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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 2/2018 

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 
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. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
06.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
07.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
08. คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
10.  คุณชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
11. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
12. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
13.  คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
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.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
02.  คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
03. คุณวราภรณ์ ภู่กงทอง ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
 

เปิดการประชุมเวลา 09.15  น. 
 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ น้าสวดภาวนาร้าพึงพระวาจาพระเจ้า 
จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงโครินทร์ ฉบับที่ 1 และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
คริสตศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ข้อ 42 หน้าที่ 41 พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ  
 จากนั้น ที่ประชุมฯร่วมพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2018 
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วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล รวม 21 ท่าน 
โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ท้าหน้าที่ประธานการประชุมฯ    

 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
1. ในช่วงระหว่างนี้จนถึงปี ค.ศ.2019 พระศาสนจักรคาทอลิกฯจะมีการจัดงานฉลอง 350 ปีแห่งการ

สถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019) หากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล จัดกิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆ 
ขอให้ใช้ (เทรนด์) ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว เช่น การจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวดีให้กับ
ผู้สูงอายุ เรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบันจะได้ก้าวต่อไป  

2. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Ad Limina) ณ       
นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2018  จึงขอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ รวมพลังใน
การสวดภาวนาให้เกิดผลและรับสิ่งดีๆเพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกฯ 

 คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นนัตชัย  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
3. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018  เข้าร่วมเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการประเด็น 

การถูกเลือกปฏิบัติ ณ โรงแรมฮิพ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อจัดท้าร่าง พรบ.ห้ามเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้เปราะบาง มี 7 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ใช้ยา และ กลุ่มผู้ถูกคุมขัง  มี
เครือข่ายผู้สูงอายุภาคประชาชน เข้าร่วม 15 คน ร่วมวิเคราะห์ประเด็น :- +สวัสดิการทางสังคม +หน่วยงาน/องคก์ร 
(ปกครองท้องถิ่น) + สถานที่ท้างาน(ถูกกีดกันจากการเข้าท้างาน) +สถานบริการสุขภาพ (เลือกปฏิบัติ) +ขบวนการยุติธรรม 
+กระทรวงมหาดไทย +จัดให้ผู้สูงอายุมีสวัสดิการ (กองทุนต่างๆมากขึ้น) +การเลือกปฏิบัติ (ออกกฎหมาย/ ป้องกัน / 
นโยบาย) + บ้านาญผู้สงูอายุ (ไม่ใช่เบ้ียยังชีพ) ซึ่ง พรบ.เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้เปราะบาง จะออกเป็นกฎหมาย ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน นี้   

 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 4.  วันที่ 28 มกราคม 2018 :  ออกเยี่ยม/ร่วมงานชมุนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสงัฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 7/2018  

หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
  5.  วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี คร้ังที่ 5/2018                                      
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อดุรธาน ี

6. วันที่ 23 มีนาคม 2018 :  ขอให้ คุณธนันท์ฉาย และ คุณวีรพงค์ เป็นผู้แทนของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ 
คาทอลิกประเทศไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจ้าปี 2560  
จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
   7. ประกวดคลิปนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ (ตามเอกสาร) หากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ สนใจจดัท้าคลิปส่ง 
เข้าร่วมประกวดฯ (คลิปจบภายใน 3 นาที)  ขอให้จัดส่งภายใน 31 มีนาคม 2018      

 รายงานผลการด้าเนนิงาน/กิจกรรมงานผู้สูงอายคุาทอลิกฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี 2018               
8.1 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 

 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คร้ังที่ 2/2018 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  
    จ.สมุทรสาคร (13 มีนาคม 2018)   (แผนกิจกรรมที่ 1)  

   ออกเยี่ยมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในเขตวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6  เขต มีผู้แทนเข้าร่วม 
   ประชุมฯ 5 คร้ัง (แผนกิจกรรมที่ 2) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาต ิคร้ังที ่13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

         มีผู้เข้าร่วมฯประมาณ 800 คน (27 – 28 เมษายน 2018)   (แผนกิจกรรมที่ 4 )     
 จัดสัมมนาบุคลากรผู้ท้างานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน     

     ผู้เข้าร่วมเขตละ 20 คน ประมาณ 120 คน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2018 (แผนกิจกรรมที่ 5)  
 ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากล้าบาก ในพื้นที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่านละ 500 บาท  

       ประมาณ 200 ท่าน ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน   (แผนกิจกรรมที่ 7) 
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   ติดตามการเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งจัด  
 ขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2018  และเป็นคร้ังแรกที่จัดมอบใบเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป (แผนกิจกรรมที่ 8)     
 รวบรวมเงินออมผู้สูงอายุจากในระดับเขตวัด  ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ (แผนกิจกรรมที่ 12)   

 

8.2 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา   :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018) (แผนกิจกรรม 2) 
 จัดประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด BEC การด้าเนินการบางวัดยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสังฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูสู้งอายุ งวดที่ 2/2018   (แผนกิจกรรมที่ 13) 

 

8.3 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
 ออกเยีย่มและร่วม ประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ  

+ คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูอายุสังฆมณฑลฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทศน์เตรียมจิตใจ 
 โปรดศีลเจิมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และสัตบุรุษ ในโอกาสฉลองกลุ่มคริสตชน และเนื่องในโอกาสวันผู้ป่วยสากล                
 ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (11 กุมภาพันธ์  2018)   

 + ผู้ประสานงาน และกรรมการ  จัดตั้งกลุ่ม ที่ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง (11 มีนาคม 2018) และใน    
  วันที่ 8 เมษายน 2018 จะไปจัดตั้งกลุม่ที่ วัดนกับุญวินเซนต ์เดอปอล พุดหง นครศรีธรรมราช (แผนกิจกรรม 1)  
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ คร้ังที ่1/2018 ณ อาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาแอล (27 มกราคม 2018) (แผนกิจกรรม 2) 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018   (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 9) 

 

8.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
   ออกเยี่ยม/ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่ม 2 วัด : +วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง +วัดพระนามเยซู ชลบุรี(แผนกิจกรรมที่ 1)                                                         
   จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 7/2018 หัวข้อ“สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” ณ วัดนักบุญยอแซฟ 

พนัสนิคม จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมฯ 170 คน  (28 มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 4) 
   เตรียมจัดงานฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้น รีสอร์ท เขาสอยดาว 
    ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2018   (แผนกิจกรรมที่ 6)  
 จัดทีมออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุทีเ่จ็บป่วย/ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล้าบาก ทุกเดือน  (แผนกิจกรรมที่ 7) 

 

8.5  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 2) 
   จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล คร้ังที่ 1/2018 เพื่อพิจารณาคดัเลือก “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ                 

ลูกกตัญญูต่อบพุการี” และ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ( 27 มกราคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 5) 
 ขยายเครือข่าย(จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ) จากที่กา้หนดจัดเดือนพฤษภาคม อาจจะเล่ือนมาจดัในเดือนเมษายน ซึ่งจะน้า 

   เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ คร้ังที่ 2/2018  ในวันที่ 7 เมษายน 2018  (แผนกิจกรรมที่ 4) 
   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ งวดที่ 2/2018 รวบรวมแล้วจะโอนให้กับส่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที ่10)    

8.6   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
 คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ ลงพื้นที่จัดอบรมในหัวข้อ “LAUDATO SI ขอสรรเสริญองค์               

พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อตอบสนองนโยบายของสังฆมณฑลฯ โดยเน้นเร่ืองสุขภาพ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ณ วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง 
จ.ศรีสะเกษ มีผู้สูงอายุ แม่บ้าน-พ่อบ้าน เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมอบรมฯ โดยมี + กลุ่มเวชบุคคลฯร่วมตรวจสุขภาพ   
ให้กับผู้เข้าร่วมฯ + แบ่งปันสมณสาส์น Laudato si + เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แนะน้า
การดูแลสุขภาพ   ช่วงบ่าย ฝึกภาคปฏิบัติ เช่น การท้าปุ๋ยหมัก วิธีฉีดยาฆ่าหญ้า   (แผนกิจกรรมที่ 7) 

 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 2) 
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8.7  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  :  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ 
   จัดประชุมสามญัคณะกรรมการ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1/2018 (25 มกราคม 2018)  ณ วัดบ้านโป่ง คร้ังที่ 2/2018 ก าหนดจัด            

 วันที่ 23 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก  (แผนกิจกรรมที่ 1) 
  สนับสนนุการจดักิจกรรมวันผู้ป่วยสากล ประจ าปี 2018 (11 กุมภาพันธ์) ระดับสังฆมณฑลที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

 ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี และที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง มีการตรวจสุขภาพและรับศีลเจิมผู้ป่วย (แผนกิจกรรมที่ 13) 
  ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018 รวม 3 คร้ัง 
  คร้ังที่ 1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ที ่อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก (8 มกราคม 2018)  
 คร้ังที่ 2 ประชุมเพื่อการประชาสัมพนัธ์การจดังาน ที่ ส้านกัมิสซัง ราชบุรี  ( 6 มีนาคม 2018) 
 คร้ังที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อม ที่ ส้านักงานชมรมผู้สูงอายุ บ้านสิทธดิา  (16 มีนาคม 2018)  (แผนกิจกรรมที ่4)  

 ประชุมพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับชาติ ของสังฆมณฑลราชบุรี ที่  
ส้านักมิสซังราชบุรี โดยมี พระสังฆราช คุณพ่ออุปสังฆราช เป็นประธานการประชุมฯ (แผนกิจกรรมที่ 9) 

 เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ วัดที่จัดกจิกรรมต่อเนือ่ง +วัดนกับุญยอแซฟ บ้านโป่ง +วัดแม่พระมหาทุกข์ 
ท่าม่วง +วัดนกับุญยอหน์บอสโก ราชบุรี +วัดนกับุญเปาโลกลับใจ โพธาราม รวม 28 ราย (แผนกจิกรรมที ่11) 

 รวบรวมเงินจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ งวดแรก (ต.ค.-ธ.ค.2018) มอบให้คณะอนุกรรมการฯ  (แผนกิจกรรมที่ 15) 
 

 รายงานกิจกรรมสังฆมณฑลอุดรธานี  ท่าแร่ฯ และนครสวรรค์   
8.8  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี   กิจกรรมตามแผนงานฯ :- 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสังฆมณฑล ครั้งที ่5/2018 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อุดรธาน ีระหว่าง 

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018 กิจกรรม +การแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุฯ +ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ รพสต.   
+ นันทนาการ/เข้าสูก่ารเป็นศิษย์พระคริสต์ของผู้สูงอายุ +สุขภาพดีต้องสร้างระเบียบการกิน นอน และ ออกกา้ลังกาย  
+ ผู้สูงอายุพบปะกับประธานคณะอนกุรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ + คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลฯ เป็น   
   ประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ (แผนกิจกรรมที ่4)  

 ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิคร้ังที ่13/2018 และร่วมแสดงบนเวที “ด้วยพลังศรัทธาพาสขุใจ” ผู้แสดงรวม 
12 คน มีผู้ร่วมงานฯ ประมาณ 50 คน (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 

8.9  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลทา่แร่ฯ  กิจกรรมตามแผนงานฯ :-  
 ออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ให้ก้าลังใจ และประสานงานขออุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุระดับวัด (แผนกิจกรรมที ่6) 
 ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิคร้ังที ่13/2018  และร่วมแสดงบนเวที “พิณแคนแดนสกล” ผู้แสดงรวม 21 คน 

มีผู้ร่วมงานฯ ประมาณ 50 คน (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
8.10 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลนครสวรรค์  กิจกรรมตามแผนงานฯ :-  
 ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิคร้ังที ่13/2018 และร่วมแสดงบนเวที “ต้นตระกูลไทย“ รวม 21 คน                        

มีผู้ร่วมงานฯ ประมาณ 80 คน (27 - 28 เมษายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 
 

 คุณพอ่ไพรัช ให้ขอ้คดิ + แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลจัดท้าเชิงระบบการบริหารจัดการแบบทันสมัย 
ถูกต้อง รายงานตามกรอบ มีแผนและทิศทางงานที่ชัดเจน  + มกีารท้างานร่วมกับหลายเครือข่าย เช่น การประชุมของหลาย
หน่วยงานจัดชนกัน จึงควรเสนอให้หน่วยงาน/แผนกอืน่ๆที่เรามสี่วนเป็นกรรมการ ได้ก้าหนดวันประชุม/event ให้ตรงกัน 
และท้ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อประหยัดงบประมาณ  (บูรณาการงานร่วมกัน) + โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุฯ 
(เงินออมวันละบาท) งวดแรกส่งมอบเดือนมกราคม งวดสองต้นเดือนเมษายน  ซึ่งมีหลายกลุ่มและมีวิธีการเก็บเงินออมที่
แตกต่างกันในแต่ละสังฆมณฑลฯ  (ขอให้ส่งมอบตามที่กา้หนดไว้) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



5 
 

 
 
 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่2/2018 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่2/2018 และขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม :- 
 หน้า 7  หัวข้อ 3.2  คร้ังที่ 12/2018  แก้ไขเป็น   คร้ังที่ 13/2018 
       เพิ่มเติม    ช่ือ คุณชัยรัตน์  ศรีสุวรรณ  ลาประชุม  

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่2/2018  
 

วาระที ่3  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง  
   3.1  รายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดบัชาติ ครั้งที ่13/2018  
    อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ช้ีแจงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาต ิคร้ังที่ 13/2018  
และขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการและก้าหนดการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ  สรุปได้ดังนี้ :-  
+ 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 รีสอรท์ ใกล้สถานทีจ่ัดงาน (ตามเอกสาร)  

  แบบที่ 2   บ้านสวนทรายรีสอร์ท  (ผู้เข้าพกัจ่าย 100  บาท/คน สังฆมณฑลราชบุรี สมทบให้ 150 บาท/คน)   
                           รับได้ประมาณ 300 คน (แสดงความประสงค์จองทีพ่ัก ติดตอ่ผ่าน ไลน์กลุ่มกรรมการผู้สูงอายุ) 
  + ผู้เข้าร่วมงานฯ  :  ประมาณ 1,800 – 2,000 คน  จาก 10 สังฆมณฑล 
  + ติดต่อสอบถาม  :  อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค  โทร.081 299 0803 หรือ ไลนก์ลุ่มกรรมการผู้สูงอายุ / ไลน์ส่วนตัว 

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล แจ้งจ้านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายฯุ และช่ือชุดการแสดง ดังนี ้
 

1. สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี ผู้เข้าร่วมฯ  53  คน 
    การแสดงชุด “อุบลราชธานีศรีวนาลัย”  ผู้แสดง 20 คน 

2. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ผู้เข้าร่วมฯ  800 คน       
    การแสดงชุด “นักโทษ นกับุญ”  ผู้แสดง 20 คน 

3. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี ผู้เข้าร่วมฯ 80  คน 
    การแสดงชุด “ระบ้าบาติก”   ผู้แสดง 8 คน 

4. สังฆมณฑลเชียงใหม ่  ผู้เข้าร่วมฯ   38  คน 
    การแสดงชุด “งามแต้แม่ปิง”  ผู้แสดง 10 คน 

5. สังฆมณฑลอุดรธาน ีผู้เข้าร่วมฯ  55   คน 
    การแสดงชุด “ด้วยพลังศรทัธาพาสุขใจ” ผู้แสดง 12 คน 

6. สังฆมณฑลนครสวรรค์  ผู้เข้าร่วมฯ  80   คน 
    การแสดงชุด “ต้นตระกูลไทย” ผู้แสดง 21 คน 

7. สังฆมณฑลนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมฯ 122  คน 
    การแสดงชุด “อุปมาเร่ืองหญิงสาว 10 คน” ผู้แสดง 10 คน 

8. สังฆมณฑลจันทบุรี  ผู้เข้าร่วมฯ  170  คน การแสดงชุด 
    “ความเช่ือของหญิงตกเลือด” ผู้แสดง 20 คน 

9. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   ผู้เข้าร่วมฯ  50  คน            
    การแสดงชุด “พิณแคนแดนสกล”  ผู้แสดง 15 คน 

10. สังฆมณฑลราชบุรี ผู้เข้าร่วมฯประมาณ  400 คน 
     การแสดงชุด “ระบ าดอกบัวราชบุรี”  ผู้แสดง 9 คน 

   

    ที่ประชุมเสนอให้ทางส่วนกลางฯจดัท้าแบบสอบถามส่งใหก้ับผู้ประสานงานของแต่ละสังฆมณฑลฯ เพือ่แจ้งให้เครือขา่ย           
ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล รับทราบ และขอความร่วมมือตอบรับกลับทางไลนก์รรมการผู้สูงอายุ ดังนี้ :- 
1.  ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลที่ประสงค์จะให้เจ้าภาพฯจัดเตรียมสถานที่พัก ณ บ้านสวนทรายรีสอร์ท ขอให้ระบุจ้านวน 
 ผู้ขอจองที่พัก โดยแยกเป็น พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ชาย และ หญิง จ้านวนกี่คน  (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2018)  
2.  พระสงฆ์/ ซิสเตอร์/ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ ทางสังฆมณฑลราชบุรีจัดเตรียมสถานที่พัก ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท  
3. ผู้รับผิดชอบการแสดงแต่ละสังฆมณฑล จดัส่งแผ่น CD เฉพาะเพลงที่จะใช้ประกอบการแสดงให้กบัผู้รับผิดชอบโดยตรง   
4. การจัดเตรียมของช้าร่วย จะมอบให้ตามจ้านวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯที่แจ้งมาให้ทราบ (ผู้แทน 1 ท่าน เป็นผู้รับ)  
  คุณพ่อไพรัช เสนอให้จัดบอร์ดโรงเรียนผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อการบูรณาการสถาบันฆราวาส และเป็นตัวอย่าง

ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการจัดหลักสูตร หรือ CD วิชาที่จัดสอนให้กับผู้สูงอายุได้มเีก็บไว้ตามวัด  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.2   รับทราบและรับรองรายช่ือ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ปี 2018 (ตามเอกสาร) 
               คณะกรรมการพิจารณารายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับชาติ ประจ้าปี 2018  
รวม 34 ท่าน และผู้ท้าคุณประโยชน์ต่อพระศาสนจักร 1 ท่าน รวมจ้านวน 35 ท่าน ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก      
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ รับใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส ในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯคร้ังที่ 
13/2018  ณ วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม   

 มติที่ประชุม    รับรองรายช่ือผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจ าปี ค.ศ.2018   
 

 3.3  โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างประจ าปี ค.ศ 2018    

  ที่ประชุมขอให้ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังชมรมผู้สูงอายุใน
เขตวัดต่างๆ เพื่อจัดส่งชมรมผู้สูงอายุฯเข้าร่วมประกวด ซึ่งขณะนี้แจ้งความจ้านงค์ทีจ่ะส่งเขา้ประกวด คือ สโมสรผู้สูงอายุ
เซนต์หลุยส์ และอยู่ระหว่างจัดเตรียม-ส่งเอกสาร คือ ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร บุรีรัมย์ และชมรม
ผู้สูงอายุวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา หากมีชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯสนใจส่งเข้าประกวดเพิ่มเติม ขอให้
ด้าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับคณะอนุกรรมการฯพิจาณาภายในสิ้นเดือนมีนาคม นี้    
 3.4  รายงานการเงิน “ จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1/2018    
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.2017)  :-  

สังฆมณฑล จ้านวนเงิน สังฆมณฑล จ้านวนเงิน 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

        มอบเพิ่มงวดแรก 
30,000.00 

25,430.00 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 4,220.00 

สังฆมณฑลราชบุรี 12,656.00 สังฆมณฑลจันทบุรี   13,000.00 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 4,050.00 สังฆมณฑลนครสวรรค์ 3,000.00 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  12,650.00 สังฆมณฑลนครราชสีมา 11,070.00 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 4,042.00 สังฆมณฑลอุดรธานี  3,100.00 

   รวมเงินโครงการฯ งวดที่ 1  (หน่ึงแสนสองหม่ืนสามพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 123,218.00 
 

 จากนั้น ผู้แทนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2017) 
เพิ่มเติม 25,430.00 บาท และผู้แทนจากสังฆมณฑลนครราชสีมา มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุใน 
งวดที่ 2 ( ม.ค. – มี.ค.2018)  จ้านวน 13,000 บาท / อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก จ้านวน 50,000.00 บาท          

 ทางส่วนกลางฯจึงขอให้ผู้ประสานงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ได้รวบรวมเงินออมงวดที่ 
2/2018 ( ม.ค. - มี.ค.2018) ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อน้าไปจัดสรร + 40% ให้เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ
ระดับชาติ + 30% ใช้ส้าหรับการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ และอีก 30%  คืนส่งกลับให้กับ 
สังฆมณฑลฯเพื่อใช้ในกิจการผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ      

 มติที่ประชุม รับทราบ         

ตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุ ก้าหนดจดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ 3/2018 ใน วันพธุที่ 20 มิถุนายน 2018 

ตั้งแตเ่วลา  09.00 – 12.00  น.  ณ ห้องประชุมช้ัน  2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ     
คุณพอ่รังสันต์ วงอาษา  น้าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
ปิดประชุมเวลา  13.10  น.    

                                                                                                  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ตรวจทาน   
                                                     วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน                       


