมทางวัดอนุญาตให้ไปเมื่อไร)  

2.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี :  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2015 :  จัด“โครงการสวดภาวนา คาทอลิกไทย” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ วัดพระวิสุทธิวงศ์  
บ้านโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีแกนน าผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 85 ท่าน   

 วันที่ 9 สิงหาคม 2015 :  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี จัดงานวันแม่ ที่บ้านโพนสูง 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2015 :  ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จัดกิจกรรมวันแม่ โดยร่วมมือกับ รพ.สต.จัด  

เจ้าหน้าที่ นักกายภาพบ าบัดมาร่วมจัดกิจกรรมออกก าลังกายให้กับผู้สูงวัย เน่ืองจากชมรมผู้สูงอายุบ้านโพนสูง ได้จดทะเบียน 
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และสมาชิกสภาผู้สูงอายุประเทศไทย  จึงจัดท าโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐ  

กิจกรรมที่ด าเนินงานต่อไป  : 
1. จัดกิจกรรมผู้สูงอายุโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ค าแนะน า จัดกิจกรรมฝึกกายบริหาร  

กายภาพบ าบัดให้กับผู้สูงวัย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจนจบปี 2015 เป็นต้น  วันที่ 28 กันยายน เร่ือง  
“ยืดเส้นยืดสาย ผู้สูงวัยอายุยืน” / 26 ตุลาคม เร่ือง “โรค”/ 30 พฤศจิกายน “บ าบัดโรคด้วยการหัวเราะ และ 21 ธันวาคม 2015  
เร่ือง “สุขภาพดี 80 ปี” โดย ชมรมผู้สูงอายุวัดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ าเภอบ้านดุง ร่วมกับ รพ.สต. 

   2. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี น าโดย บาทหลวงเปรม คุณโดน และคณะกรรมการ มีการ
ประชุมฯเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางว่าควรท าอย่างไรให้ชมรมผู้สูงอายุฯเขตหนองคาย ได้มีการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมต าบล เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตน้ันๆ อย่างน้อยสองเดือนคร้ัง 

 

  3.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณประภา วงศ์จอมพร  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2015 : จัดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจ    
แบ่งปันข่าวดีใหม่สู่คนทุกวัย” มีอาสาสมัครและแกนน าผู้สูงอายุเข้าร่วมจ านวน 55 คน 
  การจัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคร้ังน้ี เพื่อให้แกนน ากลุ่มผู้สูงอายุและอาสาสมัครสุขภาพได้ตระหนักถึงบทบาท
ส าคัญในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์ ได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตและงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
ทั้งสองภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย โดยได้เชิญ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด
การสัมมนา/ บาทหลวงณรงค์ชัย หม่ันศึกษา แบ่งปันหัวข้อ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่”/ บาทหลวง
เอกชัย ผลวารินทร์ แบ่งปันหัวข้อ “แบบอย่างการประกาศข่าวดีประจักษ์พยานยืนยันความเชื่อ ” และ บาทหลวงไพรัช      
ศรีประเสริฐ แบ่งปันในหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครและแกนน าผู้สูงอายุในฐานะศิษย์พระคริสต์”   

 วันที่ 23 สิงหาคม 2015 :  คุณภักดี สร้างสุขดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ และคุณอรรณพ หลินไพบูลย์  
รองประธานผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ ได้ออกเยีย่มและรณรงค์เร่ืองโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (วันละบาท)  ให้กับ 

ชมรมผู้สูงอายุทางเชียงรายทั้งหมด 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่ / ชมรมผู้สูงอาย ุ
วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย  และชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน  จ.เชียงใหม่ 
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 วันที่ 29 สิงหาคม 2015 :  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุและเยาวชน ที่หมู่บ้านแม่จุม อ.สะเมิง  
ในโครงการคนสู้ชีวิต ฝ่ายสังคม คาริตัสไทยแลนด์  ท าให้ได้รับข้อมูลว่าในหมู่บ้านน้ีมีจ านวน 40 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ 
จ านวน 35 คน เยาวชนมีแค่ 10 กว่าคน ซ่ึงท าให้เห็นว่าต่อไปชุมชนจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ จึงวางแผนร่วมกับอาสาสมัคร 
และครูค าสอนว่าในปีหน้าจะจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแม่จุม และวางแผนกิจกรรมต่อเน่ือง   

กิจกรรมที่ด าเนินงานต่อไป  :  
   1.  ออกเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ออกเยีย่ม หนองแปลง ห้วยปาย และวัดพระตรีเอกภาพ เชียงของ และคาดว่า

ในปีหน้าอาจมีการเรียกการประชุมเป็นเขตเพื่อกลุม่วัดอื่นๆจะมาร่วมประชุมฯได้ 
   2.  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุคร้ังสุดท้ายของปี 2015 เพื่อประเมินกิจกรรมที่

ผ่านมา และวางแผนงานที่จะท าต่อไปในปี 2016 
 4.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ :  คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 22 สิงหาคม 2015 :  แกนน าและคณะกรรมการเวชบุคคลและสตรีของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ เข้าร่วม 
ประชุมกับชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติ ซ่ึงจะจัดบูรณาการงานเวชบุคคลกับงานสตรีไปด้วยกัน เพื่อการสร้างงานเครือข่ายฯ 

ต่อไป ซ่ึงที่ผ่านมาได้พูดคุยและน าเสนอกับคณะกรรมการบ้างแล้ว 
 จากการเยีย่มชมรมผู้สูงอายุระดับวัด ท าให้รู้สถานการณ์ว่าแต่ละต าบลมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุระดับ 

ต าบลขึ้น จึงให้ทิศทางกับชมรมผู้สูงอายุฯระดับเขตว่าแต่ละต าบลมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แก่ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด เพื่อ  
ตอบสนองกับแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯมิสซังท่าแร่ ประจ าปี 2016 และเกิดความยั่งยืนและการใช้ศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการติดตอ่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับต าบลและเทศบาล จะมีหน่วยงานติดต่อ 
ขอตัวอย่างโครงการเพื่อไปปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ได้รับการอุดหนุนจากกองสุขภาพของเทศบาล ท าให้ผู้สูงอาย ุ

มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม   
 วันที่ 15 กันยายน 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เพื่อเตรียมงานรวมพลัง 

ชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2015 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ 
 5.  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 ออกเยี่ยมพบปะกับกลุ่มผู้สูงอายุตามวัดต่างๆในระดับมิสซัง  โดยบูรณาการงานผู้สูงอายุ ร่วมกับ  หน่วยงานของ  
สังฆมณฑลฯ  เป็นต้น คณะวินเซนเดอปอล ฝ่ายอภิบาลและธรรมทูต กลุ่ม BEC และค าสอน รวมจ านวน 13 วัด โดยจดัแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้สูงอายทุี่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ กับกลุ่มทีย่ังไม่ได้รับการแต่งตั้ง (กลุ่มที่สนใจ) 

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2015 :  วัดแม่พระแห่งสันติภาพบ้านหนองดินด า จ านวน 32 คน 
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2015 :   วัดนักบุญเปาโลบ้านหนองรุง จ านวน 14 คน / วัดนักบุญเปโตรบ้านท่าสว่าง 9 คน 

 วันที่ 6  สิงหาคม 2015  :   วัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง จ านวน 49 คน 
 วันที่ 7  สิงหาคม 2015  :   วัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองทามน้อย จ านวน 66 คน / วัดพระหฤทัยบ้านสีถาน 33 คน 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2015 :   วัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูน จ านวน 22 คน 

 วันที่ 17 สิงหาคม 2015 :   วัดนักบุญโปโตรบ้านโนนเพ็ก จ านวน 22 คน 
                        วัดแม่พระถือศีลช าระบ้านเอือดน้อย จ านวน 19 คน 

 วันที่ 18 สิงหาคม 2015. :   วัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองฟานยืน จ านวน 25 คน 

 วันที่ 7 กันยายน 2015    :   วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย จ านวน 81 คน 

                        วัดพระวิสุทธิวงส์ บ้านหนองคู จ านวน 80 คน 
  วันที่ 8 กันยายน 2015    :   วัดนักบุญยอแซฟ บา้นเซซ่ง  จ านวน 38 คน  

กิจกรรมในการออกเยี่ยม คือ : พบปะ–พูดคุยให้ก าลังใจผู้สูงอายุ / เลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิกของชมรม 

ผู้สูงอายุฯระดับวัด/ มีโอกาสติดตามและพบปะสมาชิกเวชบุคคลฯระดับวัด เพื่อขอให้มาร่วมเป็นจิตอาสาสุขภาพและมีบทบาท
ส าคัญในงานของสังฆมณฑลฯ  กิจกรรมออกเยีย่มและติดตามคร้ังต่อไป  3 หมู่บ้าน ที่วัดซ่งแย้  โนนมาลี และ โคกกลาง 
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 ออกเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและไม่สามารถมาวัดได้เป็นประจ าทุกเดือนๆละหน่ึงคร้ัง 
 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015   :    จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ขึ้นที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ 

 6. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี :  คุณปรีชา นิยมธรรม ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2015 : คุณพ่อจิตตาภิบาลและคณะกรรมการฯออกเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุวัดพระหฤทัยแห่ง 

พระเยซูเจ้า (วัดขลุง) เน่ืองในโอกาสจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับวัด ได้รับสนับสนุนจัดกิจกรรมจากเทศบาล มีสมาชิกผู้สูงอายุ
มาร่วมงานฯ 130 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 200 ท่าน โดยนายกเทศบาลให้เกียรติมาร่วมงานฯ กิจกรรมภายในงาน : 
ลงทะเบียน นันทนาการ ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ พิธีบูชาขอบพระคุณ รับประทานอาหารร่วมกัน  
จากน้ันคณะกรรมการฯจัดประชุมประเมินผลและเตรียมงานคร้ังต่อไป 

 วันที่ 6 กันยายน 2015 : อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในโอกาสเดือนกันยายน 

เป็นเดือนเกิดแม่พระ  กิจกรรมภายในงาน  : ลงทะเบียน รับสมัครผู้สูงอายุสมาชิกใหม่ 18 ท่าน พิธีบูชาขอบพะคุณ ตัดเค้ก  
ออกร้านอาหาร  ผู้สูงอายุมาร่วมงานฯ 196 ท่าน   

 เดือนตุลาคม จัดโครงการคืนความสุขทางสายตาแก่ผู้สูงวัย โดย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จะวัดสายตาประกอบ 
แว่นตาแก่ผู้สูงวัย ที่ลงทะเบียน 300-350 ท่าน 

 7. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ :  คุณสอางค์ สุรพัฒน์  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2015 : จัดประชุมแกนน าผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล หัวข้อ “ให้ใจ ให้เกยีรติ ให้อภัย” ณ  

ศูนย์อบรมโบนุส อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์  มีแกนน าผู้สูงอายุเข้าร่วม 75 ท่าน โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ 
วิสิฐนนทชัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมด้วย บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราชและจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ 
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา เยี่ยมและให้ข้อคิดในเร่ืองจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เรียนเชิญ ซิสเตอร์แอนนี และอาจารย์
อรพิน แสงสว่าง เป็นวิทยากรอบรมฯ  มีชมรมผู้สูงอายุมาร่วม 9 ชมรม จาก 12 ชมรม เน้ืองานที่ได้  : พระสังฆราชพิบูลย์ 
วิสิฐนนทชัย ให้ข้อคิดแก่แกนน าผู้สูงอายุน าไปเผยแพร่ คือ 1. ผู้น าและแกนน าผู้สูงอายุต้องมีความเชื่อ 2.จงนับถือบิดามารดา 
3. จงเป็นเพื่อนกับผู้ใกล้ตาย / ผลงานที่แต่ละเครือข่ายผู้สูงอายุทั้ง 12 ชมรม ในรอบปี 6 เดือนที่ผ่านมาท าอะไรบ้าง และอีก    
6 เดือนข้างหน้าจะท าอะไร ระบุกิจกรรมเป็นข้อๆ เพื่อจัดท าสรุปว่าแต่ละชมรมผู้สูงอายุฯจัดท าอะไรบ้างตามนโยบายของ     
สังฆมณฑลที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ     

 งานเยี่ยมผู้สูงอายุ ขอให้ประธานและคณะกรรมการฯแต่ละชมรมผู้สูงอายุฯออกเยีย่ม และจดบันทึกขอ้มูล 

 ประวัติผู้สูงอายุ วันที่ออกเยี่ยมฯลฯ โดยจดัท าแบบฟอร์มให้แต่ละชมรมฯ และแจ้งให้กับสังฆมณฑลฯว่าได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง  
 จัดงานวันแม่ มีผูสู้งอายุเป็นแกนน าจัดกิจกรรมวันแม่ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอเยี่ยมชม 

กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุฯ ซ่ึงสร้างความพอใจให้กับคณะผู้มาเยี่ยม โดยจะน าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เล็งเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ
คาทอลิกอาสนวิหารวัดนักบุญอันนา มีความเข้มแข็ง 

 โครงการเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ :  ก าหนดออกเยีย่มชมรมฯหลังเดือนตุลาคม เน่ืองจากติดภารกิจงาน 
เยาวชนในโรงเรียน 

   8. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ :  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2015 :   บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร จิตตาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เพื่อ 1.ติดตามความเคลื่อนไหวของงานผู้สูงอายุใน  
แต่ละเขต 2.สรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุฯ  3.ประเมินผลโครงการสัมมนา
บุคลากร  ผู้ท างาน ผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 4.ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  เพื่อ
สรุปสถานที่จัดงาน ความพร้อมและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ 5.แจ้งรายชื่อผู้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู
ต่อบุพการีทั้ง 6 เขตในงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล   

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2015 :  บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร และ เจ้าหน้าที่แผนกผู้สูงอายุ เดินทางไปมอบ 
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรต ิให้กับผู้สูงอายทุี่มีอาย ุ96 ปีขึ้นไป 6 เขต รวม 10 ท่าน เสียชีวิต 3 ท่าน  
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 วันที่ 27 สิงหาคม 2015 :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์                 

หัวข้อการประชุมมีดังน้ี 1. สรุปงานฟื้นฟูจิตใจเขต 5 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม 2. รายงานการจัดกิจกรรมและ   
ความเคลื่อนไหวของแต่ละวัด  3. เลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ชุดใหม่ 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2015 :  จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ในปีน้ี วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน) 
กรุงเทพ เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ โดยเรียนเชิญ พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ   
มีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พิธบีูชาขอบพระคุณเพื่อผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่าง รวม 6 ท่าน 
และลูกกตัญญู รวม 6 ท่าน (จาก 6 เขต) การแสดงบนเวที รับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ  

  กิจกรรมที่ด าเนินงานต่อไป  :  วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2015 คณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัด
สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานผู้สูงอายุและความเป็นผู้น า ณ รุ่งอรุณ ฟิชชิ่งปาร์ค 

จ.สิงห์บุรี  ผู้เข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน จึงขอเรียนเชิญคุณพ่อทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2015  
 9. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา :  คุณวีระ ธาราสิงห์  ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2015 : คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย  
คุณพ่อจิตตาภิบาล แกนน าผู้สูงอายุ จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล คร้ังที่ 1/2015 และโอกาสฉลองครบ 50 
ปี การสถาปนาสังฆมณฑลนครราชสีมา หัวข้อ “ผู้สูงอายุ : ธารพระพรและพระเมตตาของพระ” ณ วัดนักบุญยออากิมและอันนา    
(ไร่ กม.74)  โดยมี พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และบรรยายหัวข้อ “ผู้สูงวัยกับพระศาสนจักร” 
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมและพบะปะผู้สูงอายุ   มีแกนน าผู้สูงอายุร่วมงานรวมทั้งสิ้น       
134 ท่าน ในจ านวนน้ีมีผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง 8 ท่าน และลูกกตัญญู 8 ท่าน รับมอบใบเชิดชูเกียรติในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
จากน้ันเข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัดนักบุญยออากิมและอันนา      

 วันศุกร์ต้นเดือน คุณพ่อร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอาสนวิหาร ไปส่งศีลให้กับผู้สูงวัยที่นอนติดเตียง 25 คน   
เพื่อพูดคุยและให้ก าลังใจ  

10.   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  : คุณสุธิดา พรหมภักดี ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมา 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล เพื่อชี้แจงและ 
วางแผนการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล วันที่ 10-11 ตุลาคม 2015 ที่วัดแม่พระฟาติมาแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์ / 
จัดท าและตั้งกล่องจิตอาสาหาทุนฯที่โรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา และ โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยขอให้ครู เยาวชน
และเด็ก ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (คนสามวัย)  

 เดือนกรกฎาคม : เยี่ยมและพบปะกลุ่มผู้สูงอายุในโอกาสฉลองวัดแม่พระฟาตมิา ห้วยยาง และจัดประชุมเเตรียม 
งานชุมนุมระดับสังฆมณฑล โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุวัดถ้ าสิงห์ วัดแม่พระฟาติมา และอาสนวิหาร  เข้าร่วมประชุมฯ 

 เดือนสิงหาคม : อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จัดขอมิสซาวันแม่ให้กับแม่ผู้ที่มีชีวิตและแม่ผู้ล่วงลับ  
 วันที่ 5 กันยายน 2015 :  จดัสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตพลมารีย์ ระดับสังฆมณฑล ที่บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี  
 วันที่ 13 กันยายน 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อาสนวิหารอัครเทวดา 

ราฟาแอล  เพื่อจัดเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมด้วย  
  วันที่ 27 กันยายน 2015 :  จัดฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี 

 วันที่ 3 ตุลาคม 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯที่วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ าสิงห์ เพื่อเตรียมจัดงานชุมนุมฯ 
 คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ชี้แจงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2015 ที่วัดแม่พระฟาติมา
แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดงานฯ
บาทหลวงนพพร ยอแซฟ บรรยายเร่ือง“ผู้สูงวัยควรใส่ใจสุขภาพ” ภาคบ่ายขอเชิญคุณพ่อทั้งสองท่านพบปะกับแกนน าผู้สูงอายุ 
/ จัดเล่นกีฬา (เปตอง) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู จากน้ันกลุ่มผู้สูงวัยของสังฆมณฑลฯไปร่วมฉลอง
วัดแม่พระสายประค า อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ชี้แจงภาพรวมการรายงานกิจกรรมของแต่ละสังฆมณฑลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 1. หากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯของแต่ละสังฆมณฑลฯ ได้มีการน าข้อมูลดิบมาจัดท าในรูปแบบเดียวกันที่สามารถ
อ้างอิงได้ เช่น ตารางการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ รายชื่อ และจ านวนอาสาสมัครผู้สูงอายุของแต่ละชมรมฯทั้งในระดับเขต ระดับวัด 
เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลแบบกราฟที่ดูดี เข้าใจง่าย และสามารถแสดงเป็นภาพรวมงานผู้สูงอายุฯในระดับประเทศเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติงานฯ  
 2. ขอให้งานผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑล เป็นงานบูรณการกับงานฝ่ายต่างๆในสังฆมณฑล เพื่อประหยัดในด้าน
ทรัพยากร และเวลา ให้ไปด้วยกัน เป็นต้น จัดออกเยี่ยมพบปะกลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัดของสังฆมณฑลอุบลราชธานี และมี
สมาชิกเวชบุคคลฯอุบลราชธานี ไปช่วยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพด้วย จึงขอให้ผู้ประสานงานจัดท ารายชื่อเก็บไว้เพื่อเชิญเป็น     
แกนน า และจัดตั้งเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯต่อไป  
 3. ควรเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมกิจกรรมในงานผู้สูงอายุ เป็นต้น สังฆมณฑลอุดรธานี นครสวรรค์ และ
ท่าแร่ฯ ที่มีการติดต่อประสานงานกับ รพ.สต.ให้เขา้มาร่วมจัดกิจกรรมออกก าลังกายให้ผู้สูงวัย / จัดบรรยายเร่ืองสุขภาพผู้สูงวัย 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ  
 4. คณะกรรมการผู้สูงอายุฯควรเน้นการท างานระดับสังฆมณฑล ที่ต้องมีแกนน า/ตัวแทนคอยช่วยเหลืองานด้วย เพื่อ
สร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับสังฆมณฑล ทั้งในระดับเขตหรือภาค โดยควรมีตัวแทน 3 -4 ท่าน เพื่อเข้า
ร่วมประชุมฯ ลงพื้นที่พะปะ-ออกเยี่ยมผู้สูงอาย ุฯลฯ จึงควรคิดและหาตัวแทนเครือข่ายของแต่ละพื้นที่ด้วย 
 5. จัดให้คณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล ออกไปเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯต่างสังฆมณฑล เป็นต้น สังฆมณฑล
ราชบุรีไปเยี่ยมสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพไปเยี่ยมสังฆมณฑลนครสวรรค์ / เชียงใหม่ อัครสังฆมณฑล  
ท่าแร่ฯไปเยี่ยมสังฆมณฑลอุบลราชบุรี นครราชสีมา และอุดรธานี  จัดสลับกันไปเพื่อให้เห็นมุมมองภาพงานผู้สูงอายุจากใน
ระดับสังฆมณฑลไม่ใช่ระดับชาติ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2015  
  บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2015 เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ  

 ที่ประชุมขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังน้ี :-  
หน้าที่ 5 :  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อโอสถ ลือเร่ือง  แก้ไขเป็น  คุณพ่อโอสถ ลือเลื่อง     

    มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2015  
 

วาระท่ี 3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง  
 3.1  เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ คร้ังที่ 11/2016 

  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์  ชี้แจงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ คร้ังที่ 11/2016  
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมกับ คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ดังน้ี  
สถานที่จัดงานชุมนุมฯ :  หอประชุมนักบุญยอห์นปอลที่ 2 สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    
สถานที่พัก : บ้านสวนยอแซฟ  ประมาณ 200 คน มี 10 หลัง/ บ้านซาวีโอ คณะซาเลเซียน และบ้านผู้หว่าน (เสียค่าใช้จ่าย)  
สถานที่ร่วมแสวงบุญ  : สักการสถานวัดนักบุญเปโตร สามพราน และพักผ่อนที่ฟาร์มจระเข้ สามพราน   
วัน/เวลาการจัดงานฯ :  วันที่ 22 -23 เมษายน 2016 อย่างไรก็ดีจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อก าหนดวันที่แน่นอน  
     และแจ้งให้ส่วนกลางรับทราบต่อไป  
 ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ  :   คาดว่ามีแกนน าผู้สูงอายุร่วมงานฯประมาณ 1,300 คน จาก 10 สังฆมณฑ   
  วันที่ 16 ตุลาคม 2015 :  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ รุ่งอรุณ ฟิชชิ่งปาร์ค  
จ.สิงห์บุรี  จึงขอเชิญคุณพ่อทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพบปะและเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ คร้ังที่ 11/2016  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2  เตรียมการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015/2558 
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณา (ร่าง) โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015  

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ หัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันจันทร์ 
ที่ 23 – วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  (ตามเอกสาร)  
 ที่ประชุมฯพิจารณาหัวข้อการสัมมนาฯสรุปได้ดังน้ี :-            
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558/2015  
10.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “ผู้สูงวัยเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่สู่สังคมอาเซียน”  โดย : พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ ์สิริสุทธิ ์ 
13.30 – 15.30 น.  หัวข้อ ศึกษาพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”   โดย : บาทหลวงกิตสดา ค าศรี  
วันอังคารที่ 24 พฤศจิก ายน พ.ศ.2558/2015  
09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “การบริหารงานผู้สูงอายุแบบยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน”   โดย : วิทยากรภาครัฐ 
13.30 – 15.30 น.  หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015” โดย : บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558/2015  
08.30 - 10.30 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558/2015 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
12.00 น.  วจนพิธีกรรมปิดการสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015 
 มติที่ประชุม    -  มอบให้ส่วนกลางฯปรับก าหนดการจัดงานสัมมนางานผู้สูงอายุฯตามที่ประชุมเสนอ  
          -  มอบให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้จัดกจิกรรมราตรีสัมพันธ์    
3.3  เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯประจาปี 2016/2559 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ชี้แจงว่า  ทางส่วนกลางฯจะจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี 2016 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อน าเสนอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯจัดท าแผนปฏิบัติงานในแต่ละสังฆมณฑล ซ่ึง
แผนงานควรมีเร่ืองการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ระบุเป็นกิจกรรมหน่ึงในแผนงานของแต่สังฆมณฑลด้วย  ซ่ึงในช่วงบ่าย
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2015 จัดแบ่งกลุ่มประชุมฯตามสังฆมณฑล ในการจัดท าแผนงานระดับสังฆมณฑล  เพื่อสรุปและ
รายงานแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2016 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 จึงขอให้คุณพ่อ 
จิตตาภิบาล ผู้ประสานงานและแกนน าจากทุกสังฆมณฑล ได้เตรียมกิจกรรม/โครงการมาร่วมจัดท าแผนงานฯด้วย 
 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 3.4  รับทราบการจัดสรรเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ (เงินออมวันละบาท) ปี 2015 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  สรุปรายงานการเงินโครงการ “ จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” ให้ที่ประชุมรับทราบ 
(ตามเอกสาร) :-    สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ปี 2015    =  238,977.00 บาท 
สรุปการจัดสรรเงินตามโครงการ“ จิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ”                                            

1. มอบให้เครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอดุรธานี เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ                                                              

 ระดับชาติคร้ังที่ 10/2015  (40%)  =  ( 95,590.00 + 20,000.00 )      =  115,590.00  บาท                    
2.  มอบให้เครือข่ายระดับสังฆมณฑลฯ (30%)  รวม 10  มิสซัง @   7,170.00 บาท      =    71,700.00  บาท                    

3.  มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  (30%) = ( 71,700.00 – 20,000.00)   =    51,687.00  บาท              
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืนในงานผู้สูงอายุ และ ใน
ภาพรวมงานผู้สูงอายุระดับประเทศ (สังฆมณฑลพี่ช่วยสังฆมณฑลน้อง)  และหากชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล สามารถเขียน
โครงการของบประมาณจากภาครัฐ  (สังฆมณฑลท่าแร่ฯ) / จัดระดมทุนในสังฆมณฑล (สังฆมณฑลราชบุรี) โดยไม่ต้องขอ
งบประมาณจากทางสังฆมณฑลฯ ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้งานผู้สูงอายุตลอดไปอกีด้วย    
  มติที่ประชุม  รับทราบ         
 ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป วันพฤหัสบดีท่ี  7 มกราคม 2016/2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนฯ        
ปิดประชุมเวลา 12.30  น.  บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ  

         บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ       ตรวจทาน                       
                                                                                                      วรรณดี พร้อมแย้ม    บันทกึการประชุม 


