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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2017 

วันพฤหสับดีที่ 19 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  คุณพอ่วิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  คุณพ่อไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
03.  คุณพอ่รังสันต ์ วงอาษา จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
04.  คุณพ่อกฤษณพงษ์      อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
05. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
06.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
07.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
08.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี   
10. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
11.  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
12.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
13.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
14. คุณผกามาศ สุขีวัฒน ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสมีา 
15. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
16. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
17. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1  
18. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2 
19. คุณวาภรณ์ นพคุณทอง ผู้แทน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
20. พันเอกปราโมทย ์ กฤษเจริญ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
21. คุณวงศ์ศกัดิ ์ อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 
22. คุณกนกกิตติกา ชาวนาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี 
23.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
 

เปิดการประชุมเวลา 09. 10  น. 
 บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ น าร าพึงพระวาจาพระเจ้า พร้อมกับ 
กล่าวสวดภาวนาขอพระพรจากองค์นักบุญยออากิมและอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ 
 จากนั้นที่ประชุมฯพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2560 
 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1 การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯในระดับสังฆมณฑล  
รวม 23 ท่าน โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ 
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 1.2 สภาพระสังฆราชฯและคณะกรรมการขับเคลื่อนกฤษฎีกาฯ มีจดหมายเวียนไปตามสังฆมณฑลฯ เชิญชวน
เข้าร่วมการเสวนา “ศิษย์พระคริสต์ 4.0”  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นที่จะเจริญชีวิตตามแนวทาง
ของกฤษฎีกาฯ เพื่อการตอบสนองต่อแผนอภิบาลฯ และให้แผนออกมาทิศทางเดียวกันในแต่ละสังฆมณฑล การเสวนา
จะจัดขึ้นใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 ณ  ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เวลา 09.00 – 12.00 น.              
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  หากคณะกรรมการสนใจและต้องการเรียนรู้ขอเชิญติดตามจากสื่อต่างๆ  
 1.3 จากการขอร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ (งานสัมมนาและประชุมใหญ่คณะกรรมการฯ
ผู้สูงอายุ 2016) โดย ทางศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี  ร่วมกับ ธารบุญ ปันน้ าใจ ผู้ยากไร้  ได้
จัดท าโครงการ “ท าดีเพื่อในหลวง 9 ” 18 ธันวาคม 2016 สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ บ้านธารน ้าใจ แก่ น.ส.นวลจันทร์ โพธิ์คุ้ม 
บ้านเลขที่ 287 ม.7 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี / รายรับ-รายจ่ายในการจัดสร้างบ้านให้ที่ประชุมรับทราบ  
 1.4 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อ
ก าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดย คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ เข้าร่วมในนามชมรม
เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคุณสุมิตรา สิริสุวัณโณ  ในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย    
 คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ กล่าวสรุปต่อที่ประชุมฯ : ภาคเช้า  1)การอภิปรายให้ความรู้โดยวิทยากร 4 ท่าน 
(เอกสารเป็นแผ่นพับของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) 2)ผู้มีสิทธิ์ใช้เงินกองทุน ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานของรัฐ  3)การจะขอใช้เงินกองทุนฯต้องท าโครงการเสนอและได้รับการอนุมัตเิสยีกอ่น 
ถ้าท าโครงการเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดเดียว) ให้ยื่นโครงการต่อส านักพัฒนาสังคม จังหวัดนั้นๆ หากโครงการท าในหลายพื้นที่ 
(หลายจังหวัด) หรือพื้นที่อยู่นอกเขตจังหวัดขององค์กรผู้เสนอโครงการ ให้เสนอโครงการไปที่กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 4)โครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การค้ามนุษย์ โครงการ
จะถูกส่งไปพิจารณาโดยกองทุน เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ 5) ประเด็นการเขียนโครงการต้องมีครบทั้ง 7 
ประเด็น :  (1.ช่ือโครงการ ต้องสื่อได้ชัดเจนว่าจะท าเกี่ยวกับเร่ืองอะไร เพื่อใคร  2.หลักการและเหตุผล ต้องมีการอ้างข้อมูล
มายืนยันเป็นเหตุเป็นผลถึงความจ าเป็นต้องท าโครงการนี้  3.วัตถุประสงค์ ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการให้เกิดผลใน
วัตถุประสงค์หลัก-รอง และแก้ปัญหาอย่างไร 4.กลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็นเร่ืองสวัสดิการสังคม ต้องหลากหลายกว้างขวางหรือ
ครอบคลุมบุคคลทั่วไปทุกประเภท แต่ถ้าเป้าหมายเจาะจงที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะใช้เงินกองทุนนี้ (กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม) ไม่ได้ โครงการจะถูกส่งผ่านไปยังกองทุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนั้น  5.วิธีด าเนินโครงการ จะต้องบอก
รายละเอียดวิธีท างานของโครงการ ว่าจะท ากิจกรรมอะไรบ้าง ในเวลาไหน อย่างไร ใครเป็นคนท า ใช้เงินแต่ละอย่างเท่าไร 
มีเงินขององค์กรเอง หรือสมทบจากที่ไหนบ้างไหม 6.การวัดผลโครงการ ต้องบอกให้รู้ว่าจะดูความก้าวหน้าและผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้จากไหน อย่างไร เช่น สอบถามจากบุคคลผู้รับผลประโยชน์ ทะเบียนบันทึกข้อมูล การท า Pre-test / 
Pro-test เป็นต้น  7.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ต้องบอกให้เห็นว่าถ้าโครงการมีผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วจะก่อให้เกิดผล
ในภาพกว้างของการพัฒนาสวัสดิการสังคมอย่างไร สามารถส่งผลต่อเนื่องจนเกิดเป็นความยั่งยืนได้อย่างไร)  6)ขอให้กลุ่ม
องค์กรที่ขึ้นทะเบียนฯและเข้าร่วมสัมมนาพยายามเสนอโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และให้ส่งโครงการถึงส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่ง) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินการได้ทันปีงบประมาณ  7)ข้อควรค านึง ช่ือโครงการ หลักการ กลุ่มเป้าหมาย ต้องสื่อได้ชัดเจน / ไม่ท าตามภารกิจ-
วัตถุประสงค์ อาจถูกเรียกเงินคืน / หลักฐานการเบิกจ่าย ต้องมีครบถ้วน และเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทที่ได้รับอนุมัติไว้
เท่านั้น/ ท าแล้วต้องรายงานตามก าหนดเวลา/ มีคณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการ ติดตามประเมินผลที่จะคอยตรวจแนะน า 
เงินโครงการใช้ไม่หมดต้องคืน / บ่อยคร้ังภารกิจไม่ส าเร็จเพราะสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ชัดเจน ภารกิจไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ / บางโครงการไม่เห็นผลยั่งยืนต่อเนื่อง โครงการจบทุกอย่างก็จบด้วย  8)มีร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แจกให้ทุกคนเพื่อช่วยกันพิจารณาว่ามีอะไรที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อให้แผนฯสมบูรณ์ที่สุด   
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 ภาคบ่าย : แบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันเขียนโครงการ และน าเสนอ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตุและเสนอแนะ 
1.5  น าเสนอแผนปฏิบัติงาน / ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน ปี 2017/2560 ระดับสังฆมณฑล      
 1.5.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ : คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ     
รวม 13 โครงการ :  1)ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ทุกๆ 2 เดือนในวันอังคารที่ 2 ของเดือน 
รวม 6 คร้ัง ใน 6 เขต (วันที่ 10 มกราคม / 14 มนีาคม / 9 พฤษภาคม / 11 กรกฎาคม / 12 กันยายน / 14 พฤศจิกายน) ณ 
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุงเทพฯ 2)สัมมนาบุคลากรผู้ท างานผู้สูงอายุ (25 - 27 พฤษภาคม) ณ ศูนย์
อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  3) เยี่ยมเครือข่ายงานผู้สูงอายุในเขตวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 4)ร่วมสัมมนาและ
ประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาติ (27 - 29 พฤศจิกายน) ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 5)สร้างขวัญและก าลังใจ
คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ที่บ้านและโรงพยาบาล 6)สัมมนาคณะกรรมการเพื่อการเป็นผู้น า(26 - 28 ตุลาคม) 
ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่  7)จัดท ารายงานกิจกรรมของโครงการ 8) จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
(22 กรกฎาคม) ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร จ.ปทุมธานี  8)เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ณ บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับ
ประกาศเกียรติบัตร (กรกฎาคม - ธันวาคม)  9)ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากล าบากในพื้นที่เขตอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  10)ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล สุพรรณบุรี 
(22 เมษายน) 11)ส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด ดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านของผู้สูงอายุในเขตวัด      
12)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาต ิ(28 - 29 เมษายน) ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร 13)ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  (4 คร้ัง/ปี)  ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 
 1.5.2 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
รวม 15 โครงการ :1)ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 5 คร้ัง/ปี (25 มกราคม/21 มีนาคม/23 มิถุนายน 
28 กันยายน/10 พฤศจิกายน) ณ ห้องประชุมวัดบ้านโป่ง 2)อบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 2560 คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุฯ (เดือนธันวาคม)  3)จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี วัดบ้านโป่ง หรือ วัดดอนกระเบ้ือง (เดือนตุลาคม)    
4)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ คร้ังที ่12/2017 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่(28 – 29 เมษายน) 
5)ร่วมสัมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาติ (27 – 29 พฤศจิกายน)  6)ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ(4 คร้ัง/ปี) ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 7)บริหารส านักงานชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี(เดือนพฤศจกิายน) 
8)จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัย สังฆมณฑลราชบุรี 9)เยี่ยมเยียน/ฟื้นฟู/ขยายเครือข่าย 10)คัดเลือก“ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและ
ลูกกตัญญูต่อบุพการี”(มกราคม-เมษายน) 11)ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ 12)เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้พิการ/เด็ก/สตรี/ผู้ยากไร้  
13)รดน้ าขอพรผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ(วันสงกรานต์) เดือนเมษายน 14)ตรวจสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ (วัดท่าเรือ
และงานชุมนุมผู้สูงอายุ) 15)จัดท าจดหมายข่าว 4 เล่ม/ปี (มีนาคม/ มิถุนายน/ กันยายน/ ธันวาคม 2560)  
 1.5.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
รวม 9 โครงการ : 1)ขยายจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ (วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เชียงใหม่/วัดแม่พระโรซารีโอ แม่ฮ่องสอน) 
ช่วงเดือนพฤษภาคม  2)ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล 3 คร้ัง/ปี (7 มกราคม/8 เมษายน/9 กันยายน) ณ        
ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ 3)จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (29 - 30 กรกฎาคม) ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่           
4)ออกเยี่ยมเครือข่ายและร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด ที่จัดตั้งเป็นทางการแล้ว 5) กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีรดน้ าด าหัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (สงกรานต์ เดือนเมษายน) 6)อบรมฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการและ
สมาชิกระดับวัด (เร่ิมตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2560 แต่ละชมรมก าหนดเวลาเอง) 7) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ (4 คร้ัง/ปี) ศูนย์อภิบาลคามลิเลียน ลาดกระบัง 8)ร่วมชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ (28 – 29 เมษายน) ณ 
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  9) ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาติ (27- 29 พฤศจิกายน) 
ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง   

  1.5.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี :  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

รวม 10 โครงการ : 1)ออกเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ (วัดนักบุญกลารา บ้านปักหมู/วัดนักบุญ      
นิโคลัส บ้านไผ่สีทอง)  2) จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล รวม 4 คร้ัง/ปี (มกราคม / เมษายน/ กรกฎาคม/  
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ตุลาคม) / เลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสงัฆมณฑลอดุรธานี  3)จัดงานผู้สูงอายุระดับวัด (12 เมษายน) 4)จัดงานชุมนุม
ผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เขตบึงกาฬ (17 - 18 กุมภาพันธ์) 5)คณะกรรมการออกเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑล      
6)จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจระดับสังฆมณฑล (24 - 25 มกราคม)  7)จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ  8)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ    
ระดับชาติ (28 – 29 เมษายน) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  9)ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี     
10)ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาติ (27 – 29 พฤศจิกายน)  ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง      
11) จัดเก็บเงินออมในโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (มีนาคม/ พฤศจิกายน 2560)      
  1.5.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี :  คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
รวม 8 โครงการ : 1)ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  2)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ     
(28 - 29 เมษายน) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  3)จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่ม 3 ชมรม โดยออกเยี่ยมร่วมกับ      
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  4) ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล 3 คร้ัง/ปี (มกราคม/ เมษายน/ 
สิงหาคม)  5)จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล (เดือนตุลาคม)  6)ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุ
ระดับชาติ (27 - 29 พฤศจิกายน)  ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 7) อบรมฟื้นฟูจิตใจและแสวงบุญของผู้สูงอายุฯระดับ    
สังฆมณฑล (สิงหาคม)   8)จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี (กรกฎาคม-กันยายน 2560)    
  1.5.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

รวม 17 โครงการ :  1)จัดตั้งกลุ่มเพิ่ม  2 วัด (วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง แขวงศรีราชา /วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา)  
2)ประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ปีละ 5 คร้ัง ( 25 กุมภาพันธ์ ที่วัดท่าแฉลบ/ 18 มีนาคม ที่วัดพนัสนิคม/         
10 มิถุนายน ที่วัดขลุง/ 23 กันยายน ที่วัดท่าใหม่/ 9 ธันวาคม ที่อาสนวิหารฯจันทบุรี) 3)จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัด           
รวม 6 วัด โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ช่วงวันสงกรานต์ (16 เมษายน) 4)จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ณ                    
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง (21 มกราคม)  5)ออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย / ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุตาม                 
วัดต่างๆ  6)อบรมฟื้นฟูจิตใจชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัด ประจ าปี  2560 7)เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วย/ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  8)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ (28 - 29 เมษายน)  ณ 
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  9)ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  10)ร่วมสัมมนาและประชุม
ใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาติ  (27 - 29 พฤศจิกายน) ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 11)จัดเก็บเงินออมวันละบาทใน
โครงการ "จิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผู้สูงอายุ" (มกราคม /เมษายน) 12) จัดปร้ินต์ E-Newsletter ไปวางที่ศูนย์                     
สังฆมณฑล/แจกชมรมผู้สูงอายุที่ไม่มีเคร่ืองมือฯ 13)ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับวัด/สังฆมณฑลให้เป็นปัจจุบัน                
14)สนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุจดทะเบียนเป็นชมรมผู้สูงอายุ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุ  หรือเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์  15)ประสานความร่วมมือกับชมรม/กลุ่มกิจกรรมระดับวัดหรือองค์กรภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่น     
16)ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุผ่านสื่อต่างๆ 17)จัดงานเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ผู้สูงอายุ  

 1.5.7  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  :  คุณผกามาศ สุขีวัฒน์  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ    
รวม 12 โครงการ : 1)จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลนครราชสีมา 4 คร้ัง/ปี (15 กุมภาพันธ์ /17 พฤษภาคม/18 
สิงหาคม/ 17 พฤศจิกายน)  2)คณะกรรมการฯผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุตามวัด/หมู่บ้าน จัดพบปะปีละ 3 คร้ัง 
3)ส่งเสริมให้จัดงานวันผู้ป่วยสากล ในระดับวัด 4) ส่งเสริมให้จัดงานวันผู้ป่วยโลกในระดับวัด (12 เมษายน)  4)โครงการ
จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในระดับวัด (13 เมษายน) 5)จัดชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล คร้ังที่ 3 (4 - 5 สิงหาคม)   
6)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 2017 (28 - 29 เมษายน) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  7)โครงการ
ส่งเสริมและติดตามให้กลุ่มผู้สูงอายุจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุในวัดของตนเองให้เป็นปัจจุบัน  8)โครงการ "สุขสันต์วันเกิด   
ผู้สูงวัย" จัดทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (ส่งเสริมให้แต่ละวัดจัดท า)  9)โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ระดับวัดออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในเขตวัดของตน (ศุกร์ต้นเดือน) 10) โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงาน
ผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท) ส่งมอบ (มกราคม/เมษายน) 11)โครงการฌาปนกิจผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนาฯ
12)โครงการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุในสื่อ Wb จดหมายข่าวของสังฆมณฑล/ จัดบอร์ดในโอกาสฉลองวัด   
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  1.5.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ :  คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

รวม 12 โครงการ : 1)ออกเยี่ยมและร่วมประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด (เมษายน) 2) จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 5 คร้ัง/ปี (7 กุมภาพันธ์/3 เมษายน/5 มิถุนายน/7 สิงหาคม/2 ตุลาคม) อาสนวิหาร
นักบุญอันนา นครสวรรค์ 3)จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติระดับวัด (เมษายน) 4)จัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา  5)คณะกรรมการออกเยี่ยม/ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในสังฆมณฑล  6)จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ
ระดับสังฆมณฑล (สิงหาคม) 7)สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑลออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (4 คร้ัง/ปี)  
8)จัดกิจกรรมตรวจร่างกายผู้สูงอายุ (รวม 6 คร้ัง/ปี)  9)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 2017 (28 – 29 
เมษายน) ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ 10)ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  11)ร่วมสัมมนา
และประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาต ิ(27 - 29 พฤศจิกายน) ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 12) จัดเก็บเงินจิตอาสา
หาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท) ส่งมอบ (มกราคม / เมษายน) 
 1.5.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี :  คุณสุธิดา พรหมภักดี ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

รวม 13 โครงการ : 1)ออกเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ (วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง/    
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล นครศรีธรรมราช/ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต)  2) จัดประชุมคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (21 มกราคม/8 เมษายน/1 กรกฎาคม/23 กันยายน) ณ บ้านชุมพาบาล 3)จัดงานวันผู้สูงอายุ 
แห่งชาต ิระดับวัด(13 เมษายน)  4)จัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ตามเขต (19 สิงหาคม วัดแม่พระฟาติมา 
แสงอรุณ/ 11 พฤศจิกายน อาสนวิหารราฟาเอล / วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด)  5)คณะกรรมการออกเยี่ยม/ ร่วมประชุม 
กับชมรมผู้สูงอายุในเขตวัดต่างๆของสังฆมณฑล (วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด/วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์) 6)จัดอบรม
ฟื้นฟูจิตใจระดับสังฆมณฑล (ร่วมกับงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับเขต) 7) สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑลออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (ระดับวัดรับผิดชอบ)  8)จัดกิจกรรมตรวจร่างกายผู้สูงอายุ (โอกาสงานชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดับเขต) 9)ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 2017 (28 - 29 เมษายน) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  
10)ผู้ประสานงาน/ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  11) ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 
2017 คณะอนุกรรมการฯผู้สูงอายุ (27 - 29 พฤศจิกายน) ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 12)จัดเก็บเงินออมฯในโครงการ 

 “จิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ” ส่งให้ส่วนกลางฯ (มกราคม/เมษายน) 13) จัดปร้ินต์ E-Newsletter ที่ศูนย์สังฆมณฑล
  1.5.10 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ :  คณุพัชราวดี วงศ์มาแสน ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

รวม 8  โครงการ : 1)ออกเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ : วัดค าเกิ้ม/ วัดจันทร์เพ็ญ/ วัดหนองบก/  
วัดนาจาร/วัดน้ าบุ้น/วัดจอมแจ้ง  2)จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (27 ธันวาคม/28 กุมภาพันธ์
กรกฏาคม/13 กันยายน) 3)จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันสงกรานต์ (ระดับวัดจัดเองตามความเหมาะสม) 4)จัดงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที1่2/2017 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 (เจ้าภาพฯร่วมกับคณะอนุกรรมการฯผู้สุงอายุ) ณ 
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ 5)ประสานแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุในระดับวัด 6)ออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัดด าเนินการตามความเหมาะสม) 7)จัดตรวจร่างกายผู้สูงอายุ 
ทุกศุกร์ต้นเดือน (ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัดด าเนินตามความเหมาะสม) 8)ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ (4 คร้ัง/ปี) ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 
 ข้อเสนอแนะ  1) กรอบเวลา Timeframe ตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เป็นเอกสารที่ก าหนด
ทิศทางในการท างานที่ชัดเจนว่า จัดกิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไร เพื่อการติดตามและประเมินผลว่าการปฏิบัติงาน ที่    
ผ่านมานั้น เกิดผลอะไรในการจัดท ากิจกรรมฯ และควรระบุรายละเอียดของงบประมาณในแผนงานให้ชัดเจน                
2) กรอบเวลา Timeframe ทางส่วนกลางฯน าเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับ         
สังฆมณฑล ควรจัดท ากรอบเวลาตามแผนงานประจ าปี ก่อนปีใหม่ (เดือนมกราคม) เพื่อน าเสนอต่อคุณพ่อจิตตาภิบาล 
และส่งต่อให้กับผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลฯพิจารณาต่อไป (การบริหารจัดการเร่ืองเวลา / คณะกรรมการฯควรท างานเป็นทีม 
งานผู้สูงอายุก็จะเกิดความยั่งยืนในสังฆมณฑลฯ) 



6 
 

 
 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2560 เพื่อด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติม
รายงานการประชุมฯ (ตามเอกสาร) 
 หน้า 1  บรรทัดที่ 9 : อาจารย์เชษฐ์  ชาวนาแก้ว    แก้ไขเป็น   อาจารย์เชษฐ   ชาวนาแก้ว   
   บรรทัดที่ 11 : คุณวีระพงค์   ธาราศิลป์     แก้ไขเป็น   คุณวีรพงค์       ธาราศิลป์   
 หน้า 2  บรรทัดที่ 32  ตัด โอกาสปีแห่งเมตตาธรรม / บรรทัดที่ 33  อ.ด าตากล่ า แก้เป็น อ.ด าตากล้า 
  

วาระที่  3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง           
 3.1  ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2016/2559 
   ที่ประชุมขอให้ระบุค าน าหน้าชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ (นาย นาง นางสาว) เพือ่สะดวกในการจัดห้องพักฯลฯ
 3.2  โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่12/2560 
   คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ช้ีแจงการเตรียมเป็นเจา้ภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ ระดับชาติ คร้ังที่ 12/2017 ใน
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ ศาลามาร์ตโิน อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  โดยประสานงานกับกลุ่ม/แกนน า
ผู้สูงอายุ  รพสต.ทา่แร่ และ สมาชิกเวชบุคคล อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  พอสรุปดังนี ้:- 
ลงทะเบียน  :  ผู้ประสานงาน น าใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานฯ มารับของที่ระลึกเท่านั้น 
ที่พัก  : 1) จัดเตรียมอาคารค าสอน วัดท่าแร่ บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ศูนยอ์ภิบาลท่าแร่  (ประมาณ 200 คน ห้องละ 50 คน)  

      2) พักโรงแรม ในจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครพนม สถานที่เป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปท่าแร่ (เสียค่าใช้จ่าย)  
         โดยจะจัดส ารวจรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ราคาห้องพัก และแผนที่  มาน าเสนอในการประชุมฯคร้ังต่อไป 

อาหาร  :  จัดอาหารทั่วไป  / อาหารพื้นทอ้งถิ่น   
พิธีการวันแรก  ช่วง 18.00 น. : อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยเชิญผู้สูงอายทุี่มีสขุภาพดี (มิสซังละ 2 ท่าน) 
     และเรียนเชิญ อาจารย์ทองบาง ฟอ้นร ากลอนตอ้นรับ / จัดแสดงละครบุญราศี แห่งสองคอน 1 ชุด  
พิธีการวันทีส่อง  :  ตามเอกสารโครงการฯ  (ชุดการแสดงของแต่ละสังฆมณฑลฯพิจารณาความเหมาะสมในช่วงไว้อาลัย) 

 3.3  โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจ าปี 2017/2560 
  ที่ประชุมพิจารณาขยายเวลาการจัดส่งโครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ภายในเดือนมกราคม เป็น 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อให้แต่ละชมรมที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเตรียมเอกสารให้ครบตามมาตรการที่เขียน
ไว้ในโครงการฯ  จากนั้นน าเสนอเพื่อเป็นข้อคิด/แนวทางส าหรับชมรมที่จะส่งเข้าประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่างฯ 
1) จัดท ากิจกรรมหรือไม่ ถ้าท าแล้วมีร่องรอย หลักฐาน เช่น เขียนอยู่ในแผน/ กล่าวถึงในบันทึกการประชุม/  มีรูปภาพสื่อให้
ตรงประเด็น บุคคลเป้าหมายต้องเป็นสมาชิกผู้สูงอายุเท่านั้ น (เป้าหมายของกิจกรรมคือ ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุ)  2) การจัดประชุมคณะกรรมการฯไม่มีการลงลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมว่าแต่ละคร้ังใครมาร่วมประชุมบ้าง (มีการ
เซนต์ช่ือแทน) 3) จากข้อสังเกตมีหลายชมรมไม่สนใจการจัดท าแผนงาน/กิจกรรมประจ าปี (ไม่ได้เขียนไว้) เวลาจะท า
กิจกรรมก็แล้วแต่ประธาน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วม/การท างานในรูปแบบคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนกันได้ (ถ้าคนหรือ   
สองคนนั้นไม่ว่างหรือป่วยก็ยกเลิกการประชุมฯ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า)  4) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ควรมีวาระ
กี่ปี สอง/สาม หรือกี่สมัยก็แล้วแต่ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติชมรมผู้สูงอายุฯ (ควรมีการปรับเปล่ียนตามวาระเพื่อให้คนรุ่น
หลังเข้ามามีบทบาท) 
 3.4 ขอให้น าเสนอรายช่ือ“ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ“ลูกกตญัญตอ่บุพการี”ประจ าปี 2017/2560 ภายใน 
วันที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2560 (ติดต่อขอใบพรพระสันตะปาปา/จัดท าใบประกาศเกียรติบัตรผู้สูงอายุฯ) โดยจัดส่งแบบฟอร์ม
ประวัติผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง/ลูกกตญัญูตอ่บพุการี (แบบฟอร์ม/เอกสารทีท่างส่วนกลางฯก าหนด) ให้กับส่วนกลางฯ
ทางไปรษณีย์ หรือน ามามอบให้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังที่ 2/2560) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่  4 โครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงนิออมวันละบาท) 
  ที่ประชุมมอบ (เงินออมวันละบาท) จาก “โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2017/2560      
ให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ น าโดย คุณพ่อจิตตาภิบาล / ประธานชมรมฯ / ผู้ประสานงาน เครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลทั้ง 10 สังฆมณฑล งวดแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) : 1)อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  50,000.00 บาท 
2) สังฆมณฑลราชบุรี 19,100.00 บาท 3) สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  11,300.00 บาท 4)สังฆมณฑลจันทบุรี               
10,500.00 บาท 5) สังฆมณฑลนครราชสีมา 5,450.00 บาท 6) สังฆมณฑลนครสวรรค์ 3,000.00 บาท 7) สังฆมณฑล
เชียงใหม่ 4,400.00 บาท 8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2,000.00 บาท9) สังฆมณฑลอุดรธานี 3,350.00 บาท  และ               
10) อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  3,730.00 บาท  รวมเงินโครงการฯงวดแรก 112,830.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่  5  เรื่องอื่นๆ                 
   5.1  วันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ 25 ปี ค.ศ.2017  (11 กุมภาพันธ์) 

                     โอกาสวันผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์) แผนกสุขภาพอนามัย จัดแปลสาส์นวันผู้ป่วยสากล ค.ศ.2017 
คร้ังที่ 25 หัวข้อ Wonder at What God does : The Mighty One has done great things for me..(Lk ๑:๔๙)  และโอกาสครบรอบ 
25 ปี ของการจัดตั้งวันผู้ป่วยสากลของพระศาสนจักร  จัดแปลโดย บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ โดยจัดพิมพ์สาส์น      
วันผู้ป่วยสากล / สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม /จดหมายประชาสัมพันธ์  เพื่อ
จัดรณรงค์เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์สาส์นให้กับคณะนักบวช วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงาน/ องค์กรสังกัดใน
พระศาสนจักรคาทอลิกไทย และน าลง Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย  จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑล จัดกิจกรรมวันผู้ป่วยสากลเชิงสัญลักษณ์ในเขตวัดใดวัดหนึ่งของสังฆมณฑล ซึ่งจะจัดงานตรงกับ    
วันผู้ป่วยสากล หรือแล้วแต่สังฆมณฑลฯสะดวกในการก าหนดจัดงานฯ และร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  
    5.2 จดหมายจากท่านประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (พระสังฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล) ขอ
ความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ และเชิญชวนร่วมกันภาวนาขอพระเป็นเจ้าโปรด
ทรงพระเมตตา บรรเทาใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และโปรดให้สถานการณ์คลีคลายโดยเร็ววัน  (สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เบอร์โทรศัพท์ 08-1958-4120  / บริจาคสมทบทุนฯ ช่ือบัญชี มูลนิธิคาทอลิก 
สุราษฎร์ธาน ี(ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) บัญชสีะสมทรัพย์เลขที่ 435-0-39880-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว-ตะกั่วป่า  
เมื่อท าการโอนเรียบร้อยส่งเอกสารส าเนาการโอนเงินมาที่ Fax(+66)76406476 หรือ E-mail :projectsuratdiocese@gmail.com 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังต่อไป วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017/2560  

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน  2  ณ  ศูนยค์ามิลเลียน  ลาดกระบัง      

ปิดประชุมเวลา  12.10  น.    

บาทหลวงกฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร์  น าสวดภาวนาปดิการประชุมฯ   

 
 

 
 

    คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน                       
                                                                                                      วรรณดี พร้อมแย้ม  / บันทึกการประชุม 
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