คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 3/2018
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018
ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
************************************************************************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. คุณพ่อวิโรจน์
นันทจินดา
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
02. คุณพ่อชัยวัฒน์ นําสุย
จิตตาภิบาล ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
03. ซิสเตอร์นนั ทิดา ศรีหาบุญยัง
ผูช้ ว่ ยจิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
04. อาจารย์เชษฐ
ชาวนาแก้ว
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
05. คุณสอางค์
สุรพัฒน์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
06. คุณสุธดิ า
พรหมภักดี
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
07. คุณวีรพงค์
ธาราศิลป์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
08. คุณวีระ
ธาราสิงห์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
09. อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
10. อาจารย์ชยั รัตน์ ศรีสวุ รรณ
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
11. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
12. คุณประภา
วงศ์จอมพร
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
13. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
14. คุณสมชาย
กิจนิตย์ชวี ์
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15. คุณเดชาธร
พ่วงแก้ว
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1
16. คุณสุทศั น์
มาลานิยม
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2
17. คุณธนันท์ฉาย
สวิตต์นนั ตชัย
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3
18. คุณชาตรี
เอีย้ พิน
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
19. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
ลาประชุม
01. คุณพ่อไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
02. คุณน้อมจิตร
สืบสายหาญ
ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
03. คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
04. คุณนภชนก
สุรยิ ชัยกุล
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
05. พันเอกปราโมทย์ หนึ่งนํ้าใจ
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4
06. คุณวงศ์ศกั ดิ ์
อังกูรสุทธิพนั ธ์
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5
เปิดการประชุมเวลา 09.00 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ นําสวดภาวนา รําพึงไตร่ตรองพระวาจา
จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลปิ ปี ในบทบาทของฆราวาสและคริสตชนทีข่ อให้เรารับคําสอนทีด่ ๆี ตรงกับสายงาน
ที่รบั ผิดชอบ โดยเฉพาะพี่น้องยากจน ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง และจากบทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และ
ดําเนินชีวติ ตามกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณพ่อชัยวัฒน์ นําสุย จิตตาภิบาล ชมรมผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และคณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมฯ
1

จากนัน้ ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมพิจารณาวาระการประชุมฯ ครังที
้ ่ 3/2018
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
1.1 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดพิธฉี ลองการสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย พิธีบวช
พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม และเปิดเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ในวันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม ค.ศ.2018 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเชิญสมาชิกชม/กลุม่ ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมในพิธดี งั กล่าว
1.2 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมกับ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี จัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 หัวข้อ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต ผูส้ งู วัย” เมื่อวันที่ 27 - 28
เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม การจัดงานชุมนุมฯเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีคณะพระสงฆ์ นักบวชชาย/หญิง สมาชิกชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุทุกสังฆมณฑลฯ ร่วมงานฯ > 2,000 คน
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย รายงานสรุปสาระสําคัญจากการเป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมฯ
1.3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2018 เข้าร่วมประชุมฯเพื่อ ความรูค้ วามเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้กบั ภาคประชาชนกลุม่ ผูส้ งู อายุ จัดโดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สมาชิกเครือข่ายพลังผูส้ งู วัยเข้าร่วมประชุมฯ 36 คน เรื่องน่ ารูใ้ นการ
ใช้สทิ ธิบริการ 1.สิทธิประกันสังคม 2.สิทธิขา้ ราชการ 3.สิทธิประกันสุขภาพ + สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบตั รทอง)
คือ สิทธิ 30 บาท = หลักประกันสุขภาพ = บัตรทอง (3 ชื่อนี้คอื สิทธิเดียวกัน ) สิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ สิทธิการ
รักษาพยาบาลที่คนไทยพึงได้รบั ตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิประโยชน์ อ่นื ๆในการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่ วย
บริการที่ร่วมโครงการ (สายด่วน สปสช.1330) + ผูม้ สี ทิ ธิรบั หลักประกันสุขภาพ คือ คนไทยทุกคนที่มเี ลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก (ไม่มสี ทิ ธิประกันสังคม หรือสิทธิขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการการรักษาพยาบาล
อย่างอื่นทีร่ ฐั จัดให้) โดยขอให้ใช้สทิ ธิทห่ี น่วยบริการสาธารณสุขทีห่ น่วยบริการประจําหรือโรงพยาบาลตามสิทธิก่อนทุก
ครัง้ + สิทธิประกันสุขภาพครอบคลุมบริการสาธารณสุข ตัง้ แต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ + โรคค่าใช้จ่ายสูง ( โรคมะเร็ง ไตวาย หัวใจ เอดส์ หลอดเลือดสมอง) ก็ให้การดูแลรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง และได้รว่ มลงชือ่ ในนามเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องรณรงค์ยกเลิกสารเคมีใน
การฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ในเวทีดงั กล่าวด้วย
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานการดําเนินงานผูส้ งู อายุในช่วงทีผ่ า่ นมา
1.4 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครังที
้ ่ 3/2018 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
งานอภิบาลบ้านผูห้ ว่าน สามพราน จ.นครปฐม ( 26 พฤษภาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุระดับเขต 6 เขต ร่วมงานฯ > 800 คน (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 จัดโครงการสัมมนาบุคลากรผูท้ ํางานผูส้ ูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
งานอภิบาลบ้านผูห้ ว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีบุคลากรเข้าร่วมจากเขตวัดต่างๆ (พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
และผูส้ ูงอายุ) รวม 95 คน ( 24 - 26 พฤษภาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ ปี 2018 รวม 165,430.00 บาท ขอ
ความร่วมมือจากประธานชมรมผูส้ งู อายุฯระดับเขต ในการรวบรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมสมทบโครงการฯ ขณะนี้เขต 4 กําลัง
ดําเนินการฯ (แผนกิจกรรมที ่ 12)
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โครงการ/กิจกรรมต่อไป : จัดงานชุมนุ มผูส้ ูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในวันเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม
2018 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน เรียนเชิญ พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ
หลังบทภาวนามีพธิ โี ปรดศีลเจิมแก่ผสู้ งู อายุ พิธมี อบใบเกียรติบตั รผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง/ ลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับ
สังฆมณฑล และเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติผสู้ งู อายุ 90 ปี จากทุกเขตฯ การจัดงานครังนี
้ ้คาดว่ามีผมู้ าร่วมงาน > 950 คน
1.5 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม มีผสู้ งู อายุไปร่วมงานฯ 50 คน (27 - 28 เมษายน 2018) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ ครังที
้ ่ 1/2018 ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ มีคณะกรรมการจากหมูบ่ า้ นต่างๆเข้าร่วมประชุม 25 คน ( 9 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 ร่วมงานประเมินกลุม่ ผูส้ งู อายุบา้ นช้างมิง่ ณ ศาลาประชาคมบ้านช้างมิง่ ต.ช้างมิง่ อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 ร่วมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุบา้ นนาโพธิ ์ ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย ทีบ่ า้ นนาโพธิ ์ ต.นาโพธิ ์
อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร จํานวน 7 คน ( 20 พฤษภาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 7)
1.6 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม ชมรมผูส้ งู อายุวดั แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (วัดโคกปราสาท/ปราสาทพร) รับโล่ชมรม
ผูส้ งู อายุดเี ด่น ประจําปี 2018 มีผสู้ งู อายุไปร่วมงานฯ 115 คน ( 27 - 28 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ร่วมประชุมกับชมรมผูส้ งู อายุวดั แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท/ปราสาทพร) มี
ผูส้ งู อายุเข้าร่วมประชุม 30 คน ( 12 มิถุนายน 2018 ) / ลงพื้นที่ออกเยี่ยมกลุ่มผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่วย ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ ที่
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง ( 13 มิถุนายน 2018 )/ ออกเยีย่ มและประชุมร่วมกับกรรมการวัดนักบุญยอแซฟ
ไทรทม จ.บุรรี มั ย์ ( 14 มิถุนายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 ก่อตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ ดําเนินการจัดตัง้ แห่งแรก ทีว่ ดั แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง (วัดปากช่อง)
คณะกรรมการฯกําลังติดตามความก้าวหน้ า และจัดตัง้ แห่งที่ส อง ที่วดั แม่พ ระคนกลางแจกจ่า ยพระหรรษทาน
(วัดโคกปราสาท/ปราสาทพร) โดยมีคณะกรรมการวัดปรึกษาหารือร่วมกันจัดตัง้ ฯ (แผนกิจกรรมที ่ 10)
 ชมรมผูส้ งู อายุระดับวัด ร่วมจัดงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดีงาม (แผนกิจกรรมที ่ 11)
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ ประจําปี 2018 รวม 24,070.00 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 13)
 ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร/ภาพกิจกรรมงานผูส้ ูงอายุใน Website ของสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที ่ 15)
โครงการ/กิจกรรมต่อไป : วันที่ 26 มิถุนายน 2018 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล
ครังที
้ ่ 3/2018 ณ สํานักมิสซังนครราชสีมา
1.7 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม มีคุณพ่อจิตตาภิบาล ซิสเตอร์ และกลุม่ ผูส้ งู อายุจาก 18 ชมรมฯ ไปร่วมงานชุมนุมฯรวม 51 คน
( 27 - 28 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ชมรมผูส้ งู อายุระดับวัด ร่วมจัดงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (วันสงกรานต์) (แผนกิจกรรมที ่ 8)
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 ชมรมผูส้ งู อายุระดับวัดในเขตสังฆมณฑล ออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูย้ ากไร้ รวม 10 ชมรมฯ (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 จัดพิมพ์จดหมายข่าวจากส่วนกลางฯให้แต่ละชมรมฯ และวางไว้ทม่ี สิ ซัง และมีฝา่ ยสือ่ ของสังฆมณฑลฯ จัดทํา
จดหมายข่าวของมิสซังอุบลราชธานี (แผนกิจกรรมที ่ 11)
1.8 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
 ประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ครังที
้ ่ 1/2018 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล มีประเด็นทีส่ าํ คัญ
1)โลโก้ระดับสังฆมณฑลขององค์กรฆราวาส แผนกผูส้ งู อายุ 2)โครงการ/งบประมาณของแผนกผูส้ งู อายุ ปี 2018
ได้รบั การอนุมตั โิ ดยหลักการ ( 26 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดกิจกรรมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับเขต เขตแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่
จํานวนผูร้ ว่ มกิจกรรม 54 คน จัดกิจกรรมอบรม “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม” และ "การแบ่งปนั
พระวาจา" เฝ้าศีลมหาสนิท แก้บาป พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ ( 16 มิถุนายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยติดบ้าน-ติดเตียง ทีอ่ าสนวิหารฯ/วัดอัคเทวดามีคาแอล สมหวัง (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม ผูส้ งู อายุเข้าร่วมงานฯ 96 คน ( 27 – 28 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 8)
1.9 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
 คณะกรรมการผูส้ งู อายุ จัดออกเยีย่ มเครือข่ายผูส้ งู อายุ แขวงปราจีน และร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุแขวงปราจีนบุร ี
โอกาสวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผูส้ งู อายุ โดย วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา เป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ / กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ระดับวัดทุกวัดในเขตสังฆมณฑล ร่วมจัดกิจกรรมวันเทิดทูนผูส้ งู อายุ (13 - 14 เมษายน 2018) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ฟื้นฟูจติ ใจและประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลจันทบุร ี ครัง้ ที่ 1/2018 ณ เดอ เนเชอรัล การ์เด้น
รีสอร์ท เขาสอยดาว อ.โปง่ นํ้าร้อน จ.จันทบุร ี เพื่อประเมินกิจกรรมงานผูส้ ูงอายุ ปี 2017 ระดับวัด/สังฆมณฑล
+ ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 + เตรียมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ณ วัดศรีราชา โดย
เรียนเชิญ คุณพ่อสมัคร เจ็งสืบสันต์ แบ่งปนั หัวข้อ “ความคาดหวังของพระศาสนจักรต่อผูส้ ูงวัย ” และร่วมยินดี
กับคุณพ่อ ในโอกาส 50 ปีชวี ติ สงฆ์ ( 10 – 11 พฤษภาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 สมาชิกกลุม่ ผูส้ งู อายุระดับวัดในเขตสังฆมณฑล ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย เป็ นประจําทุกเดือน (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
มีคุณพ่อจิตตาภิบาล สมาชิกกลุม่ ผูส้ งู อายุไปร่วมงานฯ 170 คน ( 27 – 28 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 9)
โครงการ/กิจกรรมต่อไป : วันที่ 30 มิถุนายน 2018 ชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุแต่ละวัดในแขวงสระแก้ว จัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุระดับแขวง ทีว่ ดั นักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
1.10 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ( 21 มีนาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
คุณพ่อจิตตาภิบาล สมาชิกกลุม่ ผูส้ งู อายุจาก 6 วัด ร่วมงานฯ 57 คน (27 - 28 เมษายน 2018) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ขยายกลุม่ ผูส้ งู อายุวดั นักบุญมัทธิว บ้านแม่เตีย๋ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน และจัดตัง้ คณะกรรมการ
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ พร้อมรดนํ้าดําหัวขอพรผูส้ งู อายุ ( 15 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ฯระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 2/2018 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อติดตาม
แผนกิจกรรมทีไ่ ด้วางไว้ ปรึกษาการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ และติดตามสมาชิกทีจ่ ะไป
ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ( 7 เมษายน 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
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 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ประจําปี 2018 วางแผนกําหนดจัดงานฯ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2018
แต่คณะกรรมการขอเลือ่ นการจัดงานชุมนุมฯ เป็น วันที่ 28 - 29 กันยายน 2018 (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดนํ้าดําหัวผูส้ งู อายุ (วันสงกรานต์) และรณรงค์ให้ทุกกลุม่ /ชมรมจัดกิจกรรมระดับวัด
โดยมีบางกลุม่ ทีต่ วั แทนกรรมการไปเข้าร่วมฯ (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ งวดที่ 2/2018 รวม 3,600.00 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 10)
 ส่งเสริมให้กลุม่ ผูส้ งู อายุระดับวัด จัดทําทะเบียนผูส้ งู อายุในวัดของตนเองให้เป็ นปจั จุบนั (แผนกิจกรรมที ่ 11)
 จัดพิมพ์ Newsletter ส่วนกลางฯไปวางยังศูนย์สงั ฆมณฑลฯ / พิมพ์ให้กบั ชมรมผูส้ งู อายุฯ (แผนกิจกรรมที ่ 12)
1.11 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี
 จัดประชุมสามัญคณะกรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 2/2018 เพื่อ
เตรียมการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 (23 มีนาคม 2018 ) / จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อสรุป
ประมวลความพร้อมการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 จัดเตรียมของทีร่ ะลึก และ ดูสถานที่
จัดงานชุมนุมฯ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ( 21 เมษายน 2018 ) ((แผนกิจกรรมที ่ 1)
 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
มีผสู้ งู อายุและสัตบุรษุ เข้าร่วมงาน > 2,200 คน (จากสังฆมณฑลต่างๆ 1,580 คน สังฆมณฑลราชบุร ี 620 คน
พระสงฆ์ นักบวช 36 ท่าน ซิสเตอร์ 8 ท่าน) โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ นประธานเปิดงานฯ
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ เป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส แก่ลกู กตัญญูต่อบุพการี ผูส้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ จํานวน 35 คน และ
ผูท้ ําคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรและสังคม 1 คน กิจกรรมภายในงานอาทิ บริการตรวจสุขภาพแก่ผมู้ าร่วมงานฯ
โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ กลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี ชมการแสดงบนเวที
ของกลุม่ ผูส้ งู อายุแต่ละสังฆมณฑลฯ การจัดนิทรรศการผลงานของลูกกตัญญต่อบุพการี และผูส้ งู อายุคาทอลิก
ตัวอย่าง และการจําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของต่างสังฆมณฑล และรับประทานอาหารร่วมกัน (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 สรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งานของสังฆมณฑลราชบุร ี ประจําปี 2018 (พฤษภาคม 2017 – เมษายน 2018)
เสนอต่อคุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาธิการชมรมผูส้ งู อายุฯ ( 18 พฤษภาคม 2018 ) (แผนกิจกรรมที ่ )
 ออกเยีย่ มเยียนผูเ้ จ็บปว่ ย/ผูย้ ากไร้ ฯลฯ วัดราชบุร ี 15 ราย วัดท่าม่วง 12 ราย วัดโพธาราม 2 ราย วัดบ้านโปง่
15 ราย วัดกาญจนบุร ี 2 ราย และ วัดเพลง 2 ราย (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 ส่งเสริมกิจกรรมวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (วันสงกรานต์) ขอความร่วมมือคุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาลวัด เครือข่าย
ชมรมผูส้ งู อายุฯ จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพรผูส้ งู อายุ พระสงฆ์ นักบวช มี 18 กลุม่ เครือข่ายจัดงานฯ (กิจกรรมที ่ 12)
 จัดทําจดหมายข่าวฉบับที่ 1/2018 (มกราคม – เมษายน 2018) แจกในงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13
จํานวน 150 ฉบับ แจกจ่ายหน่วยงาน วัด โรงเรียน และสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ 150 ฉบับ สําเนาส่งทาง Email ให้
หน่วยงานต่างๆ ประมาณ 100 ฉบับ (แผนกิจกรรมที ่ 15)
1.12 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์
 ออกเยีย่ มเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯระดับวัด โอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ ( แผนกิจกรรมที ่ 1)
 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสังฆมณฑล ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ กําหนดจัดขึน้
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2018 (แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูย้ ากไร้ในเขตวัดทุกชมรมฯ มีบนั ทึกข้อมูลด้านสุขภาพฯ ( แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
สมาชิกเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุรว่ มงานฯ จํานวน 91 คน ( แผนกิจกรรมที ่ 8)
 จัดเก็บเงินออมจิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยเหลืองานผูส้ ูงอายุ ในกลุ่ม/ชมรมผูส้ ูงอายุเขตภาคกลาง ( แผนกิจกรรมที ่ 9)
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1.13 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี (ส่งรายงานกิจกรรม)
 ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลโพนสูง จัดงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ
มีผสู้ งู อายุรว่ มงานทัง้ สิน้ 180 คน ( 13 เมษายน 2018 ) ( แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ + รับคณะทีม่ าขอศึกษาดูงานจาก
เทศบาลช่องแมว จ.นครราชสีมา จํานวน 150 คน ( 2 มีนาคม 2018 ) + จัดโครงการหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70 ชั ่วโมง ผูเ้ ข้าร่วม 56 คน ( 5 - 16 มีนาคม 2018) + จัดโครงการผูส้ งู อายุสดใส
ด้วยดนตรีไทยพืน้ บ้าน มีผสู้ งู อายุรว่ มกิจกรรม 150 คน ( 18 พฤษภาคม 2018 ) + โครงการอบรมฝึกอาชีพ
จักรสานจากเส้นพลาสติกสําหรับผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูเ้ ข้าร่วม 50 คน ( 24 พฤษภาคม 2018 )
+ รับคณะประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ให้ความรูใ้ นหัวข้อ “ความต่อเนื่องของงาน ความยั ่งยืน
การบูรณาการทิศทางเดียวกัน” ( 28 พฤษภาคม 2018 ) ( แผนกิจกรรมที ่ 9)
 ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุดรธานี ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม มีผสู้ งู อายุรว่ มงานฯ จํานวน 55 คน ( แผนกิจกรรมที ่ 8)
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั งิ าน
ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
1. ชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ส่วนใหญ่มแี ผนกิจกรรมงานผูส้ งู อายุฯทีม่ คี วามชัดเจนดี
2. การจัดกิจกรรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลในแต่ละครัง้ หากจัดเสร็จแล้วควรมีการประเมินผลเพื่อรับทราบ
ปญั หา/อุปสรรค มีการติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีจุดมุ่งหมายทีส่ อดคล้องกับแผนงานผูส้ งู อายุฯ
และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” พระศาสนจักรคาทอลิกฯ
3. กิจกรรมออกเยีย่ มเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับวัดในเขตสังฆมณฑลฯ ขอให้คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล
ั บนั กลุม่ ผูส้ งู อายุมบี ทบาทในกิจกรรมต่างๆ มากขึน้
จัดทีมออกเยีย่ มเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ซึง่ ปจจุ
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ

วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2018
ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2018 และขอให้เพิม่ เติม/แก้ไข :
หน้า 2 ข้อ 3 บรรทัดที่ 14 กลุม่ ผูใ้ ช้ยาและกลุม่ ผูถ้ ูกคุมขัง แก้ไขเป็ น กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
หน้า 3 ข้อ 8.1 บรรทัดที่ 2 มอบใบเชิดชูเกียรติให้ผสู้ งู อายุ 90 ปีขน้ึ ไป... เพิม่
มอบใบเชิดชูเกียรติให้ผสู้ งู อายุ 90 ปีขน้ึ ไป ในงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
มติทปี ่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2018
วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 ประเมินผลการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 13/2018 (สรุปจากแบบสอบถาม)
+ สถานที ่ สถานทีก่ ว้างขว้าง สะดวกสบาย ผูส้ งู อายุประทับใจ + การต้อนรับจากเจ้าภาพฯ ได้รบั การต้อนรับอย่างดีและ
อบอุ่นจากเจ้าภาพฯ + การแสดงจากเจ้าภาพ การแสดง สวยงาม สง่า มีการนําประวัตขิ องสังฆมณฑล มาใช้ในการแสดง
+ กิจกรรมบนเวที ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ จัดการแสดงทีม่ รี ะยะเวลาไม่สนหรื
ั ้ อยาวจนเกินไป การแสดงของ
แต่ละสังฆมณฑลสามารถควบคุมเวลาของตัวเองได้ (แต่จะเสียเวลากับเครื่องเสียง) + พิธบี ูชาขอบพระคุณและพิธมี อบฯ
ดําเนินการไปอย่างราบรืน่ และสง่างาม การรับใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปามีความเป็ นระเบียบในการรับ
มีการวางแผนได้ดี และคณะอนุกรรมการได้จดั เตรียมใบพรได้อย่างดีและเป็ นระเบียบ ทุกฝา่ ยมีความพร้อมดีและเรียบง่าย
+ การประสานงาน แต่ละฝา่ ยมีการประสานงาน และช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็ นอย่างดี เพื่องานของส่วนรวม
+ ประโยชน์ทไี ่ ด้รบั ผูส้ งู อายุดใี จทีไ่ ด้มโี อกาสมาร่วมงานชุมนุมฯครังนี
้ ้ และมีโอกาสมาพบปะ-พูดคุยกันปีละครัง้
+ ข้อแนะนาอืน่ ๆ (เพือ่ การจัดงานครังต่
้ อไป) ผูส้ งู อายุมาร่วมงานชุมนุมฯเป็ นจํานวนมาก (ไม่ควรจัดอาหารโต๊ะจีน)
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จากนัน้ คณะอนุกรรมการฯขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา สรุปรายงานการเงินการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุครัง้ ที่ 13/2018
(ตามเอกสารแนบ) + ค่าเอกสาร (ใบประกาศเกียรติคุณ ใบพรพระสันตะปาปา สูจบิ ตั รจัดงานฯ) + ของทีร่ ะลึกมอบให้ผแู้ สดง
+ เงินรางวัลประกวดชมรมผูส้ งู อายุ ฯลฯ รวม 86,685.00 บาท
3.2 ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019
คุณชัยรัตน์ ศรีสวุ รรณ ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นําเสนอเอกสาร (ฉบับร่าง)
+ โครงการงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14 + คําสั ่งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 14/2019
+ กําหนดการจัดงานชุมนุมฯ ซึง่ มีขอ้ สรุปว่า คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อนุมตั โิ ดยหลักการ สําหรับ
รายละเอียดการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ครังที
้ ่ 14/2019 ขอนําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯครังต่
้ อไป
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 เตรียมการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2018/2561 (ตามเอกสารโครงการฯ) จากนัน้ ที่ประชุมร่วมพิจารณาหัวข้อ การจัดสัมมนาฯ หัวข้อบรรยาย และวิทยากร
ทีป่ ระชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงั นี้ :หัวข้อ
: “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”
วัน - เวลา : ระหว่างวันอังคารที่ 27 – วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2018/2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิ กายน 2018

พิธกี รประจาวัน : ซิสเตอร์นนั ทิดา / คุณประภา
นันทนาการ : สังฆมณฑลนครสวรรค์

07.00 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
ส่วนกลาง
09.00 – 09.45 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ
พระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา
เปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2018
ประธานกรรมาธิการฝา่ ยสังคม
ประธาน พิธเี ปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจําปี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
09.45 – 10.00 น. พัก อาหารว่าง (ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน)
10.00 – 12.00 น. หัวข้อ : สูงวัย สูงคุณค่า กิจเมตตาศิษย์พระคริสต์”
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ
12.00 – 13.30 น. พัก อาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ :
พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม
หรือ . คุณพ่อวัชรศิลป์ กฤษเจริญ
มุ่งพันธกิจ ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรักงานผูส้ งู วัย
15.30 – 16.00 น.. พัก อาหารว่าง
16.00 – 17.30 น. นําเสนอผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ ปี 2018
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
นําเสนอผลการดําเนินงาน ระดับสังฆมณฑล (8 นาที) คุณพ่อจิตตาภิบาล/ ประธาน/ ผูป้ ระสานงาน
18.00 น.
พัก อาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 28 พฤศจิ กายน 2018
พิธกี รประจําวัน : คุณวีระ ธาราสิงห์
นันทนาการ : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อชัยวัฒน์ นาสุย
จิตตาภิบาลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า
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08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันแรก
09.00 – 10.30 น. หัวข้อ :
ย้อนรอย 350 ปีมสิ ซังสยาม ตามรอยเท้าผูป้ ระกาศข่าวดี
10.30 – 11.00 น. พัก อาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. หัวข้อ : ศาสนสัมพันธ์ของผูส้ งู วัยในสังคมไทย
หรือ.. หัวข้อ : การดําเนินชีวติ คริสตชนของผูส้ งู วัย
12.00 น.
พัก อาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ : สาระสําคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
15.30 – 16.00 น. พัก อาหารว่าง
16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุม่ : จัดทําแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล
(สังฆมณฑลจัดทําแผนงานฯล่วงหน้า) /
นําเสนอแผนงานฯแบ่งปนั ในกลุม่ ใหญ่
18.00 น.
พัก อาหารเย็น
19.30 น.
กิจกรรมราตรีสมั พันธ์
(ขอความร่วมมือผูส้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในกิจกรรมฯ)
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิ กายน 2018
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ

อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
คณะกรรมการฯสังฆมณฑลราชบุร ี
เสนอชือ่ . คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล
หรือ. คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
หรือ. คุณพ่อสุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ์
หรือ. คุณพ่อประสิทธิ ์ ใหม่เพียรวงศ์
เสนอชือ่ . คุณพ่อเสนอ ดําเนินสดวก
หรือ. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
หรือ. คุณพ่อประยูร พงศ์พศิ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อจิตตาภิบาล
ผูป้ ระสานงาน และ แกนนําผูส้ งู อายุฯ
สังฆมณฑล 10 มิสซัง
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
พิธกี รประจาวัน : คุณสุทศั น์ มาลานิยม
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ

07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันทีส่ อง

คุณวงศ์ศกั ดิ ์ อังกูรสุทธิพนั ธ์
คณะกรรมการฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

09.00 – 10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2018/2561 คณะอนุกรรมการฯ
วาระการประชุม - เรือ่ งแจ้งให้ทราบ
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2017/2560
- ติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง - เรือ่ งอื่นๆ
10.30 – 11.00 น. พัก อาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. ข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
กล่าวขอบคุณ และสรุปปิดการประชุม
วจนพิธกี รรมปิดการสัมมนา
พัก อาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา

คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ

วาระที่ 5 สรุปโครงการจิ ตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ ประจาปี 2018/2561 (เงินออมวันละบาท)
ทีป่ ระชุมพิจารณา สรุปรายงานการเงินโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ” (ตามเอกสาร)
โดยชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ส่งมอบเงินโครงการฯประจําปี 2018 สรุปยอดเงินทีไ่ ด้รบั ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
รับสมทบโครงการฯ งวดที่ 1 จํานวน 123,218.00 บาท / งวดที่ 2 จํานวน 174,919.00 บาท รวมทัง้ สิน้ 298,137.00 บาท
จัดสรรเงินตามโครงการฯ : + เจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯ 40 % = 119,254.00 บาท
+ คณะอนุกรรมการฯ 30 %
= 89,443.00 บาท
+ ชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล 30 % = 89,440.00 บาท ( 10 มิสซัง @ 8,944.00 บาท)
ทางส่วนกลางฯดําเนินการจัดสรรเงินโครงการฯให้กบั เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2018
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า การจัดเก็บเงินสมทบเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลือ
งานผูส้ อู ายุฯ (เงินออมวันละบาท) ขอให้เครือข่ายชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับวัด ระดับเขต ในแต่ละสังฆมณฑล
ได้ประชุมปรึกษาหารือในเรือ่ งวิธกี าร รูปแบบ การดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบในแต่ละพืน้ ทีข่ องแต่ละสังฆมณฑล ซึง่ ใน
บริบทของแต่ละมิสซังมีความแตกต่างกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
ก่อ นปิ ด การประชุม ฯ คุณ พ่ อวิโรจน์ นันทจินดา ในฐานะประธานคณะอนุ ก รรมการฯ กล่า วขอบคุ ณ
สังฆมณฑลราชบุร ี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค และคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
ราชบุร ี ที่ให้ความร่วมมือกับคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ในการจัดงานชุมนุ มผูส้ ูง อายุคาทอลิกระดับชาติ
ครังที
้ ่ 13/2018 ทีผ่ า่ นมา
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ในฐานะประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี และในนามของสังฆมณฑล
ราชบุร ี โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังราชบุร ี คุณพ่อเสนอ ดําเนินสดวก อุปสังฆราช
และคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ซิสเตอร์ และผู้สูงอายุท่ไี ปร่วมงานชุมนุ มผู้สูงอายุ ระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 ที่ผ่านมา รูส้ กึ ดีใจที่ทุกท่านให้เกียรติไปร่วมงานฯและเป็ นกําลังใจ ซึ่งได้เห็นถึงความ
เป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันของทุกฝา่ ย และการแสดงบนเวทีของแต่ละสังฆมณฑลฯมีการจัดเตรียมการแสดงทุกชุด มา
อย่างดี จนเป็ นทีย่ อมรับของคณะพระสงฆ์ทไ่ี ด้เห็นผลงานของผูส้ งู อายุฯ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
กําหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯตามแผนงานผูส้ งู อายุฯ ครังต่
้ อไปใน วันพุธที่ 19 กันยายน 2018
คุณพ่อชัยวัฒน์ นําสุย จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นําสวดภาวนาปิดการประชุมฯ

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน
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