รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2019
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
************************************************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. คุณพ่อวิโรจน์
นันทจินดา
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
02. คุณพ่อรังสันต์
วงอาษา
จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
03. คุณน้อมจิตร
สืบสายหาญ
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
04. อาจารย์เชษฐ
ชาวนาแก้ว
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
05. คุณสุธิดา
พรหมภักดี
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
06. คุณวีรพงค์
ธาราศิลป์
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
07. คุณวีระ
ธาราสิงห์
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
08. คุณสุ่ม
บุญแฮด
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
09. อาจารย์ธัญญา
ศิโรรัตน์ธัญโชค
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
10. คุณชัยรัตน์
ศรีสุวรรณ
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
11. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
12. คุณประภา
วงศ์จอมพร
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
13. คุณภักดี
ชาวแพรกน้อย
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย
14. คุณเบญจภรณ์
กาญจนพงศ์
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15. คุณสมชาย
กิจนิตย์ชีว์
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
16. คุณเดชาธร
พ่วงแก้ว
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1
17. คุณสุทศั น์
มาลานิยม
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2
18. คุณธนันท์ฉาย
สวิตต์นันตชัย
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3
19. คุณประยงค์
กิจเจริญ
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4
20. คุณวงศ์ศกั ดิ์
อังกูรสุทธิพันธ์
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5
21. คุณชาตรี
เอี้ยพิน
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
22. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
ลาประชุม
01. คุณพ่อไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
02. คุณสอางค์
สุรพัฒน์
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
03. คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
เปิดการประชุมเวลา 09.10 น.
คุณพ่อ วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ นาราพึงพระวาจาจากบทอ่ านพระวรสารมาราโก สิ่ง ที่
พระเยซูเจ้าต้องการบอกเราฝ่ายร่างกาย “ไม่ใช่ให้พวกท่านอิ่มขนมปังและปลา เลี้ยงพระเยซูเจ้าและประชาชน ขอให้ท่าน
ทั้งหลายอิ่มเติมเต็มพระวาจาเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนพี่น้อง” ขอให้คณะกรรมการราพึงพระวาจาเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางงาน
อภิบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ พร้อมกับกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมฯ
รวม 22 ท่าน คณะกรรมการฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ทาหน้าที่
ประธานการประชุมฯ
1.2 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ กาหนดออกเยี่ยม/พบปะเครือข่ายผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล
 วันที่ 26 มกราคม 2019 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครัง้ ที่ 8 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 : ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 6 ณ วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ บึงกาฬ
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 : ร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล
1.3 คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนคณะกรรมการฯจากชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรเครือข่ายงานผู้สูงอายุภาครัฐและเอกชน ; วัน ที่ 2 - 4 ธั นวาคม 2018 อบรม “การประเมิ นสถานการณ์ สิท ธิม นุ ษยชนภายใต้ กลไกทบทวนสิท ธิ มนุ ษยชน UPR
(Universal Periodie Review)” จัดโดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชน เริ่มก่อตั้งเดือนมิถุนายน 2560 (UPR ทาเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในทุกๆเครือข่ายสู่ขบวนการสหประชาชาติ และเป็นพลังเสียงสู่กลไกระหว่างประเทศ มี เครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 17
เครือข่าย เพื่อร่วมกันปกป้องและคุ้มครองสิทธิข องแต่ละเครือข่าย ดังนี้ :- 1.ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ HIV 2.สิทธิสตรี 3.ความ
หลากหลายทางเพศ 4.สิทธิผู้ ขายบริการ 5.สิทธิผู้สูงอายุ 6.สิทธิเด็ก 7.สตรีชนเผ่า 8.ผู้พิ การ 9.กลุ่มสตรีทาแท้งอย่า ง
ปลอดภัย 10.แรงงานข้ามชาติ 11.แรงงานในระบบและนอกระบบ 12.ผู้หญิงกับยาเสพติด 13.กลุ่มอุ้มหายและบังคับหาย
14.ความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.ซ่อมทรมาน 16.ทรัพยากรธรรมชาติ และ 17.สิทธิที่ดิน มีขั้นตอนการทางาน
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.) กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การบริการทางด้านการดูแลสุ ขภาพ การให้บริการอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมถึงผู้ป่วยและญาติให้มีความเข้าใจกับทุกฝ่าย จุดประสงค์เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2573 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางรายได้และสังคม , ลดสภาพความล้มละลายซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาล , สร้างโรงพยาบาลชุ มชนมากขึ้น,
อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันสมัย, แนะนาผู้ป่วยเรื้อรัง ลดอัตราการใช้จ่าย ฝึกให้ดูแลตนเอง ให้กาลังใจ, สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ 2.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องต้องออกสารวจ และให้มีบัตรประชาชนเพื่อไม่ทิ้งใคร (ผู้ไม่มีบัตร) ไว้ข้างหลังเพราะไม่มีเลข 13 หลัก เพื่อใช้เป็น
บัตรหลักประกันสุขภาพ
1.4 ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน ปี 2019 ระดับสังฆมณฑล (คณะอนุกรรมการฯ รวบรวม)
1.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2019 เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดาเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ
1.5.1 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
 โครงการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2018) และ
(11 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัด อบรมฟื้ น ฟู จิต ใจและประชุ ม สามั ญ ประจาปี 2018 คณะกรรมการและผู้ ป ระสานงานชมรม
ผู้สูงอายุสั งฆมณฑลราชบุรี ที่ศูนย์ ภาวนาทาบอร์ อ.ศรี สวัส ดิ์ จ.กาญจนบุ รี หั วข้อ “ศิ ษย์พ ระคริ สต์ สืบสานวิ ถีชีวิ ตแห่ ง
ความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้” (18 - 19 ธันวาคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 2)
 โครงการสั ม มนาและประชุ ม ใหญ่ ป ระจ าปี
คณะกรรมการและผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรี จานวน 8 ท่าน เข้าร่วมสัม มนาและประชุมใหญ่ส ามัญประจาปี 2018 คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่ อ
ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (27 – 29 พฤศจิกายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 5)
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โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เปิดการเรียนการสอนประจาเดือน ดังนี้
ครั้งที่ 5 (12 ตุลาคม 2018) หัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์ในวิถีชีวิตผู้สูงวัย ” / ครั้งที่ 6 (9 พฤศจิกายน 2018) หัวข้อ “พระคัมภีร์นา
ทางชีวิต” / ครั้งที่ 7 (11 มกราคม 2018) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม พรบ.พ.ศ.2546 และการฝึกวิชาชีพ/การทา
น้ายาล้างจาน” (แผนกิจกรรมที่ 7)
 กิจ กรรมเยี่ย มเยีย นฟื้น ฟู ขยายเครื อข่ า ย ประธานและตั วแทนคณะกรรมการชมรมฯสั ง ฆมณฑลราชบุ รี
เยี่ยมเยียนฟื้นฟูเครือข่ายวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ เจ้าอาวาสและ
ตัวแทนผู้สูงวัยเข้าร่วมประชุมฯ (11 พฤศจิกายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 8)
 คัดเลือกลูกกตัญญู+ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างประจาปี 2019 กาหนดให้ทุกชมรมเครือข่ายสรรหา
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)
 กิจ กรรมจัด ท าจดหมายข่ า ว Newsletter ฉบั บ ที่ 3/2018 เพื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ สรุป งาน กิจ กรรม โครงการ
ต่างๆ ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2018 จัดทาเป็นรูปเล่ม 200 ฉบับ ส่งทาง E-mail (แผนกิจกรรมที่ 14)
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ งวดที่ 1 รวมยอดส่ง 13,360 บาท (แผนกิจกรรมที่ 13)
1.5.2 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณวีระ ธาราสิงห์ ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 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 จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยสถานทีจ่ ัดตั้งโรงเรียนอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต (6 ธันวาคม 2019) /
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ (แผนกิจกรรมที่ 9)
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุในสื่อ Web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุม
่ ผู้สูงอายุสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที่ 13)
กิจกรรมต่อไป + จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2019 (22 มกราคม 2019) เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุ
คาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู และ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว เป็นตัวแทนเข้าประกวดชมรมผูส้ ูงอายุระดับชาติ ปี 2019
1.5.3 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับชาติ ครั้งที่ 1/2018 (17 มกราคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2018 หัวข้อ “ศิษยพ์ระคริสต์สืบสานวิถิชีวีต
แห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้ ” ณ บ้านเณรพระคริสต์ประจักษ์ อุบลราชธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ผู้สูงอายุและลูกกตัญญู รวม 9 ท่าน กลุม่ ผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 258 คน จาก 22 ชมรม (21 พฤศจิกายน 2018) (แผนกิจกรรมที่ 4)
 กาหนดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2019 (มกราคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 6)
 ออกเยีย
่ มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้พกิ าร ผู้ที่ยากไร้ ( กิจกรรมของแต่ละชมรมดาเนินการ) (แผนกิจกรรมที่ 9)
1.5.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน (13 พฤศจิกายน 2019)
(แผนกิจกรรมที่ 1)
 ออกเยี่ยม/ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับเขต :- (แผนกิจกรรมที่ 3)
เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลาไทร (2 พฤศจิกายน 2019)
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กิจกรรมต่อไป
1.5.5

1.5.6

1.5.7

กิจกรรมต่อไป
1.5.8

1.5.9

เขต 5 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี (11 ธันวาคม 2019)
เขต 3 ฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ ทีอ่ ารามนักบุญราฟาแอล คอนอฟสกี้ (ภราดาคาร์เมลไลท์ชาย) สามพราน /
แบ่งปันพระวาจา (BEC) วิทยากรโดย คุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข (17 พฤศจิกายน 2019)
 สร้างขวัญและกาลังใจคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที่ 5)
 ส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด ดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดเตียง (แผนกิจกรรมที่ 11)
+ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
(22 มกราคม 2019) / ร่วมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่ สุราษฎร์ธานี
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ : คุณสุ่ม บุญแฮด ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เพื่อเขียนแผนของบประมาณปี 2019 ส่งให้คุณพ่อผู้รับผิดชอบ ของมิสซัง
ช่วงนี้กาลังติดตามงบประมาณ และเตรียมการคัดเลือกผู้สูงอายุ/ลูกกตัญญู โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ได้รับ
ใบประกาศเกียรติบัตรจากงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (อาจจะไม่ครบ 3 เขต) (แผนกิจกรรมที่ 4)
 เยี่ยมเยียน/จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวัดท่าแร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
(5 ธันวาคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 7)
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลเชียงราย : คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ชี้แจงแผนปฏิบัติงาน
 วันที่ 19 มกราคม 2019 จัดประชุมแกนนาผู้สูงอายุระดับวัด เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ
สังฆมณฑลเชียงราย โดยคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกลุ่มผูส้ ูงอายุเขตวัดต่างๆ
โดยมี คณะกรรมการผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นแกนนาฯ
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณสุธิดา พรหมภักดี ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
 ออกเยีย
่ มกลุ่มวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล พุดหง ที่ร่อนพิบูลย์ พูดคุยการจัดตั้งกลุม่ ผู้สูงอายุระดับวัด (ไม่
จาเป็นต้องตั้งเป็นชมรม) แต่สามารถมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุฯ (16 ธันวาคม 2018) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2019 พร้อมออกเยีย
่ มและฟื้นฟูจิตใจ
ที่ วัดพระหฤทัย ระนอง โดยมี คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ เป็นผู้ให้การอบรม/แบ่งปัน พิธีบูชาขอบพระคุณ มี
คณะกรรมการฯเข้าร่วม 12 คน พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมระดับวัด 6 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน
(12 - 13 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 2)
 จัดปริ้นต์ E-Newsletter จากส่วนกลางฯ จัดวางที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที่ 13)
 ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ พร้อมส่งมอบส่วนกลางฯ เดือนมีนาคม 2019
 ประชุมคณะทางานจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ เชิญเฉพาะพระสงฆ์ ซิสเตอร์ เพื่อลงรายละเอียด
ความรับผิดชอบ (7 มกราคม 2019)
ออกเยี่ยม/จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต (27 มกราคม 2019)
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี : คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
กาหนดกิจกรรมตามแผนงานฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019
 จัดตั้งกลุ่มเพิ่ม 2 วัด : วัดแม่พระเมืองลูดร์ บางแสน และ วัดพระนามเยซู (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 8 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา (แผนกิจกรรมที่ 2)
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1/2019 มีผู้เข้าร่วม 36 คน (แผนกิจกรรมที่ 3)
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณประภา วงศ์จอมพร ชี้แจงแผนปฏิบัติงานฯ
 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯครั้งที่ 1/2019 เพื่อพิจารณาคัดเลือก “ผูส
้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ
ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ระดับชาติ ปี 2019 ที่ประชุมพิจารณาให้ผู้ได้รับคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง ได้แก่
นายยอห์นบอสโก เสรี ขันธปรีชา และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี ได้แก่ นายวินเซนเดอปอล ปิยบุตร วิจิตรพร
สัตบุรุษอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ( 5 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 1)
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ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
จะบูรณาการร่วมกับกลุ่มพลมารีย์ และวินเซนเดอปอล (แผนกิจกรรมที่ 8)
 จัดเก็บเงินออมโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 ประจาปี 2019
รวมเงินทั้งหมด 4,700.- ส่งมอบให้ส่วนกลางฯ แผนกิจกรรมที่ 9)
 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯครั้งที่ 14/2019 ที่ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสมัคร
จะไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ทั้งหมดจานวน 20 คน
(แผนกิจกรรมที่ 12)
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดทาโครงการ “ผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี” แบบสอบถามประวัติ แบบฟอร์มให้คะแนน ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้มอบให้แก่เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล รับทราบ โดย + กลุ่มเป้าหมายของ “โครงการผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” : ผู้สูงอายุ
คาทอลิกทั่วไปทั้งในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล ที่ดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
+ กลุ่มเป้าหมายของ “โครงการลูกกตัญญูต่อบุพการี” : บรรดาลูก/หลานคริสตชนทุกวัด/สังฆมณฑล ที่ได้เอาใจใส่ดูแล
บิดามารดา หรือบุพการีด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย + วิธีการคัดเลือกผู้เหมาะสม : ประสานงาน
กับคุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้แทนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล เพื่อสรรหาผู้เหมาะสมและสมควรได้รับ การยอมรับว่าเป็น
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ในระดับชาติ (ผู้สูงอายุและลูกกตัญญู ต้องได้รับการรับรองจาก
ประธานชมรมฯ ผู้ประสานงานระดับสังฆมณฑล โดยมี คุณพ่อเจ้าวัด หรือ คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล
เซ็นรับรองอย่างเป็นทางการ)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2018
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2018 เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2018


วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปี 2018 (ตามเอกสาร )
+ สรุปภาพรวมการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปี ให้ผู้สูงวัยพร้อมประกาศข่าวดี ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
ระหว่างวันอังคารที่ 27 ถึง วันพฤหัสบ่ดีที่ 29 พฤศจิกายน 2019 (ตามเอกสาร) สรุปโดย : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี และ คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5
+ รายงานการเงินจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018 (ตามเอกสาร) ดังนี้ :รายรับ : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ = 159,970.00 บาท รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายจัดงานฯ = 226,415.00 บาท
สรุป (รายจ่าย มากกว่า รายรับ) = (66,445.00) บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่
14/2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้" ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล
โรงเรียนเทพมิตร และโรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 (ตามเอกสาร)
คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ชี้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2019 คณะกรรมการจัดงานฯมีการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ โดยพิจารณา.. 1) เปลี่ยนตรางานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯครั้งที่ 14/2019 และ
จัดทา Sticker 2) คณะกรรมการฯร่วมพิจารณาเรื่องจานวนผู้สูงอายุคาทอลิก และ ลูกกตัญญูต่อบุพการี ของสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปีมิสซังสุราษฎร์ธานี โดยคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ มอบให้
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพจัดงานฯ จากจานวนผู้สูงอายุ 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) การทานิทรรศการประวัติผู้สูงอายุและ
ลูกกตัญญู (ส่วนกลางจัด) ในปีนี้ทางสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จะดาเนินการจัดทาเป็นพิเศษให้กับผู้สูงอายุและลูกกตัญญู
จากทุ ก สั ง ฆมณฑลฯ โดยจะเป็ นผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท า (กรอบรู ป) โดยขอรู ป ผู้ สู ง อายุ แ ละลู ก กตั ญ ญู จ ากทุ ก
สังฆมณฑล เพื่อจัดใส่กรอบและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกและลูกกตัญญูต่อบุพการี
ในโอกาสนี้ คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานการจัดงานฯ ขอให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปีมิสซังสุราษฎร์ธานี จากที่คณะอนุกรรมการฯมอบ
ใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าภาพจัดงานฯ 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 สาหรับเรื่องค่าใช้จ่ายใบพร
พระสันตะปาปา ฯลฯ ทางส่วนกลางฯรับผิดชอบให้ผู้สูงอายุ 2 ท่าน และลูกกตัญญู 2 ท่าน ส่วนที่เหลือผู้สูงอายุ 6 ท่าน
ลูกกตัญญู 6 ท่าน ทางสังฆมณฑลฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้กับคณะอนุกรรมการฯ
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯในที่ประชุมเห็นด้วยตามที่เสนอมาเพื่อร่วมในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีมิสซังฯ
ซึ่งจะนาข้อเสนอดังกล่าวเรียนให้ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลฯ รับทราบ
โดยกาหนดการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ จะมีหัวข้อเพิ่มเติม/แก้ไข หลังจากที่ได้ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 นี้.
วาระที่ 4 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2018)
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯทีค่ ณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายุฯในระดับชาติและสังฆมณฑล และหาแนวทางที่จะทาอย่างไรเพื่อให้งานผู้สูงอายุก้าวหน้าและ
ยั่งยืน จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลทีม่ ศี ักยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ ี ได้ช่วยทาให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากนัน้ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ได้มอบ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 ให้กับส่วนกลางฯ :สรุป ยอดเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2018)
สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

จานวนเงิน
50,000.00
13,360.00
10,200.00
4,700.00
10,000.00
-

สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงราย
สังฆมณฑลอุดรธานี
รวมเงินทีไ่ ด้รบั ฯ

จานวนเงิน
3,000.00
9,500.00
3,000.00
2,000.00
4,070.00
109,830.00

ยอดรับเงินโครงการฯ (งวดที่ 1) ที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 109,830.00 บาท ( หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน )
หากมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯร่วมสมทบงวดแรกเพิ่มเติม ขอให้นามามอบได้ในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
 ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
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