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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2019 

วันพฤหสับดีที่ 17 มกราคม 2019 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  คุณพอ่วิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  คุณพอ่รังสันต์         วงอาษา จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
03.  คุณน้อมจิตร     สืบสายหาญ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
04. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
05.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
06.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
07. คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
08.  คุณสุ่ม             บุญแฮด ประธาน ชมรมผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง                                        
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี                   
10. คุณชัยรัตน์      ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
11. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี                           
12.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่                       
13. คุณภกัดี        ชาวแพรกน้อย         ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย                           
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. คุณประยงค ์ กิจเจริญ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
20.  คุณวงศ์ศกัดิ์     อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 
21.  คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี               
22.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01.  คุณพ่อไพรัช     ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ 
02.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
03. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
เปิดการประชุมเวลา  09.10  น. 

 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ น าร าพึงพระวาจาจากบทอ่านพระวรสารมาราโก สิ่งที่                
พระเยซูเจ้าต้องการบอกเราฝ่ายร่างกาย “ไม่ใช่ให้พวกท่านอิ่มขนมปังและปลา เล้ียงพระเยซูเจ้าและประชาชน ขอให้ท่าน
ทั้งหลายอิ่มเติมเต็มพระวาจาเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนพี่น้อง” ขอให้คณะกรรมการร าพึงพระวาจาเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางงาน
อภิบาลในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ พร้อมกับกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล  
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วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 1.1 การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมฯ  
รวม 22 ท่าน คณะกรรมการฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมคร้ังนี้ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมี คุณพอ่วิโรจน์ นันทจินดา ท าหน้าที่
ประธานการประชุมฯ  

 1.2  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ก าหนดออกเยี่ยม/พบปะเครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล 

 วันที่ 26 มกราคม 2019   :  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจนัทบุรี คร้ังที่ 8 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 
 วันที่ 16 กุมภาพันธ ์2019 :  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี คร้ังที่ 6 ณ วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ บึงกาฬ 

 วันที่ 26 กุมภาพนัธ ์2019 :  ร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาแอล    
  1.3  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนคณะกรรมการฯจากชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรเครือข่ายงานผู้สูงอายุภาครัฐและเอกชน ;- 
 วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2018  อบรม “การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไกทบทวนสิทธิมนุษยชน UPR 

(Universal Periodie Review)”  จัดโดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชน เร่ิมก่อตั้งเดือนมิถุนายน 2560 (UPR ท าเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ในทุกๆเครือข่ายสู่ขบวนการสหประชาชาติ และเป็นพลังเสียงสู่กลไกระหว่างประเทศ มี เครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 17 
เครือข่าย เพื่อร่วมกันปกป้องและคุ้มครองสิทธิของแต่ละเครือข่าย ดังนี้ :- 1.ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ HIV  2.สิทธิสตรี 3.ความ
หลากหลายทางเพศ 4.สิทธิผู้ขายบริการ 5.สิทธิผู้สูงอายุ 6.สิทธิเด็ก 7.สตรีชนเผ่า 8.ผู้พิการ 9.กลุ่มสตรีท าแท้งอย่าง
ปลอดภัย 10.แรงงานข้ามชาติ 11.แรงงานในระบบและนอกระบบ 12.ผู้หญิงกับยาเสพติด 13.กลุ่มอุ้มหายและบังคับหาย  
14.ความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.ซ่อมทรมาน 16.ทรัพยากรธรรมชาติ และ 17.สิทธิที่ดิน  มีขั้นตอนการท างาน 
1.ทบทวนขบวนการ ประสานงานสร้างเครือข่าย 2.ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคสังคมและภาค
ธุรกิจ 3.ประเมินผล ติดตามผลงาน ร่วมประชุมกับ UN และให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าสิทธิของตนเกิดอะไรขึ้น    

 วันที่ 12 ธันวาคม 2018 ประชุมเชิงเสวนา “การลงทุนด้านสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นนทบุรี 
สรุป 1.) กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การบริการทางด้านการดูแลสุขภาพ การให้บริการอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมถึงผู้ป่วยและญาติให้มีความเข้าใจกับทุกฝ่าย จุดประสงค์เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2573  เพื่อลดความ            
เหล่ือมล้ าทางรายได้และสังคม , ลดสภาพความล้มละลายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล , สร้างโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น, 
อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันสมัย, แนะน าผู้ป่วยเร้ือรัง ลดอัตราการใช้จ่าย ฝึกให้ดูแลตนเอง ให้ก าลังใจ,  สร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ  2.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องต้องออกส ารวจ และให้มีบัตรประชาชนเพื่อไม่ทิ้งใคร (ผู้ไม่มีบัตร) ไว้ข้างหลังเพราะไม่มีเลข 13 หลัก เพื่อใช้เป็น
บัตรหลักประกันสุขภาพ 
 1.4  ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน ปี 2019 ระดับสังฆมณฑล (คณะอนุกรรมการฯ รวบรวม) 

  1.5  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2019  เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯเป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ   
  1.5.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญัโชค ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 

 โครงการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2018)  และ 
(11 มกราคม 2019)     (แผนกิจกรรมที่ 1) 

 จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 2018 คณะกรรมการและผู้ประสานงานชมรม
ผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ที่ศูนย์ภาวนาทาบอร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่ง             
ความเช่ือ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”  (18 - 19 ธันวาคม 2018)     (แผนกิจกรรมที่ 2)  

 โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี  คณะกรรมการและผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ          
สังฆมณฑลราชบุรี จ านวน 8 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  (27 – 29 พฤศจิกายน 2018)     (แผนกิจกรรมที่ 5) 
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 โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เปิดการเรียนการสอนประจ าเดือน ดังนี้ 

คร้ังที่ 5 (12 ตุลาคม 2018) หัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์ในวิถีชีวิตผู้สูงวัย” / คร้ังที่ 6 (9 พฤศจิกายน 2018) หัวข้อ “พระคัมภีร์น า
ทางชีวิต” / คร้ังที่ 7 (11 มกราคม 2018) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม พรบ.พ.ศ.2546 และการฝึกวิชาชีพ/การท า
น้ ายาล้างจาน”  (แผนกิจกรรมที่ 7) 

 กิจกรรมเยี่ยมเยียนฟื้นฟู ขยายเครือข่าย ประธานและตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯสังฆมณฑลราชบุรี 
เยี่ยมเยียนฟื้นฟูเครือข่ายวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ เจ้าอาวาสและ
ตัวแทนผู้สูงวัยเข้าร่วมประชุมฯ (11 พฤศจิกายน 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 

 คัดเลือกลูกกตัญญู+ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างประจ าปี 2019 ก าหนดให้ทุกชมรมเครือข่ายสรรหา 
ลูกกตัญญู+ผู้สูงอายุตัวอย่างระดับวัดให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 11 มกราคม 2019  (แผนกิจกรรมที่ 9) 

 กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วย / ผู้พิการ / ผู้ยากไร้ฯ ในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2018  วัดที่จัดกิจกรรม : 
(วัดกาญจนบุรี วัดท่าม่วง วัดลูกแก วัดบางตาล วัดบ้านโป่ง วัดโพธาราม วัดราชบุรี วัดบางนกแขวก วัดเพลง 

และวัดจอมบึง) รวม 63 ราย และในระดับสังฆมณฑล 5 ราย  (แผนกิจกรรมที่ 11) 
 กิจกรรมจัดท าจดหมายข่าว Newsletter ฉบับที่ 3/2018 เพื่อประชาสัมพันธ์ สรุปงาน กิจกรรม โครงการ

ต่างๆ ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2018 จัดท าเป็นรูปเล่ม 200 ฉบับ ส่งทาง E-mail (แผนกิจกรรมที่ 14) 
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ  งวดที่ 1 รวมยอดส่ง 13,360 บาท (แผนกิจกรรมที่ 13) 

1.5.2  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  :  คุณวีระ  ธาราสิงห์  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ    
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2019 (17 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 ผู้สูงอายุระดับวัดเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ /update ทะเบียนผู้สูงอายุแต่ละวัด 

+ ร่วมไปส่งศีล + จัดเตรียมทะเบียนผู้สูงอายุให้แต่ละวัดปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน  (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ”  งวดที่ 1 รวมยอดส่ง 10,000 บาท (แผนกิจกรรมที่ 8) 
 ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสังฆมณฑล : คุณพ่อวีรศักดิ์ จนัทรังษี จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ร่วมพธิีเปิด   

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธนิิรมล ปากชอ่ง โดยสถานทีจ่ัดตั้งโรงเรียนอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต  (6 ธันวาคม 2019) / 
วัดแม่พระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ (แผนกิจกรรมที่ 9) 

 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุในสื่อ Web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที่ 13) 
กิจกรรมต่อไป   + จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลนครราชสีมา คร้ังที่ 1/2019 (22 มกราคม 2019) เพื่อคดัเลือกผู้สูงอาย ุ
คาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู และ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว เป็นตัวแทนเข้าประกวดชมรมผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2019 

 1.5.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี :  คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ  คร้ังที่ 1/2018 (17 มกราคม 2018)   (แผนกิจกรรมที่ 1)                                                                 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2018  หวัข้อ “ศิษยพ์ระคริสต์สืบสานวิถิชีวีต                  

แห่งความเช่ือ 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้ ” ณ บ้านเณรพระคริสตป์ระจกัษ์ อุบลราชธานี  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก ่
ผู้สูงอายุและลูกกตญัญู รวม 9 ท่าน กลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 258 คน จาก 22 ชมรม  (21 พฤศจกิายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 4) 

 ก าหนดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอุบลราชธานี  คร้ังที่ 1/2019 (มกราคม 2018)  (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 ออกเยีย่มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้พกิาร ผู้ที่ยากไร้ ( กิจกรรมของแต่ละชมรมด าเนนิการ) (แผนกิจกรรมที่ 9)    

1.5.4  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  :  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน  
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน (13 พฤศจิกายน 2019)  

(แผนกิจกรรมที่ 1)  
 ออกเยี่ยม/ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับเขต :- (แผนกิจกรรมที่ 3)    

เขต 4  ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร  (2 พฤศจิกายน 2019)     
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   เขต 5  วัดนักบุญอันเดร บางภาษี      (11 ธันวาคม 2019)     
 เขต 3  ฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ ทีอ่ารามนักบุญราฟาแอล คอนอฟสกี้ (ภราดาคาร์เมลไลท์ชาย) สามพราน / 
 แบ่งปันพระวาจา (BEC) วิทยากรโดย คุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข  (17 พฤศจิกายน 2019)     

   สร้างขวัญและก าลังใจคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  (แผนกิจกรรมที่ 5)  
   ส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด ดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดเตียง (แผนกิจกรรมที่ 11) 

กิจกรรมต่อไป   +   ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คร้ังที่ 1/2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยธุยา              
(22 มกราคม 2019) / ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที ่14 ที่ สุราษฎร์ธาน ี

1.5.5   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ :  คุณสุ่ม บุญแฮด  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน 
   จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เพื่อเขยีนแผนของบประมาณปี 2019 ส่งให้คุณพ่อผู้รับผิดชอบ ของมิสซัง  
    ช่วงนี้ก าลังติดตามงบประมาณ  และเตรียมการคัดเลือกผู้สูงอายุ/ลูกกตัญญู โดยพิจารณาจากรายช่ือผู้ได้รับ 
    ใบประกาศเกียรติบัตรจากงานชุมนมุผู้สูงอายรุะดับสังฆมณฑล (อาจจะไมค่รบ 3 เขต)   (แผนกิจกรรมที่ 4) 
 เยี่ยมเยียน/จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดท่าแร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา             

(5 ธันวาคม 2018)    (แผนกิจกรรมท่ี 7) 
1.5.6   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุอคัรสังฆมณฑลเชียงราย  :  คุณภักดี ชาวแพรกน้อย  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงาน 

 วันที่ 19 มกราคม 2019  จัดประชุมแกนน าผู้สูงอายุระดับวัด เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ 
สังฆมณฑลเชียงราย  โดยคดัเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกลุ่มผู้สูงอายุเขตวัดต่างๆ
โดยมี คณะกรรมการผู้สูงอายอุาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด เชียงราย เป็นแกนน าฯ 

 1.5.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  :  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ออกเยีย่มกลุ่มวัดนกับุญวินเซน เดอ ปอล พดุหง ที่ร่อนพิบูลย์  พูดคุยการจัดตั้งกลุม่ผู้สูงอายุระดบัวัด (ไม่
จ าเป็นต้องต้ังเป็นชมรม) แตส่ามารถมาร่วมกจิกรรมชมรมผู้สูงอายฯุ (16 ธันวาคม 2018) (แผนกจิกรรมที่ 1) 

   จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสรุาษฎร์ธานี คร้ังที่ 1/2019 พร้อมออกเยีย่มและฟื้นฟูจิตใจ  
ที่ วัดพระหฤทยั ระนอง โดยมี คุณพ่อวิเชียร ระดมกจิ เป็นผู้ให้การอบรม/แบ่งปัน พิธีบูชาขอบพระคุณ มี 
คณะกรรมการฯเข้าร่วม 12 คน พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมระดับวัด 6 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน  
(12 - 13 มกราคม 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 2) 

 จัดปร้ินต์ E-Newsletter จากส่วนกลางฯ จัดวางที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
 ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ พร้อมส่งมอบส่วนกลางฯ เดอืนมีนาคม 2019   
 ประชุมคณะท างานจดังานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ เชิญเฉพาะพระสงฆ์ ซิสเตอร์ เพื่อลงรายละเอียด
ความรับผิดชอบ    (7 มกราคม 2019)    

กิจกรรมต่อไป   ออกเยี่ยม/จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต  (27 มกราคม 2019)  
1.5.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  :   คุณวันทนา เอ้าเจริญ ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ  
  ก าหนดกิจกรรมตามแผนงานฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019   

 จัดตั้งกลุ่มเพิ่ม  2 วัด : วัดแม่พระเมืองลูดร์ บางแสน และ วัดพระนามเยซู  (แผนกิจกรรมที่ 1)   
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล คร้ังที่ 8 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา (แผนกิจกรรมที่ 2) 
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายสุังฆมณฑลจันทบุรี คร้ังที่ 1/2019  มีผู้เข้าร่วม 36 คน (แผนกิจกรรมที่ 3)                                             

 1.5.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงแผนปฏิบัติงานฯ 
 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานฯคร้ังที่ 1/2019 เพื่อพิจารณาคัดเลือก “ผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอย่าง และ  

          ลูกกตัญญูต่อบพุการี” ระดับชาติ ปี 2019 ที่ประชุมพิจารณาให้ผู้ได้รับคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง ได้แก่  
นายยอหน์บอสโก เสรี ขันธปรีชา และ ลูกกตัญญูต่อบพุการี ได้แก่ นายวินเซนเดอปอล ปิยบุตร วิจิตรพร 
สัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม ่ณ ศูนยม์ิสซังเชียงใหม ่( 5 มกราคม 2019)    (แผนกิจกรรมที่ 1) 
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   ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ทุกวันศุกร์ต้นเดือน   
  จะบูรณาการร่วมกับกลุ่มพลมารีย์ และวินเซนเดอปอล  (แผนกิจกรรมที่ 8) 

 จัดเก็บเงินออมโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 ประจ าปี 2019 
    รวมเงินทั้งหมด 4,700.- ส่งมอบใหส้่วนกลางฯ   แผนกิจกรรมที่ 9)   
 งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯคร้ังที่ 14/2019 ที่ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสมัคร 

จะไปร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯ ทั้งหมดจ านวน 20 คน  (แผนกิจกรรมที่ 12) 
  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  ช้ีแจงว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดท าโครงการ “ผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี”  แบบสอบถามประวัต ิแบบฟอร์มให้คะแนน  ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้มอบให้แก่เครือข่าย 
ชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  รับทราบ โดย + กลุ่มเป้าหมายของ “โครงการผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง”  :  ผู้สูงอายุ
คาทอลิกทั่วไปทั้งในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล ที่ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง   
+ กลุ่มเป้าหมายของ “โครงการลูกกตัญญูต่อบุพการี” :  บรรดาลูก/หลานคริสตชนทุกวัด/สังฆมณฑล ที่ได้เอาใจใส่ดูแล 
บิดามารดา หรือบุพการีด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  + วิธีการคัดเลือกผู้เหมาะสม :  ประสานงาน 
กับคุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้แทนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล เพื่อสรรหาผู้เหมาะสมและสมควรได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ในระดับชาติ  (ผู้สูงอายุและลูกกตัญญู ต้องได้รับการรับรองจาก 
ประธานชมรมฯ ผู้ประสานงานระดับสังฆมณฑล โดยมี คุณพ่อเจ้าวัด หรือ คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  
เซ็นรับรองอย่างเป็นทางการ) 
 มติที่ประชุม       รับทราบ 

 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่4/2018 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2018 เพื่อแก้ไขและเพิ่มเตมิรายงานการประชุมฯ   
 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที ่ 4/2018 

 

วาระที่ 3   ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  สรุปการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2018  (ตามเอกสาร )    
  + สรุปภาพรวมการจัดสมัมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ให้ผู้สูงวัยพร้อมประกาศข่าวดี ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม 
ระหว่างวันอังคารที่ 27 ถึง วันพฤหัสบด่ีที่ 29 พฤศจิกายน 2019  (ตามเอกสาร)  สรุปโดย : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญัโชค  
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  และ คุณวงศ์ศักดิ์  อังกูรสุทธพิันธ์ ประธานชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 

   + รายงานการเงินจดัสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2018 (ตามเอกสาร)    ดังนี้ :-   
  รายรับ : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ  =  159,970.00 บาท  รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายจดังานฯ =  226,415.00 บาท  
  สรุป  (รายจ่าย มากกว่า รายรับ)  =   (66,445.00) บาท  

  มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

 3.2  โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่14/2019     
  คุณพ่อวิโรจน์  นันทจินดา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 
14/2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเช่ือ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้" ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล 
โรงเรียนเทพมิตร และโรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 (ตามเอกสาร)  
  คุณชัยรัตน์  ศรีสุวรรณ ช้ีแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2019  คณะกรรมการจัดงานฯมีการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ  โดยพิจารณา.. 1)  เปล่ียนตรางานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯคร้ังที่ 14/2019 และ
จัดท า Sticker  2) คณะกรรมการฯร่วมพิจารณาเร่ืองจ านวนผู้สูงอายุคาทอลิก และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี ของสังฆมณฑล               
สุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปีมิสซังสุราษฎร์ธานี  โดยคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ มอบให้  
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพจัดงานฯ จากจ านวนผู้สูงอายุ 1 ท่าน และ ลูกกตัญญู 1 ท่าน  มอบให้ผู้สูงอายุ 
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เพิ่มเป็น 2 ท่าน ลูกกตัญญูเพิ่มเป็น 2 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน นั้น  แต่เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปีมิสซังฯ คณะอนุกรรมการฯ
มอบให้เป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุ 4 ท่าน และ ลูกกตัญญู 4 ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน  3) การท านิทรรศการประวัติผู้สูงอายุและ    
ลูกกตัญญู (ส่วนกลางจัด) ในปีนี้ทางสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จะด าเนินการจัดท าเป็นพิเศษให้กับผู้สูงอายุและลูกกตัญญู
จากทุกสังฆมณฑลฯ โดยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดท า (กรอบรูป) โดยขอรูปผู้สูงอายุและลูกกตัญญูจากทุก            
สังฆมณฑล เพื่อจัดใส่กรอบและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกและลูกกตัญญูต่อบุพการี  
 ในโอกาสนี้  คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานการจัดงานฯ ขอให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ             
ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปีมิสซังสุราษฎร์ธานี จากที่คณะอนุกรรมการฯมอบ          
ใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าภาพจัดงานฯ รวม 8 ท่าน นั้น  ปีนี้สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                 
ขอเป็นกรณีพิเศษเพิ่มขึ้น เนื่องจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 4 เขต จึงต้องการมอบให้ผู้สูงอายุ 2 ท่าน และ          
ลูกกตัญญู 2 ท่าน/เขต รวมเขตละ 4 คน ซึ่งจะมีผู้สูงอายุรวม 8 คน และ ลูกกตัญญู 8 คน ส าหรับเร่ืองค่าใช้จ่ายใบพร          
พระสันตะปาปา ฯลฯ ทางส่วนกลางฯรับผิดชอบให้ผู้สูงอายุ 2 ท่าน และลูกกตัญญู 2 ท่าน ส่วนที่เหลือผู้สูงอายุ 6 ท่าน              
ลูกกตัญญู 6 ท่าน ทางสังฆมณฑลฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้กับคณะอนุกรรมการฯ    

 มตทิี่ประชุม   คณะกรรมการฯในที่ประชุมเห็นด้วยตามที่เสนอมาเพื่อร่วมในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีมิสซังฯ  
ซึ่งจะน าข้อเสนอดังกล่าวเรียนให้ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลฯ รับทราบ  
โดยก าหนดการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ จะมีหัวข้อเพิ่มเติม/แก้ไข หลังจากที่ได้ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียม 
ความพร้อมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 นี้.  

 

วาระที่ 4   โครงการ “จติอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2018) 
              โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯทีค่ณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมหีน้าที่สร้างความ

เข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายฯุในระดับชาติและสังฆมณฑล  และหาแนวทางที่จะท าอยา่งไรเพื่อใหง้านผู้สูงอายกุ้าวหน้าและ
ยั่งยืน จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลทีม่ศีักยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ี ได้ช่วยท าให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   จากนัน้ คณะกรรมการผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล ไดม้อบ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 ให้กับส่วนกลางฯ  :- 
 สรุป ยอดเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2018)  
  

สังฆมณฑล จ านวนเงิน สังฆมณฑล จ านวนเงิน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 50,000.00 อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 3,000.00 
สังฆมณฑลราชบุรี 13,360.00 สังฆมณฑลจนัทบุรี 9,500.00 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี 10,200.00 สังฆมณฑลนครสวรรค ์ 3,000.00 
สังฆมณฑลเชียงใหม ่ 4,700.00 สังฆมณฑลเชียงราย 2,000.00 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 10,000.00 สังฆมณฑลอดุรธาน ี 4,070.00 
สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี          -                รวมเงินทีไ่ด้รบัฯ 109,830.00 

 

  ยอดรับเงินโครงการฯ (งวดที่ 1) ที่ได้รับรวมทั้งสิ้น  109,830.00 บาท ( หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 
หากมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุร่วมสมทบงวดแรกเพิ่มเติม ขอใหน้ ามามอบได้ในการประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป  

  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป  วันพธุที่ 20 มีนาคม 2019  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.   
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  

 คุณพอ่วิโรจน์  นันทจินดา  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 ปิดประชุมเวลา  12.15 น.       

                                                                                                    วรรณดี พร้อมแยม้  / บันทึกการประชุม 


