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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 4/2017 

วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  คุณพอ่วิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  คุณพ่อไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
03.  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาล 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.  คุณชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
11.  คุณพัชราวด ี วงศ์มาแสน ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
12.  คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสมีา 
13. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
14. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
15. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
16. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1  
17. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2 
18. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
19. พันเอกปราโมทย ์ หนึ่งน้้าใจ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
20. คุณวงศ์ศกัดิ ์ อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 
21. คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุ สังมณฑลจันทบุรี 
22.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
02.  คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
 

เปิดการประชุมเวลา 09.00  น. 
 คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ น้าร้าพึงพระวาจา (ยก2 : 14-16), ไตร่ตรองกฤษฏีกา 
สมัชชาใหญข่องพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 บทที่ 4 ข้อ 26, 36 และ 37 พร้อมกับกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการฯประกอบด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล รวม 22 ท่าน   
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ เน้นย้้าถึงความส้าคัญเร่ือง "วันระลึกถึงผู้ยากจนสากล” ซึ่ง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2017 พระองค์ทรงเชิญชวนให้    
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เราได้ช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมให้แก่คนยากจน และเชิญชวนให้คนยากจนและอาสาสมัครมาร่วมในพิธีศีลมหาสนิท รวมทั้ง
ขอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ในฐานะผู้น้าระดับท้องถิ่นได้สนใจหาความรู้เร่ืองค้าสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิกฯ (ความเช่ือต้องออกมาเป็นชีวิต จับต้อง/เห็นได้) มาเป็นแนวทางและจุดเน้นในการจัดท้าแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุฯประจ้าปี 2018/2561 เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้ยากจนในเขตวัด  
 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 1.1  คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล :-  
                     1.1.1  โอกาสครบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑล ควรท้าความเข้าใจการประกาศพระวรสารเร่ิมมาอย่างไร  ควรจัดกิจกรรมที่มีบางส่วนเกี่ยวกับการ    
มองย้อนอดีต ซึ่งจะช่วยให้มีการไตร่ตรองชีวิตของพวกเรา (บางสังฆมณฑลได้จัดกิจกรรมแล้ว) โดยพระศาสนจักร
คาทอลิกฯได้จัดท้าเอกสาร Powerpoint ที่ช่วยในการจัดอบรมฯด้วย 
       1.1.2  จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก เน้นเร่ืองการท้างานแบบบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานพระศาสนจักรระดับชาติและท้องถ่ิน จึงควรพยายามบูรณาการงานผู้สูงอายรุ่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วย  
      1.1.3  กิจกรรมผู้สูงอายุในไตรมาสสุดท้าย (ตุลาคม - ธันวาคม 2017) ตามแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจงานอย่างดียิ่ง จึงต้องท้างานแข่งกับเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดในงาน
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
 1.2 คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย เป็นตัวแทนร่วมกับเครือข่ายพลังผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2017 ณ 
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ จัดโดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มี
ผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศรวม 170 คน  ซึ่งในองค์กรภาคประชาสังคม ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในสังคม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ แรงงาน ฯลฯ ได้ประชุมร่วมกันในเชิงนโยบายที่ท้าให้เข้าใจระบบ และแสดงความคิดเห็นเพื่อออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมในระดับประเทศ 
  1.3  ออกเยี่ยม-พบปะ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯในระดับสังฆมณฑล 

   1.3.1 วันที ่16 ตุลาคม 2017 : ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ           
ห้องประชุม อาสนวิหารนักบุญอนันา นครสวรรค ์     
   1.3.2 วันที่ 28 ตุลาคม 2017 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที ่5/2017 หัวข้อ 
" 350 ปีมิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่ " ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  
   1.3.3 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี หัวข้อ              
" กิจเมตตา ศิษย์พระครสิต ชีวิตจิตผู้สูงวัย " ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ   
 1.4  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี 2017  เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด้าเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯ
เป็นเคร่ืองมือในการด้าเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ   

1.4.1  ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ 4/2017 (14 กันยายน 2017)   

    อาคารนักบุญเปาโล วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง จ.ราชบุรี  (แผนข้อที่ 1) 

   จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที ่5/2017 หัวข้อ "350 ปีมิสซังสยาม รวมพลัง     

ผู้สูงวัยประกาศข่าวดีใหม" ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จัดกิจกรรม                               
+พิธีบูชาขอบพระคุณ + มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุและลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑล 
ปี 2017 + ตรวจสุขภาพ + นิทรรศการผลงานชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล/วัด +การ
แบ่งปันจากตัวแทนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับแขวง (28 ตุลาคม 2017) (แผนข้อที่ 3)  
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 จัดกิจกรรมน้าสูก่ารจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย กิจกรรม “สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” รวม 2 คร้ัง                      
คร้ังที่ 1/2017 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  มีผู้สูงอายุจากวัดต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 54 ท่าน จากวัดตา่งๆ 30 ท่าน ผู้สนใจ 24 ท่าน รวม 54 ท่าน (5 สิงหาคม 2017 )/ คร้ังที่ 2/2017 มี
แกนน้าผู้สูงวัยเข้าร่วมฯ 300 ท่าน  โดยจัดให้มกีารแบ่งปันพระวาจา ไตร่ตรองตามกระบวนการวิถีชุมชนวัด ใน
หัวข้อ +จะเป็นผู้สูงวัยที่มคีุณภาพได้อยา่งไร  +จะเตรียมชีวิตคริสตชนสู่อาณาจกัรสวรรค์อย่างไร (แผนข้อที่ 7) 

 ชมรมผู้สูงอายุระดับวัดออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ รวม 18 ชมรม มกีลุ่มผู้สูงอายุ 6 ชมรมฯออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุตามบ้าน รวม 44 ราย โดยผ่านสถานีแบ่งปันความสขุผู้สูงวัย ( 9 กันยายน 2017 )  (แผนข้อที่ 11) 

 โครงการสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ้าปี 2017 คณะอนกุรรมการ ฯมีผู้แทนเขา้ร่วม 7 คน (แผนข้อที่ 12)               
   จัดท้าจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี (พฤษภาคม-สิงหาคม 2017) รวม 200 ฉบับ (แผนข้อที่ 14)   

 

1.4.2  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ : 
  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  คร้ังที่ 4/2017 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ล้าไทร เพื่อ   

เตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายฯุ และดูสถานที่จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ( 4 กรกฎาคม 2017 )  
และ  คร้ังที่ 5/2017 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจนี จ.สมุทรสาคร ( 13 กันยายน 2017 )  (แผนข้อที่ 4)  

 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ (ล้าไทร) จัดกิจกรรม :- มิสซาบูชาขอบพระคุณ               
มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูตอ่บพุการีระดับสังฆมณฑล ( 22 กรกฎาคม 2017 )  (แผนข้อที่ 3)                

 จัดฟืน้ฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอนันา ท่าจีน จ.สมทุรสาคร  

มสีมาชิกเข้าร่วมงานฯ 35 ท่าน  (แผนขอ้ที่ 5) 

 ออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิาร ที่อยู่ในภาวะยากล้าบากเป็นประจ้า โดยจัดท้าแบบฟอร์มประวัติมอบ
ให้แต่ละเขต และ มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายฯุประมาณ 250 ท่าน ท่านละ 500 บาท (ปีละคร้ัง)  (แผนข้อที่ 7)                  

 จัดเก็บเงินจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯ ไตรมาสที่ 4 ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯต้นปีหน้า (แผนข้อที่ 17) 
 

1.4.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  คุณวีระ ธาราสิงห์  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ  
 จัดประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ 3/2017 ( 21 มิถุนายน 2017 ) และ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2017 ( 20 กันยายน 2017 )  (แผนข้อที ่4)   
 ออกเยีย่มกลุ่มผู้สูงอายุตามวัดและติดตามทะเบียนผู้สูงอายุระดับวัด มี 4 วัดที่จัดท้าทะเบียน (แผนข้อที่ 5, 9)   
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ณ วัดนกับุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุรักษ ์วังน้้าเขียว จ.นครราชสีมา   

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 131 ท่าน จาก 17 วัด และมีกิจกรรม +พิธีบูชาขอบพระคุณ +มอบใบเกียรติบัตรผู้สูงอายุ
ตัวอย่างและลูกกตัญญ ู +จัดกจิกรรมสนัทนาการ +การแสดงของผู้สูงอายุทุกวัดที่เข้าร่วมงาน และบริการตรวจ
สุขภาพ โดย กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี  ( 4 – 5 สิงหาคม 2017 )  (แผนข้อที่ 8)   

 ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุระดับวัด ออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะยากล้าบากทั้งที่บ้านและ
โรงพยาบาล มพีระสงฆ์น้าศีลไปส่งและให้ก้าลังใจ (กรกฎาคม – กันยายน 2017 ) รวม 11 วัด (แผนข้อที่ 11) 

 จัดโครงการฌาปนกจิผู้สูงอายุ (มอบเงินและน้าพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว)  (แผนขอ้ที่ 12) 
 ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของชมรมผ่านสือ่: ลงเวปไซด์ / ไลน์กลุ่มผู้สูงอายสุังฆมณฑล  (แผนข้อที่ 13) 
 จัดเก็บเงินออมโครงการจิตอาสาหาทุนฯ ประจ้าปี 2017 ส่งมอบใหค้ณะอนกุรรมการฯ  (แผนข้อที่ 14) 

1.4.4  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ คร้ังที่ 3/2017 ( 21 มิถุนายน 2017 ) (แผนข้อที่ 1 ) 
 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและฟื้นฟูจิตใจกลุ่มผู้สูงอายุในเขตวัดต่างๆ (กรกฎาคม – กันยายน) รวม 18 ชมรมฯ จาก     

22  ชมรม น้าโดย คุณพ่อจิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน ให้ค้าแนะน้าวิธีการออกก้าลังกายในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
การจัดบูรณาการงานร่วมกัน โดยมีศูนย์อภิบาล/แพร่ธรรมของสังฆมณฑล กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม BEC และ 
กลุ่มเวชบุคคลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ (แผนข้อที่ 5, 8 ) 
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 เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน รวม 30 ราย  (แผนข้อที่ 7 )                                                  
 จัดพิมพ์จดหมายข่าวแผนกสุขภาพอนามัย ให้กับชมรมผู้สูงอายุระดับวัด 22 ชมรม (แผนข้อที่ 16 ) 
     กิจกรรมต่อไป  วันที่ 9 พฤศจกิายน 2017 ชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดงานชมุนมุผู้สูงอายุ  
 ระดับสังฆมณฑล หัวขอ้“กจิเมตตา ศษิยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิตผู้สูงวัย” ณ หอประชุม บ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ 

1.4.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   คุณสุธิดา พรหมภักดี ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2017 โดยมี คุณพอ่ประเสริฐ สมงาม เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ถ้้าสิงห์       

คุณพอ่จิตตาภิบาลผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล เป็นประธานที่ประชุมฯ ( 1 กรกฎาคม 2017 )  (แผนข้อที่ 1) 
 จัดงานชมุนุมผู้สูงอายุระดับเขตแมพ่ระฟาตมิา ณ วัดแม่พระฟาตมิา จ.ประจวบคีรีขันธ์ มกีิจกรรม +ออกกา้ลังกาย   
    “ขยับกาย สบายใจ” +การบรรยายพระวาจากบัผู้สูงอายุ +การแสดงของกลุ่มสว.แสงอรุณ  +พธิีบูชาขอบพระคุณ      

โดย คณุพอ่อรรคเดช  ทับปิง เป็นประธานฯ มคีณุพ่อเจ้าวัดและผู้สูงอายจุากเขตวัดตา่งๆเข้าร่วมงานฯ 140 คน  
( 16 กันยายน 2017 )  (แผนข้อที่ 3 ) 

 จัดท้าทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัด ส่งมอบในงานสัมมนาผู้สูงอายุระดับชาต ิ
กิจกรรมต่อไป  วันที่ 11 พฤศจกิายน 2017 จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุเขตแมพ่ระองคอ์ุปถัมภ์  ณ อาสนวิหารราฟาเอล  
หัวข้อ “ผู้สูงวัย พิทักษ์อนามยั อายยุืนนาน”  

 

1.4.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี   คณุวันทนา เอ้าเจริญ  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 ตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพิม่ 1 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุวัดเซนต์ปอล แปดร้ิว  (แผนขอ้ที่ 1) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ 4/2017  ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา จ.ชลบุรี น้าโดย               

คุณพอ่กฤษณพงษ์ อติชาตธิานนิทร์ จิตตาภิบางฯ และเลือกตัง้ประธานฯ (คนใหม่) คอื นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด 
เป็นประธานชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี  ( 10 กรกฎาคม 2017 )  (แผนข้อที่ 4 ) 

 จัดฟื้นฟูจิตใจกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา ผู้เข้าร่วมงานฯ 31 คน   
คุณพอ่เศกสม กิจมงคล บรรยายบทบาทผู้สูงอายุต่องานวิถีชุมชนคริสตชน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต 
ประกาศข่าวดีใหม่ในบริบทผู้สูงวัย” ( 10 กรกฎาคม 2017 )  (แผนข้อที่ 5 ) 

 ชมรมผู้สูงอายุระดับวัด  4 ชมรม จาก  8 ชมรม จัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน (แผนข้อที่ 7) 
 จัดท้าทะเบียนผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ  (แผนข้อที่ 12) 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุลงในสารวัด  (แผนข้อที่ 16)  

1.4.7   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :-  
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล หัวข้อ “ครอบครัวแห่งพระพร สืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย”  ณ ศูนย์มิสซังฯ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ มผู้ีเข้าร่วมงานฯ 152  คน จาก 12 วัด  ( 28 – 29 กรกฎาคม 2017 )  (แผนข้อที ่3) 
 จัดประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ คร้ังที่ 3/ 2017 ณ ห้องประชุม ศูนย์สังฆมณฑลฯ  

ตึกแฮร่ีทิล มคีณะกรรมการเข้าร่วมฯ 10 คน ( 13 กันยายน 2017 ) (แผนข้อที ่4) 
 ออกเยีย่มและร่วมประชุมกับกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุวัดแม่พระประจักษ์แห่งลรูด์ ล้าปาง มคีุณพอ่จิตตาภิบาล 
    ระดับวัด และสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ 17 คน ( 27 สิงหาคม 2017 )  (แผนข้อที ่7) 
 จัดบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานพระศาสนจักรในแผนกต่างๆสังฆมณฑลเชียงใหม่ กิจกรรม “ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน 

 ระดับวัด แบ่งปันพระวาจาในกลุ่มผู้สูงอายุคาทอลิก” (แผนข้อที่ 9 ) 
 

1.4.8  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ช้ีแจงกิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล คร้ังที่ 4/2017 ณ ศูนยอภิบาลท่าแร่ เพื่อวางแผนงาน

พร้อมออกเยีย่มกลุ่มผู้สูงอายุบ้านค้าเกิม้ และ บ้านหนองบก (11 กันยายน 2017)  (แผนข้อที่ 4 ) 
 คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ ประชุมร่วมกบักลุ่มผู้สูงอายุวัดหนองบก และออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  
 ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตวัดหนองบก ( 28 กันยายน 2017 )  (แผนข้อที่ 6 และ 7)  
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     ประสานงานแหล่งทุน : จัดประชุมฝ่ายงานอภิบาลระดับสังฆมณฑล โดยให้แต่ละวัดมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 
 ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และแหล่งทนุจากที่อื่นๆ โดยจัดเขยีนโครงการให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านนิรมัย      
  จัดบูรณาการงาน : ประสานงานกับ รพสต.บ้านช้างมิ่ง กลุ่มเวชบุคคลฯ ในการประเมินผลการทา้งานผู้สูงอายุ  
    ระดับต้าบล อ้าเภอ/จังหวัด โดยจัดส่งชมรมผู้สูงอายุเข้าประกวดระดับจังหวัด (รอผลการตัดสนิ) (แผนข้อที่ 8)  
 คุณพอ่ไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลฯ แสดงความคดิเห็นตอ่กิจกรรมตามแผนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล     
1) กิจกรรมตามกรอบ (แผนปฏิทนิงานผู้สูงอายุ) ไดเ้ห็นพัฒนาการของแต่ละสังฆมณฑลมากขึน้จากปีที่ผ่านมา 
2) จัดบริหารงานเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรม (จับต้องได้) / สังฆมณฑลรายงานตามกรอบ ลงเนื้อหาที่ถูกต้อง  

มีเหตุผล (จัดท้ากิจกรรมหรือไม่ท้า) , (เกดิกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัดเพิม่หรือไม่เพิม่) 
3) การจัดหาทุน :  ชมรมผู้สูงอายุทั้งระดับสังฆมณฑล ระดับเขต และวัด ควรจัดหาทุนเพือ่จัดกิจกรรมช่วยเหลือ

คนยากจน ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีใครดูแล  (สาส์นจาก..สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “วันระลึกถึงผู้ยากจนสากล”)  
4) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุควรท้างานแบบบูรณาการกับแผนกอื่นๆในสังฆมณฑล เช่น แผนกเยาวชน ฯลฯ และ 

ควรมีการติดตอ่ประสานงานกับภาครัฐ  รพสต. เพื่อยกระดับการบริหารจดัการเชิงระบบมากขึน้ 
5) การขอยืน่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ยังไมม่ีเพิ่มเตมิ)  
 มติที่ประชุม      รับทราบ 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่3/2017 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่3/2017  เสนอให้ใช้ปีคริสตศกัราช และขอให ้
              แก้ไขหน้า 3  ข้อ 1.5.2  บรรทัดที่ 12 จัดเก็บเงินจิตอาสาหาทนุฯ (ก.พ.- มี.ค. 2016) แก้ไขเป็น (ม.ค.- มี.ค.2017)    
                      1.5.3  บรรทัดที่ 1  คุณนภชนกิ สุริยชัยกุล  แก้ไขเป็น   คุณนภชนก สุริยชัยกุล  
      มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่3/2017  
 

วาระที ่3  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความพร้อมเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่13/2017 

      อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  รายงานความพร้อมในการ
เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2017 จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ก้าหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่  28 เมษายน 2018 นั้น จากการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
มี พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังฯ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ที่ประชุมมีมติดังนี้ :-
สถานที่       บริเวณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยมี คุณพ่อเสนอ ด้าเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธานจัดงานฯ   
                 คุณพ่อจ้าเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็นประธานด้านสถานที่จัดงาน  
สถานทีพ่ัก   บ้านเณร อาคารเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี และวัดนักบุญยวงบอสโก (ฟรี/ส้ารองล่วงหน้า)   
                 โรงแรม/รีสอร์ท บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงาน (เสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)                       
งบประมาณ  + รับจากสังฆมณฑลส่วนหนึ่ง + งบชมรมฯโดยจัดโบว์ล่ิงการกุศล + โครงการจิตอาสาหาทนุช่วยงานผู้สูงอาย ุ
อาหาร   จัดอาหารเย็น 27 เมษายน/ เช้า 28 เมษายน ขา้วต้ม/กาแฟ/โอวัลติน / กลางวัน อาหารวางโต๊ะ 4 อย่าง ซุ้มเสริม       
    การประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฯคร้ังต่อไป ขอเชิญคณะอนกุรรมการฯเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ  

 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 3.2    เตรียมการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2017 
   คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ช้ีแจงว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จะจัดการสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจ้าปี 2017/2560 ในวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  
พร้อมกันนี้ได้ขอให้คณะกรรมการฯพิจารณา (ร่าง) ก้าหนดการและหัวข้อจัดการสัมมนาฯ (ตามเอกสาร)      
                    ที่ประชุมร่วมพิจารณาก้าหนดการและหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้ :-  
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วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2017                                                   พิธีกรประจ ำวัน  :  คุณสุทัศน์ / คุณธนนัท์ฉำย 
07.00 น. อาหารเช้า 

    08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ส่วนกลาง 
 09.00 – 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

เปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ค.ศ.2017 
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
กล่าวเปิดการสัมมนาและประชุมฯ คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา 

  10.00 – 10.30 น.  ถ่ายภาพหมู่หน้าพระแท่น / พัก อาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. หัวข้อ :  กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

  12.00 – 13.30 น. พัก อาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ : ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภมูิปัญญาผู้สูงวัย คุณพอ่ ดร.วุฒิชัย อ่องนาวา 

15.30 – 16.00 น. พัก อาหารว่าง  
16.00 – 18.00 น. น้าเสนอผลการด้าเนินงาน ของคณะอนกุรรมการฯ ปี 2017 

น้าเสนอผลการด้าเนินงาน ระดับสังฆมณฑล (8 นาที)  
คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา 

ผู้แทนสังฆมณฑลฯ 

18.00 – 18.30  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. อาหารเย็น  / พกัผ่อน 

วันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2017                                                              พิธีกรประจ ำวัน  :  คุณวีระ / คุณประภำ 
06.30 – 06.40 น.   ภาวนาท้าวัตรเช้า ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง 

  06.40 – 07.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่ประเสริฐ  สมงำม                       
07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า 
08.45 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค                    
 09.00 – 10.30 น. หัวข้อ  :  Best Practice โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอาย ุ คุณเอ นพรัตน ์

  10.30 – 11.00 น. พัก อำหำรว่ำง  
 11.00 – 12.00 น.  หัวข้อ :  Best Practice โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ต่อ) คุณเอ นพรัตน ์

 12.00 – 13.30 น.  พัก อำหำรกลำงวัน 
 13.30 – 15.30 น. หัวข้อ :  สาระส้าคญัของกฤษฎกีาสมัชชาใหญข่อง                                                   

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 

คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ                            
ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม                 

15.30 – 16.00 น. พัก อำหำรว่ำง 
 16.00 – 17.30 น.  แบ่งกลุ่ม : จัดท้าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล 

             น้าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุ่มใหญ ่( 5 นาที ) 
คุณพอ่จิตตำภิบำลงำนผู้สูงอำยุ           
ผู้ประสำนงำน / แกนน ำผู้สูงอำยุ             

 17.30 – 18.30 น. พัก อาหารเย็น    
 19.20 – 20.45 น. กิจกรรมราตรีสัมพันธ์     

(แกนน้าผู้สูงอายุ 10 มิสซัง มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ) 
เครือข่ายชมรมผู้สูงอาย ุ

สังฆมณฑลราชบุรี 
วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2017                                                   พิธีกรประจ ำวัน  :  คุณเดชำธร  พ่วงแก้ว 
06.30 – 06.40 น.   ภาวนาท้าวัตรเช้า ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง 
06.40 – 07.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่ธนันชัย กิจสมัคร 
07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า 

08.45 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  คุณวงศ์ศกัดิ์  อังกูรสุทธพิันธ ์
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09.00 – 10.30 น. ประชุมใหญ่สามญัประจ้าปี 2017/2560 คณะอนกุรรมการฯ  
 

คุณพอ่ไพรัช  ศรีประเสริฐ 
คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดำ 

10.30 – 11.00 น. พัก อำหำรว่ำง  

11.00 – 12.30 น. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม     

12.30  น. กล่าวขอบคณุ และสรุปปิดการประชุม  
วจนพิธีกรรมปิดการสมัมนา                                             

คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดำ 
ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตำภิบำลฯ 

พัก อำหำรกลำงวัน / เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ   
 

 มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

วาระที่ 4   เตรียมจัดท าแผนปฏบิัตงิานผู้สูงอายุประจ าปี 2018/2561           
     คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอให้คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล น้าแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุประจ้าปี 2018/2561 ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (ตามเอกสาร) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 และ วิสัยทัศน์-พันธกิจของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2017 เพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานฯ (กรอบเวลาTime Frame) ของ 
สังฆมณฑลฯ ที่สอดคล้องกับระดับชาติ มาน้าเสนอในที่ประชุมใหญ่ประจ้าปี และเสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสังฆมณฑล
เพื่อของบประมาณในการด้าเนนิการกิจกรรมงานผู้สูงอายฯุ ในช่วงปี ค.ศ.2018/2561 

 มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

วาระที่ 5  โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท)  ปี 2017/2560  (ตามเอกสาร) :-     
                  รายรับจากโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล ปี 2017/2560   =  270,462.00  บาท 

สรุป  การจัดสรรเงินตามโครงการ“ จิตอาสาหาทนุช่วยงานผู้สูงอายุ”                                            
1.  มอบให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
     เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายฯุระดับชาต ิคร้ังที ่12/2017  (40%)   =   108,185.00   บาท                                              
2.  มอบให้เครือข่ายระดับสังฆมณฑลฯ (30%) 10 มิสซัง @ 8,114.00  บาท   =      81,140.00   บาท                    
3.  มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ  (30%)   =     81,137.00   บาท   
  คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ได้จัดสรรเงินโครงการฯครบทั้ง 10 สังฆมณฑลฯ พร้อมรายงานให ้
คุณพอ่จิตตาภิบาล คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายรุะดับสังฆมณฑล รับทราบ                                            

 มติที่ประชุม            รับทราบ 
 
 

คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  น้าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ เวลา 12.05  น.      
ตามแผนปฏิบัติงานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจ้าปี ค.ศ.2018  ก้าหนดจดัประชุมคณะกรรมการฯ  
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018/2561 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน  2  ศูนย์อภิบาลคามลิเลียน  ลาดกระบัง      
 
 
 
 

                                                                                           คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน 

                                                                                                         วรรณดี พร้อมแย้ม  /  รายงาน                       


