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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ ๓/๒๐๑๗ 

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๒ ศนูย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๐๑.  คุณพอ่วิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ

๐๒. คุณพอ่ไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 

๐๓. คุณน้อมจิตร สืบสายหาญ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
๐๔. ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
๐๕.  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
๐๖. คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
๐๗.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี

๐๘.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 

๐๙. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
๑๐.  อาจารย์ชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
๑๑. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
๑๒. คุณวชิระ ช านาญฤทธิ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี

๑๓. คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสมีา 
๑๔.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่

๑๕.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
๑๖. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
๑๗. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

๑๘. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๑  
๑๙. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๒ 
๒๐. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๓ 
๒๑. คุณวงศ์ศกัดิ ์ อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๕ 
๒๒. คณุชาตรี เอี้ยพิน ผู้สังเกตการณ์ สังฆมณฑลจันทบุรี 
๒๓. คุณวรรณด ี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 

ลาประชุม 

๐๑. พันเอกปราโมทย ์ หนึ่งน้ าใจ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๔ 
 

เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ น าสวดภาวนา ร าพึงไตร่ตรองพระวาจา 
(ฟป ๒:๑-๖) น าคณะกรรมการอ่านวิสัยทัศน์-พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๗ "ชุมชน
ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" และสาระส าคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน 
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ประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๕  ข้อที่ ๒๗ ย่อหน้าที่ ๒ และ ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้สูงอายุฯลฯ 
รวมถึงการสวดบทภาวนาขอพร แบ่งปัน ร าพึงพระวาจาพระเจ้า และจิตตารมณ์มหาพรตตามพระประสงค์ของ      
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณน้อมจิตร สืบสายหาญ รับเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ทุกท่านที่ร่วมประชุมฯ 
   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กฤษฎีกาฯเป็นเร่ืองของการ
อภิบาล การฟื้นฟูพระศาสนจักรทุกระดับในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนทิศทางงานอภิบาลระดับชาติ
ที่ทุกสังฆมณฑลต้องน าไปจัดท าแผนงานอภิบาลตามบริบทของแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 
ลงไปถึงระดับสภาภิบาลวัดต่างๆในสังฆมณฑล และเกิดชุมชนศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงาน
ผู้สูงอายุระดับชาต ิในฐานะเป็นแกนน าที่มีศักยภาพและหน้าที่ต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน ขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุให้
บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามขั้นตอน และบูรณาการอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นที่คณะกรรมการ   
ต้องศึกษา ติดตาม เรียนรู้กฤษฏีกาฯให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ โดยให้คิดว่ากฤษฎีกาฯเป็นสายประค าที่ต้องอยู่ติดตัว
และใช้สวดภาวนาสม่ าเสมอ และขอให้น ากฤษฎีกาติดมาในการประชุมฯทุกคร้ัง   
  จากนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ พิจารณาวาระการประชุมฯ คร้ังที่ ๓/๒๐๑๗ 

 
 

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 

๑.๑   การประชุมคณะกรรมการฯคร้ังนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยจิตตาภิบาล, ที่ปรึกษา, ประธานชมรมผู้สูงอายุ  
ผู้ประสานงาน แกนน าผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ในฐานะประธาคณะอนุกรรมการฯ          
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ผู้ร่วมประชุมฯรวม ๒๓ คน  

๑.๒  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา มอบหมายให้ คุณนภชนก สุริยชัยกุล เป็นผู้ประสานงาน  
(คนใหม่) รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของสังฆมณฑลฯ และคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
 ๑.๓  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย รายงานสรุปสาระส าคัญจากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจ
เร่ืองสถานการณ์ สิทธิและการบริการบัตรทอง :- +ระบบหลักประกันสุขภาพ +ระบบดูแลผู้สูงวัย +สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) บางกะปิ มีผู้เข้าร่วมฯประมาณ 
๓๐๐ คน และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มคน(รวมพลัง)รักหลักประกันสังคม กว่า ๑,๐๐๐ คน ไปยื่นหนังสือ ณ 
บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล ประต ู๕ เพื่อขอให้ยุติการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ   
 คุณพ่อไพรัช กล่าวย้ าให้แกนน าผู้สูงอายุ ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในเวทีระดับต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงวัย / จัดส ารวจผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในชุมชนเขตวัดมีจ านวนกี่คน เพื่อออกเยี่ยม-พูดคุย 
และใหค้วามช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ (องค์กรของพระศาสนจักร มีหน้าที่รับใช้ / ให้ความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของมนุษย์) ตามแผนกิจกรรมประจ าปี ๒๐๑๗ ในระดับสังฆมณฑล จึงควรจัดท าให้ครบทุกกิจกรรมฯ   
 ๑.๔  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ เขต ๖ (อยุธยา/อ่างทอง) ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน) เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

  ก าหนดการล่วงหน้า   ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ก าหนดกิจกรรมออกเยี่ยมพบปะกลุ่มผู้สูงอายุฯให้ 
ส่วนกลางฯรับทราบ :- ๑.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ) (๒๒ กรกฏาคม)  ๒.สังฆมณฑลเชียงใหม่ (๒๘-๒๙ กรกฎาคม) 
๓.สังฆมณฑลนครราชสีมา (๔-๕ สิงหาคม) และสังฆมณฑลราชบุรี ประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ (๒๘ ตุลาคม)   
 ๑.๕  ผู้แทนทั้ง ๑๐ สังฆมณฑลฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิทินงานประจ าปี ๒๐๑๗ เพื่อให้  
ที่ประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ   
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๑๕.๑  ชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลราชบุรี  อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญัโชค ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 

 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๒๑ มนีาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑)  
 ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๑๐๒ คน และการจาริกแสวงบุญ จ านวน  ๑๔๑ คน (แผนที่ ๔)   
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๕) 
 โครงการเตรียมจัดตั้งโรงเรียนสร้างสขุผู้สูงวัย และ จัดกิจกรรม “สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย”   

  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดอัครเทวดามคีาแอล ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (แผนที่ ๗)   
 ออกเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (วัดบางตาล แม่กลอง เพชรบุรี)  (แผนที่ ๘)   
  ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ ๖ ชมรมฯ รวม ๙ วัด  (แผนที่ ๑๐)   
 โครงการเยีย่มเยยีนผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้สงูอายุ สตรีและเด็ก  (แผนที่ ๑๑) 
  กิจกรรมรดน้ าขอพรวันผู้สูงอายุ (พระสงฆ์/ผู้สูงอายุ) ระดับวัด (จัดเองตามความเหมาะสม) และ 
  ระดับสังฆมณฑล (ชมรมร่วมกับเครือขา่ยวัดราชบุรี) และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุที่บ้านเบธานี  (แผนที่ ๑๒)   
  จัดท าจดหมายขา่วชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  (แผนที่ ๑๔)   

 

๑.๕.๒  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 
  ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)/ มอบหมายให้

คณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯระดับชาติ ทั้ง ๖ เขต (แผนที่ ๑) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ๖ เขต ร่วมงานฯ จ านวน ๔๓๕ คน  (แผนที่ ๒) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน   

( ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)   (แผนที่ ๔) 
 จัดโครงการสัมมนาบคุลากรผู้ท างานผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)  

ณ ศูนย์ฝกึอบรมอภิบาลบ้านผู้หว่าน  ผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ ๑๐๙ คน จาก ๓๕ วัด ใน ๖ เขต  (แผนที่ ๕) 
 เยี่ยมเครือข่าย และร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายฯุในระดับเขต  (จัดประชุมฯทุกเดอืน หรือ ๒ เดือน/คร้ัง) (แผนที่ ๖) 
 จัดท าสรุปรายงานกิจกรรมโครงการฯทุกเดือน (แผนที่ ๑๐) 
 จัดเก็บเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ งวดที่ ๒ (ก.พ.-มี.ค.๒๐๑๖) ส่งมอบให้ 

คณะอนกุรรมการฯ จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท  (แผนที่ ๑๕) 
 

๑.๕.๓  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณนภชนิก สุริยชัยกุล  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๑๐๑ คน  (แผนที่ ๒) 
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ ๒/๒๐๑๗ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๔) 
 ออกเยีย่มเยียนและส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุแต่ละวัดให้เป็นปจัจุบัน ที ่

วัดหนองหญ้าปล้อง วัดโป่งนคร และวัดไทรทม  (๑๓, ๑๖, ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๐)  (แผนที่ ๕) 
 กลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัดจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรเนื่องในโอกาสวันผู้สงูอาย ุ(วันสงกรานต์)  (แผนที่ ๗) 
 ออกเยีย่มผู้สูงอายุตดิเตียงและผู้ป่วยตามบ้าน  (พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท สวดภาวนา ) (แผนที่ ๑๑) 
 จัดโครงการฌาปนกจิผู้สูงอายุ (น าพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว) (แผนที่ ๑๒) 
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ ๒  จ านวน ๕,๐๖๕ บาท ให้คณะอนุกรรมการฯ (แผนที่ ๑๔) 
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๑.๕.๔  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอุดรธานี    คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๑๐๒ คน  (แผนที่ ๒) 
  ออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด ๙ ชมรม  (แผนที่ ๔) 
   จัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอาย:ุ ให้ความช่วยเหลือคา่จัดงานศพผู้สูงอายุ รายละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๙ ราย (แผนที่ ๑๐)  
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ ๒ จ านวน ๔,๑๐๐ บาท ให้คณะอนุกรรมการฯ (แผนที่ ๑๑) 

 

๑.๕.๕  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี    ซิสเตอร์นันทิดา ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๗๑ คน / จัดแสวงบุญที่วัดสองคอน (แผนที่ ๒) 
 ชมรมผู้สูงอายุฯในเขตวัด จัดงานวันผู้สูงอายุ/พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ(แต่ละชมรมด าเนินการ) (แผนที่ ๗) 
 ก าหนด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุในเขตวัดต่างๆ (กรกฎาคม – กันยายน) บูรณาการจากศูนย์อภิบาล/ 

แพร่ธรรมของสังฆมณฑล มีผู้สูงอายุ กลุ่ม BEC และจิตตาภิบาลกลุ่มพระเมตตาลง (แผนที่ ๕) 
 ก าหนด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ จัดเดือนสิงหาคม (แผนที่ ๔) 

    

๑.๕.๖ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  คุณสุธิดา พรหมภักดี ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๘๔ คน คุณพอ่จิตตาภิบาล ๑ ท่าน (แผนที่ ๒) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ คร้ังที ่๒/๒๕๖๐ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี 

(๑๒ เมษายน ๒๕๖๐) (แผนที่ ๔) 
 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระประจักษ์เมืองลูร์ดหาดใหญ่ จัดงานชุมนมุผู้สูงอายเุขตใต้ 

ตอนล่าง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีผู้สูงอายุจากวัดต่างๆ ใน เขตภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส) ร่วมงานฯทั้งหมด ๔๘ คน  (๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) (แผนที่ ๖) 

 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงระดับวัด ๒ ราย จัดท าบันทึกกิจกรรมของผู้ป่วยติดเตียงเป็นรูปเล่ม จ านวน ๕๐ เล่ม  
มอบให้ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด  (แผนที่ ๙) 

 เผยแพร่กิจกรรมงานผู้สูงอายุฯระดับชาติ (น าจดหมายข่าวแผนกสุขภาพอนามัย ไปว่างที่บ้านชุมพาบาล)  
 

๑.๕.๗  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี   คณุวันทนา เอ้าเจริญ  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สุงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๑๐๓ คน (แผนที่ ๒) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐)  

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐  ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) (แผนที่ ๔) 
 ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัดในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุ (วันเทิดทูน) (แผนที่ ๖) 
 ชมรมผู้สูงอายุระดับวัด ๖ ชมรมฯ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง-ติดบ้าน/ผู้พิการ  (แผนที่ ๑๐) 
 ปรับปรุงทะเบียนผู้สุงอายุให้เป็นปัจจุบัน เสร็จประมาณ ๙๕ %  (แผนที่ ๑๒) 
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ ๒ จ านวน ๑๓,๕๐๐ บาท ให้คณะอนุกรรมการฯ (แผนที่ ๑๕) 
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๑.๕.๘  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลเชียงใหม่  คุณประภา วงศจ์อมพร  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :-  
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๒๓ คน  (แผนที่ ๒) 
  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายสุังฆมณฑล คร้ังที ่๒/๒๕๖๐ ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ ๘ เมษายน 

๒๕๖๐)  และ  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก 
สังฆมณฑลเชียงใหม ่(ในวันที ่๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯคนใหม ่  

  ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก คอื นางทศันยี์ ทุมกานนท ์รองประธานคือ นายอรรณพ  หลิมไพบูลย ์ (แผนที่ ๕) 
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต)์ ชมรมฯจัดงานรวม ๑๑ วัด จาก ๑๕ วัด (แผนที่ ๘) 
 จัดกิจกรรมอบรมบ้านขุนอมลองและหมู่บ้านข้างเคียง โดยแผนกผู้สูงอายุร่วมกับแผนกสังคมพัฒนาและ 

ฝ่ายงานแพร่ธรรม (วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 ก าหนดออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ / จัดอบรมและขยายกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระโรซารีโอ (บ้านปางตอง)   

อ.ปาย  จ.แม่ฮอ่งสอน  (วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)   (แผนที่ ๔) 
 

 

๑.๕.๙ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  คุณพัชราวดี วงศม์าแสน ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๕  มีนาคม ๒๕๖๐) (แผนที่ ๑) 
 ร่วมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอาย ุจัดงานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๐๑๗  

ณ อาสนวิหารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร่  (วันศกุร์ที่ ๒๘ – วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐)  (แผนที่ ๒) 
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล (๑ เมษายน ๒๕๖๐) เพื่อเตรียมงานชมุนุมผู้สูงอายฯุ 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐  ณ อาสนวิหารอคัรเทวดามีคาแอล ท่าแร่  อ.เมือง จ.สกลนคร  (แผนที่ ๔) 
 ประสานแหล ่งทุนจากสถานทูตออสเตรเลีย ขอการสนับสนุนจดักิจกรรมใหก้ับชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด :   

กลุ่มผู้สูงอายุและชุมชนคาทอลิกบ้านนิรมัย  เพื่อจัดให้บริการสวัสดกิารสังคมสู่ชุมชน ในช่วง ๓ เดือน (กรกฎาคม 
– กันยายน ๒๕๖๐) โดยจดัตระกร้า (แทนรถเข็นเคล่ือนที่) ใหอ้าสาสมคัร จิตอาสาเวชบุคคลฯในชมุชน ไป
ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ(ตัดผม ท าเล็บ อาบน้ า) ตามบ้านในเขตชุมชนฯ  (แผนที่ ๘) 

 ออกเยี่ยมผู้สงูอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตวัดต่างๆ มอบผ้าห่ม/เครื่องอุปโภคบริโภค โดยบูรณาการงาน
ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ (แผนที่ ๙) 

  

๑.๕.๑๐ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์  คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ช้ีแจงกจิกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

สมาชิกชมรมผู้สุงอายุร่วมงานฯ จ านวน ๘๐ คน และจากโรงเรียนผู้สูงวัย ประมาณ ๒๐๐ คน (แผนที่ ๒) 
 ออกเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด ในโอกาสฉลองวัดเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ (แผนที่ ๔) 
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (ประสานงานทางโทรศัพท์)  (แผนที่ ๕) 
 ออกเยี่ยมผู้สงูอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในเขตวัดทุกชมรม มกีารบันทกึข้อมูลด้านสุขภาพฯ (แผนที่ ๑๐) 
 ก าหนดร่วมประชุมกับสภาสังฆมณฑลนครสวรรค์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงกิจกรรมงานผู้สูงอายุ  

พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน ร่วมด้วย พระสงฆ์ นักบวช ผู้ประสานงาน ตัวแทนสภาอภิบาลฯ 
  

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลฯ ให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ :-  
๑. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ติดตามงานง่าย    

และส่งต่องานในระดับสังฆมณฑลฯเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีจิตตาภิบาลรับทราบ (บริหารในเชิงระบบแบบยั่งยืนและ 
ต่อเนื่อง)คณะกรรมการฯ จึงควรช่วยกันสร้างระบบการท างานฯ(ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ) ไม่ให้ขับเคล่ือนล่าช้า   

๒. การรายงานต้องทบทวนมาก่อน (รายละเอียดควรสั้น กระชับได้เนื้อหา และตรงประเด็น)   
 

https://www.facebook.com/jchb.au
https://www.facebook.com/jchb.au
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๓. การบริหารจัดการงบประมาณ  (ความส าเร็จคือการจัดสรรเร่ืองงบประมาณ) รายละเอียดต้องร่วมกัน 
ศึกษา/บริหารให้แต่ละชมรมสามารถท างาน ซึ่งมีบางชมรมฯที่ต้องให้ความช่วยเหลือ (บางแห่งสังฆมณฑลไม่ได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ) 

๔. การใช้คู่มือบันทึกการเยี่ยมผู้สูงอาย ุผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน : การออกเยี่ยมอย่างมีคณุภาพ ควรทราบ  
ก่อนล่วงหน้าว่าไปเยี่ยมใคร ผู้ป่วยมีอาการอะไรบ้าง ออกเยี่ยมจ านวนรวมกี่คน/ครั้ง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนอง 
ในชุมชนฯมีจ านวนกี่คน (ควรมีคู่มือออกเยี่ยมทุกคร้ัง) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที ่๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๒/๒๕๖๐ และขอให้เพิม่เติม/แก้ไข :   
  หน้า ๒ ข้อ ๑.๔.๑ บรรทัดที่ ๒  เพิม่  จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและศีลเจิมผู้ป่วย   
  หน้า ๓ ขอ้ ๑.๔.๖ บรรทัดที ่๓  มีผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ ๑๐๐ คน  แก้ไขเป็น   ๕๐๐ คน 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่๒/๒๕๖๐ 
 

วาระที ่ ๓    ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑   ประเมินผลการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่๑๒/๒๕๖๐ 
     คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน  ช้ีแจงว่า จากการประเมินผลการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล / สภาอภิบาลวัดท่าแร่  สรุป การประเมินผลการจัดงานฯ
พบข้อผดิพลาดในเร่ือง + จ านวนผู้เข้าร่วมงานฯ และ การจัดอาหาร/ทีพ่ัก (ไม่เพียงพอกับผู้มาร่วมงานฯ) 
  ๓.๑.๑  สรุปรายงานการเงิน : จัดงานชุมนมุผู้สูงอายฯุ อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  (เอกสาร) 
   รายรับ :    รับสมทบจัดงานชุมนมุฯ / ถุงทาน     =      ๔๑๗,๔๓๕.๐๐    บาท 
   รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายเตรียมการ / อุปกรณ์ ฯลฯ  =      ๓๓๒,๑๓๖.๐๐   บาท 
                                คงเหลือ  (น าเงินฝากบัญชีชมรมฯ)   =     ๘๕,๒๙๙.๐๐   บาท 
  ๓.๑.๒ สรุปรายงานการเงิน : จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุฯคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย(เอกสาร)  
    รายรับ  : Rev.Jacob (Support for Medical Mobile Clinic)                 =     ๑๘,๘๓๑.๐๐   บาท
    รายจ่าย : ค่าเอกสาร/ อุปกรณ์/ ประกวดชมรม ฯลฯ  =   ๙๒,๙๑๕.๒๐    

      ค่าใช้จ่าย Medical Mobile Clinic           =    ๑๘,๘๓๑.๐๐   =   ๑๑๑,๗๔๖.๒๐   บาท
   รายจ่ายรวมทั้งสิน้  =     ๙๒,๙๑๕.๒๐   บาท 
 

  ๓.๒  ความพร้อมการเป็นเจา้ภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๐๑๘ 
        อาจารย์เชษฐ์ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี ช้ีแจงว่า จากการจัดประชุม
คณะกรรมการฯที่ผ่านมา  เรียนเชิญ คุณพ่ออุปสังฆราช คุณพ่อจิตตาภิบาล และคณะกรรมการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ     
รวม ๑๓ ท่าน ณ ส านักมิสซังราชบุรี เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ระดับชาติ คร้ังที่ ๑๓/๒๐๑๘  
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ และวันเสาร์ที่  ๒๘ เมษายน ๒๐๑๘ สรุปขอให้ "กลุ่มโรงเรียนดรุณาราชบุรี" ในการดูแลของ       
คุณพ่อ ดร.จ าเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นเจ้าภาพด้านสถานที ่คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานจัดงานฯ โดย
การสนับสนุนของ พระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และในโอกาสเป็นเจ้าภาพให้ถือเป็นโอกาส
ที่ดีในการมีส่วนร่วมของทุกวัด/โรงเรียน และทุกภาคส่วนในสังฆมณฑลราชบุรี  ซึ่งสังฆมณฑลจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดเตรียมงานให้มคีวามพร้อมมากที่สุด ทั้งทางด้านสถานที่พักรับรองฯลฯ โดยจะ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯในเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน  ขอเชิญคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาล และ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ   
เข้าร่วมประชุมฯเพื่อติดตามงานและความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี    
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที ่ ๔  เตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗  
   

  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ (ตามเอกสาร)          
  ที่ประชุมร่วมพิจารณาหัวข้อการสัมมนาฯ และ สรุป (ร่าง) ก าหนดการจัดสัมมนาฯ ดังนี้ :-   
  หัวข้อ    :   “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” 
 วัน - เวลา    :   ระหว่างวันอังคารที ่๒๘ –วันพฤหสับดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
 สถานที ่ :   ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 
 

วันอังคารที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๐                                                พิธีกรประจ าวัน  :  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
                                                                                              นันทนาการ      :  สังฆมณฑลนครสวรรค ์

๐๗.๐๐  น. อาหารเช้า 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ส่วนกลาง 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. วจนพิธีกรรมเปิด  /  ภาวนาท าวัตรเช้า คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา 
ประธานเปิดการประชุม คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. พัก อาหารว่าง 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ : กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พัก อาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ : ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภมูิปัญญาผู้สูงวัย คุณพอ่ ดร.วุฒิชัย อ่องนาวา 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พัก อาหารว่าง / ถ่ายรูปหมูพ่ร้อมกัน 
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. น าเสนอผลการด าเนินงาน ของคณะอนกุรรมการฯ ปี ๒๕๖๐ 

น าเสนอผลการด าเนินงาน ระดับสังฆมณฑล ( ๘ นาที) 
คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา 

ประธานชมรมฯ / ผู้ประสานงาน 

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                      เปิด
การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗ 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 
ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม 

๑๘.๓๐ น. พัก อาหารเย็น  / พกัผ่อนตามอัธยาศยั 
 

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐                                                      พิธีกรประจ าวัน  :  คุณวชิระ / คุณประภา 
                                                                                               นันทนาการ      :  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
๐๖.๓๐ - ๐๖.๔๐ น.   ภาวนาท าวัตรเช้า 
 ๐๖.๔๐ - ๐๗.๓๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่เปรม คุณโดม 

จิตตาภิบาลฯสังฆมณฑลอุดรธานี 
 ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. อาหารเช้า 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  

ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค       
คณะกรรมการฯสังฆมณฑลราชบุรี           

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. หัวข้อ  :  ระบบหลักประกันสุขภาพ สทิธ ิและบัตรทอง องค์กรภาครัฐ 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พัก อาหารว่าง  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ  :  ระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิ และบัตรทอง  ( ต่อ ) องค์กรภาครัฐ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พัก อาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ :  สาระส าคญัของกฤษฎกีาสมัชชาใหญข่อง                                      

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๕  
คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ 

จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ 
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๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พัก อาหารว่าง 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม : จัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล                        

(สังฆมณฑลจดัท าแผนงานฯล่วงหน้า)  /                             
น าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุ่มใหญ่  

คุณพอ่จิตตาภิบาลงานผู้สูงอาย ุ
ผู้ประสานงาน และ แกนน า

ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ๑๐ มิสซัง 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พัก อาหารเย็น   
๑๙.๒๐ – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมราตรีสัมพันธ์     

(ขอความร่วมมอืผู้สูงอายุ ๑๐ มิสซัง มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ)  
เครือข่ายชมรมผู้สูงอาย ุ
สังฆมณฑลราชบุรี 

 

วันพฤหัสบดีที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                                            พิธีกรประจ าวัน  :  คุณเดชาธร  พ่วงแก้ว 
 

 ๐๖.๓๐ - ๐๖.๔๐ น.   ภาวนาท าวัตรเช้า 
 ๐๖.๔๐ - ๐๗.๓๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่ชัยวิชิต บรรเทา 

จิตตาภิบาลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ 
 ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. อาหารเช้า 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  

ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
คุณวงศ์ศกัดิ์  อังกูรสุทธพิันธ ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ           

 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗ คณะอนุกรรมการฯ  
วาระการประชุม  -  เร่ืองแจ้งให้ทราบ    
-  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐/๒๐๑๗ 
-  ติดตามเร่ืองสืบเนื่อง 

คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 
คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พัก อาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม      

๑๒.๐๐ น. กล่าวขอบคณุ และสรุปปิดการประชุม  
วจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา                                             

คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 
ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ 

พัก อาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   
 

 วาระที่ ๕  สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ  (เงินออมวันละบาท) ปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗  
 ที่ประชุมพิจารณา (เอกสาร) สรุปรายงานการเงนิโครงการ  “จิตอาสาหาทนุช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ”  ดังนี้ :-                    
รับสมทบโครงการฯ งวดที่ ๑ จ านวน ๑๓๙,๗๑๕.๐๐ บาท / งวดที่ ๒ จ านวน ๑๒๗,๗๔๗.๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖๗,๔๖๒.๐๐ บาท 
จัดสรรเงินตามโครงการฯ : ๑.เจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯ ๔๐%  =  ๑๐๖,๙๘๔.๐๐ บาท  ๒.คณะอนกุรรมการฯ ๓๐%  = ๘๐,๒๓๘ บาท 
๓.ชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ๓๐%  = ๘๐,๒๔๐ บาท  (๑๐ มิสซัง @  ๘,๐๒๔ บาท)   
 ขอให้ทางส่วนกลางฯด าเนินการจดัสรรเงินโครงการฯ ภายในเดือนมิถนุายน ๒๕๖๐  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ก่อนปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวขอบคุณ คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน  
ผู้ประสานงานฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุเป็นอย่างดีตลอดมา 
 ตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุระดับชาติ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุ วันพธุที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 
 

    คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน 
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน 

  


