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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2018 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  คุณพอ่วิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
03. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
04.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
05.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
06. คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
07. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี   
08. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
09.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
10. คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสมีา 
11. คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
12. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1  
13. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2 
14. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
15. คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
16.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01.  คุณพ่อไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
02.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
03. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
04.  คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
 

เปิดการประชุมเวลา 09. 10  น. 
 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ น าร าพึงจากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น 
เป็นหัวข้อแห่งสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ส าหรับวันผู้ป่วยสากลคร้ังที่ 26 ที่เราจะท าการเฉลิมฉลองกันใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 << มารดาแห่งพระศาสนจักร: “นี่แนะ ลูกของแม่.. นี่แนะ แม่ของเจ้า” และนับแต่นั้นเป็น
ตนไปศิษย์คนนั้นก็พาพระแม่ไปอยู่ที่บา้นตน” >> (ยน. 19: 26-27) พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯทุกท่าน 
  

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

  1.1 การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  รวม 
16 ท่าน คณะกรรมการฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมคร้ังนี้ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ท าหน้าที่
ประธานการประชุมฯ  
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1.2  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ก าหนดออกเยี่ยม/พบปะเครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล 

 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018  :  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี 
 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018  :  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 7 
 วันศุกร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 :  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี คร้ังที่ 5    

 1.3  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนคณะกรรมการฯจากชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณเพื่อสร้างสุขภาวะ ภายในสถานการณ์
สังคมสูงวัย เครือข่ายด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” จัดโดย โครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาค
ประชาสังคม” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2018 ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ สรุปการขับเคล่ือนภาครัฐ เพื่อจัดเตรียมให้เป็น
กฎหมายในเร่ือง 1)สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการตามความเหมาะสม  2)รับผู้สูงอายุที่สามารถนั่งท างานได้
โดยมีค่าแรง/รายได้ 3)ดูแลเร่ืองสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐในเร่ืองต่างๆ 4)จัดระบบผู้ดูแลสังคมผู้สูงอายุ 5)ให้มีศูนย์บริการ
ในชุมชนและผู้ดูแล 6)ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับทุกคน forall 7)จัดให้มีพื้นที่ที่ดีและมีคุณค่าในชุมชน  8)จัดให้ชุมชน
มีกิจกรรมสม่ าเสมอ 9)จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 10)ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่มี
คุณค่า สติปัญญา (หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัย) 11)ให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจเร่ืองสื่อสารในระบบเทคโนโลยี่ 12)มีฐาน          
ข้อมูลผู้สูงอายุในการท างาน 13) ทั้งหมดให้เป็นเชิงนโยบายแห่งชาติ  
 1.4 น าเสนอแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ประจ าปี 2018 เนื่องจาก
ปฏิทินกิจกรรมผู้สูงอายุไม่ครบทุกสังฆมณฑลฯ  จึงขอให้ผู้ประสานงานได้ด าเนินการก่อนการประชุมคร้ังต่อไป 
  1.4.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ : คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน  

 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ก าหนดจัดทุกๆ 2 เดือน (6 คร้ัง/ปี)  
จัดประชุมฯที่เขต 5 โดยการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1 (18 มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 1)  

 ออกเยี่ยมเครือข่ายงานผู้สูงอายุในเขตวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6  เขต  (แผนกิจกรรมที่ 2) 
 สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเพื่อการเป็นผู้น า (25 - 27 ตุลาคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาต ิคร้ังที่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก  

    (27 – 28 เมษายน 2018)   (แผนกิจกรรมที่ 4 )     
 สัมมนาบุคลากรผู้ท างานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  

(24 – 26 พฤษภาคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 5)  
 สร้างขวัญและก าลังใจคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  (แผนกิจกรรมข้อที่ 6)  
 ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากล าบาก ในพื้นที่เขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่าง

 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2018  (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (21 กรกฎาคม 2018)  (แผนกิจกรรมข้อที่ 8 )   
 ส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด/เขต ดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านของผู้สูงอายุ 

ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  (แผนกิจกรรมที่ 9 )   
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ผู้สูงอายุระดับชาติ ประจ าปี 2018   ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง 

(27 – 29 พฤศจิกายน 2018 )  (แผนกิจกรรมที่ 10)     
 เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ บ้านของผู้สูงอายุ ระหว่าง

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2018  (แผนกิจกรรมที่ 11)   
 จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ ปี 2018 (แผนกิจกรรมข้อที่ 12) 

 



3 
 

 
 1.4.2  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล คร้ังที่ 5/2017 ณ ห้องประชุมวัดบ้านโป่ง รวม 15 ท่าน
(10 พฤศจกิายน 2017)  และ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2018 คณะกรรมการฯจดัประชุมร่วม (ชมรมผู้สูงอายฯุ  
+ สภาภิบาลวัดอาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด + โรงเรียนดรุณานุเคราะห)์ เพื่อเตรียมจดังานชุมนมุผู้สงูอายุ
คาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018 โดยเมื่อวันที ่30 กันยายน 2017 คณะกรรมการฯได้จัดการแข่งขันโบว์ล่ิง
การกุศล ณ บ้านโป่งโบว์ล่ิง เพื่อจดัหางบประมาณในการจัดงานฯ  (แผนกจิกรรมที่ 1) 

  อบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 2017 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "ท่านเป็นใคร” 
(เทียบ มธ 16:15) ณ วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย จังหวัดราชบุรี (2 ธันวาคม 2017) (แผนกิจกรรมที่ 2)  

 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2017 ผู้สูงอายุระดับชาต ิ(27 – 29 พฤศจิกายน 2017) (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ โดย 

   ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เป็นแกนน าในการด าเนินการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร
   ฆราวาสอื่นๆ ณ วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย จังหวัดราชบุรี (2 ธันวาคม 2017) (แผนกิจกรรมที่ 7) 

 เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ (ทั้งหมด 18 ชมรมฯ) 6 กลุ่ม คือ วัดบ้านโป่ง/ วัดท่าม่วง/ วัดลูกแก/ วัดราชบุรี/
วัดโพธาราม และวัดกาญจนบุรี (แผนกิจกรรมที่ 11) 

 จัดท าจดหมายข่าว ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2017) พิมพ์แจก 200 ฉบับ (ระดับชาติ / เครือข่ายวัด)
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  (แผนกิจกรรมที่ 14) 

 1.4.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  :  คุณนภชนก สุริยชัยกุล ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ    
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2018 (17 มกราคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 2017 (27 - 28 เมษายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 2) 
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ผู้สูงอายุระดับชาต ิ(27 – 29 พฤศจิกายน 2018 )  (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลนครราชสีมา (4 คร้ัง/ปี)  ในปี 2018 ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2018  ณ ห้องประชุมส านักมิสซังฯ (23 มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 4) 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (3 – 4 สิงหาคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 เข้าเงียบประจ าปีของกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัด (ตลอดปี)     (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 ก่อตั้งกลุ่มวิถีชุมชนวัด BEC ของกลุ่มผู้สูงอายุ (ตลอดปี)    (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ / ท าทะเบียนสว. (ตลอดปี)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 จัดอบรมความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพ (ตลอดปี)  (แผนกิจกรรมที่ 9) 
 ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสังฆมณฑล / ผลักดนัให้จดทะเบียนเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ (แผนกิจกรรมที่ 10) 
 จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จดัในระดับวัด (วันที ่13 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 11) 
 โครงการธนาคารขยะผู้สูงอาย ุ(ตลอดปี)  (แผนกิจกรรมที่ 12) 
 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2018  (ตลอดปี)   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
 พบปะเยี่ยมเยียนแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์กับพีน่้องต่างความเช่ือ (ตลอดปี)  (แผนกิจกรรมที่ 14) 
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุในสื่อ Web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที่ 15) 

 1.4.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี :  คณุสุธิดา พรหมภักด ี ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ออกเยีย่มและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ +วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล พุดหง (17 ก.พ. 2018)

วัดพระหฤทัย ระนอง (10 มี.ค.2018) (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ( 4 คร้ัง/ปี ) ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังที่ 1/2018 

ณ บ้านชุมพาบาลฯ (27 มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 2) 
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 จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัด โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ตามเขต + เขตแม่พระฟาตมิา  + เขตแมพ่ระองคอ์ุปถัมภ์  

  + เขตแม่พระประจักษ์เมอืงลูร์ด   โดยเมือ่วันที่ 11 พฤศจกิายน 2017 จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับเขต ที่เขต 
  แม่พระองคอ์ุปถัมภ์ “ผู้สูงวัยพทิักษ์อนามัยอายยุนืนาน” ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี   

 คณะกรรมการออกเยีย่ม/ร่วมประชุมกับชมรมผู้สงูอายุในเขตวัดต่างๆของสังฆมณฑล โดย วันที่ 2 ธันวาคม 2017 
 ร่วมงานฉลองวัดและเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุเขตวัดนกับุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง   (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจระดับสังฆมณฑล (ร่วมกับงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับเขต)  (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในสังฆมณฑลออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ระดับวัดรับผิดชอบ 

     (ตลอดปี) (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 จัดกิจกรรมตรวจร่างกายผู้สูงอายุ (โอกาสงานชมุนุมผู้สูงอายุระดับเขต)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 9) 
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี (แผนกิจกรรมที่ 10) 
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 ระดับชาติ  (แผนกิจกรรมที่ 11) 
 จัดเก็บเงินออมฯในโครงการ “จิตอาสาหาทุนเพือ่ช่วยงานผู้สูงอายุ” ส่งให้ส่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที่ 12) 
 จัดปร้ินต์ E-Newsletter จากส่วนกลางฯส่งตามวัดต่างๆ   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
 จดทะเบียนกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัดอย่างเป็นทางการ  ( 6 วัด)  (แผนกิจกรรมที่ 14)  

 1.4.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี (แผนกิจกรรมที่ 1)  
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 2) 
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 คณะอนุกรรมการฯ  (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 อบรม/ขยายเครือข่าย(จดัตั้งกลุม่ผู้สูงอายุ) วัดนกับุญเซซีลีอา บ้านห้วยต้นนุน่ / วัดนักบุญมทัธิว บ้านแม่เตี๋ย 

    (แผนกิจกรรมที่ 4) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายสุังฆมณฑล (3 คร้ัง/ปี) : การจัดประชุมคณะกรรมการฯคร้ังที่ 1/2018 เพื่อ

พิจารณาคดัเลือก “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ ลูกกตัญญูต่อบพุการี” ( 20 มกราคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  (27- 28 กรกฎาคม 2018)  ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 ออกเยีย่มเครือข่ายและร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด ที่วัดนกับุญไมเกิ้ลการีกอยส์ อ.เชียงดาว  

      จ.เชียงใหม ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 15 คน (10 ธันวาคม 2017)  (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ าด าหัว (วันผู้สูงอายุแห่งชาต)ิ ระดับวัดก าหนดจัด  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 อบรมฟืน้ฟูจิตใจคณะกรรมการและสมาชิกระดับวัด (แต่ละชมรมก าหนดเอง)   (แผนกิจกรรมที่ 9)  
 จัดเก็บเงินออมโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ”ประจ าปี 2018 (แผนกิจกรรมที ่10) 
 ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายจุัดท าทะเบียนผู้สูงอายุในวัดของตนเองให้เป็นปัจจุบัน  (แผนกิจกรรมที่ 11) 
 จัดปร้ินต์ E-Newsletter ไปวางยังศูนย์สังฆมณฑล/ แจกชมรมผู้สูงอายุฯที่ไมม่ีเคร่ืองมือฯ  (แผนกจิกรรมที่ 12) 
 ออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิาร ผู้อยู่ในภาวะยากล าบากทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล  (แผนกิจกรรมที่ 13) 
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 1.4.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี : คุณวันทนา เอ้าเจริญ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 จัดตั้งกลุ่มเพิ่ม  1 วัด : วัดเซนต์ปอล แปดร้ิว     (แผนกิจกรรมที่ 1)                                                         
 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจนัทบุรี ที่วัดนกับุญยอแซฟ พนัสนิคม /  

ออกเยีย่มเยียนกลุ่มผู้สูงอายุวัดเซนต์ปอล แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา (12 พฤศจิกายน 2017) และ (2 ธันวาคม 2017) 
ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา เพื่อเตรียมงานชุมนมุผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี คร้ัง 7/2018 
(วันที่ 28 มกราคม 2018)  ตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี 2018 ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล              
(5 คร้ัง/ปี)  (27 มกราคม / 17 มีนาคม / 27 มิถุนายน / 22 กันยายน / 8 ธันวาคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 2) 

 จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัด โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ช่วงวันสงกรานต ์(15 เมษายน  2018) (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม (28 มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 4) 
 ออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย / ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุตามวัดต่างๆ  (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 อบรมฟื้นฟูจิตใจชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ประจ าปี 2018  (25 - 26 เมษายน 2018)   (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย/ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  (แผนกิจกรรมที่ 9) 
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2018 ผู้สูงอายุระดับชาต ิ (27 – 29 พฤศจิกายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 10) 
 จัดเก็บเงินออมในโครงการ "จิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผู้สูงอายุ" (มกราคม /เมษายน) (แผนกิจกรรมที่ 11)   
 ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับวัด/สังฆมณฑลให้เป็นปัจจุบัน   (แผนกิจกรรมที่ 12) 
 ประสานความร่วมมือกับชมรม/กลุ่มกิจกรรมระดับวัดหรือองค์กรภาครัฐ และเอกชน   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุผ่านสื่อต่างๆ  (แผนกิจกรรมที่ 14) 

1.4.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี :  ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ 4 คร้ัง/ปี  (ตามแผนงานส่วนกลางฯ)   
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 13/2018 สังฆมณฑลราชบุรี (27 - 28 เมษายน 2018) 
 จัดตั้งกลุ่มและออกเยี่ยมผู้สูงอายุ โดยออกเยี่ยมร่วมกับเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล 3 คร้ัง/ปี  จัดประชุมคร้ังที่ 1/2018 (เดือนมกราคม 2018)   
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี คร้ังที่ 3 หัวข้อ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์  

   ชีวิตจิต ผู้สูงวัย”  (9 พฤศจิกายน 2017) ณ บ้านเณรพระคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี    
 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2018  ผู้สูงอายุระดับชาต ิ(27 - 29 พฤศจิกายน 2018)  

   ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงาน ปี 2018 ในการประชุมคณะกรรมการฯ (มกราคม  2018) 
 

 รายงานกิจกรรมสังฆมณฑลอุดรธานี  ท่าแร่ฯ และนครสวรรค์  (ตามเอกสาร)         
 1.4.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี  :   

 ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง จัดท าโครงการงานประเพณีลอยกระทง พาลูกหลาน 
เรียนรู้และขอบคุณน้ าท่าที่ให้ชีวิต  (3 พฤศจิกายน 2017)  

 ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาท าโครงการลด ละ เลิกบุหร่ี/แอลกอฮอล์  (14 พฤศจิกายน 2017) 
 ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับคณะกรรมการ BEC สังฆมณฑลอดุรธานี จัดโครงการชุมชน BEC 4 สังฆมณฑลลอสีาน 

ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง (28 - 30 พฤศจิกายน 2017) 
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 ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าโครงการสืบสานภูมิปัญญา เพื่อรักษาเศรษฐกิจ
 พอเพียง เป็นเวทีที่ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตให้กับลูกหลาน เป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
 สามโรงเรียนในหมู่บ้านโดยรอบ (19 ธันวาคม 2017) 
 ประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น  

 (12 - 13 มกราคม 2017) 
 ชมรมผู้สูงอายุร่วมกับ กศน. ท าโครงการพลเมืองดี วิถีแบบประชาธิปไตย (15 - 16 มกราคม 2017) 

1.4.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ :   
   ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ใหก้ าลังใจกบัผู้สูงอายุ และประสานงานขออุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุ 

 ด้านการเคล่ือนไหว ที่บ้านจอมแจ้ง รวม 5 ท่าน (13 ตุลาคม 2017) 
 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าแร่ ร่วมกิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน  มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 70 คน (1 ธันวาคม 2017) 

  1.4.10 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ :   
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ณ ห้องประชุม อาสนวิหารนักบุญอันนา   

นครสวรรค์ (15 ตุลาคม 2017) 
 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ จัดพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสขุผู้สูงวัย

เทศบาลนครสวรรค์  โดยม ีคุณพอ่ศิริชาญ เอยีงผาสุก อุปสังฆราชมิสซังนครสวรรค์  
      อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวี  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย 8 องค์กร  
      เข้าร่วมพิธีเปิดฯ (20 พฤศจกิายน 2017) 

 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ มคีุณพอ่ศิริชาญ เอียงผาสุก  
จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายฯุ ใหข้้อคดิจากบทอ่านในพระคมัภีร์ แบ่งปันวิถีชุมชนวัดและชุมชน 

      คริสตชนยอ่ย (BEC) ให้แก่คณะกรรมการฯ ณ อาสนวิหารนกับุญอนันา นครสวรรค ์(ธันวาคม 2017) 
 
 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่4/2017  
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2017 เพื่อแก้ไขและเพิ่มเตมิรายงานการประชุมฯ  
ดังนี ้:-  หน้าที่ 3 ขอ้ 1.4.1 บรรทัดที่ 4 :  แกนน าผู้สูงวัยเข้าร่วมฯ 300 ท่าน  แก้ไขเป็น  30 ท่าน 
 1.4.2 บรรทัดที่ 5 :  มิสซาบูชาขอบพระคุณ แกไ้ขเป็น  พิธีบูชาขอบพระคุณ   
 หน้าที่ 4 ข้อ 1.4.6 บรรทัดที่ 4  :  จิตตาภิบางฯ แก้ไขเป็น  จิตตาภิบาลฯ 
 หน้าที่ 5  วาระที่ 3 ข้อ 3.1  ความพร้อมเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายฯุ คร้ังที ่13/2017 แก้ไขเป็น  คร้ังที ่13/2018 

 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่ 4/2017 
 
 

วาระที่ 3   ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2017  (ตามเอกสาร ) พอสรุปประเมินผลแต่ละหัวข้อ :- 
  3.1.1  หัวข้อ“กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย” :  วิทยากร พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี             
ข้อเสนอแนะ : ได้รับความรู้ + การด าเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้า + กระตุ้นความศรัทธา + สามารถน าไปถ่ายทอดให้           
ผู้สูงอายุ + มคีวามชัดเจนด้านชีวิตจิตและยึดถือพระวาจาและค าสอนของพระศาสนจักรเป็นหลักในการเจริญชีวิต ท ากิจเมตตา                
  3.1.2 หัวข้อ “ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภมูปัิญญาผู้สูงวัย” : วิทยากร  คุณพอ่วุฒิชัย อ่องนาวา                  
ข้อเสนอแนะ : ดีมาก + ท าให้รับรู้ถึงกิจกรรมของวัดตัวอย่าง + น าไปปรับเปล่ียนกจิกรรมให้ตรงกับวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละ                 
สังฆมณฑลฯ + รับรู้การใช้ชีวิตในชุมชน  + สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน + ได้แนวคิดรูปแบบและวิธีด าเนินการพัฒนา
กลุ่มคริสตชนให้มคีวามเขม้แข็งมั่นคงในความเช่ือ เศรษฐกิจ อาชีพ และชีวิตจิต 
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 3.1.3 หัวข้อ “Best Practice : โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอายุ”  : วิทยากร   คุณเอ นพรัตน์                               
ข้อเสนอแนะ  : ดี/มีประโยชน์ + สามารถน ามาเป็นตัวอย่างในการเขียนโครงการ + ควรมีการเขยีนตัวอย่างโครงการให้
ชมรมผู้สูงอายุฯ น าไปเป็นตัวอย่างได้บ้าง + เป็นแรงกระตุ้นในการเขียนโครงการและมีแนวทางในการท างาน + ช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา-อุปสรรคในการท างานเกี่ยวกับผู้สูงวัย โดยเฉพาะปัญหาด้านงบประมาณ   
 3.1.4 หัวข้อ “สาระส าคญัของกฤษฎกีาสมัชชาใหญข่องพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ” :              
วิทยากร  คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ   ข้อเสนอแนะ  : ดีมาก + น าไปใช้ในการเขียนแผนงานเพื่อให้เข้ากับงานสังฆมณฑลฯ  

 + สามารถด าเนนิชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดีใหม่ แบบหมูค่ณะ + การได้ฟังและศกึษาซ้ าย้ าทวนบอ่ยๆ ท าให้
 มีความเขา้ใจมากยิ่งขึน้ตามล าดับ 
   3.1.5 กิจกรรมราตรีสัมพันธ ์  น าโดย คุณพอ่ปราโมทย์ นิลเพ็ชร และทีมงาน                                                   
 ข้อเสนอแนะ  : ดี +  มโีอกาสรู้จักคุณพอ่วิทยากร จัดกิจกรรมสนุกสนาน + ได้รับความรู้จากกจิกรรม + ควรขยายเวลา
 ตามความเหมาะสม (ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามประสงค์ร่วมกนั)      

 3.1.6 คิดว่าได้รับประโยชนอ์ะไรบ้าง/ข้อเสนอแนะเร่ืองอื่นๆ   ข้อเสนอแนะ  : + ได้รับความรู้เนื้อหาสาระจาก             
คณะวิทยากร  + สร้างความสัมพนัธ์ของแต่ละเครือข่าย + หัวข้อเข้ากับยคุปัจจุบันสามารถน าไปใช้ + เสริมสร้างศรัทธา 
ทักษะเจริญชีวิตในฐานะศษิยพ์ระคริสต์ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า + ทักษะวิธีคิดในการวางแผนการด าเนินโครงการที่เกี่ยวขอ้ง
กับผู้สูงอายุ และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ + ความรู้และความสุขจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือขา่ยผู้สูงวัย + การพัฒนา
กลุ่ม/ชมรมด้วยความรัก  
  จากนัน้ ที่ประชุมพิจารณาสรุปรายงานการเงินจดัสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017 (ตามเอกสาร)                    
ดังนี้ :-  รายรับ : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ  =  128,800.00 บาท  รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายจดังานฯ =  211,507.25 บาท   
   สรุป  (รายจ่าย มากกว่า รายรับ)  =   ( 82,707. 25 ) บาท  
   มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

3.2  ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 12/2018    
   อาจารย์เชษฐ  ชาวนาแก้ว ช้ีแจงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจดังานชุมนมุผู้สูงอายฯุระดับชาต ิคร้ังที ่13/2018 โดย 
  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี (คณะกรรมการที่ปรึกษา : พระสังฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ   

 + คณะกรรมการด าเนินงาน : คุณพอ่เสนอ ด าเนนิสดวก ร่วมด้วยคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆในการเตรียมจัดงานฯ) 
 ร่วมกับ คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ  สรุปได้พอสังเขปดังนี้  
 หัวข้อ “กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย” 
 วัน-เวลา    ระหว่างวันศุกร์ที ่27 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018       
 สถานที่จดังาน   อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมทุรสงคราม    

 สถานทีพ่ัก    แบบที่ 1 ติดต่อด้วยตนเอง โรงแรม รีสอร์ต ใกล้สถานทีจ่ดังานตามเอกสาร เบอร์โทรติดต่อ โบว์ชัวร์ 
   แบบที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย สังฆมณฑลราชบุรีจัดใหพ้กัในรีสอร์ต รับได้ 300 คน   
    ผู้เข้าพักจ่ายหัวละ 100  บาท (สังฆมณฑลราชบุรี จ่ายให้หัวละ 150 บาท) ติดต่อผ่าน 
   แบบที่ 3 ไม่เสียคา่ใช้จ่าย มีจ านวนจ ากัด รับได้ประมาณ  50 คน (ติดต่อผ่านอาจารยธ์ัญญา)  

  ติดต่อสอบถาม  อาจารยธ์ัญญา ศิโรรัตน์ธญัโชค  โทร.081 299 0803 หรือ ไลน์กลุ่มกรรมการผู้สูงอายุ / ไลน์ส่วนตัว
 ผู้เข้าร่วมงานชุมนมุฯ  :   คาดว่ามีแกนน าผู้สูงอายุร่วมงานฯมากกว่า 800 คน จาก 10 สังฆมณฑล 
  ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง)  โครงการงานชุมนมุผู้สูงอายคุาทอลิกฯ คร้ังที่ 13/2018 / โครงการประกวดชมรมฯ 
 และโครงการผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอย่าง-ลูกกตัญญูต่อบพุการี ประจ าปี 2018  สรุปดังนี้  

1. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ช่วงเวลา 10.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
    และใบพรพระสันตะปาปา  ขอให้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ (ภาคถวายต่อ) หลังพธิีรับศีล  จากนัน้ตอ่ด้วยพธิีการอืน่ๆ 
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 2. ล าดับชุดการแสดงเร่ิมจาก + สังฆมณฑลอุบลราชธานี  + อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  + สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
   + สังฆมณฑลเชียงใหม่  + สังฆมณฑลอดุรธานี  + สังฆมณฑลนครสวรรรค์  + สังฆมณฑลนครราชสีมา   
   + สังฆมณฑลจนัทบุรี    + อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 

3.  จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลราชบุรี คร้ังที่ 1/2018 ในวันที่ 25 มกราคม 2018 เพื่อ 
   เตรียมจัดงานชมุนมุผู้สูงอายคุาทอลิกฯระดับชาต ิคร้ังที่ 13/2018 ขอเรียนเชิญ คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา และ  

  คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯคร้ังนี้ด้วย                                                                  
    4. ขอให้ชมรมผู้สูงอายุฯทุกสังฆมณฑล แจ้งยอดจ านวน + สมาชิกผู้สูงอายุฯที่มาร่วมงานฯ + สถานที่พักกี่คน 
    (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) + ช่ือชุดการแสดง และจ านวนผู้แสดง                     
  5. โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง (ส่งช่ือชมรมและเอกสารชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล ที่เสนอ 

   เข้าร่วมประกวดชมรมฯ ภายในสิ้นเดือนกมุภาพนัธ ์ 2018)     
6. น าเสนอรายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง-ลูกกตญัญูตอ่บุพการี ประจ าปี 2018 ให้ส่วนกลางฯ เพือ่รวบรวมรายช่ือ

    เสนอขอใบพรพระสันตะปาปา และ ใบประกาศเกียรติคุณ  (10 กุมภาพันธ์ 2018) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
 

วาระที่ 4   โครงการ “จติอาสาหาทุนช่วยงานผู้อายุ” งวดที่ 1/2018 (ตุลาคม – ธันวาคม 2017) 
              โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯที่คณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมหีน้าที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายฯุในระดับชาติและสังฆมณฑล  และหาแนวทางที่จะท าอยา่งไรเพื่อใหง้านผู้สูงอายกุ้าวหน้าและยั่งยืน 
จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลทีม่ีศกัยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ี ได้ช่วยท าให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย 

 จากนัน้ ในที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มอบ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 ให้กับส่วนกลางฯ สรุปดังนี ้:- 
รับ เงินจิตอาสาหาทนุช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1/2018 (ตุลาคม – ธันวาคม 2017) :  
  +  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   ( 30,000.00 บาท )   +  สังฆมณฑลนครสวรรค์    ( 3,000.00 บาท )  
  +  สังฆมณฑลเชียงใหม่        ( 4,050.00 บาท )  +  สังฆมณฑลนครราชสีมา ( 11,070.00 บาท ) 
  + สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ( 12,650.00 บาท ) +  สังฆมณฑลจนัทบุรี       ( 13,000.00 บาท ) 
  +  สังฆมณฑลอุบลราชธานี    ( 4,042.00 บาท ) + สังฆมณฑลราชบุรี        ( 12,656.00 บาท ) 
  + สังฆมณฑลอดุรธานี         ( 3,100.00 บาท ) +  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ     ( 4,220.00 บาท ) 
 ยอดรับเงินโครงการฯ (งวดที่ 1) รวมทั้งสิ้น  97,788.00 บาท ( เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน ) 
หากมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล จะร่วมสมทบงวดแรกเพิม่เติม ขอให้น ามามอบได้ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
คร้ังต่อไป  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 
 
 

 ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป  วันพธุที่ 21 มีนาคม 2018   ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2  ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  

 คุณพอ่วิโรจน์  นันทจินดา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 ปิดประชุมเวลา  12.15 น.    

 
     

                                                                                                   วรรณดี พร้อมแยม้  / บันทึกการประชุม 


