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รายงานการประชมุ 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่3/2019 
วนัพุธที ่19 มถิุนายน 2019 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

01.  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
02.  คุณพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
03.  คุณสธุดิา พรหมภกัด ี ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ี
04.  คุณวรีพงค ์ ธาราศลิป์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
05. อาจารยส์ุม่ บุญแฮด ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง 
06. คุณวรีะ ธาราสงิห ์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
07. คุณภกัด ี ชาวแพรกน้อย ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงราย 
08. อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
09. คุณวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
10.  คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
11. คุณวฒันชยั ทองศร ี ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
12. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
13. คุณเดชาธร พ่วงแกว้ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 1  
14. คุณสทุศัน์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 2 
15. คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 3 
16.  คุณชาตร ี เอีย้พนิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
17. คุณถวลิ อนามยั กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอบุลราชธานี 
18.  คุณวรรณด ี พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั 
ลาประชมุ 
01.  คุณน้อมจติร สบืสายหาญ ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
02.  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
03.  มสิสอางค ์ สรุพฒัน์ ประธาน ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
04.  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
05. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ระสานงาน ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธาน ี
06. คุณสมชาย กจินิตยช์วี ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
07. คุณประยงค ์ กจิเจรญิ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 4 
08. คุณวงศศ์กัดิ ์ องักูรสทุธพินัธ ์ กรรมการฯ ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 5 
 

เปิดการประชมุเวลา  09.20  น. 
 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ น าสวดภาวนา ร าพงึไตรต่รองพระวาจา 
พรอ้มกลา่วตอ้นรบั คุณวฒันชยั ทองศร ีผูป้ระสานงาน (คนใหม่) จากชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
และคณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชมุฯ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ แจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ       

   1.1  หน่วยงานในฝ่ายสงัคม สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย คารติสัไทยแลนด ์มี
การประกาศแนวทางมาตรฐานคุณค่าจรยิธรรม ความโปร่งใสในการท างาน ให้เอาใจใส่กบัผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง Network 
การดูแลเครอืข่าย โดยจะลงรายละเอยีดใน Newsletter และจะน ามาศกึษาในการประชุมสมัมนาประจ าปีนี้  1section 

ขอใหเ้ราเคารพศกัดิศ์รแีละคุณค่าความเป็นมนุษยข์องเดก็ สตร ีผูส้งูอายุ     
  1.2  ให้ความส าคญัและเรยีนรูค้วามหมายการฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามสิซงัสยาม และร่วมใน
กจิกรรมทีพ่ระศาสนจกัร องคก์ร/หน่วยงานต่างๆจดัขึน้ โดยบรรจุในแผนปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการผูส้งูอายุฯ   
  1.3 หลกัเกณฑ์และมาตรฐานในการคดัเลอืกผูสู้งอายุและลูกกตญัญู ให้ยดึเกณฑ์การให้คะแนนของ
คณะอนุกรรมการเป็นหลกั ท าเป็นขัน้ตอน (วดั,สงัฆมณฑล,ประเทศ) ใชก้ระบวนการ มีส่วนร่วม (คณะกรรมการ) 
โปรง่ใสและเป็นธรรม มขีอ้มูลเอกสารหลกัฐานสนบัสนุน เพื่อใหไ้ดผู้ท้ีเ่หมาะสมไดร้บัใบพรพระสนัตะปาปาอย่างแท้จรงิ 
และได้รบัค ายนิยอมจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยตรง (1) ระดบัวดัต้องชีแ้จงเกณฑ์ให้คุณพ่อเจ้าวดัและสภาภบิาลวดัเขา้ใจ           
(2) คณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑลฯ ตอ้งเขา้ใจตรงกนัและพูดเป็นเสยีงเดยีวกนั  
        1.4  ชมรมผู้สูงอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ต้องส่งเสรมิการเยี่ยมเยียนฟ้ืนฟูเครอืข่ายวดัให้เข้มแข็ง  ม ี               
การประชมุ ท างานเป็นระบบ มแีผนกจิกรรม งบประมาณ ตดิตามการด าเนินงาน ประเมนิผลกจิกรรม และรายงานผล 
การด าเนินกจิกรรม (ควรมกีารประเมนิแผนรอบ 6 เดอืน) มกีารบูรณาการร่วมมอืกบัเครอืข่ายตามกฤษฎีกา บทที่ 5             
ขอ้ 34 (เป็นทมี รว่มกนัทุกระดบั สนบัสนุนขา่วด)ี 
        1.5  แสวงหาวธิกีาร กจิกรรมใหม่ๆ มวีธิคีดิพฒันาระบบงานให้มปีระสทิธภิาพ หลายสงัฆมณฑลมกีาร
จดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายุ เป็นงาน “ของผูส้งูอายุ โดยผูส้งูอายุและเพื่อผูส้งูอายุ” พยายามท าชวีติใหค้รกึครืน้ 

  1.6   ขอบคุณแนวคดิทีด่เีรือ่งการจดักจิกรรมใหผู้ส้งูอายุภาวนาเพื่อกระแสเรยีก 
 คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั  ประชาสมัพนัธเ์รือ่งกฎหมายและสทิธติ่างๆ (เอกสารประกอบฯ)  

                    1.7  UCEP “เจบ็ป่วยฉุกเฉิน วกิฤต มสีทิธทิุกที่” โทร 1669  เรยีกรถบรกิารพยาบาล และเบกิค่ารกัษา
จากกองทุนทีใ่ชส้ทิธิน์ัน้ๆเชน่ บตัรประกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ และโทร 1330 สายด่วน สปสช.ตรวจสอบ
สทิธิ,์ ความรูเ้กี่ยวกบัเรื่อง Health Literacy รอบรูด้้านสุขภาพ อาการ การป้องกนั และการรกัษา 3 โรค คอื เอดส ์   
วณัโรค มาลาเรยี, ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกบัเครอืข่ายประชาชนในระบบประกนั
สขุภาพถว้นหน้า จดัตัง้ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ช่วยประชาชน 
“รูส้ทิธ ิรูห้น้าที ่การใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล” พรอ้มยกระดบัศูนยร์อ้งเรยีน 94 แห่ง ดา้นเครอืขา่ยครอบคลมุงานผูส้งูอายุ
และควรสง่ตวัแทนเขา้รว่มประชมุสมัมนาในเวทคีวามรู ้ระดบัภูมภิาคระดบัจงัหวดั 

 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลฯ รายงานการด าเนินงานผูส้งูอายุในชว่งทีผ่า่นมา 
 1.8  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลนครราชสมีา   คุณวรีะ ธาราสงิห ์ ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิฯ ครัง้ที ่3/2019  (19 มถิุนายน 2019 ) (กจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019  ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล  
 สรุาษฎรธ์านี มผีูส้งูอายุไปรว่มงานฯ 63 คน  (26 – 27 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่2) 
  จดัประชมุคณะกรรมการงานผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2019  และภาคบ่ายจดัอบรม 

 การเขยีนโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆ  
 (25 มถิุนายน 2019)    (แผนกจิกรรมที ่4) 

 ผูส้งูอายุระดบัวดัลงพืน้ทีอ่อกเยีย่มชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ ผูป่้วย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้/ จดัท าทะเบยีน 
 ผูส้งูอายุแต่ละวดัใหเ้ป็นปัจจุบนั  (แผนกจิกรรมที ่7) 
   มอบเงนิจติอาสาหาทุนฯ รอบ 2 ประจ าปี 2019 รวม 11,070 บาท (แผนกจิกรรมที ่8) 
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 ก่อตัง้โรงเรยีนผูสู้งอายุ 9  โรงเรยีน : ผูสู้งอายุเกดิการรวมกลุ่มเพื่อเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ รวมทัง้
ชว่ยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั เป็นการเสรมิสรา้งวถิชีมุชนเขม้แขง็ อกีทัง้เป็นการเตรยีมตวัเขา้สูส่งัคมผูส้งูวยัอย่าง
มคีุณภาพ ไดร้บัการฟังสรปุสมณลขิติ “จงชืน่ชมยนิด ีและสมณลขิติ MAXIMUM ILLUD” (แผนกจิกรรมที ่9) 

 อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูส้งูอายุเรือ่งวธิกีารเลีย้งไก่ไข ่รวม  4 วดั ในปี 2018   และ ปี 2019   ก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนการ
ด าเนินงาน  (แผนกจิกรรมที ่12)  

 ประชาสมัพนัธง์านผูส้งูอายุในสือ่ Website / ไลน์กลุม่ผูส้งูอายุของสงัฆมณฑล (แผนกจิกรรมที ่13) 
1.9   เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี   คุณวฒันชยั ทองศร ี ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 

 ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี เปลีย่นแปลงวาระพระสงฆใ์หม่ โดยม ีคุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง เป็น 
 จติตาภบิาลผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี (คนใหม่)   
 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019  ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี  โดยม ี 
 พระสงฆ ์ซสิเตอร ์ผูส้งูอายุไปรว่มงานฯ  50 คน (26 – 27 เมษายน 2019)   (แผนกจิกรรมที ่2) 
 จดับูรณาการงานใหเ้ขา้กบัฝ่ายสงัคมของสงัฆมณฑลฯ เชน่ เยีย่มกลุม่ผูส้งูอายุตามวดั โดยน าสิง่ของไปเยีย่มและ

ใหก้ าลงัใจผูส้งูอายุในชมุชน มกีจิกรรมแห่บุญ เกบ็เป็นเงนิออมเพือ่น ามาสมทบงานผูส้งูอายุระดบัวดั  และใหแ้ต่ละ
วดัจดัท าโครงการของบสนบัสนุนกจิกรรมออกเยีย่มบา้น วดัละ 5,000 บาท  (แผนกจิกรรมที ่9) 

 ประชาสมัพนัธง์านผูส้งูอายุใน Facebook งานกลุม่ผูส้งูอายุ / Newsletter ของสว่นกลาง (แผนกจิกรรมที ่10) 
1.10 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลทา่แร-่หนองแสง   อาจารยส์ุม่ บุญแฮด  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิฯ ครัง้ที ่3/2019   (19 มถิุนายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019  ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี  โดยม ี 
 ผูส้งูอายุและลกูกตญัญูรบัใบพร 2 คน ผูส้งูอายุไปรว่มงานฯ 10 คน  (26 – 27 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่2) 
 ออกเยีย่มฟ้ืนฟูชมรมผูส้งูอายุวดันกับุญฟรงัซสิอสัซซีบีา้นค าเกิม้ เพื่อคดัเลอืกและแต่งตัง้คณะกรรมการชมรม 

ผูส้งูอายุชดุใหม่ โดยม ีคุณพอ่เทพณรงค ์พุดษา จติตาภบิาลฯ คุณพ่อเฉลมิศลิป์ จนัลา เจา้อาวาส เขา้รว่มฯ  มี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  20  ท่าน  (5 มถิุนายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่6) 

 เยีย่มเยยีนชว่ยเหลอืผูป่้วย ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และยากไร ้รว่มกบัศูนยส์งัคมพฒันาท่าแรฯ่ (แผนกจิกรรมที ่7)  
 จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิระดบัวดั (13 เมษายน) รว่มกบัทางภาครฐั (แผนกจิกรรมที ่8) 

1.11 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลเชยีงราย   คุณภกัด ี ชาวแพรกน้อย  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 
 ประชมุคณะกรรมการด าเนินงานของสงัฆมณฑลเชยีงราย (15 มถิุนายน 2019) เพื่อเตรยีมงานฉลองครบรอบ  

50 ปี มสิซงัสยาม และ 1 ปี สงัฆมณฑลเชยีงราย โดยงานฉลองฯจะขึน้ระหวา่ง วนัที ่5 - 6 กรกฎาคม 2019  
ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ เชยีงราย โรงเรยีนสนัตวิทิยา (แผนกจิกรรมที ่1) 

 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุ งวดที ่2 ใหส้ว่นกลางฯ 

 ชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงราย จดัท าเขม็กลดัใชโ้ลโก้รูปครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์และแนะน ากลุ่มผูสู้งอายุฯให้
จดัท าน ้ายาลา้งจาน ยาสระผม เพื่อจดัจ าหน่ายและน ารายไดจ้ากการขายมาเป็นเงนิทุนของกลุม่ผูส้งูอายุฯ  

1.12 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่   คุณประภา  วงศจ์อมพร  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 
 ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลฯ ครัง้ที ่2 ณ ศูนยม์สิซงัเชยีงใหม่ (6 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 อบรม/จดัตัง้กลุม่อย่างเป็นทางการ และอบรมฟ้ืนฟูจติใจผูส้งูอายุ คณะกรรมการและสมาชกิวดันกับุญเซซลีอีา 

 บา้นหว้ยตน้นุ่น  (24 - 25 พฤษภาคม 2019)  (แผนกจิกรรมที ่2 และ 6 จดับูรณาการ) 
 สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณรีดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ (วนัสงกรานต)์ มกีลุม่ผูส้งูอายุจดักจิกรรมรวม 7 วดั (แผนกจิกรรมที ่5) 
  ออกเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก ทุกวนัศุกรต์น้เดอืน รว่มกบัพลมาร ี(แผนกจิกรรมที ่8) 
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 มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุ งวดที ่2/2019 ใหส้ว่นกลางฯ (แผนกจิกรรมที ่9) 
 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิฯ ครัง้ที ่3/2019 (19 มถิุนายน 2019 )  (แผนกจิกรรมที ่11) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี  โดยม ี 

  สมาชกิผูส้งูอายุรว่มงานฯ 2 ชมรมฯ / ผูป้ระสานงาน รวม 27 คน  (26 – 27 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่12) 
 แผนกกจิกรรมที ่ 4  จดัชมุนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล ประจ าปี 2019  ก าหนดจดังานฯ วนัที ่26 – 27 กรกฎาคม 2019 

                        ขอเลือ่นจดังานฯ เป็น วนัที ่4 – 5 ตุลาคม 2019 
1.13 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลราชบุร ี  อาจารยธ์ญัญา  ศโิรรตัน์ธญัโชค  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ  

   ประชมุคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลราชบุร ีครัง้ที ่2/2019  (27 มนีาคม 2019)  ณ หอ้งประชมุ 
 อาคารเปาโล วดันกับุญยอแซฟ บา้นโป่ง ผูเ้ขา้ประชมุฯ 30 คน  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 ประชมุกรรมการบรหิาร (30 พฤษภาคม 2019) เพื่อเตรยีมจดังานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล  ในวนัเสาร ์

ที ่20 กรกฎาคม 2019   ณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง มกีจิกรรม (1) รว่มกบัชมรมเวชบุคคลบรกิาร 
ตรวจสขุภาพผูส้งูอายุและผูม้ารว่มงาน (2) การแสดง 3 ชดุ (3) พธิเีปิดปีการศกึษาโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ 
(4) พธิบูีชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกยีรตคิุณผูส้งูอายุตวัอย่างและลกูกตญัญูระดบัสงัฆ (5) สมัภาษณ์ 
ผูส้งูอายุตวัอย่างและลกูกตญัญู (6) จดันิทรรศการผลงานชมรมเครอืขา่ยวดั  ขอเรยีนเชญิคุณพ่อไพรชั และ  

 คุณพ่อวโิรจน์ รว่มเป็นเกยีรตแิละกลา่วโอวาทขอ้คดิ ประมาณ 15 นาท ี(แผนกจิกรรมที ่3)    

 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาตทิีส่งัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี (26 - 27 เมษายน 2019) จ านวน 95 คน, รบัใบพร 
พระสนัตะปาปา 4 คน และท าการแสดงชดุ “ศษิยพ์ระครสิต ์หทยัเป่ียมรกั” จ านวน 18 คน (แผนกจิกรรมที ่3)  

   รว่มประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ (19 มถิุนายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่6) 
   โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์เปิดปีการศกึษา (20 กรกฎาคม 2019)  เดอืนกรกฎาคม เริม่กจิกรรมตามหลกัสตูร  
    พรอ้มกบั โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิตว์ดันกับุญอกัแนส ชฎัป่าหวาย) รวม 36 ชัว่โมง ระยะเวลา 8 เดอืน โดยมุ่งเน้น 
  การพฒันาชวีติจติธรรมทูต สขุภาพทีด่มีคีวามสขุ และด าเนินชวีติธรรมทูต/ประกาศขา่วด ีเปิดสอนทุกวนัศุกร ์
  สปัดาหท์ี ่2 ของทุกเดอืน  (แผนกจิกรรมที ่6) 
   ก าหนดเป้าหมายการเยีย่มเยยีนฟ้ืนฟูเครอืขา่ยผูส้งูอายุวดับางตาล และวดัโคก (รอนดัหมาย) (แผนกจิกรรมที ่9) 
   จดัท าทะเบยีนผูส้งูอายุใหเ้ป็นปัจจุบนั (อาจารยเ์กษม ศรพีุก ก าลงัด าเนินการปรบัปรงุ) (แผนกจิกรรมที ่11) 
   ออกเยีย่มเยยีนผูป่้วย ผูส้งูอายุ ผูย้ากไร ้พกิาร เดก็และสตร ีมกีารด าเนินการต่อเนื่อง 9 วดั 39 ครัง้ จ านวน 41 ราย 

โดยมกีารน าสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไปมอบให้ และสวดภาวนาพระเมตตา (แผนกจิกรรมที ่12) 
   วนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิชมรมและเครอืขา่ยวดั 9 แห่ง รวม 10 แห่ง จดัใหม้พีธิบูีชาขอบพระคุณและกจิกรรมรดน ้าขอพร 

(อา้งจดหมายขา่ว-วดัชฎัป่าหวาย /วดัเพลง/วดัโพธาราม/หว้ยคลมุ/บางนกแขวก/บา้นโป่ง/ลกูแก/ท่าม่วง/กาญจนบุร)ี  
โดยชมรมรว่มกบับา้นเบธานี และจดัมอบเครือ่งเสยีงมูลค่า 8,500 บาท มซีสิเตอรอ์ธกิารบา้นเป็นตวัแทนรบัมอบและ
นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธานพธิ ี (แผนกจิกรรมที ่13) 

   จดัท าจดหมายขา่ว (ม.ค.-เม.ย.) จ านวน 200 ฉบบั น าไปแจกใหพ้ระสงัฆราช พระสงฆ ์และแกนน าผูส้งูอายุทุก 
สงัฆมณฑลในงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาตคิรัง้ที่ 14 ทีส่รุาษฎรธ์านี และสง่โซเซยีลมเีดยีดว้ย (แผนกจิกรรมที ่15) 

  1.14   เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  คุณสธุดิา พรหมภกัด ีชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ  
   ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2019 (17 มนีาคม 2019) ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล 

สรุาษฎรธ์านี น าโดย คุณพอ่ประเสรฐิ สมงาม จติตาภบิาลผูส้งูอายุฯสรุาษฎรธ์านี รว่มดว้ย คณะกรรมผูส้งูอายฯุระดบั
เขตวดั สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู เพื่อพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่างและ          
ลกูกตญัญู ประจ าปี 2019  (แผนกจิกรรมที ่2) 

   จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุระดบัวดั โอกาสวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ13 เมษายน (วนัสงกรานต)์  (แผนกจิกรรมที ่3) 
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1.15  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี คณุวนัทนา เอา้เจรญิ  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 
 จดัออกเยีย่มเยีย่นเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯเพือ่จดัตัง้กลุม่ผูส้งูอายุระดบัวดั   

+ วดัแม่พระลกูประค า สตัหบี  + วดันกับุญอนันา สระไมแ้ดง (7 เมษายน 2019)  (แผนกจิกรรมที ่1) 
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธ์านี มผีูไ้ปร่วมงาน  
 113 คน การแสดงชดุ “กางเขนน าสู่ความสุขนิรนัดร” ผูแ้สดง 14 คน (26 - 27 เมษายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่5) 
 ฟ้ืนฟูจติใจและประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2019 (19 - 20 พฤษภาคม 2019)

ณ บา้นสแตลลา มารสี บา้นเพ จ.ระยอง  และ คุณพ่อยอแซฟ เอกภพ ผลมูล บรรยายหวัขอ้เรื่อง ”พธิกีรรม
กบัผูสู้งวยั" (แผนกจิกรรมที ่7) 

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่3/2019 (19 มถิุนายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่8) 
1.16  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ   คุณวรีพงค ์ธาราศลิป์  ชีแ้จงแผนกจิกรรมฯ 

 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  ครัง้ที ่3/2019 ณ ศนูยฝึ์กอบรมงานอภบิาลบา้นผูห้วา่น  

    สามพราน จ.นครปฐม (23 พฤษภาคม 2019) / ครัง้ที ่4/2019 (25 มถิุนายน 2019)   (แผนกจิกรรมที ่1) 

 จดัสมัมนาบคุลากรผูท้ างานผูสู้งอาย ุณ ศนูยอ์บรมงานอภบิาล“บา้นผูห้วา่น” (23-25 พฤษภาคม 2019) มวีทิยากร 

จาก 3 หน่วยงาน 1.) "ครอบครวัและวฒันธรรมทิง้ขวา้ง" โดย มงซนิญอร ์วษิณุ ธญัญอนนัต ์2.) "ผูสู้งอายุกบัการ
ฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม" โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล 3.) "การใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลอืใช ้" โดย สมาคม
สตรไีทยคาทอลกิ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 110 คน   (แผนกจิกรรมที ่2) 

 เยีย่มเครอืขา่ยงานผูส้งูอายุ โดยม ีเจา้หน้าทีข่องสงัฆมณฑลฯเยีย่มและรว่มประชมุผูส้งูอายุระดบัเขตต่างๆ   
(แผนกจิกรรมที ่3) 

 รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่3/2019 (19 มถิุนายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่4) 
 สรา้งขวญัและก าลงัใจคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ (มอบของทีร่ะลกึโอกาสวนัเกดิ) (แผนกจิกรรมที ่5) 

 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธ์านี มผีูไ้ปร่วมงาน  
 430 คน การแสดง“จงชืน่ชมยนิด ี350 ปี มสิซงัสยาม” ผูแ้สดง 22 ท่าน (26-27 เมษายน 2019) (แผนกจิกรรมที ่12) 
กจิกรรมต่อไป  + จดังานชมุนุมผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม ณ วดันกับุญยอแซฟ 
อยุธยา (20 กรกฎาคม 2019) พรอ้มมอบใบเชดิชเูกยีรตผิูส้งูอายุ 90 ปี ประมาณ  50 ท่าน + จดัสมัมนาและฟ้ืนฟูจติใจ
คณะกรรมการผูส้งูอายุ ทีเ่ขาใหญ่ (24 – 26 ตุลาคม 2019)   

1.17  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธาน ี   (สง่รายงานกจิกรรม) 
 นกัเรยีนสงูวยั วดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู รว่มกบั พมจ.อุดรธานี จดัท าโครงการพฒันาอาชพีใหก้บันกัเรยีน 
 ผูส้งูอายุ (31 มนีาคม - 10 เมษายน 2019)    
 นกัเรยีนสงูวยั รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนสงู จดังานวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ(13 เมษายน 2019)  
 เปิดเทอมโรงเรยีนผูส้งูวยั รุน่ 2 โครงการพนัาคุณภาพชวีติผูส้งูอุ  70 ชัว่โมงเรยีน (6 – 17 พฤษภาคม 2019)  
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี ผูไ้ปรว่มงานฯ 10 คน 

1.18 เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ (สง่รายงานกจิกรรม) 
 ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ผูย้ากไรใ้นเขตวดัทุกชมรม มบีนัทกึขอ้มูลดา้นสขุภาพฯ  
 รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี ผูไ้ปรว่มงานฯ 7 คน 

 เงนิจติอาสาหาทุนเพื่อชว่ยงานผูส้งูอายุ จดัเกบ็เงนิออมเฉพาะกลุม่/ชมรมเขตภาคกลาง   
 

 

วาระท่ี 2   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ท่ี 2/2019 

 ทีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่2/2019  
 ทีป่ระชมุ รบัรองรายงานประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2019   
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วาระท่ี 3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง 
  3.1  ประเมนิผลการจดังานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาติ ครัง้ที ่14/2019 
 คุณสธุดิา พรหมภกัด ีประธานชมรมผูส้งูอายุฯสรุาษฎรธ์านี สรปุการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิแห่งชาติ 
ครัง้ที่ 14 สถานที่จดังานแยกเป็น 2 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนเทพมิตรศึกษา และโรงเรยีนธิดาแม่พระ จดัภายใต้ หวัข้อ                
“ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแห่งความเชือ่ 350 ปี พนัธกจิ รกั รบัใช”้ ระหวา่งวนัศุกรท์ี ่26 – วนัเสารท์ี ่27 เมษายน 2019  
ในวนัแรกจดัจารกิแสวงบุญที่อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล และพิธีการต้อนรบัและชมการแสดงจากเจ้าภาพฯ โดย 
พระสงัฆราช ยอหน์บอสโก ปัญญา กจิเจรญิ ให้เกยีรตมิาร่วมงานฯ พระสงัฆราช โยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี ประธานใน 
พธิกีล่าวเปิดงาน และเป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ และมอบใบประกาศเกยีรตคิุณ ใบพรพระสนัตะปาปาแก่ผูสู้งอายุ
คาทอลกิฯ  และลกูกตญัญูทัง้หมด  40 ท่าน และมอบรางวลัแก่ชมรม “ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง” และพธิมีอบธงเจ้าภาพจดั
งานชมุนุมผูส้งูอายุครัง้ที่ 15/2019 แก่เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
 ทีป่ระชมุ สรปุภาพรวมการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุฯประจ าปี 2019 มคีวามพึง่พอใจ + ดา้นสถานทีจ่ดังาน  
+ ทีพ่กั/อาหาร  + การตอ้นรบั  + พธิกีารบนเวท ี + การประสานงาน  และภาพรวมการแสดงของกลุม่ผูส้งูอายุแต่ละมสิซงัฯ  
  3.2  ความพรอ้มการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิฯ ครัง้ที ่15/2020   
  คุณวนัทนา เอ้าเจรญิ ผูป้ระสานชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีชีแ้จงว่า ชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล
จนัทบุร ี ไดก้ าหนดจดัประชมุคณะกรรมการด าเนินโครงการงานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลกิฯระดบัชาต ิในวนัที่ 29 กรกฎาคม 
2019  ณ หอ้งประชมุศูนยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ี โอกาสนี้ขอเรยีนเชญิ คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
รว่มประชมุกบัคณะกรรมการจดังานฯ  ขอ้สรปุจากการประชมุจะน ามารายงานใหท้ี่ประชมุคณะอนุกรรมการฯ รบัทราบ. 

 

วาระท่ี  4  เตรียมจดัสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019 คณะอนุกรรมการฯ   
 คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา  ชีแ้จงว่า  ตามแผนปฏบิตังิานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ก าหนดให้จดั
งานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019  ระหว่างวนัองัคารที่ 26 – วนัพฤหสับดทีี่ 28 พฤศจกิายน 2019 ณ 
ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั  การประชมุฯครัง้นี้ จงึขอใหค้ณะอนุกรรมการฯรว่มกนัพจิารณาหวัขอ้การจดัสมัมนาฯ 
ซึง่การจดังานปีนี้ จะขอเน้นเนื้อหา 350 ปี มสิซงัสยาม พนัธกจิรกั และรบัใช ้ และการลงภาคปฏบิตั ิ เช่น + เวชบุคคลฯให้
ความรู ้/ตรวจสขุภาพ  + เยีย่มบา้นเดก็ก าพรา้ / ชมการแสดงจากเดก็พกิารบา้นคามลิเลยีน + ฟังการบรรยายเรือ่งสขุภาพ  
(1 ธนัวาคม วนัเอดสโ์ลก) + จดับูท / ผลติภณัฑโ์อทอป พืน้บา้นของแต่ละมสิซงั + ร่วมจติภาวนา และจดัท าแผนปฏบิตังิาน  
และประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019  
 ทีป่ระชมุพจิารณาหวัขอ้การสมัมนาฯ คอื หวัขอ้ “ผูส้งูวยั ศษิยพ์ระครสิต ์ ชวีติจติผูแ้พรธ่รรม 350 ปี พนัธกจิ 
รกัและรบัใช”้  และขอใหก้รรมการทกุสงัฆมณฑลชว่ยคดิกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้ โดยจะสง่แบบฟอรม์มาใหก้รอกแลว้ 
สง่กลบัใหส้ว่นกลางรวบรวมสรปุน าเสนอทีป่ระชมุครัง้ต่อไป   

วาระท่ี  5   สรปุโครงการจิตอาสาหาทนุช่วยงานผูส้งูอาย ุ(เงินออมวนัละบาท) ประจ าปี ค.ศ. 2019 
 คุณพอ่วโิรจน์ น้นทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจง้ยอดบรจิาคสมทบโครงการจติอาสาหาทุนฯ ปี ค.ศ.2019 

ยอดสมทบจากทุกสงัฆมณฑลฯ รวม 256,300.00 บาท จดัสรร 40% ให้เจ้าภาพจดังานชุมนุมฯ (สุราษฎร)์ 102,520.00 บาท  
30% ให้อนุกรรมการฯใชบ้รหิารจดัการ  76,890.00 บาท และ 30% จดัสรรให้ทุกสงัฆมณฑลๆละ 6,990.00 บาท โดย
สว่นกลางฯจะด าเนินการสง่มอบใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลฯ ภายในสิน้เดอืนมถิุนายน 2019 
 

 ปิดประชมุ เวลา 13.10 น.   
 คุณพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ  
 

    คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ  / ตรวจทาน 
              อาจารยธ์ญัญา – วรรณด ี/ สรุปรายงาน 


