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คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ คร ัง้ที ่2/2019 
วนัพธุที ่20 มนีาคม 2019 

ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
************************************************************************************ 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
01.  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
02. ซสิเตอรน์นัทดิา ศรหีาบุญยงั ผูช้่วยจติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
03. คณุน้อมจติร สบืสายหาญ ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
04. คณุสอางค ์ สรุพฒัน์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
05. คณุสธุดิา พรหมภกัด ี ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
06.  คณุวรีพงค ์ ธาราศลิป์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
07. คณุวรีะ ธาราสงิห ์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
08. คณุสุม่ บุญแฮด ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
09.  คณุภกัด ี ชาวแพรกน้อย ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงราย 
10. อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
11.  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
12. คณุวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
13.  คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
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. คณุประยงค ์ กจิเจรญิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 4 
19. คณุวงศศ์กัดิ ์ องักรูสทุธพินัธ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 5 
20.  คณุชาตร ี เอีย้พนิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
21.  คณุวรรณด ี พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั 
ลาประชุม 
01.  คณุพอ่ไพรชั     ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  
02.  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
03. คณุวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธานี 
04. คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
 
 
 

เปิดการประชุมเวลา  09.10  น. 
  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ น าสวดภาวนา ขอใหค้ณะกรรมการ
ร าพงึไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าจากบทอ่านนักบุญมทัธวิ และพระศาสนจกัรเชญิชวนใหพ้วกเราเตรยีมจติใจในโอกาส          
350 ปี มสิซงัสยาม และโอกาสฉลอง 50 ปี สงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พรอ้มเป็นประจกัษ์พยานแห่งความรกั ความเมตตา 
พรอ้มกล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการฯระดบัสงัฆมณฑล ทกุทา่น  

  จากนัน้ ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ รว่มพจิารณาวาระการประชุมฯ ครัง้ที ่2/2019 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

 คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่  
 1.1  วนัเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 พระศาสนจกัรคาทอลกิประเทศไทย เตรยีมจดัเฉลมิฉลอง 350 ปี มสิซงั
สยาม ณ หอประชุมยอห์นปอล สามพราน จ.นครปฐม โดยเรียนเชิญ พระคาร์ดินัล เฟรนัลโด ฟิโลน่ี (ผู้แทนของ                     
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ) มาเป็นประธานพธิเีปิด 350 ปี มสิซงัสยาม (วนัที ่4 มถิุนายน 2019 ครบ 350 ปี มสิซงัสยาม) จงึขอ
เชญิชวนใหช้มรมผูส้งูอายุแต่ละสงัฆมณฑลไดจ้ดักจิกรรมและผูส้งูวยัไดร้ว่มใจภาวนา หากมกีารจดักจิกรรมหรอืฟ้ืนฟูจติใจฯลฯ
ขอใหน้ ามารายงานใหท้ีป่ระชุมฯรบัทราบ (19 มถิุนายน 2019)  
 1.2   คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั) ขอมอบใบพรพระสนัตะปาปา และใบ
ประกาศเกยีรตคิณุเป็นพเิศษแก่ คณุวงศศ์กัดิ ์องักรูสทุธพินัธ ์และ คณุธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั  
 1.3  ออกเยีย่มพบปะกลุ่มผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ  
  + วนัที ่26 มกราคม 2019 : คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั สภาพระสงัฆราช
คาทอลกิฯ เป็นประธานพธิเีปิดงานชุมนุมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่8 หวัขอ้ “ศษิย์พระครสิต์ สบืสานวถิชีวีติแห่ง           
ความเชื่อ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้ ณ วดัพระหฤทยัพระเยซูเจา้ ศรรีาชา  

  + วนัที ่14 - 15 กุมภาพนัธ์ 2019 : คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อ
ผูส้งูอายุ (แผนกสขุภาพอนามยั) รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี หวัขอ้ “มหศัจรรยช์วีติ ศษิยพ์ระครสิตแ์ละข่าวด”ี 
ณ วดัพระเยซูเจา้ชาวนาซารนี อ.พรเจรญิ จ.บงึกาฬ และแบ่งปนัเน้ืองานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  +  วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2019 : คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั คุณพ่อวโิรจน์ 
นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ร่วมประชุมคณะท างานจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาติ ครัง้ที ่14 
มพีระสงฆ ์ซสิเตอร ์ผูร้บัผดิชอบการจดังานฯ เขา้รว่มประชุมครัง้นี้ดว้ย  
  +  สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ การจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ ก าหนดจดัวนัที ่26 - 27 กรกฏาคม 2019 ทีม่สิซงัเชยีงใหม ่ 
  + สงัฆมณฑลราชบุร ี ก าหนดจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯและเปิดโรงเรยีนศษิย์พระครสิต์ จาก วนัที ่13 กรกฎาคม 
2019  ขอเลื่อนเป็น วนัที ่20 กรกฎาคม 2019  ทีว่ดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง 
 คณุธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั รายงานสรปุสาระส าคญัจากการเป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุมฯ 
 1.4 เมือ่วนัที ่12-13 กุมภาพนัธ์ 2019  เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันากระบวนการสรา้งความเขา้ใจต่อ 
(รา่ง) พระราชบญัญตั ิ“ขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อบุคคล พ.ศ....” ณ หอ้งประชุม Gerbera ชัน้ 3 โรงแรมทเีคพาเลส ถ.แจง้วฒันะ 
กรงุเทพฯ โดยมลูนิธติ่อตา้นเอดสป์ระเทศไทย  โดยภาครฐัมกีฎหมายสทิธมินุษยชน แต่ไม่ครอบคลุมและเจาะลกึ การประชุม
ครัง้น้ีจงึจดัขึ้นเพื่อพฒันากระบวนการสรา้งความเขา้ใจต่อการร่างพระราชบญัญตั ิ “ขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลของแต่ละ 
กลุ่มชน อนัไดแ้ก่ 1. ผู้สูงอายุ 2.ความเชื่อทางศาสนา 3.ชนเผ่าพื้นเมอืง 4.คนพกิาร 5.ผูใ้ช้ยา 6.ความหลากหลายทางเพศ     
7.กลุ่มสตร ี8.เดก็และเยาวชน 9.ผูใ้ชแ้รงงาน 10.ผูร้บับรกิารดา้นสุขภาพ (ผูต้ดิเชื้อ) 11.ผูเ้คยตอ้งโทษ  เพื่อใหค้วามคุม้ครอง
และช่วยเหลอืบุคคลซึ่งถูกเลอืกปฏบิตั ิ+ การตรวจสอบการเลอืกปฏบิตัติ่อบุคคล  + การฟ้องคด ี + มาตรการบงัคบัทางการ
ปกครอง  + โทษ ทางแพง่และทางอาญา 

  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลฯ รายงานการด าเนินงานผูส้งูอายุในช่วงทีผ่า่นมา 

1.5.1  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ   คณุสุม่ บุญแฮด ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ    
 รว่มประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่2/2019  (20 มนีาคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่1) 
 ประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ ณ หอ้งประชุม ศนูยอ์ภบิาลฯ น าโดย คณุพอ่เทพณรงค ์พดุฒา  

จติตาภบิาลฯ เพือ่แจง้การเปลีย่นแปลงจติตาภบิาลคนใหม ่+ ตดิตามแผนของบประมาณปี 2019 จากมสิซงั (แผนกจิกรรมที ่4) 
+ พจิารณา รบัรองรายชื่อผูส้งูอายุและลกูกตญัญ ูระดบัสงัฆมณฑล ประจ าปี 2019  (8 มนีาคม 2019)  (แผนกจิกรรมที ่2) 

 เยีย่มเยยีนฟ้ืนฟูชมรมผูส้งูอายุทีม่ปีญัหา ก าหนดแผนงานเดอืนเมษายน เป็นตน้ไป จ านวน 5 หมูบ่า้น (กจิกรรมที ่6) 
 เยีย่มเยยีนช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุผูป้ว่ย ผูพ้กิาร และผูย้ากไร ้รว่มกบัศนูยส์งัคมพฒันา ทีบ่า้นหนองแซง (แผนกจิกรรมที ่7) 
 โครงการจติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ งวดที ่2/2019  รวมเงนิ 3,000 บาท (แผนกจิกรรมที ่9) 
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1.5.2 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  :  ซสิเตอรน์นัทดิา ศรหีาบุญยงั ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ 

 รว่มประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ คร ัง้ที ่2/2019 (20 มนีาคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่1) 
 จดัเกบ็เงนิออมวนับาท โครงการจติอาสาหาทนุฯ งวดที ่1/2019  รวมเงนิ 3,300 บาท (แผนกจิกรรมที ่5) 
 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ครัง้ที ่1/2019 (29 มกราคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่6) 

1.5.3 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี : คณุวนัทนา เอา้เจรญิ  ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ 
   จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2019 ณ วดัพระหฤทยัพระเยซูเจา้ ศรรีาชา  เพือ่เตรยีมจดังาน 

ชุมนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล (13 มกราคม 2019) และจดัประชุมฯ ครัง้ที ่2/2019 พจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ-ลกูกตญัญ ู/           
นกัแสดง และเตรยีมไปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุฯ ที ่สรุาษฎรธ์านี มผีูไ้ปรว่มงานฯ 113 ทา่น ณ วดันกับุญยอแซฟ พนสันิคม   
(16 มนีาคม 2019)  (แผนกจิกรรมที ่3)      

 ออกเยีย่มชมรมผูส้งูอายุ วดันกับุญอนันาสระไมง้าม และ วดัแมพ่ระลกูประค า สตัหบี (แผนกจิกรรมที ่5)                                          
 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่8 หวัขอ้“ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแหง่ความเชื่อ 350 ปี พนัธกจิ  

รกั รบัใช”้ ณ วดัพระหฤทยัพระเยซูเจา้ ศรรีาชา  มผีูเ้ขา้รว่มงานฯ 400 คน ( 26 มกราคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่6)                                           
  กจิกรรมต่อไป  + วนัที ่11 พฤษภาคม 2019  สงัฆมณฑลจนัทบุร ีขอเชญิรว่มงานโอกาสฉลองชุมชนแหง่ความเชื่อ 
 วดันกับุญฟิลปิยากอบ หวัไผ่ และรว่มงานฉลองชวีติสงฆค์รบรอบ 60 ปีพระคณุเจา้เทยีนชยั สมานจติ และ ครบรอบ 50 ปี                 

คณุพอ่แสวง สามภิกัดิ ์ และ 75 ปี การสถาปนามสิซงัจนัทรุ ี  
1.5.4 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  :  คณุสธุดิา พรหมภกัด ี ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ 

 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี ครัง้ที ่1/2019 / ออกเยีย่มและฟ้ืนฟูจติใจ ที ่วดัพระหฤทยั  
ระนอง น าโดย คณุพอ่ประเสรฐิ สมงาม จติตาภบิาลผูส้งูอายุ (12-13 มกราคม 2019) ครัง้ที ่2/2019 จดัประชุมคณะกรรมการฯ 
ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล สรุาษฎรธ์านี  เตรยีมจดังานชุมนุมผูส้งูอายุ  (17 มนีาคม 2019)  (แผนกจิกรรมที ่6) 

 ออกเยีย่มผูส้งูอายุทีว่ดันกับุญวนิเซนเดอปอล (พดุหง) นครศรธีรรมราช (3 มนีาคม 2019) / เยีย่มวดัแมพ่ระประจกัษ์ 

เมอืงลรูด์ หาดใหญ่ และ วดัแมพ่ระฟาตมิา บา้นแสงอรณุ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ (10 มนีาคม 2019)  (แผนกจิกรรมที ่5) 
 มอบเงนิออมวนัละบาท โครงการจติอาสาหาทนุฯ ประจ าปี 2019 ใหส้ว่นกลางฯ (แผนกจิกรรมที ่12) 

1.5.5  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงราย  :  คณุภกัด ีชาวแพรกน้อย  ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ 
 จดัประชุมแกนน าผูส้งูอายุระดบัวดั คดัเลอืกประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกลุ่มผูส้งูอายุเขตวดัต่างๆ  

เป็นคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงราย และคดัเลอืกผูส้งูอายุคาทอลกิ-ลกูกตญัญ ูและจ านวนผูไ้ปรว่มงานชุมนุม  
ผูส้งูอายุฯ 11 ทา่น ที ่สรุาษฎรธ์านี  (19 มกราคม 2019)  (แผนกิจกรรมที ่1) 

 ออกเยีย่มผูป้ว่ยทีเ่ป็นสมาชกิผูส้งูอายุ ทีถ่กูรถชนและเจบ็ปว่ยจากอาการโรคหวัใจ  (แผนกจิกรรมที ่4) 
 ประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล (30 มนีาคม 2019) เพือ่เตรยีมจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑล 

เชยีงราย (6 - 7 กรกฎาคม 2019) และประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัวดัเชยีงราย (31 มนีาคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่6) 
1.5.6  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ :  คณุประภา วงศจ์อมพร  ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ 

 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2019 ณ ศนูยส์งัฆมณฑลเชยีงใหม ่ เพือ่ตดิตาม 
การจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ (26 - 27 กรกฎาคม 2019) และตดิตามสมาชกิทีจ่ะไปร่วมงานชุมนุม
ผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019 ที ่สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  ( 6 เมษายน 2019 )  (แผนกจิกรรมที ่1) 

 สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ (วนัผูส้งูอายุแหง่ชาต)ิ ใหท้กุชมรมจดักจิกรรมระดบัวดั (กจิกรรมที ่5) 
 ออกเยีย่มผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูพ้กิาร ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก ทัง้ทีบ่า้นและโรงพยาบาล (ศนูยม์สิซงัฯ จะมผีูป้ว่ยมาตดิต่อ  

เป็นประจ า) และประสานงานกบัซสิเตอรใ์นการใหค้วามช่วยเหลอืเรือ่งอาหารแก่ชาวบา้นในชุมชนวดัเสาหนิ  (แผนกจิกรรมที ่8) 
 จดัเกบ็เงนิออมโครงการ “จติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ” งวดที ่2/2019  (แผนกจิกรรมที ่9) 
 จดัพมิพ ์Newsletter สว่นกลางฯไปวางยงัศนูยส์งัฆมณฑลฯ / พมิพใ์หก้บัชมรมผูส้งูอายุฯ  (แผนกจิกรรมที ่10) 
 งานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิฯครัง้ที ่14/2019 ที ่สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  ณ ปจัจุบนัมผีูส้งูอายุสมคัรจะไปรว่มงาน   

ชุมนุมผูส้งูอายุฯ ทัง้หมดจ านวน 26 คน ชาย 5 หญงิ 21 คน  (แผนกจิกรรมที ่12) 
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1.5.7  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา  :  คณุวรีะ ธาราสงิห ์ ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ    
 รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ ครัง้ที ่1/2019 (17 มกราคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ที ่สรุาษฎรธ์านี (26 - 27 เมษายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา ครัง้ที ่1/2019 เพือ่คดัเลอืกผูส้งูอายุตวัอย่างและลกูกตญัญ ู 

พจิารณาสง่ชมรมผูส้งูอายุวดันกับุญเทเรซา โนนแกว้ เป็นตวัแทนเขา้รว่มประกวดชมรมฯ (22 มกราคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 ผูส้งูอายุระดบัวดัเยีย่มเยยีนช่วยเหลอืผูส้งูอายุ ผูป้ว่ย ผูพ้กิาร และผูย้ากไร ้/update ทะเบยีนผูส้งูอายุแต่ละวดัใหเ้ป็น 

ปจัจุบนั + รว่มไปสง่ศลี + จดัเตรยีมทะเบยีนผูส้งูอายุใหแ้ต่ละวดัปรบัปรงุทะเบยีนใหเ้ป็นปจัจุบนั  (แผนกจิกรรมที ่7) 
 โครงการ “จติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ”  งวดที ่2/2019 รวมยอดสง่ 10,000 บาท (แผนกจิกรรมที ่8) 
 โรงเรยีนผูส้งูอายุวดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง เริม่ด าเนินกจิกรรมฯ และโรงเรยีนวดัแมพ่ระคนกลางแจกจ่าย 

พระหรรษทาน  ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการเตรยีมจดัตัง้ฯ  (แผนกจิกรรมที ่8) 
 ประชาสมัพนัธง์านผูส้งูอายุใสสือ่ web ของสงัฆมณฑล / ไลน์กลุ่มผูส้งูอายุสงัฆมณฑลฯ (แผนกจิกรรมที ่13) 

1.5.8 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ี  :   อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตันธญัโชค  ชีแ้จงแผนปฏบิตังิาน 
 จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมฯ 2 ครัง้ (11 มกราคม , 27 มนีาคม 2019) / จดัประชุมกรรมการบรหิาร  

(25 กุมภาพนัธ ์2019)  (แผนกจิกรรมที ่1)  
 จดัเตรยีมโครงการจารกิแสวงบุญและรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ทีส่รุาษฎรธ์านี มคีณะกรรมการ 

สมาชกิ สว. ลกูกตญัญแูละผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง ฯลฯ ไปรว่มงาน 95 คน (แผนกจิกรรมที ่4)  
 โครงการโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์เปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูร ครัง้ที ่7 หวัขอ้”สทิธปิระโยชน์ของผูส้งูอายุ ตามพ.ร.บ. 

ผูส้อูายุ และการฝึกอาชพี ท าน ้ายาลา้งจาน (11 มกราคม 2019) / หลกัสตูร ครัง้ที ่8 ”ชวีติผูส้งูวยักบัการประกาศขา่วด”ี สรปุผล
ปิดปีการศกึษา พธิบีชูาขอบพระคณุ มอบใบวฒุบิตัร โดย พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ (แผนกจิกรรมที ่7) 

 คดัเลอืกลกูกตญัญต่อบุพการ ีและผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง ประจ าปี 2019 ทัง้ระดบัวดัและสงัฆมณฑล  (ธ.ค. 2018 -
ม.ค. 2019) / จดัประชุมคณะกรรมการฯ น าโดย พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ  คณุพอ่เสนอ ด าเนินสดวก และ
คณะกรรมการฯ รว่มพจิารณารายชื่อผูส้งูอายุตวัอย่างและลกูกตญัญ ูน าเสนอระดบัชาต ิ(29 มกราคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่9) 

 กจิกรรมเยีย่มเยยีนผูส้งูอายุ ผูป้ว่ย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ฯลฯ ระดบัสงัฆมณฑลฯ คณะกรรมการ 2 ราย วดัทา่มว่ง 8 ราย  
วดัราชบุร ี10 ราย วดับา้นโป่ง 6 ราย วดัโพธาราม 3 ราย และ วดัดอนกระเบือ้ง 2 ราย รวม 31 ราย (แผนกจิกรรมที ่11) 

 จดักจิกรรมวนัผูป้ว่ยสากลระดบัสงัฆมณฑล โดยประชาสมัพนัธ์-ประสานงานใหส้งูอายุไปรว่มฉลองวดัแมพ่ระประจกัษ์ 
เมอืงลรูด์ ทา่เรอื อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบุร ี(10 กุมภาพนัธ ์2019) (แผนกจิกรรมที ่13) 

 เตรยีมท าจดหมายขา่วฉบบัที ่1/2019 รวบรวมภาพขา่วกจิกรรมจากชมรมเครอืขา่ยและขอ้คดิเตอืนใจ (กจิกรรมที ่14) 
 รณรงคโ์ครงการจติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ (ออมวนัละบาท) งวดที ่2 (ม.ค. – ม.ีค.2019) (แผนกจิกรรมที ่15) 

 

1.5.9 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ :  มสิสอางค ์สรุพฒัน์  ชีแ้จงแผนปฏบิตังิาน 
 ประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่1 ทีอ่าสนวหิารนกับุญอนันา (3 กุมภาพนัธ ์2019) (กจิกรรมที ่1) 
 เตรยีมจดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุแหง่ชาต ิ (วนัสงกานต)์  (14 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่2) 
 ออกเยีย่มผูป้ว่ยและชมรมผูส้งูอายุวดัอคัรเทวดามคีาแอล ลพบุร ีผูเ้ขา้รว่มฯ 40 คน โดยประสานการจดัท าทะเบยีน 

ประวตัผิูส้งูอายุ / จดัเกบ็ขอ้มลู เพือ่จดัตัง้ชมรมเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์  (2 มนีาคม 2019)   ( แผนกจิกรรมที ่4) 
 สรรหาผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่างและลกูกตญัญ ูเขา้รบัใบพรพระสนัตะปาปา  เรยีบรอ้ยแลว้ ( แผนกจิกรรมที ่5) 
 รวบรวมเงนิออมจติอาสาหาทนุเพือ่ช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ ในกลุ่ม/ชมรมผูส้งูอายุเขตภาคกลาง ( แผนกจิกรรมที ่6) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ทีส่รุาษฎรธ์านี  มชีมรมฯรว่มงาน  4 แหง่ รวม 50 คน ( แผนกจิกรรมที ่10) 
 เขา้รว่มประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ   ( แผนกจิกรรมที ่11) 

1.5.10  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ   :  คณุสมชาย กจินิตยช์วี ์ ชีแ้จงแผนปฏบิตังิานฯ    
 ประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ครัง้ที ่1/2019 (22 ม.ค.2019) ณ วดันกับุญยอแซฟ อยุธยา  

ครัง้ที ่2/2019  เขต 5  (12 มนีาคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่1)  
 ออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุในเขตวดั อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ทัง้ 6 เขต (แผนกจิกรรมที ่3) 
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 จดังานเชดิชเูกยีรตผิูส้งูอายุ 90 ปี ภายในงานชุมนุมผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ (รเิริม่มาเป็นปีที ่2)  (กจิกรรมที ่3) 
 รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ทีส่รุาษฎรธ์านี ผูร้ว่มงานประมาณ 430 คน จากทกุเขต (แผนกจิกรรมที ่12) 
 รวบรวมเงนิจติอาสาหาทนุจากกลุ่มผูส้งูอายุในระดบัเขตวดั สง่มอบใหค้ณะอนุกรรมการฯ   (แผนกจิกรรมที ่12) 

1.5.11 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธานี  แจง้ใหท้ราบ   
 ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุวดัอคัรเทวดาราฟาแอล ทา่บม จ. เลย (8 - 9 มนีาคม 2019) (แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่6/2019 ณ วดัพระเยซูเจา้ชาวนาซารนี  อ.พรเจรญิ จ .บงึกาฬ                        

 (14 - 15 กุมภาพนัธ ์2019)   (แผนกจิกรรมที ่3) 
 รว่มโครงการสบืสานภูมปิญัญา เป็นการถ่ายทอดวถิชีวีติ จากอดตีสูป่จัจุบนั (6 กุมภาพนัธ ์2019) (แผนกจิกรรมที ่5) 
 ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู จดักจิกรรมฟ้ืนฟูสขุภาพ เพือ่ลดภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายุ มผีูเ้ขา้รว่ม 180 คน  

 (6 มนีาคม 2019)   (แผนกจิกรรมที ่7) 
  คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แสดงความคดิเหน็การจดักจิกรรมตามแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุ

ระดบัสงัฆมณฑลฯ  
1. ความกา้วหน้าในกจิกรรมและโครงการฯ เช่น โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต์ สงัฆมณฑลราชบุร ี/ โรงเรยีนผูส้งูอายุ 

วดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง สงัฆมณฑลนครราชสมีา เป็นกจิกรรมในการสรา้งบรรยากาศแหง่ความรกั เน้นเรือ่งพระวาจา    
และในปีน้ีพระศาสนจกัรรว่มรณรงค ์350 ปี มสิซงัสยาม   

2. ในการประชุมคณะอนุกรรรมการฯครัง้ต่อไป จดัใหม้วีาระการประชุมในเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในการ 
คดัเลอืกผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่างและลกูกตญัญตู่อบุพการ ีโดยเชญิ คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ  
มาน าเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน ไดร้บัทราบ เพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัทัง้ในระดบัชาต ิระดบัสงัฆมณฑล และ ระดบัวดั 
  มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ท่ี 1/2019 
 ทีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่1/2019  และขอใหเ้พิม่เตมิ/แกไ้ข :   

 ปี ค.ศ.2019  แกไ้ขเป็น  ปี ค.ศ.2018  หน้า 3 , หน้า 4, หน้า 5 
  มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่1/2019 

 

วาระท่ี 3  ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง           

 3.1 รายงานความคบืหน้าการเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาติ ครัง้ที ่14/2019   
  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ชีแ้จงความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที1่4/2019 
และขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาโครงการและก าหนดการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิสรุปไดด้งันี้ :-   
 + หวัขอ้  :  “ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแหง่ความเชื่อ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช"้  
 + วนั-เวลา   :   ระหวา่งวนัศุกรท์ี ่26  – วนัเสารท์ี ่27 เมษายน 2019                    
 +  สถานที ่ :   ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล โรงเรยีนเทพมติรศกึษา และโรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี 

+ กลุ่มเป้าหมาย  :   พระสงฆ ์คณะนกับวชชาย-หญงิ คุณพอ่จติตาภบิาล แกนน าผูส้งูอายุ 11 สงัฆมณฑลฯ  
     ผูส้งูอายุทีท่ าคณุประโยชน์ใหก้บัพระศาสนจกัร  2 คน  ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง  20  คน  
   ลกูกตญัญตู่อบุพการ ีจ านวน  18  คน  คาดวา่มผีูเ้ขา้รว่มประมาณ  1,000 คน 

+ ตดิต่อทีพ่กั / สถานทีแ่สวงบุญ :  ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี                                                         
       คณุชยัรตัน์ ศรสีวุรรณ  099 402 4334   Email  : dom2506@hotmail.com   

                            คณุสธุดิา  พรหมภกัด ี 089 972 3667   หรอื ไลน์กลุ่มกรรมการผูส้งูอายุ  / ไลน์สว่นตวั
 จากนัน้คณะกรรมการจากเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล แจง้จ านวนผูเ้ขา้รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายุฯ และ
ชื่อชุดการแสดง  ใหร้บัทราบดงันี้  

mailto:dom2506@hotmail.com
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1. สงัฆมณฑลจนัทบุร ี ผูเ้ขา้รว่มงานฯ 113 คน                                             
ชื่อชุด “กางเขนน าสูค่วามสขุนิรนัดร”์  ผูแ้สดง 14 คน 

2.  สงัฆมณฑลนครราชสมีา    ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  70 คน  
ชื่อชุดการแสดง  “เตน้บาสโลป” ผูแ้สดง 9 คน 

3. สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  50  คน                                               
ชื่อชุด “บุญแหเ่ทยีนเมอืงดอกบวังาม” ผูแ้สดง 12 คน 

4. สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ผูร้ว่มงานฯ  24  คน  การแสดง 
เชยีงใหม+่เชยีงราย ชื่อชุด” วถิคีนเมอืง”  ผูแ้สดง 10  คน                       

5.  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  50  คน                                           
ชื่อชุด “วมิานแมน”  ผูแ้สดง  7 คน 

6. สงัฆมณฑลราชบุร ี ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  95 คน                                                                 
ชื่อชุด”ศษิยพ์ระครสิต ์…หทยัเป่ียมรกั”  ผูแ้สดง 18  คน                       

7.  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ 430 คน                                           
ชื่อชุด”จงชื่นชมยนิด ี350 ปี มสิซงัสยาม” ผูแ้สดง 22 คน  

8. อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ 10 คน                                                                                                   
ชื่อชุด “เสยีงพณิ เสยีงแคน แดนอสีาน” ผูแ้สดง  3 คน 

9. สงัฆมณฑลอดุรธานี  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  10  คน                                                 10. สงัฆมณฑลเชยีงราย  ผูเ้ขา้รว่มงานฯ  11  คน                                               
 

3.2  รบัรองรายชื่อ “ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง”และ“ลกูกตญัญตู่อบุพการ”ี ประจ าปี 2019    

  คณะกรรมการพจิารณารายชื่อผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง และลูกกตญัญตู่อบุพการรีะดบัชาตปิระจ าปี ค.ศ.2019  
รวม 38 ท่าน และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อพระศาสนจกัร 2 ท่าน รวมจ านวน 40 ท่าน ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ
จาก สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ รบัใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซิส ในงานชุมนุมผู้สูงอายุ
คาทอลกิฯครัง้ที ่14/2019 ณ หอประชุมคาเรต็โต โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ จ.สรุาษฎรธ์านี     
  มตทิีป่ระชุม  รบัรองรายชือ่ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่างและลกูกตญัญตู่อบุพการ ีประจ าปี ค.ศ.2019 

3.3 โครงการประกวดชมรมผูส้งูอายุตวัอย่าง ประจ าปี 2019 
 ทีป่ระชุมขอใหช้มรมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล ไดป้ระชาสมัพนัธ์โครงการฯไปยงัชมรมผูส้งูอายุในเขต
วดัต่างๆ เพือ่จดัสง่ชมรมผูส้งูอายุฯเขา้รว่มประกวด ซึ่งขณะน้ีแจง้ความจ านงคท์ีจ่ะสง่เขา้ประกวด คอื ชมรมผูส้งูอายุ
สโมสร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จาก อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างจดัเตรยีม-ส่งเอกสาร คอื ชมรม
ผูสู้งอายุบ้านโนนแก้ว จาก สงัฆมณฑลนครราชสมีา หากมชีมรมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯสนใจส่งเขา้ประกวด
เพิม่เตมิ ขอใหด้ าเนินการจดัสง่เอกสารใหก้บัคณะอนุกรรมการฯพจิาณาภายในสิน้เดอืนมนีาคม น้ี   

3.4 โครงการ “จติอาสาหาทนุช่วยเหลอืงานผูส้งูอายุ” (เงนิออมวนัละบาท) ประจ าปี ค.ศ.2019  
 โครงการจติอาสาหาทนุช่วยงานผูส้งูอายุ เป็นโครงการทีค่ณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าทีส่รา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บังานผูส้งูอายุฯในระดบัชาตแิละสงัฆมณฑล  และหาแนวทางทีจ่ะท าอย่างไรเพือ่ใหง้านผูส้งูอายุกา้วหน้า
และยัง่ยนื จงึขอฝากชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลทีม่ศีกัยภาพ และมีเศรษฐกจิทีด่ ีไดช้่วยท าใหโ้ครงการฯบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ จากนัน้ คณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล ไดม้อบ (เงนิออมวนัละบาท) งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 
ใหก้บัสว่นกลางฯ  สรปุ ยอดเงนิโครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอายุ (เงนิออมวนัละบาท) ทีไ่ดร้บัจากเครอืข่าย
ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ  

  

สงัฆมณฑล งวดที ่1   งวดที ่2 สงัฆมณฑล งวดที ่1 งวดที ่2 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 80,910.00  อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 3,000.00 3,000.00 

สงัฆมณฑลราชบุร ี 14,360.00 11,740.00 สงัฆมณฑลจนัทบุร ี 9,500.00  
สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 10,200.00 9,060.00 สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 3,000.00 3,500.00 
สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ 4,700.00 4,560.00 สงัฆมณฑลเชยีงราย 2,000.00  

สงัฆมณฑลนครราชสมีา 10,000.00 20,000.00 สงัฆมณฑลอุดรธานี 4,070.00 2,800.00 
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี    3,300.00                รายรบัทัง้สิน้ 145,040.00 54,660.00 

199,700.00 
     มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

 ปิดประชุมเวลา 12.10 น. ก าหนดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ต่อไปใน  วนัพธุท่ี 19  มิถนุายน 2019 

คณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ  น าสวดภาวนาปิดการประชุม                                                                        

                                วรรณด ีพรอ้มแยม้ / บนัทกึการประชุม 


