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เปิดการประชุมเวลา 09.10 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ นาสวดภาวนา ขอให้คณะกรรมการ
ราพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าจากบทอ่านนักบุญมัทธิว และพระศาสนจักรเชิญชวนให้พวกเราเตรียมจิตใจในโอกาส
350 ปี มิสซังสยาม และโอกาสฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็ นประจักษ์พยานแห่งความรัก ความเมตตา
พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล ทุกท่าน
จากนัน้ ทีป่ ระชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ร่วมพิจารณาวาระการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2019
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
1.1 วันเสาร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2019 พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย เตรียมจัดเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซัง
สยาม ณ หอประชุ ม ยอห์ น ปอล สามพราน จ.นครปฐม โดยเรีย นเชิ ญ พระคาร์ ดินั ล เฟรนั ล โด ฟิ โ ลนี่ (ผู้แ ทนของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส) มาเป็ นประธานพิธเี ปิ ด 350 ปี มิสซังสยาม (วันที่ 4 มิถุนายน 2019 ครบ 350 ปี มิสซังสยาม) จึงขอ
เชิญชวนให้ชมรมผูส้ งู อายุแต่ละสังฆมณฑลได้จดั กิจกรรมและผูส้ งู วัยได้รว่ มใจภาวนา หากมีการจัดกิจกรรมหรือฟื้ นฟูจติ ใจฯลฯ
ขอให้นามารายงานให้ทป่ี ระชุมฯรับทราบ (19 มิถุนายน 2019)
1.2 คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูง อายุ (แผนกสุข ภาพอนามัย ) ขอมอบใบพรพระสัน ตะปาปา และใบ
ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นพิเศษแก่ คุณวงศ์ศกั ดิ ์ อังกูรสุทธิพนั ธ์ และ คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย
1.3 ออกเยีย่ มพบปะกลุ่มผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
+ วันที่ 26 มกราคม 2019 : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ เป็ นประธานพิธเี ปิ ดงานชุมนุ มผูส้ ูงอายุ สงั ฆมณฑลจันทบุร ี ครัง้ ที่ 8 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ แห่ง
ความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้” ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
+ วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019 : คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูส้ งู อายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุดรธานี หัวข้อ “มหัศจรรย์ชวี ติ ศิษย์พระคริสต์และข่าวดี”
ณ วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ และแบ่งปนั เนื้องานทีเ่ กีย่ วข้อง
+ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อวิโรจน์
นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมประชุมคณะทางานจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 14
มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ผูร้ บั ผิดชอบการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ดว้ ย
+ สังฆมณฑลเชียงใหม่ การจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ กาหนดจัดวันที่ 26 - 27 กรกฏาคม 2019 ทีม่ สิ ซังเชียงใหม่
+ สังฆมณฑลราชบุรี กาหนดจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯและเปิ ดโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ จาก วันที่ 13 กรกฎาคม
2019 ขอเลื่อนเป็น วันที่ 20 กรกฎาคม 2019 ทีว่ ดั อัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย รายงานสรุปสาระสาคัญจากการเป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมฯ
1.4 เมือ่ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2019 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจต่อ
(ร่าง) พระราชบัญญัติ “ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคล พ.ศ....” ณ ห้องประชุม Gerbera ชัน้ 3 โรงแรมทีเคพาเลส ถ.แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ โดยมูลนิธติ ่อต้านเอดส์ประเทศไทย โดยภาครัฐมีกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน แต่ไม่ครอบคลุมและเจาะลึก การประชุม
ครัง้ นี้จงึ จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจต่อการร่างพระราชบัญญัติ “ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลของแต่ละ
กลุ่มชน อันได้แก่ 1. ผู้สูงอายุ 2.ความเชื่อทางศาสนา 3.ชนเผ่าพื้นเมือง 4.คนพิการ 5.ผูใ้ ช้ยา 6.ความหลากหลายทางเพศ
7.กลุ่มสตรี 8.เด็กและเยาวชน 9.ผูใ้ ช้แรงงาน 10.ผูร้ บั บริการด้านสุขภาพ (ผูต้ ดิ เชื้อ) 11.ผูเ้ คยต้องโทษ เพื่อให้ความคุม้ ครอง
และช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบตั ิ + การตรวจสอบการเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคล + การฟ้องคดี + มาตรการบังคับทางการ
ปกครอง + โทษ ทางแพ่งและทางอาญา
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานการดาเนินงานผูส้ งู อายุในช่วงทีผ่ า่ นมา
1.5.1 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ คุณสุม่ บุญแฮด ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 ร่วมประชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2/2019 (20 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลฯ นาโดย คุณพ่อเทพณรงค์ พุดฒา
จิตตาภิบาลฯ เพือ่ แจ้งการเปลีย่ นแปลงจิตตาภิบาลคนใหม่ + ติดตามแผนของบประมาณปี 2019 จากมิสซัง (แผนกิจกรรมที ่ 4)
+ พิจารณา รับรองรายชื่อผูส้ งู อายุและลูกกตัญญู ระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2019 (8 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 เยีย
่ มเยียนฟื้ นฟูชมรมผูส้ งู อายุทม่ี ปี ญั หา กาหนดแผนงานเดือนเมษายน เป็ นต้นไป จานวน 5 หมูบ่ า้ น (กิจกรรมที ่ 6)
 เยีย
่ มเยียนช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร และผูย้ ากไร้ ร่วมกับศูนย์สงั คมพัฒนา ทีบ่ า้ นหนองแซง (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ งวดที่ 2/2019 รวมเงิน 3,000 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 9)
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1.5.2 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี : ซิสเตอร์นนั ทิดา ศรีหาบุญยัง ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 ร่วมประชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2/2019 (20 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 จัดเก็บเงินออมวันบาท โครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ 1/2019 รวมเงิน 3,300 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี ครัง้ ที่ 1/2019 (29 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
1.5.3 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี : คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯจันทบุร ี ครัง้ ที่ 1/2019 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา เพือ่ เตรียมจัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล (13 มกราคม 2019) และจัดประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2019 พิจารณาคัดเลือกผูส้ งู อายุ-ลูกกตัญญู /
นักแสดง และเตรียมไปร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ ที่ สุราษฎร์ธานี มีผไู้ ปร่วมงานฯ 113 ท่าน ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
(16 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ออกเยีย
่ มชมรมผูส้ งู อายุ วัดนักบุญอันนาสระไม้งาม และ วัดแม่พระลูกประคา สัตหีบ (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี ครัง้ ที่ 8 หัวข้อ“ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถช
ี วี ติ แห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจ
รัก รับใช้” ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา มีผเู้ ข้าร่วมงานฯ 400 คน ( 26 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
กิจกรรมต่อไป + วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 สังฆมณฑลจันทบุร ี ขอเชิญร่วมงานโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญฟิ ลปิ ยากอบ หัวไผ่ และร่วมงานฉลองชีวติ สงฆ์ครบรอบ 60 ปี พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต และ ครบรอบ 50 ปี
คุณพ่อแสวง สามิภกั ดิ ์ และ 75 ปี การสถาปนามิสซังจันทุร ี
1.5.4 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณสุธดิ า พรหมภักดี ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครัง้ ที่ 1/2019 / ออกเยีย
่ มและฟื้ นฟูจติ ใจ ที่ วัดพระหฤทัย
ระนอง นาโดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุ (12-13 มกราคม 2019) ครัง้ ที่ 2/2019 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ (17 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 ออกเยีย
่ มผูส้ งู อายุทว่ี ดั นักบุญวินเซนเดอปอล (พุดหง) นครศรีธรรมราช (3 มีนาคม 2019) / เยีย่ มวัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูรด์ หาดใหญ่ และ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ (10 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 มอบเงินออมวันละบาท โครงการจิตอาสาหาทุนฯ ประจาปี 2019 ให้สว่ นกลางฯ (แผนกิจกรรมที ่ 12)
1.5.5 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงราย : คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 จัดประชุมแกนนาผูส้ งู อายุระดับวัด คัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุ การ จากกลุ่มผูส้ งู อายุเขตวัดต่างๆ
เป็นคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงราย และคัดเลือกผูส้ งู อายุคาทอลิก-ลูกกตัญญู และจานวนผูไ้ ปร่วมงานชุมนุม
ผูส้ งู อายุฯ 11 ท่าน ที่ สุราษฎร์ธานี (19 มกราคม 2019) (แผนกิ จกรรมที ่ 1)
 ออกเยีย
่ มผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นสมาชิกผูส้ งู อายุ ทีถ่ กู รถชนและเจ็บปว่ ยจากอาการโรคหัวใจ (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล (30 มีนาคม 2019) เพือ่ เตรียมจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล
เชียงราย (6 - 7 กรกฎาคม 2019) และประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับวัดเชียงราย (31 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
1.5.6 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณประภา วงศ์จอมพร ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 2/2019 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ เพือ่ ติดตาม
การจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ (26 - 27 กรกฎาคม 2019) และติดตามสมาชิกทีจ่ ะไปร่วมงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 14/2019 ที่ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ( 6 เมษายน 2019 ) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ าดาหัวผูส้ งู อายุ (วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ) ให้ทก
ุ ชมรมจัดกิจกรรมระดับวัด (กิจกรรมที ่ 5)
 ออกเยีย
่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูพ้ กิ าร ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก ทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงพยาบาล (ศูนย์มสิ ซังฯ จะมีผปู้ ว่ ยมาติดต่อ
เป็นประจา) และประสานงานกับซิสเตอร์ในการให้ความช่วยเหลือเรือ่ งอาหารแก่ชาวบ้านในชุมชนวัดเสาหิน (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 จัดเก็บเงินออมโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ” งวดที่ 2/2019 (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 จัดพิมพ์ Newsletter ส่วนกลางฯไปวางยังศูนย์สงั ฆมณฑลฯ / พิมพ์ให้กบ
ั ชมรมผูส้ งู อายุฯ (แผนกิจกรรมที ่ 10)
 งานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯครัง้ ที่ 14/2019 ที่ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ปจั จุบน
ั มีผสู้ งู อายุสมัครจะไปร่วมงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ทัง้ หมดจานวน 26 คน ชาย 5 หญิง 21 คน (แผนกิจกรรมที ่ 12)
3

1.5.7 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณวีระ ธาราสิงห์ ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 ร่วมประชุมกับคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ
่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1/2019 (17 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุ มผูส
้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 ที่ สุราษฎร์ธานี (26 - 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส
้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา ครัง้ ที่ 1/2019 เพือ่ คัดเลือกผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญู
พิจารณาส่งชมรมผูส้ งู อายุวดั นักบุญเทเรซา โนนแก้ว เป็ นตัวแทนเข้าร่วมประกวดชมรมฯ (22 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 ผูส
้ งู อายุระดับวัดเยีย่ มเยียนช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร และผูย้ ากไร้ /update ทะเบียนผูส้ งู อายุแต่ละวัดให้เป็น
ปจั จุบนั + ร่วมไปส่งศีล + จัดเตรียมทะเบียนผูส้ งู อายุให้แต่ละวัดปรับปรุงทะเบียนให้เป็ นปจั จุบนั (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส
้ งู อายุ” งวดที่ 2/2019 รวมยอดส่ง 10,000 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 โรงเรียนผูส
้ งู อายุวดั แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง เริม่ ดาเนินกิจกรรมฯ และโรงเรียนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่าย
พระหรรษทาน กาลังอยู่ในขันตอนการเตรี
้
ยมจัดตัง้ ฯ (แผนกิจกรรมที ่ 8)
 ประชาสัมพันธ์งานผูส
้ งู อายุใสสือ่ web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุ่มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที ่ 13)
1.5.8 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี : อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตนธัญโชค ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ าน
 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมฯ 2 ครัง้ (11 มกราคม , 27 มีนาคม 2019) / จัดประชุมกรรมการบริหาร
(25 กุมภาพันธ์ 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 จัดเตรียมโครงการจาริกแสวงบุญและร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 ทีส่ รุ าษฎร์ธานี มีคณะกรรมการ
สมาชิก สว. ลูกกตัญญูและผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง ฯลฯ ไปร่วมงาน 95 คน (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ เปิ ดการเรียนการสอนหลักสูตร ครัง้ ที่ 7 หัวข้อ”สิทธิประโยชน์ของผูส้ งู อายุ ตามพ.ร.บ.
ผูส้ อู ายุ และการฝึกอาชีพ ทาน้ ายาล้างจาน (11 มกราคม 2019) / หลักสูตร ครัง้ ที่ 8 ”ชีวติ ผูส้ งู วัยกับการประกาศข่าวดี” สรุปผล
ปิดปี การศึกษา พิธบี ชู าขอบพระคุณ มอบใบวุฒบิ ตั ร โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 คัดเลือกลูกกตัญญต่อบุพการี และผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง ประจาปี 2019 ทัง้ ระดับวัดและสังฆมณฑล (ธ.ค. 2018 ม.ค. 2019) / จัดประชุมคณะกรรมการฯ นาโดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก และ
คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารายชื่อผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญู นาเสนอระดับชาติ (29 มกราคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 กิจกรรมเยีย
่ มเยียนผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ ฯลฯ ระดับสังฆมณฑลฯ คณะกรรมการ 2 ราย วัดท่าม่วง 8 ราย
วัดราชบุรี 10 ราย วัดบ้านโป่ง 6 ราย วัดโพธาราม 3 ราย และ วัดดอนกระเบือ้ ง 2 ราย รวม 31 ราย (แผนกิจกรรมที ่ 11)
 จัดกิจกรรมวันผูป
้ ว่ ยสากลระดับสังฆมณฑล โดยประชาสัมพันธ์-ประสานงานให้สงู อายุไปร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูรด์ ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (10 กุมภาพันธ์ 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 13)
 เตรียมทาจดหมายข่าวฉบับที่ 1/2019 รวบรวมภาพข่าวกิจกรรมจากชมรมเครือข่ายและข้อคิดเตือนใจ (กิจกรรมที ่ 14)
 รณรงค์โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ (ออมวันละบาท) งวดที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.2019) (แผนกิจกรรมที ่ 15)
1.5.9 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ : มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ าน
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 1 ทีอ่ าสนวิหารนักบุญอันนา (3 กุมภาพันธ์ 2019) (กิจกรรมที ่ 1)
 เตรียมจัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (วันสงกานต์) (14 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ออกเยีย
่ มผูป้ ว่ ยและชมรมผูส้ งู อายุวดั อัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี ผูเ้ ข้าร่วมฯ 40 คน โดยประสานการจัดทาทะเบียน
ประวัตผิ สู้ งู อายุ / จัดเก็บข้อมูล เพือ่ จัดตัง้ ชมรมเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ (2 มีนาคม 2019) ( แผนกิจกรรมที ่ 4)
 สรรหาผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู เข้ารับใบพรพระสันตะปาปา เรียบร้อยแล้ว ( แผนกิจกรรมที ่ 5)
 รวบรวมเงินออมจิตอาสาหาทุนเพือ่ ช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ ในกลุ่ม/ชมรมผูส้ งู อายุเขตภาคกลาง ( แผนกิจกรรมที ่ 6)
 ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 ทีส่ รุ าษฎร์ธานี มีชมรมฯร่วมงาน 4 แห่ง รวม 50 คน ( แผนกิจกรรมที ่ 10)
 เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ( แผนกิจกรรมที ่ 11)
1.5.10 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ : คุณสมชาย กิจนิตย์ชวี ์ ชีแ้ จงแผนปฏิบตั งิ านฯ
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 1/2019 (22 ม.ค.2019) ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ครัง้ ที่ 2/2019 เขต 5 (12 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ออกเยีย
่ มเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุในเขตวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทัง้ 6 เขต (แผนกิจกรรมที ่ 3)
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จัดงานเชิดชูเกียรติผสู้ งู อายุ 90 ปี ภายในงานชุมนุ มผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ริเริม่ มาเป็ นปี ท่ี 2) (กิจกรรมที ่ 3)
 ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 ทีส่ รุ าษฎร์ธานี ผูร้ ว่ มงานประมาณ 430 คน จากทุกเขต (แผนกิจกรรมที ่ 12)
 รวบรวมเงินจิตอาสาหาทุนจากกลุ่มผูส้ งู อายุในระดับเขตวัด ส่งมอบให้คณะอนุ กรรมการฯ (แผนกิจกรรมที ่ 12)
1.5.11 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี แจ้งให้ทราบ
 ลงพืน
้ ทีเ่ ยีย่ มเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุวดั อัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม จ. เลย (8 - 9 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 6/2019 ณ วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน อ.พรเจริญ จ .บึงกาฬ
(14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ร่วมโครงการสืบสานภูมป
ิ ญั ญา เป็ นการถ่ายทอดวิถชี วี ติ จากอดีตสูป่ จั จุบนั (6 กุมภาพันธ์ 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิสท
ุ ธิวงศ์ โพนสูง จัดกิจกรรมฟื้ นฟูสขุ ภาพ เพือ่ ลดภาวะพึง่ พิงของผูส้ งู อายุ มีผเู้ ข้าร่วม 180 คน
(6 มีนาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 7)
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ แสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุ
ระดับสังฆมณฑลฯ
1. ความก้าวหน้าในกิจกรรมและโครงการฯ เช่น โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ สังฆมณฑลราชบุร ี / โรงเรียนผูส้ งู อายุ
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็ นกิจกรรมในการสร้างบรรยากาศแห่งความรัก เน้นเรือ่ งพระวาจา
และในปีน้ีพระศาสนจักรร่วมรณรงค์ 350 ปี มิสซังสยาม
2. ในการประชุมคณะอนุ กรรรมการฯครัง้ ต่อไป จัดให้มวี าระการประชุมในเรือ่ ง หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการ
คัดเลือกผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี โดยเชิญ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
มานาเสนอให้คณะกรรมการดาเนินงาน ได้รบั ทราบ เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันทัง้ ในระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล และ ระดับวัด
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1/2019
ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1/2019 และขอให้เพิม่ เติม/แก้ไข :
ปี ค.ศ.2019 แก้ไขเป็ น ปี ค.ศ.2018 หน้า 3 , หน้า 4, หน้า 5
มติทปี ่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1/2019


วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 รายงานความคืบหน้าการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 14/2019
อาจารย์ชยั รัตน์ ศรีสวุ รรณ ชีแ้ จงความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครัง้ ที1่ 4/2019
และขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการและกาหนดการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ สรุปได้ดงั นี้ :+ หัวข้อ : “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ แห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้"
+ วัน-เวลา : ระหว่างวันศุกร์ท่ี 26 – วันเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2019
+ สถานที่ : ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
+ กลุ่มเป้าหมาย : พระสงฆ์ คณะนักบวชชาย-หญิง คุณพ่อจิตตาภิบาล แกนนาผูส้ งู อายุ 11 สังฆมณฑลฯ
ผูส้ งู อายุทท่ี าคุณประโยชน์ให้กบั พระศาสนจักร 2 คน ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง 20 คน
ลูกกตัญญูต่อบุพการี จานวน 18 คน คาดว่ามีผเู้ ข้าร่วมประมาณ 1,000 คน
+ ติดต่อทีพ่ กั / สถานทีแ่ สวงบุญ : ผูป้ ระสานงานเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณชัยรัตน์ ศรีสวุ รรณ 099 402 4334 Email : dom2506@hotmail.com
คุณสุธดิ า พรหมภักดี 089 972 3667 หรือ ไลน์กลุ่มกรรมการผูส้ งู อายุ / ไลน์สว่ นตัว
จากนัน้ คณะกรรมการจากเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล แจ้งจานวนผูเ้ ข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ และ
ชื่อชุดการแสดง ให้รบั ทราบดังนี้
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1. สังฆมณฑลจันทบุร ี ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 113 คน
2. สังฆมณฑลนครราชสีมา ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 70 คน
ชื่อชุด “กางเขนนาสูค่ วามสุขนิรนั ดร์” ผูแ้ สดง 14 คน
ชื่อชุดการแสดง “เต้นบาสโลป” ผูแ้ สดง 9 คน
3. สังฆมณฑลอุบลราชธานี ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 50 คน
4. สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผูร้ ว่ มงานฯ 24 คน การแสดง
ชื่อชุด “บุญแห่เทียนเมืองดอกบัวงาม” ผูแ้ สดง 12 คน
เชียงใหม่+เชียงราย ชื่อชุด” วิถคี นเมือง” ผูแ้ สดง 10 คน
5. สังฆมณฑลนครสวรรค์ ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 50 คน
6. สังฆมณฑลราชบุรี ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 95 คน
ชื่อชุด “วิมานแมน” ผูแ้ สดง 7 คน
ชื่อชุด”ศิษย์พระคริสต์ …หทัยเปี่ ยมรัก” ผูแ้ สดง 18 คน
7. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 430 คน 8. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 10 คน
ชื่อชุด”จงชื่นชมยินดี 350 ปี มิสซังสยาม” ผูแ้ สดง 22 คน ชื่อชุด “เสียงพิณ เสียงแคน แดนอีสาน” ผูแ้ สดง 3 คน
9. สังฆมณฑลอุดรธานี ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 10 คน
10. สังฆมณฑลเชียงราย ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 11 คน
3.2 รับรองรายชื่อ “ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง”และ“ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ประจาปี 2019
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบุพการีระดับชาติประจาปี ค.ศ.2019
รวม 38 ท่าน และผูท้ าคุณประโยชน์ ต่อพระศาสนจักร 2 ท่าน รวมจานวน 40 ท่าน ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณ
จาก สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ รับใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส ในงานชุมนุ มผู้สูงอายุ
คาทอลิกฯครัง้ ที่ 14/2019 ณ หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี
มติทปี ่ ระชุม รับรองรายชือ่ ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจาปี ค.ศ.2019
3.3 โครงการประกวดชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่าง ประจาปี 2019
ทีป่ ระชุมขอให้ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังชมรมผูส้ งู อายุในเขต
วัดต่างๆ เพือ่ จัดส่งชมรมผูส้ งู อายุฯเข้าร่วมประกวด ซึ่งขณะนี้แจ้งความจานงค์ทจ่ี ะส่งเข้าประกวด คือ ชมรมผูส้ งู อายุ
สโมสร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จาก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างจัดเตรียม-ส่งเอกสาร คือ ชมรม
ผูส้ ูงอายุบ้านโนนแก้ว จาก สังฆมณฑลนครราชสีมา หากมีชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯสนใจส่งเข้าประกวด
เพิม่ เติม ขอให้ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้กบั คณะอนุ กรรมการฯพิจาณาภายในสิน้ เดือนมีนาคม นี้
3.4 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ” (เงินออมวันละบาท) ประจาปี ค.ศ.2019
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ เป็ นโครงการทีค่ ณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าทีส่ ร้างความ
เข้มแข็งให้กบั งานผูส้ งู อายุฯในระดับชาติและสังฆมณฑล และหาแนวทางทีจ่ ะทาอย่างไรเพือ่ ให้งานผูส้ งู อายุกา้ วหน้า
และยั ่งยืน จึงขอฝากชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลทีม่ ศี กั ยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ ี ได้ช่วยทาให้โครงการฯบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จากนัน้ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑล ได้มอบ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 และ งวดที่ 2
ให้กบั ส่วนกลางฯ สรุป ยอดเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท) ทีไ่ ด้รบั จากเครือข่าย
ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

งวดที่ 1
80,910.00
14,360.00
10,200.00
4,700.00
10,000.00
3,300.00

งวดที่ 2

สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
11,740.00 สังฆมณฑลจันทบุร ี
9,060.00 สังฆมณฑลนครสวรรค์
4,560.00 สังฆมณฑลเชียงราย
20,000.00 สังฆมณฑลอุดรธานี
รายรับทัง้ สิน้

งวดที่ 1
งวดที่ 2
3,000.00
3,000.00
9,500.00
3,000.00
3,500.00
2,000.00
4,070.00
2,800.00
145,040.00 54,660.00
199,700.00

มติทปี ่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. กาหนดประชุมคณะอนุ กรรมการฯ ครัง้ ต่อไปใน วันพุธที่ 19 มิ ถนุ ายน 2019
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ นาสวดภาวนาปิ ดการประชุม
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
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