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คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่3/2018 
วนัพุธที ่20 มถิุนายน 2018 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
************************************************************************************ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
01.  คุณพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
02. คุณพอ่ชยัวฒัน์ นําสยุ จติตาภบิาล ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง 
03. ซสิเตอรน์นัทดิา ศรหีาบุญยงั ผูช้ว่ยจติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
04.  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
05. คุณสอางค ์ สรุพฒัน์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
06. คุณสธุดิา พรหมภกัด ี ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี
07.  คุณวรีพงค ์ ธาราศลิป์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
08. คุณวรีะ ธาราสงิห ์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
09. อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
10.  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี
11. คุณวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
12.  คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
13. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
14. คุณสมชาย กจินิตยช์วี ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
15. คุณเดชาธร พ่วงแกว้ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 1  
16. คุณสทุศัน์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 2 
17. คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 3 
18.  คุณชาตร ี เอีย้พนิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
19.  คุณวรรณด ี พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั 
ลาประชมุ 
01.  คุณพอ่ไพรชั     ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ  
02. คุณน้อมจติร สบืสายหาญ ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
03. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธาน ี
04. คุณนภชนก สรุยิชยักุล ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา  
05. พนัเอกปราโมทย ์ หนึ่งน้ําใจ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 4 
06. คุณวงศศ์กัดิ ์ องักูรสทุธพินัธ ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 5 
 

เปิดการประชมุเวลา  09.00  น. 
 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ นําสวดภาวนา ราํพงึไตรต่รองพระวาจา 

จากจดหมายนกับุญเปาโลถงึชาวฟิลปิปี ในบทบาทของฆราวาสและครสิตชนทีข่อใหเ้รารบัคําสอนทีด่ีๆ  ตรงกบัสายงาน
ที่รบัผดิชอบ โดยเฉพาะพี่น้องยากจน ผู้ป่วยติดบ้าน-ตดิเตียง และจากบทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเขา้ใจ รกั และ
ดําเนินชวีติตามกฤษฏกีาสมชัชาใหญ่ ค.ศ.2015 พรอ้มกลา่วตอ้นรบั คุณพ่อชยัวฒัน์ นําสุย จติตาภบิาล ชมรมผูสู้งอายุ
คาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง และคณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชมุฯ   
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  จากนัน้ ทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ รว่มพจิารณาวาระการประชมุฯ ครัง้ที ่3/2018 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่  
  1.1 พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย จดัพิธฉีลองการสถาปนาสงัฆมณฑลเชยีงราย พิธีบวช
พระสงัฆราช ยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม และเปิดเตรยีมฉลอง 350  ปี มสิซงัสยาม ในวนัเสารท์ี ่7 กรกฎาคม ค.ศ.2018 ณ 
หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย ขอเชญิสมาชกิชม/กลุม่ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ เขา้รว่มในพธิดีงักลา่ว 
  1.2 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ รว่มกบั ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีจดังาน 
ชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  หวัขอ้ “กจิเมตตา ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ ผูส้งูวยั” เมื่อวนัที ่27 - 28 
เมษายน 2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม  การจดังานชมุนุมฯเป็นไปตาม 
วตัถุประสงค ์มคีณะพระสงฆ ์นกับวชชาย/หญงิ สมาชกิชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุทุกสงัฆมณฑลฯ รว่มงานฯ > 2,000 คน  

 คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั รายงานสรปุสาระสาํคญัจากการเป็นตวัแทนเขา้รว่มประชมุฯ 
 1.3  เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2018  เขา้ร่วมประชุมฯเพื่อความรูค้วามเขา้ใจสทิธหิลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิใหก้บัภาคประชาชนกลุม่ผูส้งูอายุ จดัโดย สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา 
บายเซน็ทาราศูนยร์าชการฯ แจง้วฒันะ กรงุเทพฯ สมาชกิเครอืขา่ยพลงัผูส้งูวยัเขา้รว่มประชุมฯ 36 คน เรื่องน่ารูใ้นการ
ใชส้ทิธบิรกิาร 1.สทิธปิระกนัสงัคม 2.สทิธขิา้ราชการ 3.สทิธปิระกนัสขุภาพ + สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ (สทิธบิตัรทอง) 
คอื สทิธ ิ30 บาท = หลกัประกนัสุขภาพ = บตัรทอง (3 ชื่อนี้คอืสทิธเิดยีวกนั)  สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ คอื สทิธกิาร
รกัษาพยาบาลที่คนไทยพงึได้รบัตามกฎหมาย รวมถงึสทิธิประโยชน์อื่นๆในการเขา้รบับรกิารสาธารณสุขในหน่วย
บรกิารที่ร่วมโครงการ (สายด่วน สปสช.1330) + ผูม้สีทิธริบัหลกัประกนัสุขภาพ คือ คนไทยทุกคนที่มเีลขประจําตวั
ประชาชน 13 หลกั (ไม่มสีทิธปิระกนัสงัคม หรอืสทิธขิา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล
อย่างอื่นทีร่ฐัจดัให)้ โดยขอใหใ้ชส้ทิธทิีห่น่วยบรกิารสาธารณสขุทีห่น่วยบรกิารประจําหรอืโรงพยาบาลตามสทิธกิ่อนทุก
ครัง้ + สทิธปิระกนัสขุภาพครอบคลมุบรกิารสาธารณสขุ ตัง้แต่การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ + โรคค่าใชจ้่ายสงู ( โรคมะเรง็ ไตวาย หวัใจ เอดส ์หลอดเลอืดสมอง) กใ็หก้ารดูแลรกัษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง และไดร้ว่มลงชือ่ในนามเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิแห่งประเทศไทย เรื่องรณรงค์ยกเลกิสารเคมใีน
การฆา่หญ้า ฆา่แมลง ในเวทดีงักลา่วดว้ย 

 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลฯ รายงานการดําเนินงานผูส้งูอายุในชว่งทีผ่า่นมา 

 1.4 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ    
 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  ครัง้ที ่3/2018 ณ ศนูยฝึ์กอบรม 

งานอภบิาลบา้นผูห้วา่น สามพราน จ.นครปฐม ( 26 พฤษภาคม 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2  

ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่2) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที่ 13/2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม สมาชกิชมรมผูส้งูอายุระดบัเขต 6 เขต รว่มงานฯ > 800 คน  (แผนกจิกรรมที ่4) 
 จดัโครงการสมัมนาบุคลากรผูท้ํางานผูสู้งอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ณ ศนูยฝึ์กอบรม 

งานอภบิาลบา้นผูห้วา่น สามพราน จ.นครปฐม มบีุคลากรเขา้ร่วมจากเขตวดัต่างๆ (พระสงฆ ์เจา้หน้าที่ อาสาสมคัร
และผูสู้งอายุ) รวม 95 คน  ( 24 - 26 พฤษภาคม 2018 )    (แผนกจิกรรมที ่5) 

 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุ ปี 2018 รวม 165,430.00 บาท ขอ 
ความรว่มมอืจากประธานชมรมผูส้งูอายุฯระดบัเขต ในการรวบรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มสมทบโครงการฯ ขณะนี้เขต 4 กําลงั 
ดําเนินการฯ (แผนกจิกรรมที ่12) 
 



3 
 

      
    

   โครงการ/กจิกรรมต่อไป : จดังานชุมนุมผูสู้งอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ในวนัเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 
 2018  ณ วดันกับุญเปโตร สามพราน  เรยีนเชญิ พระคารด์นิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูเป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคุณ 

หลงับทภาวนามพีธิโีปรดศลีเจมิแก่ผูส้งูอายุ พธิมีอบใบเกยีรตบิตัรผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่าง/ ลกูกตญัญูต่อบพุการ ีระดบั 
สงัฆมณฑล และเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูส้งูอาย ุ90 ปี จากทุกเขตฯ การจดังานครัง้นี้คาดวา่มผีูม้ารว่มงาน  > 950 คน   

1.5  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง   
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก     

จ.สมุทรสงคราม  มผีูส้งูอายุไปรว่มงานฯ  50 คน  (27 - 28 เมษายน 2018)   (แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ ครัง้ที ่ 1/2018  ณ หอ้งประชมุ ศนูยอ์ภบิาล                 

อคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ มคีณะกรรมการจากหมูบ่า้นต่างๆเขา้รว่มประชมุ 25 คน ( 9 มนีาคม 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 รว่มงานประเมนิกลุม่ผูส้งูอายุบา้นชา้งมิง่ ณ ศาลาประชาคมบา้นชา้งมิง่ ต.ชา้งมิง่ อ.พรรณานิคม   

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

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

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 
ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 

 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก     
จ.สมุทรสงคราม  ชมรมผูส้งูอายุวดัแม่พระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน (วดัโคกปราสาท/ปราสาทพร) รบัโลช่มรม
ผูส้งูอายุดเีด่น ประจําปี 2018 มผีูส้งูอายุไปรว่มงานฯ 115 คน  ( 27 - 28  เมษายน 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่2) 

 รว่มประชมุกบัชมรมผูส้งูอายุวดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท/ปราสาทพร) ม ี

ผูส้งูอายุเขา้รว่มประชมุ 30 คน ( 12 มถิุนายน 2018 ) / ลงพื้นที่ออกเยี่ยมกลุ่มผูสู้งอายุ ผูป้่วย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ที่
วดันกับุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง ( 13 มถิุนายน 2018 )/ ออกเยีย่มและประชมุรว่มกบักรรมการวดันกับุญยอแซฟ 

ไทรทม จ.บุรรีมัย ์( 14 มถิุนายน 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่8) 
 ก่อตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายุ ดําเนินการจดัตัง้แห่งแรก ทีว่ดัแม่พระปฏสินธนิิรมล ปากชอ่ง (วดัปากชอ่ง) 

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

 ชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั รว่มจดังานวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิเพื่อสบืสานวฒันธรรมดงีาม (แผนกจิกรรมที ่11)  
 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนฯ ประจําปี 2018 รวม 24,070.00 บาท (แผนกจิกรรมที ่13) 
 ประชาสมัพนัธข์า่วสาร/ภาพกจิกรรมงานผูสู้งอายุใน Website ของสงัฆมณฑล (แผนกจิกรรมที ่15)

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

1.7 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 

ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก     

จ.สมุทรสงคราม  มคีุณพ่อจติตาภบิาล ซสิเตอร ์และกลุม่ผูส้งูอายุจาก 18 ชมรมฯ ไปรว่มงานชมุนุมฯรวม 51 คน   
( 27 - 28 เมษายน 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่2) 

 ชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั รว่มจดังานวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ(วนัสงกรานต)์  (แผนกจิกรรมที ่8)   
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 ชมรมผูส้งูอายุระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑล ออกเยีย่มผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูย้ากไร ้รวม 10 ชมรมฯ (แผนกจิกรรมที ่9) 
 จดัพมิพจ์ดหมายขา่วจากสว่นกลางฯใหแ้ต่ละชมรมฯ และวางไวท้ีม่สิซงั และมฝีา่ยสือ่ของสงัฆมณฑลฯ จดัทํา 

จดหมายขา่วของมสิซงัอุบลราชธานี   (แผนกจิกรรมที ่11) 
1.8  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 

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

  ไดร้บัการอนุมตัโิดยหลกัการ ( 26 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่2)   
  จดักจิกรรมงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัเขต เขตแม่พระประจกัษ์เมอืงลรูด์ ณ วดัแม่พระประจกัษ์เมอืงลูรด์ หาดใหญ่ 

 จํานวนผูร้ว่มกจิกรรม  54 คน จดักจิกรรมอบรม “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติ ประกาศขา่วดใีหม” และ "การแบ่งปนั 

 พระวาจา" เฝ้าศลีมหาสนิท แกบ้าป พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ ( 16 มถิุนายน 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่4)  
  ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป้ว่ยตดิบา้น-ตดิเตยีง ทีอ่าสนวหิารฯ/วดัอคัเทวดามคีาแอล สมหวงั (แผนกจิกรรมที ่7) 
  รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก 

  จ.สมุทรสงคราม  ผูส้งูอายุเขา้รว่มงานฯ 96 คน  ( 27 – 28 เมษายน 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่8)  
1.9 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี  

  คณะกรรมการผูส้งูอายุ จดัออกเยีย่มเครอืขา่ยผูส้งูอายุ แขวงปราจนี และรว่มงานชมุนุมผูส้งูอายแุขวงปราจนีบุร ี 
โอกาสวนัสงกรานต ์วนัครอบครวั และวนัผูส้งูอายุ โดย วดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา เป็นเจา้ภาพจดังานฯ / กลุม่ผูส้งูอายุ
ระดบัวดัทุกวดัในเขตสงัฆมณฑล รว่มจดักจิกรรมวนัเทดิทนูผูส้งูอายุ (13 - 14 เมษายน 2018) (แผนกจิกรรมที ่5) 

  ฟ้ืนฟูจติใจและประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2018 ณ เดอ เนเชอรลั การเ์ด้น 
 รสีอรท์ เขาสอยดาว อ.โปง่น้ํารอ้น จ.จนัทบุร ีเพื่อประเมนิกจิกรรมงานผูสู้งอายุ ปี 2017 ระดบัวดั/สงัฆมณฑล                 
 + รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 + เตรยีมงานชมุนุมผูส้งูอายุฯ ณ วดัศรรีาชา โดย  
 เรยีนเชญิ คุณพ่อสมคัร เจง็สบืสนัต ์แบ่งปนัหวัขอ้ “ความคาดหวงัของพระศาสนจกัรต่อผูสู้งวยั” และร่วมยนิดี

กบัคุณพ่อ ในโอกาส 50 ปีชวีติสงฆ ์( 10 – 11 พฤษภาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่6) 
 สมาชกิกลุม่ผูส้งูอายุระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑล ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป้ว่ย เป็นประจําทุกเดอืน (แผนกจิกรรมที ่7)  
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม  

 มคีุณพ่อจติตาภบิาล  สมาชกิกลุม่ผูส้งูอายุไปรว่มงานฯ 170  คน  ( 27 – 28 เมษายน 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่8) 
 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาล 

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

 ชมุนุมผูส้งูอายุระดบัแขวง ทีว่ดันกับุญเบเนดกิต ์เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้  
1.10 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่  

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาล 
คามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ ( 21 มนีาคม 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 

 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม  
 คุณพอ่จติตาภบิาล สมาชกิกลุม่ผูส้งูอายุจาก 6 วดั รว่มงานฯ 57 คน (27 - 28 เมษายน 2018) (แผนกจิกรรมที ่2) 
 ขยายกลุม่ผูส้งูอายุวดันกับุญมทัธวิ บา้นแม่เตีย๋ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่งสอน และจดัตัง้คณะกรรมการ 

 อาสาสมคัรเพื่อชว่ยเหลอืดูแลผูส้งูอายุ พรอ้มรดน้ําดําหวัขอพรผูส้งูอายุ ( 15 เมษายน 2018 ) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 จดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที่ 2/2018 ณ ศูนย์สงัฆมณฑลเชยีงใหม่  เพื่อตดิตาม

แผนกจิกรรมทีไ่ดว้างไว ้ ปรกึษาการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ และตดิตามสมาชกิทีจ่ะไป  
รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018  ( 7 เมษายน 2018 )  (แผนกจิกรรมที ่5) 
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 จดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล ประจําปี 2018  วางแผนกําหนดจดังานฯ วนัที ่27 - 28 กรกฎาคม 2018 
แตค่ณะกรรมการขอเลือ่นการจดังานชมุนุมฯ เป็น วนัที ่28 - 29 กนัยายน 2018   (แผนกจิกรรมที ่6) 

 สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณรีดน้ําดําหวัผูส้งูอายุ (วนัสงกรานต)์ และรณรงคใ์หทุ้กกลุม่/ชมรมจดักจิกรรมระดบัวดั  
โดยมบีางกลุม่ทีต่วัแทนกรรมการไปเขา้รว่มฯ  (แผนกจิกรรมที ่8) 

 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุ งวดที ่2/2018  รวม 3,600.00 บาท (แผนกจิกรรมที ่10) 
 สง่เสรมิใหก้ลุม่ผูส้งูอายุระดบัวดั จดัทําทะเบยีนผูส้งูอายุในวดัของตนเองใหเ้ป็นปจัจุบนั (แผนกจิกรรมที ่11) 
 จดัพมิพ ์Newsletter สว่นกลางฯไปวางยงัศนูยส์งัฆมณฑลฯ / พมิพใ์หก้บัชมรมผูส้งูอายฯุ  (แผนกจิกรรมที ่12) 

1.11 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ี 
 จดัประชมุสามญัคณะกรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่2/2018  เพื่อ 

เตรยีมการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13 (23 มนีาคม 2018  ) / จดัประชมุคณะกรรมการฯเพื่อสรปุ
ประมวลความพรอ้มการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018   จดัเตรยีมของทีร่ะลกึ และ ดูสถานที ่
จดังานชมุนุมฯ ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก  ( 21 เมษายน 2018 )  ((แผนกจิกรรมที ่1)  

 จดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที่ 13/2018  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม   
มผีูส้งูอายุและสตับุรษุเขา้รว่มงาน > 2,200 คน (จากสงัฆมณฑลต่างๆ 1,580 คน สงัฆมณฑลราชบุร ี620 คน  
พระสงฆ ์นกับวช 36 ท่าน ซสิเตอร ์8 ท่าน) โดยม ีพระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีเป็นประธานเปิดงานฯ  
พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ เป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกยีรตคิุณ  
ใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ แก่ลกูกตญัญูต่อบุพการ ีผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่างระดบัชาต ิจํานวน 35 คน และ 
ผูท้ําคุณประโยชน์แก่พระศาสนจกัรและสงัคม 1 คน กจิกรรมภายในงานอาท ิบรกิารตรวจสขุภาพแก่ผูม้ารว่มงานฯ 
โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย และ กลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ีชมการแสดงบนเวท ี
ของกลุม่ผูส้งูอายุแต่ละสงัฆมณฑลฯ การจดันิทรรศการผลงานของลกูกตญัญต่อบุพการ ีและผูส้งูอายุคาทอลกิ 
ตวัอย่าง และการจําหน่ายสนิคา้/ผลติภณัฑข์องต่างสงัฆมณฑล และรบัประทานอาหารรว่มกนั  (แผนกจิกรรมที ่4) 

 สรปุประเมนิผลโครงการ/กจิกรรม/งานของสงัฆมณฑลราชบุร ีประจําปี 2018 (พฤษภาคม 2017 – เมษายน 2018) 
เสนอต่อคุณพอ่ประสทิธิ ์รจุริตัน์ จติตาธกิารชมรมผูส้งูอายฯุ ( 18 พฤษภาคม 2018 )   (แผนกจิกรรมที ่ ) 

 ออกเยีย่มเยยีนผูเ้จบ็ปว่ย/ผูย้ากไร ้ฯลฯ วดัราชบุร ี15 ราย วดัท่าม่วง 12 ราย วดัโพธาราม 2 ราย วดับา้นโปง่  
        15 ราย วดักาญจนบุร ี2 ราย และ วดัเพลง 2 ราย   (แผนกจิกรรมที ่9) 
 สง่เสรมิกจิกรรมวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ(วนัสงกรานต)์ ขอความรว่มมอืคุณพ่อเจา้อาวาส  สภาอภบิาลวดั เครอืขา่ย 

ชมรมผูส้งูอายุฯ จดักจิกรรมรดน้ําดําหวัขอพรผูส้งูอายุ พระสงฆ ์นกับวช ม ี18 กลุม่เครอืขา่ยจดังานฯ (กจิกรรมที ่12)  
 จดัทําจดหมายขา่วฉบบัที ่ 1/2018 (มกราคม – เมษายน 2018) แจกในงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13   

จํานวน 150 ฉบบั แจกจ่ายหน่วยงาน วดั โรงเรยีน และสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ 150 ฉบบั สาํเนาสง่ทาง Email ให ้ 
หน่วยงานตา่งๆ ประมาณ 100 ฉบบั    (แผนกจิกรรมที ่15) 

 

1.12  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์  
 ออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯระดบัวดั โอกาสฉลองวดัในเขตสงัฆมณฑลนครสวรรค ์( แผนกจิกรรมที ่1) 
 เขา้รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  (แผนกจิกรรมที ่2) 
 การสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสงัฆมณฑล ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา นครสวรรค ์ กําหนดจดัขึน้ 

ระหวา่งวนัที ่13 - 14 ตุลาคม 2018   (แผนกจิกรรมที ่3) 
 ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูย้ากไรใ้นเขตวดัทุกชมรมฯ มบีนัทกึขอ้มูลดา้นสขุภาพฯ ( แผนกจิกรรมที ่5) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม   

สมาชกิเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุรว่มงานฯ จํานวน 91 คน  ( แผนกจิกรรมที ่8) 
 จดัเกบ็เงนิออมจติอาสาหาทุนเพื่อชว่ยเหลอืงานผูสู้งอายุ ในกลุ่ม/ชมรมผูสู้งอายุเขตภาคกลาง ( แผนกจิกรรมที ่9) 
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1.13  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธาน ี   (สง่รายงานกจิกรรม) 

 ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลโพนสงู จดังานวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ
มผีูส้งูอายุรว่มงานทัง้สิน้ 180 คน ( 13 เมษายน 2018 )   ( แผนกจิกรรมที ่3) 

 ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู จดักจิกรรมดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ + รบัคณะทีม่าขอศกึษาดูงานจาก 
เทศบาลชอ่งแมว จ.นครราชสมีา จํานวน 150 คน ( 2 มนีาคม 2018 ) + จดัโครงการหลกัสตูรการดูแลผูส้งูอายุ  
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 )  
+ รบัคณะประเมนิจากกระทรวงสาธารณสขุ เขต 8 ใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ “ความต่อเนื่องของงาน ความยัง่ยนื  
การบูรณาการทศิทางเดยีวกนั”  ( 28 พฤษภาคม 2018 )  ( แผนกจิกรรมที ่9)   

 ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี  รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที่ 13  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ  
บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม  มผีูส้งูอายุรว่มงานฯ  จํานวน 55 คน  ( แผนกจิกรรมที ่8)    
 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แสดงความคดิเหน็การจดักจิกรรมตามแผนปฏบิตังิาน 

 ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 
   1. ชมรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล สว่นใหญ่มแีผนกจิกรรมงานผูส้งูอายุฯทีม่คีวามชดัเจนด ี  
   2. การจดักจิกรรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลในแต่ละครัง้ หากจดัเสรจ็แลว้ควรมกีารประเมนิผลเพื่อรบัทราบ 
    ปญัหา/อุปสรรค มกีารตดิตามกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง และมจีุดมุ่งหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนงานผูส้งูอายุฯ  

  และกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ ค.ศ.2015 “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่” พระศาสนจกัรคาทอลกิฯ  
  3. กจิกรรมออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ ขอใหค้ณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑล 
    จดัทมีออกเยีย่มเพื่อสรา้งขวญัและกําลงัใจ ซึง่ปจัจุบนักลุม่ผูส้งูอายุมบีทบาทในกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ 

  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
 

 วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 2/2018 
  ทีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2018  และขอใหเ้พิม่เตมิ/แกไ้ข :   

  หน้า 2  ขอ้ 3    บรรทดัที ่14  กลุม่ผูใ้ชย้าและกลุม่ผูถู้กคมุขงั  แกไ้ขเป็น  กลุม่ผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์
  หน้า 3  ขอ้ 8.1  บรรทดัที ่2  มอบใบเชดิชเูกยีรตใิหผู้ส้งูอายุ 90 ปีขึน้ไป... เพิม่ 
       มอบใบเชดิชเูกยีรตใิหผู้ส้งูอายุ 90 ปีขึน้ไป ในงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ  
  มตทิีป่ระชมุ รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2018 

 

วาระท่ี 3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง  
 3.1 ประเมนิผลการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัชาติ ครัง้ที ่13/2018 (สรปุจากแบบสอบถาม)  

+  สถานที ่ สถานทีก่วา้งขวา้ง สะดวกสบาย ผูส้งูอายุประทบัใจ   + การตอ้นรบัจากเจา้ภาพฯ  ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดแีละ
อบอุ่นจากเจา้ภาพฯ  +  การแสดงจากเจา้ภาพ  การแสดง สวยงาม สงา่ มกีารนําประวตัขิองสงัฆมณฑล มาใชใ้นการแสดง 
+  กจิกรรมบนเวท ี ชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุสงัฆมณฑลฯ จดัการแสดงทีม่รีะยะเวลาไม่ส ัน้หรอืยาวจนเกนิไป การแสดงของ
แต่ละสงัฆมณฑลสามารถควบคุมเวลาของตวัเองได้ (แต่จะเสยีเวลากบัเครื่องเสยีง) + พธิบูีชาขอบพระคุณและพธิมีอบฯ 
ดําเนินการไปอย่างราบรืน่และสงา่งาม การรบัใบประกาศเกยีรตคิุณและใบพรพระสนัตะปาปามคีวามเป็นระเบยีบในการรบั
มกีารวางแผนไดด้ ีและคณะอนุกรรมการไดจ้ดัเตรยีมใบพรไดอ้ย่างดแีละเป็นระเบยีบ  ทุกฝา่ยมคีวามพรอ้มดแีละเรยีบงา่ย 
+ การประสานงาน    แต่ละฝา่ยมกีารประสานงาน และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัเป็นอย่างด ีเพื่องานของสว่นรวม 
+ ประโยชน์ทีไ่ดร้บั   ผูส้งูอายุดใีจทีไ่ดม้โีอกาสมารว่มงานชมุนุมฯครัง้นี้ และมโีอกาสมาพบปะ-พูดคุยกนัปีละครัง้   
+ ขอ้แนะน าอืน่ๆ (เพือ่การจดังานครัง้ต่อไป)  ผูส้งูอายมุารว่มงานชมุนุมฯเป็นจํานวนมาก  (ไมค่วรจดัอาหารโต๊ะจนี) 
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  จากนัน้ คณะอนุกรรมการฯขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา สรปุรายงานการเงนิการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุครัง้ที ่13/2018                    
(ตามเอกสารแนบ) + ค่าเอกสาร (ใบประกาศเกยีรตคิุณ ใบพรพระสนัตะปาปา สจูบิตัรจดังานฯ)  + ของทีร่ะลกึมอบใหผู้แ้สดง  
+ เงนิรางวลัประกวดชมรมผูส้งูอายุ ฯลฯ  รวม  86,685.00 บาท 
 3.2  ความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019   
  คุณชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงานผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี นําเสนอเอกสาร (ฉบบัรา่ง) 
 + โครงการงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14 + คําส ัง่คณะกรรมการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019   
+ กําหนดการจดังานชมุนุมฯ  ซึง่มขีอ้สรปุวา่  คณะกรรมการบรหิารสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี อนุมตัโิดยหลกัการ  สาํหรบั
รายละเอยีดการจดังานชมุนุมผูส้งูอายฯุ ครัง้ที ่14/2019  ขอนําเสนอในการประชมุคณะอนุกรรมการฯครัง้ต่อไป 

  มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ 
 

วาระท่ี  4   เตรียมการจดัสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2018    
   

 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา (รา่ง) โครงการจดัสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจําปี 
2018/2561 (ตามเอกสารโครงการฯ)  จากนัน้ที่ประชุมร่วมพจิารณาหวัขอ้การจดัสมัมนาฯ หวัขอ้บรรยาย และวทิยากร 
 ทีป่ระชมุรว่มพจิารณา (รา่ง) โครงการสมัมนาและประชมุใหญ่ฯ และรว่มแสดงความคดิเหน็ สรปุไดด้งันี้ :-  
 

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

 สถานที ่ :   ณ หอ้งประชมุใหญ่ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน  ลาดกระบงั  กรงุเทพฯ 
 

วนัองัคารท่ี 27  พฤศจิกายน  2018                                             พธิกีรประจ าวนั  :  ซสิเตอรน์นัทดิา / คุณประภา 
                                                                                              นนัทนาการ   :  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์

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

เปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2018 
พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา 
ประธานกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม   

ประธาน พธิเีปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่ประจําปี คุณพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
09.45 – 10.00 น. พกั อาหารวา่ง     (ถ่ายรปูหมู่พรอ้มกนั) 
10.00 – 12.00 น. หวัขอ้ : สงูวยั สงูคุณค่า กจิเมตตาศษิยพ์ระครสิต”์ พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ 

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

มุ่งพนัธกจิ ประกาศขา่วดใีหม่แห่งความรกังานผูส้งูวยั 
พระสงัฆราช ยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม    

หรอื . คุณพอ่วชัรศลิป์ กฤษเจรญิ 

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

นําเสนอผลการดําเนินงาน ระดบัสงัฆมณฑล (8 นาท)ี 
คุณพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา 

คุณพอ่จติตาภบิาล/ ประธาน/ ผูป้ระสานงาน 

18.00 น. พกั อาหารเยน็  / พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัพธุท่ี 28 พฤศจิกายน 2018                                                        พธิกีรประจําวนั  :   คุณวรีะ ธาราสงิห ์
                                                                                               นนัทนาการ  :   อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

06.45 น. พธิบูีชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่ชยัวฒัน์ น าสุย 
จติตาภบิาลฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 

07.30 – 08.30 น. อาหารเชา้ 
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08.30 – 09.00 น. สรปุสาระเนื้อหาของวนัแรก   
 

อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค        
คณะกรรมการฯสงัฆมณฑลราชบุร ี          

09.00 – 10.30 น. หวัขอ้  :   
ยอ้นรอย 350 ปีมสิซงัสยาม ตามรอยเทา้ผูป้ระกาศขา่วด ี

เสนอชือ่. คุณพ่อธรีพล กอบวทิยากุล 
หรอื. คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช 
หรอื. คุณพ่อสรุชยั  ชุม่ศรพีนัธุ ์

หรอื. คุณพ่อประสทิธิ ์ ใหม่เพยีรวงศ ์

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

หรอื.. หวัขอ้  :  การดําเนินชวีติครสิตชนของผูส้งูวยั 
 

เสนอชือ่. คุณพ่อเสนอ  ดําเนินสดวก 

หรอื. คุณพ่อสมเกยีรต ิบุญอนนัตบุตร 
หรอื. คุณพ่อประยูร พงศพ์ศิ 

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

           พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ค.ศ.2015 

คุณพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 

15.30 – 16.00 น. พกั อาหารวา่ง 
16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุม่ : จดัทําแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล                        

(สงัฆมณฑลจดัทําแผนงานฯลว่งหน้า)  /                             
นําเสนอแผนงานฯแบ่งปนัในกลุม่ใหญ่  

คุณพอ่จติตาภบิาล 
ผูป้ระสานงาน และ แกนนําผูส้งูอายุฯ

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

(ขอความรว่มมอืผูส้งูอายุมสีว่นรว่มในกจิกรรมฯ)  
เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุ 

สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี
21.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2018                                                   พธิกีรประจ าวนั  :  คุณสุทศัน์ มาลานยิม 
 

06.45 น. พธิบูีชาขอบพระคุณ                                                       คุณพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 

07.30 – 08.30 น. อาหารเชา้ 
08.30 – 09.00 น. 
 

สรปุสาระเนื้อหาของวนัทีส่อง  
 

คุณวงศศ์กัดิ ์ องักูรสทุธพินัธ ์
คณะกรรมการฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ           

09.00 – 10.30 น. 
 

ประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2018/2561 คณะอนุกรรมการฯ  
วาระการประชมุ  -  เรือ่งแจง้ใหท้ราบ    
-  รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2017/2560 

-  ตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง     -  เรือ่งอื่นๆ 

คุณพ่อไพรชั  ศรปีระเสรฐิ 
คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา 

10.30 – 11.00 น. พกั อาหารวา่ง  
11.00 – 12.00 น. 
 

ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ     คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา 
ร่วมดว้ย คุณพอ่จติตาภบิาลฯ กลา่วขอบคณุ และสรปุปิดการประชมุ  

วจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา                                             
พกั อาหารกลางวนั / เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ   
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วาระท่ี  5   สรปุโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้งูอายุ ประจ าปี 2018/2561  (เงนิออมวนัละบาท)  
  ทีป่ระชมุพจิารณา สรปุรายงานการเงนิโครงการ “จติอาสาหาทนุชว่ยเหลอืงานผูส้งูอาย”ุ (ตามเอกสาร)  
โดยชมรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล สง่มอบเงนิโครงการฯประจําปี 2018  สรปุยอดเงนิทีไ่ดร้บัใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 
รบัสมทบโครงการฯ  งวดที ่1 จํานวน 123,218.00  บาท / งวดที ่2 จํานวน 174,919.00  บาท รวมทัง้สิน้ 298,137.00 บาท 
จดัสรรเงนิตามโครงการฯ : + เจา้ภาพจดังานชมุนุมฯ 40 %     =  119,254.00  บาท   
      + คณะอนุกรรมการฯ   30 %       =    89,443.00  บาท     
                 + ชมรมผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล  30 %  =    89,440.00  บาท   ( 10 มสิซงั @  8,944.00 บาท)   

  ทางสว่นกลางฯดําเนนิการจดัสรรเงนิโครงการฯใหก้บัเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯ ภายในเดอืนมถิุนายน 2018 
  คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ การจดัเกบ็เงนิสมทบเขา้รว่มโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอื 

งานผูส้อูายฯุ (เงนิออมวนัละบาท) ขอใหเ้ครอืขา่ยชมรม/กลุม่ผูส้งูอายุคาทอลกิฯระดบัวดั ระดบัเขต ในแต่ละสงัฆมณฑล  
ไดป้ระชมุปรกึษาหารอืในเรือ่งวธิกีาร รปูแบบ การดําเนินการจดัเกบ็เงนิสมทบในแต่ละพืน้ทีข่องแต่ละสงัฆมณฑล ซึง่ใน 
บรบิทของแต่ละมสิซงัมคีวามแตกต่างกนั เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

 มตทิีป่ระชมุ  รบัทราบ 

          ก่อนปิดการประชุมฯ   คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวขอบคุณ                    
สงัฆมณฑลราชบุร ี อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้  อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค และคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล
ราชบุร ีที่ให้ความร่วมมอืกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ในการจดังานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัชาต ิ
ครัง้ที ่13/2018 ทีผ่า่นมา      
   อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้  ในฐานะประธานชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ีและในนามของสงัฆมณฑล
ราชบุร ีโดยม ีพระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ ประมุขมสิซงัราชบุร ีคณุพ่อเสนอ ดําเนินสดวก อุปสงัฆราช
และคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ  คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา 
คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุระดบัสงัฆมณฑล  ซิสเตอร ์และผู้สูงอายุที่ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดบัชาติ ระหว่าง            
วนัที ่27 - 28  เมษายน 2018  ที่ผ่านมา  รูส้กึดีใจที่ทุกท่านให้เกยีรตไิปร่วมงานฯและเป็นกําลงัใจ ซึ่งได้เห็นถงึความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของทุกฝา่ย  และการแสดงบนเวทีของแต่ละสงัฆมณฑลฯมีการจดัเตรยีมการแสดงทุกชุดมา           
อย่างด ีจนเป็นทีย่อมรบัของคณะพระสงฆท์ีไ่ดเ้หน็ผลงานของผูส้งูอายุฯ  

  

 ปิดประชมุเวลา  12.30  น. 
 กําหนดประชมุคณะอนุกรรมการฯตามแผนงานผูส้งูอายฯุ ครัง้ต่อไปใน  วนัพธุท่ี  19  กนัยายน  2018 

คุณพอ่ชยัวฒัน์  นําสยุ  จติตาภบิาลผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง  นําสวดภาวนาปิดการประชมุฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ  / ตรวจทาน 
วรรณด ีพรอ้มแยม้ / รายงาน 

  


