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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 2/2017 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 
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. คุณน้อมจิตร สืบสายหาญ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
05.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
06.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
07. คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
08. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
09. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
10.  คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
11.  คุณชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
12.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
13. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
14. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
15. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1  
16. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2 
17. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
18. พันเอกปราโมทย ์ หนึ่งน้ าใจ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
19. คุณวงศ์ศกัดิ ์ อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 
20.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
02.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
03.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
 

เปิดการประชุมเวลา 09. 10  น. 
 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกผู้สูงอายุ น าสวดภาวนาเปิดการประชุม แบ่งปัน              
ร าพึงพระวาจาพระเจ้า และจิตตารมณ์มหาพรตตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  และกล่าวต้อนรับ  
คณะกรรมการฯ  จากนั้นที่ประชุมฯพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2017 
 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1  การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯในระดับสังฆมณฑล  
รวม 20 ท่าน โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ 
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1.2  เครือข่ายผู้สูงวัย  ติดต่อเชิญเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย เข้าร่วมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ               
 เพื่อแสดงความคิดเห็นเร่ือง “งานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ” ในวันที่ 22 มีนาคม 2017 ณ            
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อพช.) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ส่งกรรมการเข้าร่วมงานฯ                
 3 ท่าน คือ คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย และคุณน้อมจิตร สืบสายหาญ 
1.3  ออกเยี่ยม-พบปะ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯในระดับสังฆมณฑล 

 1.3.1 วันที่ 21 มกราคม 2017 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 6/2017 หัวข้อ “สังคมไทย          
  ห่วงใยผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี     
 1.3.2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017  : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล เขตบึงกาฬ คร้ังที ่4/2017  

 ณ วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ  และเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เดินอย่างไรไม่หลงทางงานผู้สูงอายุ”   
1.3.3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 :  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ เพื่อ
  รับทราบความคืบหน้าการจัดงานฯและทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมเป็น
  เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 12/2017 พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่จัดงานฯ  

1.4  รายงานผลการด าเนินงาน/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2017          
 1.4.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 

   จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 2 คร้ัง (10 มกราคม / 14 มีนาคม 2017)    
   ติดตามรายงานการจัดกิจกรรมและความเคล่ือนไหวของแต่ละเขต   
    จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2016) ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ  
 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ทั้ง 6 เขต ประมาณ 400 คน ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ 12/2017 

  ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  
   สรุปรายช่ือผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและใบพรพระสันตะปาปา  
 ประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรผู้ท างานผู้สูงอายุแต่ละวัด/เขต (25 - 27 พฤษภาคม 2017) 
 ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกียรติบัตร 

1.4.2  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี   อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 
   จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ 1/2017 (25 มกราคม 2017)  
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 ส่งมอบให้ คณะอนุกรรมการฯเพื่อผู้สูงอายุ

  ส่วนงวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2017) ให้แต่ละวัดรวบรวมส่งชมรมฯในวันที่ 21 มีนาคม 2017  
 จัดท าจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2017  
 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ประมาณ 90 คน ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ 12/2017 ณ  

  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  
1.4.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี   คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์ ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 

  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี คร้ังที ่1/2017 
   จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจระดับสังฆมณฑลฯ (24 - 25 มกราคม 2017) ณ วัดมารีน าไมตรี เชียงคาน จ.เลย 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล เขตบึงกาฬ คร้ังที่ 4/2017 ณ วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง 

  จ.บึงกาฬ  (17 - 18 กุมภาพันธ์ 2017)  
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุฯ 

1.4.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี    คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คร้ังที ่1/2017  (21 มกราคม 2017)   
 เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ สงขลา  (11 กุมภาพันธ์ 2017) ผู้เข้าร่วมฯ 13 คน 

 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 ส่งมอบให้ คณะอนุกรรมการฯเพื่อผู้สูงอายุ 
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1.4.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี    คุณวันทนา เอ้าเจริญ ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 6 ( 21 มกราคม 2017 ) ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง 

จ.จันทบุรี  มีผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 100 คน  
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ 1 ( 25 กุมภาพันธ์ 2017 ) ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ  
 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  
 ออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายร่วมประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุตามวัดต่างๆ  
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 ส่งมอบให้ คณะอนุกรรมการฯเพื่อผู้สูงอายุ 
 โอกาสครบรอบ 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน และวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2017 ได้จัดพิธี 

 บูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลเจิมผู้ป่วย ( 12 กุมภาพันธ์ 2017 ) ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ชลบุรี 
1.4.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 

 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ 1 คร้ัง  ( เดือนมกราคม ) 
 เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูชีวิตครสิตชนวัดพระคริสตประจักษ์ ชานุมาน  ( 27 กุมภาพันธ์ 2017 ) 
 ออกเยี่ยม/กลุ่มผู้สูงอายุในเขตวัดต่างๆ ร่วมกับเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
 โอกาสวันผู้ป่วยสากล ได้มีการจัดเข้าเงียบ สวดภาวนาในแต่ละวัด และโปรดศีลเจิมผู้ป่วย  
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 (ต.ค - ธ.ค. 2016) ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ 
 จัดพิมพ์จดหมายข่าวของแผนกสุขภาพอนามัย ส่งให้ชมรมผู้สูงอายุฯแต่ละวัดรับทราบ     

1.4.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  คุณวีระ ธาราสิงห์  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา คร้ังที่ 1/2017 (15 กุมภาพันธ์ 2017 )  
 ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุตามวัด/หมู่บ้าน                     
 ส่งเสริมให้จัดงานวันผู้ป่วยสากล (12 กุมภาพันธ์ 2017)/งานวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิในระดับวัด (13 เมษายน 2017)              
 คัดเลือกผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ ลูกกตัญญู ส่งรายช่ือให้กับคณะอนุกรรมการฯ และไปร่วมงานชุมนุมฯ 
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ 1 (ต.ค - ธ.ค. 2016) ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการ  

1.4.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล ( 28 กุมภาพนัธ์ 2017 ) เพื่อรับทราบความคืบหน้า

การจัดงานชุมนมุฯ และ ทบทวนบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจดังาน
ชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 12/2017 ณ อาสนวิหารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
ในวันศุกร์ที่ 28 – วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017  

1.4.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  (จัดส่งรายงานฯ)       
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล คร้ังที่ 1/2017 ( 7 มกราคม 2017 )  
 คัดเลือกผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู ส่งรายช่ือให้กับคณะอนุกรรมการฯ และไปร่วมงานชุมนุมฯ 
 จัดงานวันผู้ป่วยสากล โปรดศีลเจิมคนป่วยให้แก่ผู้สูงอายุ (11 กุมภาพันธ์ 2017) วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิชียร  
 ออกเยี่ยมและร่วมประชุมกับผู้สูงอายุฯ วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมากแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   

 และประสานกับคุณพ่อเจ้าอาวาสจัดกิจกรรมโปรดศีลเจิมคนป่วยโอกาสวันผู้ป่วยสากล (12 กุมภาพันธ์ 2017) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่2/2017 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่2/2017 และขอให้แก้ไข :   
 หน้า 1  บรรทัดที ่25 ข้อ 20   พันเอกปราโมทย์ กฤษเจริญ   แก้ไขเป็น   พนัเอกปราโมทย์ หนึ่งน้ าใจ  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่2/2017  
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วาระที ่3  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  
 3.1  ความคืบหนา้การเตรียมจดังานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิคร้ังที่ 12/2017    
  คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงานชมรมผู้สงูอายุอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
เอกสาร “งานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาต ิคร้ังที ่12/2017”  ณ อาสนวิหารอคัรเทวาดามีคาแอลท่าแร่ฯ สรุปได้ดังนี ้:-  
 วัน – เวลา :        วันศุกร์ที ่28 ถึง วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017/2560  
 ผู้เข้าร่วมงานฯ :   คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ จาก 10 สังฆมณฑล ประมาณ 1,500 - 1,800 คน  
 ที่พัก :   อาสนวิหารอัครเทวาดามีคาแอลท่าแร่ฯ (ติดต่อทีพ่ักอาคารค าสอน วัดท่าแร่) พกัได้ประมาณ 300 คน 

        โรงแรม และ รีสอร์ท :  บ้านสวนรีสอร์ท  เดอเนเจอร์รีสอร์ท  พรพรรณอพาร์ทเมนต์  สกลแกรนด์ พาเลส                         
         ไอ่ค ารีสอร์ท และ กินรี รีสอร์ท (ติดต่อจองที่พักด้วยตนเอง) รายละเอยีดจะแจ้งให้ทราบ 

 ติดต่อประสานงาน :  คุณพอ่ชัยวิชิต บรรเทา โทร. 08-1975-9097  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายฯุ 
           คุณพัชราวดี  วงศ์มาแสน  โทร.08-1964-5927  และ คุณควรค านึง  ยงดี  โทร. 08-9511-2492 
  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล แจ้งจ านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายฯุ และช่ือชุดการแสดง สรุปได้ดังนี ้

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ผู้เข้าร่วมฯ  380 คน       
    การแสดงชุด “สวรรค์บนแผ่นดิน” 

2. สังฆมณฑลเชียงใหม ่  ผู้เข้าร่วมฯ  23  คน            
    การแสดงชุด “ร านกยูง  ไทใหญ ่ไทลื้อ” 

3. สังฆมณฑลนครสวรรค์  ผู้เข้าร่วมฯ  40   คน 
    การแสดงชุด “ค าสอนของพ่อ” 

4. สังฆมณฑลราชบุรี   ผู้เข้าร่วมฯ   92  คน 
    การแสดงชุด “เมตตาธรรม ค  าจุนโลก” 

5. สังฆมณฑลจันทบุรี  ผู้เข้าร่วมฯ  103  คน 
    การแสดงชุด “หญิงผิดประเวณี” 

6. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี ผู้เข้าร่วมฯ 85  คน 
    การแสดงชุด “รองเง็ง เพลินใจ”    

7. สังฆมณฑลนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมฯ 90  คน 
    การแสดงชุด “เซิ งกะลา” 

8. สังฆมณฑลอุบลราชธาน ีผู้เข้าร่วมฯ  71  คน 
    การแสดงชุด “ฮักบ่าวอีสานใต”้ 

9. สังฆมณฑลอุดรธาน ีผู้เข้าร่วมฯ  71   คน 
 การแสดงชุด “สูงค่าจิตเมตตา ภมูิปัญญาผู้สูงวัย” 

10. อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ผู้เข้าร่วมฯ  1,000 คน 

 

        ที่ประชุมเสนอให้ทางส่วนกลางฯจัดท าแบบสอบถามส่งให้กับผู้ประสานงานของแต่ละสังฆมณฑลฯ เพื่อ           
แจ้งให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล รับทราบ  และขอให้ส่งแบบสอบถามกลับมาที่ส่วนกลางฯ ดังนี้ :- 
1.  จ านวนผู้เข้าร่วมงานฯที่ประสงค์จะให้เจ้าภาพฯจัดเตรียมสถานที่พัก ณ อาคารค าสอน (บริเวณวัดท่าแร่)  
    ขอให้ระบุจ านวนผู้ขอจองที่พัก (พระสงฆ์ / ซิสเตอร์ / ชาย / หญิง)  
2. ส่งรายช่ือชุดการแสดง / จ านวนผู้ร่วมแสดงของแต่ละสังฆมณฑลฯ (ส่งแผ่น CD เฉพาะเพลงที่จะใช้ประกอบ 
 การแสดงให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง)   
3. ชมรมผู้สูงอายุแต่ละสังฆมณฑล แจ้งจ านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯเพื่อจัดเตรียมของช าร่วย (โดยขอ 
 ให้ผู้ประสานงาน / ผู้แทน 1 ท่าน เป็นผูม้ารับ)  
4.  ติดต่อเชิญผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ (สังฆมณฑลละ 2 ท่าน)  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2   รับรองรายช่ือ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ปี 2017                        
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับชาติ  
รวมจ านวน 39 ท่าน ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และ ใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ 
12/2017  ณ วัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เพื่อเสนอรายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอยา่งและลูกกตัญญู ต่อ
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และ ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ รับรองรายช่ือและ
จัดท าใบประกาศเกียรติคุณ และขอใบพรจากพระสันตะปาปา ต่อไป. 
  มติที่ประชุม รับรองรายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจ าปี ค.ศ.2017  



5 
 

 
 
 

 3.3  โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท) งวดที่ 1/2017 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินโครงการ “ จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” (เงินออมวันละบาท)          
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2016)  สรุปได้ดังนี้ :-  

สังฆมณฑล จ านวนเงิน สังฆมณฑล จ านวนเงิน 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

        มอบเงินเพิ่มเตมิ                  
50,000.00 
26,885.00 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 3,730.00 

สังฆมณฑลราชบุรี 19,100.00 สังฆมณฑลจันทบุรี   10,500.00 
สังฆมณฑลเชียงใหม่ 4,400.00 สังฆมณฑลนครสวรรค์ 3,000.00 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  11,300.00 สังฆมณฑลนครราชสีมา 5,450.00 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2,000.00 สังฆมณฑลอุดรธานี  3,350.00 

   รวมเงินโครงการฯ งวดที่ 1 (หน่ึงแสนสามหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 139,715.00 
  

      จากนั้น ผู้แทนของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2016) 
เพิ่มเติม 26,885.00 บาท และผู้แทนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 6,350.00 บาท / นครราชสีมา 7,147.00 บาท 
มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ งวดที่ 2 ( ม.ค.-มี.ค.2017 )   
 ทางส่วนกลางฯจึงขอให้ผู้ประสานงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ได้รวบรวมเงินออม
งวดที่ 2/2017 ( ม.ค.-มี.ค.2017 ) ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อน าไปจัดสรรให้เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ
ระดับชาติ 40% (ได้อนุมัติเงินจ านวน 100,000 บาท เพื่อส ารองจ่ายในการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ)  ใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 30% และคืนกลับให้สังฆมณฑล เพื่อใช้ในกิจการผู้สูงอายุ 
30% ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.4  โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอยา่ง ประจ าปี ค.ศ 2017 
      ที่ประชุมขอให้ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังชมรม
ผู้สูงอายุในเขตวัดต่างๆ เพื่อจัดส่งชมรมผู้สูงอายุฯเข้าร่วมประกวด ซึ่งขณะนี้แจ้งความจ านงค์ที่จะส่งเข้าประกวด
รวม 2 วัด คือ ชมรมผู้สูงอายุวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านนาบัว อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ ชมรมผู้สูงอายุ    
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หากมีชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯสนใจส่งเข้า
ประกวดเพิ่มเติม ขอให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับคณะอนุกรรมการฯพิจาณาภายในสิ้นเดือนมีนาคม 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ตามแผนปฏิบัติงานฯ  ก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุ คร้ังต่อไป  วันพุธที่ 21 มถิุนายน 2017/2560  

ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน  2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง      

ปิดประชุมเวลา  12.20  น.    

คุณพอ่รังสันต์ วงอาษา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 
 

    คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน 
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน 

                       


