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รายงานการประชมุ 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ คร ัง้ที ่3/2018 

วนัพธุที ่20 มถิุนายน 2018 
ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
01.  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
02. คณุพอ่ชยัวฒัน์ นําสยุ จติตาภบิาล ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
03. ซสิเตอรน์นัทดิา ศรหีาบุญยงั ผูช้่วยจติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
04.  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
05. คณุสอางค ์ สรุพฒัน์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
06. คณุสธุดิา พรหมภกัด ี ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
07.  คณุวรีพงค ์ ธาราศลิป์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
08. คณุวรีะ ธาราสงิห ์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
09. อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
10.  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
11. คณุวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
12.  คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
13. คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
14. คณุสมชาย กจินิตยช์วี ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
15. คณุเดชาธร พว่งแกว้ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 1  
16. คณุสทุศัน์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 2 
17. คณุธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 3 
18.  คณุชาตร ี เอีย้พนิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
19.  คณุวรรณด ี พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั 
ลาประชุม 
01.  คณุพอ่ไพรชั     ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  
02. คณุน้อมจติร สบืสายหาญ ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
03. คณุวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธานี 
04. คณุนภชนก สรุยิชยักุล ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา  
05. พนัเอกปราโมทย์ หน่ึงน้ําใจ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 4 
06. คณุวงศศ์กัดิ ์ องักรูสทุธพินัธ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 5 
 

เปิดการประชุมเวลา  09.00  น. 
 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ นําสวดภาวนา ราํพงึไตร่ตรองพระวาจา 

จากจดหมายนกับุญเปาโลถงึชาวฟิลปิปี ในบทบาทของฆราวาสและครสิตชนทีข่อใหเ้รารบัคาํสอนทีด่ีๆ  ตรงกบัสายงาน
ทีร่บัผดิชอบ โดยเฉพาะพี่น้องยากจน ผูป้่วยตดิบ้าน-ตดิเตยีง และจากบทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเขา้ใจ รกั และ
ดาํเนินชวีติตามกฤษฏกีาสมชัชาใหญ่ ค.ศ.2015 พรอ้มกล่าวตอ้นรบั คุณพ่อชยัวฒัน์ นําสุย จติตาภบิาล ชมรมผูส้งูอายุ
คาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง และคณะอนุกรรมการฯทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมฯ   
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  จากนัน้ ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ รว่มพจิารณาวาระการประชุมฯ ครัง้ที ่4/2018 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่  
  1.1 พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย จดัพธิีฉลองการสถาปนาสงัฆมณฑลเชียงราย พิธีบวช
พระสงัฆราช ยอแซฟ วุฒเิลศิ แห่ลอ้ม และเปิดเตรยีมฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม ในวนัเสารท์ี ่7 กรกฎาคม ค.ศ.2018 ณ 
หอประชุมมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย ขอเชญิชมรม/กลุ่มผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล ไดเ้ขา้รว่มในพธิดีงักล่าว 

  1.2 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ รว่มกบั ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีจดังาน 
ชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  หวัขอ้ “กจิเมตตา ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ ผูส้งูวยั” เมือ่วนัที ่27 - 28  
เมษายน 2018 ทีผ่า่นมา  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม การจดังานชุมนุมฯ 

ครัง้นี้ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์มพีระสงฆ ์นกับวชชาย/หญงิ กลุ่มผูส้งูอายุจากทกุสงัฆมณฑล ไปรว่มงานฯ > 2,000 คน  
 คณุธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั รายงานสรปุสาระสาํคญัจากการเป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุมฯ 

 1.3  เมื่อวนัที ่ 8 พฤษภาคม 2018  เขา้ร่วมประชุมฯเพื่อความรูค้วามเขา้ใจสทิธหิลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิใหก้บัภาคประชาชนกลุ่มผูส้งูอายุ จดัโดย สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ณ โรงแรมเซน็ทรา 
บายเซน็ทาราศนูยร์าชการฯ แจง้วฒันะ กรงุเทพฯ มสีมาชกิเครอืข่ายพลงัผูส้งูวยัเขา้ร่วมประชุมฯ 36 คน เรื่องน่ารูใ้นการ
ใช้สทิธบิรกิาร 1.สทิธปิระกนัสงัคม 2.สทิธขิา้ราชการ 3.สทิธปิระกนัสุขภาพ + สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ (สทิธบิตัรทอง) 
คอื สทิธ ิ30 บาท = หลกัประกนัสุขภาพ = บตัรทอง (3 ชื่อน้ีคอืสทิธเิดยีวกนั) สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ คอื สทิธกิาร
รกัษาพยาบาลทีค่นไทยพงึไดร้บัตามกฎหมาย รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่นๆในการเขา้รบับรกิารสาธารณสุขในหน่วยบรกิาร
ทีร่่วมโครงการ (สายด่วน สปสช.1330) + ผูม้สีทิธริบัหลกัประกนัสุขภาพ คอื คนไทยทุกคนที่มเีลขประจําตวัประชาชน   
13 หลกั (ไมม่สีทิธปิระกนัสงัคม หรอืสทิธขิา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลอย่างอื่นทีร่ฐั
จดัให)้ โดยขอใหใ้ช้สทิธทิีห่น่วยบรกิารสาธารณสุขที่หน่วยบรกิารประจําหรอืโรงพยาบาลตามสทิธกิ่อนทุกครัง้  + สทิธิ
ประกนัสุขภาพครอบคลุมบรกิารสาธารณสุข ตัง้แต่การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ + โรคค่าใช้จ่ายสูง ( โรคมะเรง็ ไตวาย หวัใจ เอดส์ หลอดเลือดสมอง) กใ็หก้ารดูแลรกัษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง และไดร้่วมลงชื่อในนามเครอืข่ายชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิแห่งประเทศไทย เรื่องรณรงคย์กเลกิสารเคมใีนการฆ่า
หญา้ ฆา่แมลง ในเวทดีงักล่าวดว้ย 

 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลฯ รายงานการดาํเนินงานผูส้งูอายุในช่วงทีผ่า่นมา 

 1.4 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ    
 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  ครัง้ที ่3/2561 ณ ศูนยฝึ์กอบรม 

งานอภบิาลบา้นผูห้ว่าน สามพราน จ.นครปฐม ( 26 พฤษภาคม 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2561 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2  

ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก 

จ.สมทุรสงคราม สมาชกิชมรมผูส้งูอายุระดบัเขต 6 เขต รว่มงานฯ > 800 คน  (แผนกจิกรรมที ่4) 
 จดัโครงการสมัมนาบุคลากรผูท้าํงานผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ณ ศูนยฝึ์กอบรม 

งานอภบิาลบา้นผูห้ว่าน สามพราน จ.นครปฐม มบีุคลากรเขา้รว่มจากเขตวดัต่างๆ (พระสงฆ ์เจา้หน้าที ่อาสาสมคัร
และผูส้งูอาย)ุ รวม 95 คน  ( 24 - 26 พฤษภาคม 2018 )    (แผนกจิกรรมที ่5) 

 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ ปี 2018 รวม 165,430 บาท ขอความ 
ร่วมมือจากประธานชมรมผู้สูงอายุฯระดบัเขต ในการรวบรายชื่อผู้เข้าร่วมสมทบโครงการฯ ขณะน้ีเขต 4 กําลัง
ดาํเนินการฯรว่มงาน (แผนกจิกรรมที ่12) 
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    โครงการ/กจิกรรมต่อไป : จดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ในวนัเสารท์ี่ 21 กรกฎาคม 
 2018 ณ วดันกับุญเปโตร สามพราน เรยีนเชญิ พระคารด์นิลั ไมเคิล้ มชียั กจิบุญช ูเป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ 

หลงับทภาวนามพีธิโีปรดศลีเจมิแก่ผูส้งูอายุ พธิมีอบเกยีรตบิตัรผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง / ลกูกตญัญตู่อบุพการ ีและ
เกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูส้งูอายุ 90 ปีจากทกุเขตฯ   การจดังานครัง้นี้คาดวา่มผีูม้ารว่มงาน > 50 คน   

1.5  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง   
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก     

จ.สมทุรสงคราม  มผีูไ้ปรว่มงานฯ  50 คน  (27-28 เมษายน 2018)   (แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล ครัง้ที ่1/2018  ณ หอ้งประชุม ศนูยอ์ภบิาล 

อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ มคีณะกรรมการจากหมูบ่า้นต่างๆเขา้รว่มประชุม 25 คน (9 มนีาคม 2018) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 รว่มงานประเมนิกลุ่มผูส้งูอายุบา้นชา้งมิง่ ณ ศาลาประชาคมบา้นชา้งมิง่ ต.ชา้งมิง่ อ.พรรณานิคม   

จ.สกลนคร  ( 21 มนีาคม 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่6) 
 รว่มกบัคณะกรรมการผูส้งูอายุบา้นนาโพธิ ์ออกเยีย่มผูส้งูอายุและผูป้ว่ย ทีบ่า้นนาโพธิ ์ต.นาโพธิ ์  

อ.กุสมุาลย ์ จ.สกลนคร  จาํนวน  7  คน ( 20 พฤษภาคม 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่7) 
1.6  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา  

 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2  
ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 

 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก     
จ.สมทุรสงคราม  ชมรมผูส้งูอายุวดัแมพ่ระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (วดัโคกปราสาท/ปราสาทพร) รบัโล่ชมรม
ผูส้งูอายุดเีดน่ ประจาํปี 2018  มผีูไ้ปรว่มงานฯ 115 คน  (27-28 เมษายน 2018)   (แผนกจิกรรมที ่2) 

 รว่มประชุมกบัชมรมผูส้งูอายุวดัแมพ่ระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท/ปราสาทพร) ม ี

ผูส้งูอายุเขา้ร่วมประชุม 30 คน ( 12 มถิุนายน 2018 ) / ลงพืน้ทีอ่อกเยี่ยมกลุ่มผูส้งูอายุ ผูป้่วย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ที่
วดันกับุญยอแซฟกรรมกรหนองหา่ง  ( 13 มถิุนายน 2018 ) / ลงเยีย่มและประชุมรว่มกบักรรมการวดันกับุญยอแซฟ 

ไทรทม ( 14 มถิุนายน 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่8) 
 ก่อตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายุ ดาํเนินการจดัตัง้แหง่แรก ทีว่ดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง (วดัปากช่อง) 

คณะกรรมการฯกําลงัติดตามความก้าวหน้า และจดัตัง้แห่งที่สอง ที่วดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน          
(วดัโคกปราสาท/ปราสาทพร) คณะกรรมการวดัมกีารปรกึษาหารอืรว่มกนัจดัตัง้ (แผนกจิกรรมที ่10) 

 ชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั รว่มจดังานผูส้งูอายุแหง่ชาต ิเพือ่สบืสานวฒันธรรมดงีาม (แผนกจิกรรมที ่11)  
 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทนุฯ ประจาํปี 2018 รวม 24,070 บาท (แผนกจิกรรมที ่13) 
 ประชาสมัพนัธข์า่วสาร/ภาพกจิกรรมงานผูส้งูอายุใน Website ของสงัฆมณฑล (แผนกจิกรรมที ่15) 

โครงการ/กจิกรรมต่อไป :  วนัที ่26 มถิุนายน 2018  จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล  
ครัง้ที ่3/2018  ณ สาํนกัมสิซงันครราชสมีา  

1.7 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2  

ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก     

จ.สมุทรสงคราม  มคีุณพ่อจิตตาภิบาล ซิสเตอร์ และกลุ่มผู้สูงอายุจาก 18 ชมรมฯ รวม 49 คน ไปร่วมงานฯรวม              
51 คน  (27-28 เมษายน 2018)   (แผนกจิกรรมที ่2) 

 ชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั รว่มจดังานผูส้งูอายุแหง่ชาต ิ(วนัสงกรานต)์  (แผนกจิกรรมที ่8)   
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 ชมรมผูส้งูอายุระวดัแต่ละชมรมออกเยีย่มผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูย้ากไร ้รวม 10 ชมรมฯ (แผนกจิกรรมที ่9) 
 จดัพมิพจ์ดหมายขา่วสว่นลางฯใหแ้ต่ละชมรมฯ และวางไวท้ีม่สิซงั โดยมฝีา่ยสือ่ของสงัฆมณฑลจดัทาํ 

จดหมายขา่วของมสิซงัอุบลราชธานี   (แผนกจิกรรมที ่11) 
1.8  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 

 ประชุมคณะกรรมการสงัฆมณฑล ครัง้ที ่1/2018  ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล มปีระเดน็ทีส่าํคญั   
  1)โลโกร้ะดบัสงัฆมณฑลขององคก์รฆราวาส แผนกผูส้งูอายุ 2)โครงการ/งบประมาณของแผนกผูส้งูอายุ ปี 2018  

   ไดร้บัการอนุมตัโิดยหลกัการ ( 26 มนีาคม 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่2)   
  จดักจิกรรมงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัเขต เขตแมพ่ระประจกัษ์ลรูด์ ณ วดัแมพ่ระประจกัษ์ลรูด์  หาดใหญ ่

 จํานวนผูร้่วมกจิกรรม 54 คน กจิกรรมที่จดัม ีอบรม"ศษิย์พระครสิต์เจรญิชวีติ ประกาศข่าวดใีหม” และ"การ
 แบ่งปนัพระวาจา" เฝ้าศลีมหาสนิท แกบ้าป พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ (16 มถิุนายน 2018) (แผนกจิกรรมที ่4)  
  ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป้ว่ยตดิบา้น-ตดิเตยีง ทีอ่าสนวหิารฯ วดัอคัเทวดามคีาแอล สมหวงั(แผนกจิกรรมที ่7) 
  รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก 

  จ.สมทุรสงคราม  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  96 คน  ( 27 – 28 เมษายน 2018 )    (แผนกจิกรรมที ่8)  
1.9 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี  

  คณะกรรมการผูส้งูอายุ จดัออกเยีย่มเครอืขา่ยผูส้งูอายุ แขวงปราจนี ในงานชุมนุมผูส้งูอายุแขวงปราจนีบุรี  
โอกาสวนัสงกรานต์ วนัครอบครวั และวนัผูส้งูอายุโดย วดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา เป็น เจา้ภาพฯ และมกีลุ่มผูส้งูอายุ
ระดบัวดัทกุวดั รว่มจดักจิกรรมวนัเทดิทนูผูส้งูอายุ ( 13 - 14 เมษายน 2018)    (แผนกจิกรรมที ่5) 

  ฟ้ืนฟูจติใจและประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2018 ณ เดอ เนเชอรลั การเ์ด้น 
 รสีอร์ท เขาสอยดาว อ.โป่งน้ําร้อน จ.จนัทบุรี เพื่อ + ประเมนิงานผู้สูงอายุ ปี 2017 ระดบัวดั/สงัฆมณฑล                 
 + รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 +เตรยีมงานชุมนุมผูส้งูอายุฯวดัศรรีาชา เรยีนเชญิ
 คุณพ่อสมคัร เจง็สบืสนัต์ แบ่งปนั “ความคาดหวงัของพระศาสนจกัรต่อผูส้งูวยั” และร่วมยนิด ี50 ปีชวีติสงฆ ์            
 ( 10 –11 พฤษภาคม  2018 )  (แผนกจิกรรมที ่6) 
 สมาชกิกลุ่มผูส้งูอายุระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑล ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป้ว่ยฯลฯ ประจาํทุกเดอืน (แผนกจิกรรมที ่7)  
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม  

 มคีณุพอ่จติตาภบิาล  สมาชกิกลุ่มผูส้งูอายุรว่มงานฯ 170 คน  (27-28 เมษายน 2018)   (แผนกจิกรรมที ่8) 
 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 ศนูยอ์ภบิาล 

คามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่9) 
โครงการ/กจิกรรมต่อไป :  วนัที ่30 มถิุนายน 2018  กลุ่มชมรมผูส้งูอายุแต่ละวดัในแขวงสระแกว้ จดังาน 

 ชุมนุมผูส้งูอายุ ระดบัแขวง ทีว่ดันกับุญเบเนดกิต ์เขา่ฉกรรจ ์จ.สระแกว้  
1.10 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ 

 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 ศนูยอ์ภบิาล 
คามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 

 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม  
 มคีณุพอ่จติตาภบิาล  สมาชกิกลุ่มผูส้งูอายุ 6 วดั รว่มงานฯ 57 คน  (27-28 เมษายน 2018)  (แผนกจิกรรมที ่2) 
 ขยายกลุ่มผูส้งูอายุวดันกับุญมทัธวิ บา้นแมเ่ตีย๋ ต.ทา่ผาปุ้ม อ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่อ่งสอน และจดัตัง้คณะกรรมการ 

 อาสาสมคัรเพือ่ช่วยเหลอืดแูลผูส้งูอายุ พรอ้มรดน้ําดาํหวัขอพรผูส้งูอายุ ( 15 เมษายน 2018) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2018 ณ ศนูยส์งัฆมณฑลเชยีงใหม่  เพือ่ตดิตามแผน

กจิกรรมทีไ่ดว้างไว ้ ปรกึษาการจดักจิกรรมชุมนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่และตดิตามสมาชกิทีจ่ะไป  
รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ( 7 เมษายน 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่5) 



5 
 

 
 

 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล ประจาํปี 2018 กาํหนดจดังานฯ วนัที ่27-28 กรกฎาคม 2018 แต่ขอ
เลื่อนจดัในวนัที ่28 – 29 กนัยายน 2018   (แผนกจิกรรมที ่6) 

 สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีรดน้ําดาํหวัผูส้งูอายุ (วนัสงกรานต)์ และรณรงคใ์หท้กุกลุ่ม/ชมรมจดักจิกรรมระดบัวดั  
โดยมบีางกลุ่มทีต่วัแทนกรรมการไปเขา้รว่มฯ  (แผนกจิกรรมที ่8) 

 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ งวดที ่2/2018 รวม 3,600.00 บาท (แผนกจิกรรมที ่10) 
 สง่ใหก้ลุ่มผูส้งูอายุจดัทาํทะเบยีนผูส้งูอายุในวดัของตนเองใหเ้ป็นปจัจุบนั (แผนกจิกรรมที ่11) 
 จดัพมิพ ์Newsletter ไปวางยงัศนูยส์งัฆมณฑล/แจกชมรมผูส้งูอายุฯทีไ่มม่เีครือ่งมอื (แผนกจิกรรมที ่12 

1.11 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ี 
 จดัประชุมสามญัคณะกรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการจดังานวนัชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่2/2018  

เพือ่เตรยีมการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13  ( 23 มนีาคม 2018 )  และ จดัประชุมสรปุประมวล             
ความพรอ้ม จดัเตรยีมของทีร่ะลกึ และจดัเตรยีมสถานทีจ่ดังานการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13   
 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก  ( 21 เมษายน 2018 )  ((แผนกจิกรรมที ่1)  

 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม   
มผีูส้งูอายุและสตับุรษุเขา้รว่มงาน > 2,200 คน (จากสงัฆมณฑลต่างๆ 1,580 คน สงัฆมณฑลราชบุร ี620 คน  
พระสงฆ ์นกับวช 36 ทา่น ซสิเตอร ์8 ทา่น) โดยม ีพระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีเป็นประธานเปิดงานฯ  
พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ มอบใบประกาศเกยีรตคิณุ  
ใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ แก่ลกูกตญัญตู่อบุพการ ีผูส้งูอายุตวัอย่างระดบัชาต ิจาํนวน 35 คน และผูท้าํ 
คณุประโยชน์แก่พระศาสนจกัรและสงัคม 1 คน กจิกรรมภายในงานอาท ิการตรวจสขุภาพ แก่ผูม้ารว่มงานโดย 
กลุ่มเวชบุคคลจากสว่นกลางและสงัฆมณฑลราชบุร ีการแสดงบนเวทขีองแต่ละสงัฆมณฑล การจดันิทรรศการ  
ผลงานของผูส้งูอายุและลกูกตญัญ ูตวัอย่างการจาํหน่ายสนิคา้ ผลติภณัฑข์องต่างสงัฆมณพล และการรบัประทาน 
อาหารรว่มกนั  ( แผนกจิกรรมที ่4 ) 

 สรปุประเมนิผลโครงการ/กจิกรรม/งานของสงัฆมณฑลราชบุร ีประจาํปี 2018 (พฤษภาคม 2017 – เมษายน 2018) 
เสนอต่อคณุพอ่จติตาธกิารชมรมฯ ( 18 พฤษภาคม 2018)   ( แผนกจิกรรมที ่7 ) 

 ออกเยีย่มเยยีนผูเ้จบ็ปว่ย/ผูย้ากไร ้ฯลฯ วดัราชบุร ี15 ราย วดัทา่มว่ง 12 ราย วดัโพธารม 2 ราย วดับา้นโปง่  
15 ราย วดักาญจนบุร ี2 และวดัเพลง 2 ราย อาหารรว่มกนั  ( แผนกจิกรรมที ่9 ) 

 กจิกรรมวนัผูส้งูอายุระดบัชาต ิ(วนัสงกรานต)์ สนบัสนุนขอความรว่มมอืคณุพอ่ เจา้อาวาส สภาอภบิาลวดั ชมรม 
เครอืขา่ยจกักจิกรรมรดน้ําดาํหวัขอพรผูส้งูอายุ พระสงฆ ์นกับวช ทกุวดั 18 กลุ่มเครอืขา่ย( แผนกจิกรรมที ่12)  

 จดัทาํจดหมายขา่วฉบบัที ่1/2018 (ม.ค. - เม.ย.2018) แจกในงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาตคิรัง้ที ่13 จาํนวน 150  
ฉบบั แจกหน่วยงาน วดั โรงเรยีน และสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ 150 ฉบบั สาํเนาสง่ทาง Email หน่วยงานต่างๆ  
ประมาณ 100 ฉบบั ( แผนกจิกรรมที ่15) 

 

1.12  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์  
 ออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายฯุระดบัวดั ในโอกาสฉลองวดัเขตสงัฆมณฑลนครสวรรค์ ( แผนกจิกรรมที ่1) 
 เขา้รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  ( แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดัสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสงัฆมณฑล ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา นครสวรรค ์กาํหนดจดัขึน้ 

ระหวา่งวนัที ่13 – 14 ตุลาคม 2018  ( แผนกจิกรรมที ่3) 
 ออกเยีย่มผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูย้ากไรใ้นเขตวดัทุกชมรม มบีนัทกึขอ้มลูดา้นสุขภาพฯ ( แผนกจิกรรมที ่5) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม   

สมาชกิเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุรว่มงานฯ จาํนวน 91 คน  ( แผนกจิกรรมที ่8) 
 เงนิจติอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผูส้งูอาย ุจดัเกบ็เงนิออมเฉพาะกลุ่ม/ชมรมเขตภาคกลาง ( แผนกจิกรรมที ่9) 
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1.13  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธานี    (สง่รายงานกจิกรรม) 

 ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโพนสงู จดังานวนัผูส้งูอายุแหง่ชาติ 
มผีูส้งูอายุรว่มงานทัง้สิน้ 180 คน ( 13 เมษายน 2018 )   ( แผนกจิกรรมที ่3) 

 ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู จดักจิกรรมดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ + รบัคณะทีม่าขอศกึษาดงูานจาก 
เทศบาลช่องแมว จ.นครราชสมีา จาํนวน 150 คน ( 2 มนีาคม 2018) + จดัโครงการหลกัสตูรการดแูลผูส้งูอายุ  
กระทรวงศกึษาธกิาร หลกัสตูร 70 ชัว่โมง ผูเ้ขา้รว่ม 56 คน (5 - 16 มนีาคม 2018) + จดัโครงการผูส้งูอายุสดใส  
ดว้ยดนตรไีทยพืน้บา้น มผีูส้งูอายุรว่มกจิกรรม 150 คน (18 พฤษภาคม 2018) + โครงการอบรมฝึกอาชพี 
จกัรสานจากเสน้พลาสตกิสาํหรบัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ผูเ้ขา้รว่ม 50 คน (24 พฤษภาคม 2018)  
+ รบัคณะประเมนิจากกระทรวงวสาธารณสขุ เขต 8 หวัขอ้ ความต่อเนื่องของงาน ความยัง่ยนื ลากรบรูณาการ 
ทศิทางเดยีวกนั (28 พฤษภาคม 2018)  ( แผนกจิกรรมที ่9)   

 ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี  รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ  
บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม  มผีูส้งูอายุรว่มงานฯ จาํนวน 55 คน  ( แผนกจิกรรมที ่8)    
 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แสดงความคดิเหน็การจดักจิกรรมตามแผนปฏบิตังิาน 

 ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 
   1. ชมรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล สว่นใหญ่มแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  
   2. การจดักจิกรรมผูส้งูอายุในระดบัสงัฆมณฑลในแต่ละครัง้ หากจดัเสรจ็แลว้ควรมกีารประเมนิผลเพือ่ 
    รบัทราบปญัหา/อุปสรรค เกดิความชดัเจน ตดิตามงานงา่ย เพือ่จุดมุง่หมายแผนงานผูส้งูอายุฯ และ 
    กฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ ค.ศ.2015 “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่” พระศาสนจกัรคาทอลกิฯ  
  3. กจิกรรมออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ ขอใหค้ณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑล 
    จดัทมีออกเยีย่มเพือ่สรา้งขวญัและกําลงัใจ ซึ่งปจัจุบนักลุ่มผูส้งูอายุมบีทบาทในกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ 

  มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 

 วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 2/2018 
  ทีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2018  และขอใหเ้พิม่เตมิ/แกไ้ข :   

  หน้า 2  ขอ้ 3    บรรทดัที ่14  กลุ่มผูใ้ชย้าและกลุ่มผูถ้กูคมุขงั  แกไ้ขเป็น  กลุ่มผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์
  หน้า 3  ขอ้ 8.1  บรรทดัที ่ 2  มอบใบเชดิชเูกยีรตใิหผู้ส้งูอายุ 90 ปีขึน้ไป... เพิม่ 

       มอบใบเชดิชเูกยีรตใิหผู้ส้งูอายุ 90 ปีขึน้ไป ในงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ  
  มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๐ 

 

วาระท่ี 3  ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง  
 3.1 ประเมนิผลการจดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาติ ครัง้ที ่13/2018 (สรปุจากแบบสอบถาม)  

+  สถานที ่ สถานที่กวา้งขวา้ง สะดวกสบาย ที่ผูส้งูอายุประทบัใจ   + การต้อนรบัจากเจา้ภาพฯ  ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดี
จากเจา้ภาพเป็นภาพทีด่แูลว้อบอุ่น  +  การแสดงจากเจา้ภาพ  การแสดง สวยงาม สง่า มกีารนําประวตัขิองสงัฆมณฑล มา
ใชใ้นการแสดง +  กจิกรรมบนเวท ี  ชมรมเครอืข่ายผูส้งูอายุสงัฆมณฑลฯ ใชก้ารแสดงไม่สัน้หรอืยาวจนเกนิไป การแสดง
ของแต่ละสงัฆมณฑลสามารถควบคมุเวลาของตวัเองได ้(แต่จะเสยีเวลากบัเครือ่งเสยีง) + พธิบีชูาขอบพระคณุและพธิมีอบ 
พธิบีชูาขอบพระคณุดาํเนินไปอย่างราบรืน่ และสงา่งาม การรบัใบพรพระสนัตะปาปามคีวามเป็นระเบยีบในการรบัมกีาร
วางแผนไดด้ ีและคณะอนุกรรมการไดจ้ดัเตรยีมใบพระพรไดอ้ย่างดแีละเป็นระเบยีบ ทกุฝา่ยมคีวามพรอ้ม ดแีละเรยีบงา่ย 
+ การประสานงาน  แต่ละฝา่ยมกีารประสานงานกนัด ีทกุคนมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัเป็นอย่างดเีพือ่งานของสว่นรวม 
+ ประโยชน์ทีไ่ดร้บั   ผูส้งูอายุมคีวามดใีจทีไ่ดม้โีอกาสมารว่มงานชุมนุมฯครัง้นี้ และไดถ้อืโอกาสมาพบปะกนัปีละหน่ึงครัง้   
+ ขอ้แนะน าอืน่ๆ (เพือ่การจดังานครัง้ต่อไป)  งานชุมนุมจาํนวนคนเยอะไมค่วรจดัอาหารโต๊ะจนี 
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  จากนัน้ คณะอนุกรรมการฯขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการเงนิการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุครัง้ที ่13/2018   
(ตามเอกสารแนบ) สรุปคา่ใชจ้่ายจดังาน  + คา่เอกสาร(ใบเกยีรตบิตัร ใบพรพระสนัตะปาปา สจูบิตัรจดังานฯ + ของทีร่ะลกึ
มอบใหผู้แ้สดง  + เงนิรางวลัประกวดชมรมผูส้งูอายุ ฯลฯ  รวม  86,685.00 บาท 
 3.2  ความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019   
  คณุชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ นําเสนอเอกสาร (ฉบบัรา่ง) + โครงการงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2018                  
+ คาํสัง่คณะกรรมการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครีง้ที ่14/2018 + กาํหนดการจดังานชมุนุมฯ  ซึ่งมขีอ้สรปุวา่                
คณะกรรมการบรหิารสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี อนุมตัโิดยหลกัการ สาํหรบัรายละเอยีดการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ ครัง้ที ่14 
จะนําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯครัง้ต่อไป 

  มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 

วาระท่ี  4   เตรียมจดัสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2018  
   

 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา (รา่ง) โครงการจดัสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2018/2561 (ตามเอกสาร)  จากนัน้ทีป่ระชุมร่วมพจิารณาหวัขอ้การจดัสมัมนาฯ หวัขอ้บรรยาย และวทิยากรแบ่งปนั  
และ สรปุ (รา่ง) กาํหนดการจดัสมัมนาฯ พอสงัเขปไดด้งันี้ :-    

 หวัขอ้       :  “ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้ 
  วนั - เวลา  :  ระหว่างวนัองัคารที ่27 – วนัพฤหสับดทีี ่29 พฤศจกิายน ค.ศ.2018/2561 

 สถานที ่ :   ณ หอ้งประชุมใหญ ่ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน  ลาดกระบงั  กรงุเทพฯ 
 

วนัองัคารที ่27  พฤศจกิายน  2561                                                พธิกีรประจ าวนั  :  ซสิเตอรน์นัทดิา / คณุประภา 
                                                                                              นนัทนาการ     :  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์

07.00.น. อาหารเชา้ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน สว่นกลาง 
09.00 – 09.45 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ                                                      

เปิดการสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2018 
พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา   

ประธานเปิดการสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
09.45 – 10.00 น. พกั อาหารวา่ง     (ถ่ายรปูหมูพ่รอ้มกนั) 
10.00 – 12.00 น. หวัขอ้ : สงูวยั สงูคณุคา่ กจิเมตตาศษิยพ์ระครสิต์” พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ 

12.00 – 13.30 น. พกั อาหารกลางวนั 
13.30 – 15.30 น. หวัขอ้ :  

มุง่พนัธกจิ ประกาศขา่วดใีหมแ่หง่ความรกังานผูส้งูวยั 

พระสงัฆราช ยอแซฟ วฒุเิลศิ แหล่อ้ม  หรอื  
คณุพอ่วชัรศลิป์ กฤษเจรญิ 

15.30 – 16.00 น. พกั อาหารวา่ง  
16.00 –  17.30 น. นําเสนอผลการดาํเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ ปี 2018 

นําเสนอผลการดาํเนินงาน ระดบัสงัฆมณฑล(8 นาท)ี 
คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา 

ประธานชมรมฯ / ผูป้ระสานงาน 

18.00 น. พกั อาหารเยน็  / พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัพธุที ่28 พฤศจกิายน 2018                                                     พธิกีรประจาํวนั  :   คณุวรีะ ธาราสงิห ์
                                                                                               นนัทนาการ  :   อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

 06.45 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ                                                       คณุพอ่ชยัวฒัน์ น าสุย 
จติตาภบิาลฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 

 07.30 – 08.30 น. อาหารเชา้ 
 



8 
 

 

 

 

08.30 – 09.00 น. สรปุสาระเน้ือหาของวนัทีผ่า่นมา  
ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข 

อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค        

คณะกรรมการฯสงัฆมณฑลราชบุร ี          
09.00 – 10.30 น. หวัขอ้  :   

ยอ้นรอย 350 ปีมสิซงัสยาม ตามรอยเทา้ผูป้ระกาศขา่วด ี

เสนอชื่อ. คณุพอ่ธรีพล กอบวทิยากุล 
หรอื. คณุพอ่เชษฐา  ไชยเดช 

หรอื. คณุพอ่สรุชยั  ชุ่มศรพีนัธุ ์
หรอื. คณุพอ่ประสทิธิ ์ ใหมเ่พยีรวงศ ์

10.30 – 11.00 น. พกั อาหารวา่ง  
11.00 – 12.00 น. หวัขอ้  :  ศาสนสมัพนัธข์องผูส้งูวยัในสงัคมไทย  

หรอื หวัขอ้  :  การดาํเนินชวีติครสิตชนของผูส้งูวยั 
 

เสนอชื่อ. คณุพอ่เสนอ  ดาํเนินสดวก 

หรอื คณุพอ่สมเกยีรต ิบุญอนนัตบุตร 
หรอื คณุพอ่ประยรู พงศพ์ศิ 

12.00 น. พกั อาหารกลางวนั 
13.30 – 15.30 น. หวัขอ้ :  สาระสาํคญัของกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของ                                      

พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ค.ศ.2015 

คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 

15.30 – 16.00 น. พกั อาหารว่าง 
16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่ม : จดัทาํแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล                        

(สงัฆมณฑลจดัทาํแผนงานฯล่วงหน้า)  /                             
นําเสนอแผนงานฯแบ่งปนัในกลุ่มใหญ่  

คณุพอ่จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ 
ผูป้ระสานงาน และ แกนนําผูส้งูอายุฯ

สงัฆมณฑล 10 มสิซงั 
18.00 น. พกั อาหารเยน็   
19.15 น. กจิกรรมราตรสีมัพนัธ ์   

(ขอความรว่มมอืผูส้งูอายุมสีว่นรว่มในกจิกรรมฯ)  
เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุ 

สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2018                                            พธิกีรประจ าวนั  :  คุณสุทศัน์ มาลานิยม 
 

 06.45 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ                                                       คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 

07.30 – 08.30  น. อาหารเชา้ 
08.30 – 09.00  น. สรปุสาระเน้ือหาของวนัทีผ่า่นมา  

ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข 
คณุวงศศ์กัดิ ์ องักรูสทุธพินัธ์ 

คณะกรรมการฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ           
09.00 – 10.30  น. ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2018/2561 คณะอนุกรรมการฯ  

วาระการประชุม  -  เรือ่งแจง้ใหท้ราบ    
-  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาํปี 2018/2561 
-  ตดิตามเรือ่งสบืเน่ือง 
-  เรือ่งอื่นๆ 

คุณพ่อไพรชั  ศรปีระเสรฐิ 
คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา 

10.30 – 10.45  น. พกั อาหารว่าง  
10.45 – 12.00  น. ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุม     คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา 

รว่มดว้ย คุณพ่อจติตาภบิาลฯ กล่าวขอบคณุ และสรุปปิดการประชุม  
วจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา                                             
พกั อาหารกลางวนั / เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ   
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วาระท่ี  5   สรปุเงิน.โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอายุ (เงินออมวนัละบาท) ประจ าปี 2018/2561  
  ทีป่ระชุมพจิารณา (เอกสาร) สรปุรายงานการเงนิโครงการ “จติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ”   
โดยชมรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลมกีารสง่มอบเงนิโครงการฯงวดที ่2/2018 ครบ ซึ่งไดส้รปุยอดใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
รบัสมทบโครงการฯ  งวดที ่1 จาํนวน 123,218.00 บาท / งวดที ่2 จาํนวน 174,919.00 บาท รวมทัง้สิน้ 298,137.00 บาท 
จดัสรรเงนิตามโครงการฯ : + เจา้ภาพจดังานชุมนุมฯ 40 %  =  119,254.00  บาท   
      + คณะอนุกรรมการฯ  30%       =   89,443.00  บาท     
                 + ชมรมผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล 30%  =   89,440.00  บาท   (10 มสิซงั @  8,944 บาท)   

  ทางสว่นกลางฯดาํเนินการจดัสรรเงนิโครงการฯใหก้บัเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ ภายในเดอืนมถิุนายน 2018 
  คณุพอ่วโิรจน์  ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ การจดัเกบ็ (เงนิออมวนัละบาท) ในโครงการจติอาสาหาทนุฯขอใหเ้ครอืขา่ย 

ชมรม/กลุ่มผูส้งูอายุคาทอลกิฯในระดบัวดั ระดบัเขต ในแต่ละสงัฆมณฑล ไดห้าวธิกีาร รปูแบบ ในการดาํเนินการจดัเกบ็ 
ตามบรบิทของแต่ละมสิซงั เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานโครงการฯมแีนวทางเดยีวกนั และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 มตทิีป่ระชุม  รบัทราบ 

          ก่อนปิดประชุมฯ   คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวขอบคุณ สงัฆมณฑลราชบุร ี 
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้  อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค  และคณะกรรมการผูส้งูอายุฯราชบุร ีทีใ่หค้วามรว่มมอืกบั
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ในการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018    
   อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้  ประธานชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ีกล่าวในนามสงัฆมณฑลราชบุร ีโดย 
พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ  คณุพอ่เสนอ ดาํเนินสดวก อุปสงัฆราชฯ และคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ
สงัฆมณฑลราชบุร ี ขอขอบพระคณุ คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา คณุพอ่จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ
ระดบัสงัฆมณฑล ซสิเตอร ์และผูส้งูอายุทีไ่ปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิเมือ่วนัที ่27 – 28 เมษายน 2018 ทีผ่า่นมา  
รูส้กึดใีจทีท่กุทา่นใหเ้กยีรตไิปรว่มงานฯและเป็นกาํลงัใจ ซึ่งไดเ้หน็ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัของทกุฝา่ย  และการแสดง
ของแต่ละสงัฆมณฑลฯ มกีารเตรยีมการแสดงมาอย่างด ีจนเป็นทีย่อมรบัของคณะพระสงฆท์ีไ่ดเ้หน็ผลงานของผูส้งูอายุฯ  

    
 ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 คณะอนุกรรมการฯ กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการฯตามแผนงานผูส้งูอายุฯ ครัง้ต่อไปใน วนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2018 

คณุพอ่ชยัวฒัน์  นําสยุ  จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ นําสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 

    คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  / ตรวจทาน 

วรรณด ีพรอ้มแยม้ / รายงาน 
  


