รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 3/2019
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019
ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. คุณพ่อไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
02. คุณพ่อวิโรจน์
นันทจินดา
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
03. คุณสุธดิ า
พรหมภักดี
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
04. คุณวีรพงค์
ธาราศิลป์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
05. อาจารย์สมุ่
บุญแฮด
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
06. คุณวีระ
ธาราสิงห์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
07. คุณภักดี
ชาวแพรกน้อย
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
08. อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
09. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
10. คุณประภา
วงศ์จอมพร
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
11. คุณวัฒนชัย
ทองศรี
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
12. คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
13. คุณเดชาธร
พ่วงแก้ว
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1
14. คุณสุทศั น์
มาลานิยม
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2
15. คุณธนันท์ฉาย
สวิตต์นนั ตชัย
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3
16. คุณชาตรี
เอีย้ พิน
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
17. คุณถวิล
อนามัย
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
18. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
ลาประชุม
01. คุณน้อมจิตร
สืบสายหาญ
ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
02. อาจารย์เชษฐ
ชาวนาแก้ว
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
03. มิสสอางค์
สุรพัฒน์
ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
04. อาจารย์ชยั รัตน์ ศรีสวุ รรณ
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
05. คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
ผูป้ ระสานงาน ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
06. คุณสมชาย
กิจนิตย์ชวี ์
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
07. คุณประยงค์
กิจเจริญ
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4
08. คุณวงศ์ศกั ดิ ์
อังกูรสุทธิพนั ธ์
กรรมการฯ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5
เปิ ดการประชุมเวลา 09.20 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ นาสวดภาวนา ราพึงไตร่ตรองพระวาจา
พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณวัฒนชัย ทองศรี ผูป้ ระสานงาน (คนใหม่) จากชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
และคณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมฯ
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
1.1 หน่วยงานในฝ่ ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คาริตสั ไทยแลนด์ มี
การประกาศแนวทางมาตรฐานคุณค่าจริยธรรม ความโปร่งใสในการทางาน ให้เอาใจใส่กบั ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง Network
การดูแลเครือข่าย โดยจะลงรายละเอียดใน Newsletter และจะนามาศึกษาในการประชุมสัมมนาประจาปี น้ี 1section
ขอให้เราเคารพศักดิ ์ศรีและคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ
1.2 ให้ความสาคัญและเรียนรูค้ วามหมายการฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และร่วมใน
กิจกรรมทีพ่ ระศาสนจักร องค์กร/หน่วยงานต่างๆจัดขึน้ โดยบรรจุในแผนปฏิบตั งิ านคณะอนุกรรมการผูส้ งู อายุฯ
1.3 หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกผูส้ ูงอายุและลูกกตัญญู ให้ยดึ เกณฑ์การให้คะแนนของ
คณะอนุ กรรมการเป็ นหลัก ทาเป็ นขัน้ ตอน (วัด,สังฆมณฑล,ประเทศ) ใช้กระบวนการ มีส่วนร่วม (คณะกรรมการ)
โปร่งใสและเป็ นธรรม มีขอ้ มูลเอกสารหลักฐานสนับสนุน เพื่อให้ได้ผทู้ เ่ี หมาะสมได้รบั ใบพรพระสันตะปาปาอย่างแท้จริง
และได้รบั คายินยอมจากผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยตรง (1) ระดับวัดต้องชีแ้ จงเกณฑ์ให้คุณพ่อเจ้าวัดและสภาภิบาลวัดเข้าใจ
(2) คณะกรรมการระดับสังฆมณฑลฯ ต้องเข้าใจตรงกันและพูดเป็ นเสียงเดียวกัน
1.4 ชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับสังฆมณฑล ต้องส่งเสริมการเยี่ยมเยียนฟื้ นฟู เครือข่ายวัดให้เข้มแข็ง มี
การประชุม ทางานเป็ นระบบ มีแผนกิจกรรม งบประมาณ ติดตามการดาเนินงาน ประเมินผลกิจกรรม และรายงานผล
การดาเนินกิจกรรม (ควรมีการประเมินแผนรอบ 6 เดือน) มีการบูรณาการร่วมมือกับเครือข่ายตามกฤษฎีกา บทที่ 5
ข้อ 34 (เป็ นทีม ร่วมกันทุกระดับ สนับสนุนข่าวดี)
1.5 แสวงหาวิธกี าร กิจกรรมใหม่ๆ มีวธิ คี ดิ พัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ หลายสังฆมณฑลมีการ
จัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ เป็ นงาน “ของผูส้ งู อายุ โดยผูส้ งู อายุและเพื่อผูส้ งู อายุ” พยายามทาชีวติ ให้ครึกครืน้
1.6 ขอบคุณแนวคิดทีด่ เี รือ่ งการจัดกิจกรรมให้ผสู้ งู อายุภาวนาเพื่อกระแสเรียก
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย ประชาสัมพันธ์เรือ่ งกฎหมายและสิทธิต่างๆ (เอกสารประกอบฯ)
1.7 UCEP “เจ็บป่ วยฉุกเฉิน วิกฤต มีสทิ ธิทุกที่” โทร 1669 เรียกรถบริการพยาบาล และเบิกค่ารักษา
จากกองทุนทีใ่ ช้สทิ ธิ ์นัน้ ๆเช่น บัตรประกันสุขภาพ ประกันสังคม ข้าราชการ และโทร 1330 สายด่วน สปสช.ตรวจสอบ
สิทธิ ์, ความรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง Health Literacy รอบรูด้ ้านสุขภาพ อาการ การป้ องกัน และการรักษา 3 โรค คือ เอดส์
วัณโรค มาลาเรีย, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนในระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัดทั ่วประเทศ ช่วยประชาชน
“รูส้ ทิ ธิ รูห้ น้าที่ การใช้บริการทีโ่ รงพยาบาล” พร้อมยกระดับศูนย์รอ้ งเรียน 94 แห่ง ด้านเครือข่ายครอบคลุมงานผูส้ งู อายุ
และควรส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเวทีความรู้ ระดับภูมภิ าคระดับจังหวัด
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ รายงานการดาเนินงานผูส้ งู อายุในช่วงทีผ่ า่ นมา
1.8 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณวีระ ธาราสิงห์ ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 3/2019 (19 มิถุนายน 2019 ) (กิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี มีผสู้ งู อายุไปร่วมงานฯ 63 คน (26 – 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดประชุมคณะกรรมการงานผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล ครังที
้ ่ 2/2019 และภาคบ่ายจัดอบรม
การเขียนโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆ
(25 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 ผูส้ งู อายุระดับวัดลงพืน้ ทีอ่ อกเยีย่ มช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วย ผูพ
้ กิ าร ผูย้ ากไร้ / จัดทาทะเบียน
ผูส้ งู อายุแต่ละวัดให้เป็ นปัจจุบนั (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 มอบเงินจิตอาสาหาทุนฯ รอบ 2 ประจาปี 2019 รวม 11,070 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 8)
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 ก่อตัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ 9 โรงเรียน : ผูส้ ูงอายุเกิดการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ รวมทัง้

ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เป็ นการเสริมสร้างวิถชี มุ ชนเข้มแข็ง อีกทัง้ เป็ นการเตรียมตัวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่าง
มีคุณภาพ ได้รบั การฟั งสรุปสมณลิขติ “จงชืน่ ชมยินดี และสมณลิขติ MAXIMUM ILLUD” (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 อบรมให้ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุเรือ่ งวิธกี ารเลีย้ งไก่ไข่ รวม 4 วัด ในปี 2018 และ ปี 2019 กาลังอยู่ในขันตอนการ
้
ดาเนินงาน (แผนกิจกรรมที ่ 12)
 ประชาสัมพันธ์งานผูส้ งู อายุในสือ่ Website / ไลน์กลุม่ ผูส้ งู อายุของสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที ่ 13)
1.9 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณวัฒนชัย ทองศรี ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี เปลีย่ นแปลงวาระพระสงฆ์ใหม่ โดยมี คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง เป็ น
จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี (คนใหม่)
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี โดยมี
พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ผูส้ งู อายุไปร่วมงานฯ 50 คน (26 – 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดบูรณาการงานให้เข้ากับฝ่ ายสังคมของสังฆมณฑลฯ เช่น เยีย่ มกลุม่ ผูส้ งู อายุตามวัด โดยนาสิง่ ของไปเยีย่ มและ
ให้กาลังใจผูส้ งู อายุในชุมชน มีกจิ กรรมแห่บุญ เก็บเป็ นเงินออมเพือ่ นามาสมทบงานผูส้ งู อายุระดับวัด และให้แต่ละ
วัดจัดทาโครงการของบสนับสนุนกิจกรรมออกเยีย่ มบ้าน วัดละ 5,000 บาท (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 ประชาสัมพันธ์งานผูส้ งู อายุใน Facebook งานกลุม่ ผูส้ งู อายุ / Newsletter ของส่วนกลาง (แผนกิจกรรมที ่ 10)
1.10 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อาจารย์สมุ่ บุญแฮด ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 3/2019 (19 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี โดยมี
ผูส้ งู อายุและลูกกตัญญูรบั ใบพร 2 คน ผูส้ งู อายุไปร่วมงานฯ 10 คน (26 – 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 ออกเยีย่ มฟื้ นฟูชมรมผูส้ งู อายุวดั นักบุญฟรังซิสอัสซีซบี า้ นคาเกิม้ เพื่อคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการชมรม
ผูส้ งู อายุชดุ ใหม่ โดยมี คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา จิตตาภิบาลฯ คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา เจ้าอาวาส เข้าร่วมฯ มี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 20 ท่าน (5 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 เยีย่ มเยียนช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และยากไร้ ร่วมกับศูนย์สงั คมพัฒนาท่าแร่ฯ (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ ระดับวัด (13 เมษายน) ร่วมกับทางภาครัฐ (แผนกิจกรรมที ่ 8)
1.11 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงราย คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของสังฆมณฑลเชียงราย (15 มิถุนายน 2019) เพื่อเตรียมงานฉลองครบรอบ
50 ปี มิสซังสยาม และ 1 ปี สังฆมณฑลเชียงราย โดยงานฉลองฯจะขึน้ ระหว่าง วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2019
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย โรงเรียนสันติวทิ ยา (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ งวดที่ 2 ให้สว่ นกลางฯ
 ชมรมผูส้ ูงอายุฯ สังฆมณฑลเชียงราย จัดทาเข็มกลัดใช้โลโก้รูป ครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ และแนะนากลุ่มผูส้ ูงอายุฯ ให้
จัดทาน้ายาล้างจาน ยาสระผม เพื่อจัดจาหน่ายและนารายได้จากการขายมาเป็ นเงินทุนของกลุม่ ผูส้ งู อายุฯ
1.12 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณประภา วงศ์จอมพร ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ ครังที
้ ่ 2 ณ ศูนย์มสิ ซังเชียงใหม่ (6 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 อบรม/จัดตัง้ กลุม่ อย่างเป็ นทางการ และอบรมฟื้ นฟูจติ ใจผูส้ งู อายุ คณะกรรมการและสมาชิกวัดนักบุญเซซีลอี า
บ้านห้วยต้นนุ่น (24 - 25 พฤษภาคม 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 2 และ 6 จัดบูรณาการ)
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้าดาหัวผูส้ งู อายุ (วันสงกรานต์) มีกลุม่ ผูส้ งู อายุจดั กิจกรรมรวม 7 วัด (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ออกเยีย่ มผูป้ ่ วยติดเตียง ผูพ้ กิ าร ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก ทุกวันศุกร์ตน้ เดือน ร่วมกับพลมารี (แผนกิจกรรมที ่ 8)
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 มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ งวดที่ 2/2019 ให้สว่ นกลางฯ (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 3/2019 (19 มิถุนายน 2019 ) (แผนกิจกรรมที ่ 11)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี โดยมี
สมาชิกผูส้ งู อายุรว่ มงานฯ 2 ชมรมฯ / ผูป้ ระสานงาน รวม 27 คน (26 – 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 12)
แผนกกิจกรรมที ่ 4 จัดชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2019 กาหนดจัดงานฯ วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2019
ขอเลือ่ นจัดงานฯ เป็ น วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2019
1.13 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี ครังที
้ ่ 2/2019 (27 มีนาคม 2019) ณ ห้องประชุม
อาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ ง ผูเ้ ข้าประชุมฯ 30 คน (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ประชุมกรรมการบริหาร (30 พฤษภาคม 2019) เพื่อเตรียมจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ในวันเสาร์
ที่ 20 กรกฎาคม 2019 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง มีกจิ กรรม (1) ร่วมกับชมรมเวชบุคคลบริการ
ตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุและผูม้ าร่วมงาน (2) การแสดง 3 ชุด (3) พิธเี ปิ ดปี การศึกษาโรงเรียนศิษย์พระคริสต์
(4) พิธบี ูชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกียรติคุณผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญูระดับสังฆ (5) สัมภาษณ์
ผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญู (6) จัดนิทรรศการผลงานชมรมเครือข่ายวัด ขอเรียนเชิญคุณพ่อไพรัช และ
คุณพ่อวิโรจน์ ร่วมเป็ นเกียรติและกล่าวโอวาทข้อคิด ประมาณ 15 นาที (แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติทส่ี งั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (26 - 27 เมษายน 2019) จานวน 95 คน, รับใบพร
พระสันตะปาปา 4 คน และทาการแสดงชุด “ศิษย์พระคริสต์ หทัยเปี่ ยมรัก” จานวน 18 คน (แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ (19 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ เปิ ดปี การศึกษา (20 กรกฎาคม 2019) เดือนกรกฎาคม เริม่ กิจกรรมตามหลักสูตร
พร้อมกับ โรงเรียนศิษย์พระคริสต์วดั นักบุญอักแนส ชัฎป่ าหวาย) รวม 36 ชั ่วโมง ระยะเวลา 8 เดือน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาชีวติ จิตธรรมทูต สุขภาพทีด่ มี คี วามสุข และดาเนินชีวติ ธรรมทูต/ประกาศข่าวดี เปิ ดสอนทุกวันศุกร์
สัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน (แผนกิจกรรมที ่ 6)
 กาหนดเป้ าหมายการเยีย่ มเยียนฟื้ นฟูเครือข่ายผูส้ งู อายุวดั บางตาล และวัดโคก (รอนัดหมาย) (แผนกิจกรรมที ่ 9)
 จัดทาทะเบียนผูส้ งู อายุให้เป็ นปัจจุบนั (อาจารย์เกษม ศรีพุก กาลังดาเนินการปรับปรุง) (แผนกิจกรรมที ่ 11)
 ออกเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วย ผูส้ งู อายุ ผูย้ ากไร้ พิการ เด็กและสตรี มีการดาเนินการต่อเนื่อง 9 วัด 39 ครัง้ จานวน 41 ราย
โดยมีการนาสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจ่ี าเป็ นไปมอบให้ และสวดภาวนาพระเมตตา (แผนกิจกรรมที ่ 12)
 วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ ชมรมและเครือข่ายวัด 9 แห่ง รวม 10 แห่ง จัดให้มพี ธิ บี ูชาขอบพระคุณและกิจกรรมรดน้าขอพร
(อ้างจดหมายข่าว-วัดชัฎป่ าหวาย /วัดเพลง/วัดโพธาราม/ห้วยคลุม/บางนกแขวก/บ้านโป่ ง/ลูกแก/ท่าม่วง/กาญจนบุร)ี
โดยชมรมร่วมกับบ้านเบธานี และจัดมอบเครือ่ งเสียงมูลค่า 8,500 บาท มีซสิ เตอร์อธิการบ้านเป็ นตัวแทนรับมอบและ
นายอาเภอบ้านโป่ ง เป็ นประธานพิธี (แผนกิจกรรมที ่ 13)
 จัดทาจดหมายข่าว (ม.ค.-เม.ย.) จานวน 200 ฉบับ นาไปแจกให้พระสังฆราช พระสงฆ์ และแกนนาผูส้ งู อายุทุก
สังฆมณฑลในงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติครังที
้ ่ 14 ทีส่ รุ าษฎร์ธานี และส่งโซเซียลมีเดียด้วย (แผนกิจกรรมที ่ 15)
1.14 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณสุธดิ า พรหมภักดี ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล ครังที
้ ่ 2/2019 (17 มีนาคม 2019) ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี นาโดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯสุราษฎร์ธานี ร่วมด้วย คณะกรรมผูส้ งู อายุฯระดับ
เขตวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและ
ลูกกตัญญู ประจาปี 2019 (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุระดับวัด โอกาสวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) (แผนกิจกรรมที ่ 3)
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1.15 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 จัดออกเยีย่ มเยีย่ นเครือข่ายผูส้ งู อายุฯเพือ่ จัดตัง้ กลุม่ ผูส้ งู อายุระดับวัด
+ วัดแม่พระลูกประคา สัตหีบ + วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง (7 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี มีผไู้ ปร่วมงาน
113 คน การแสดงชุด “กางเขนนาสู่ความสุขนิรนั ดร” ผูแ้ สดง 14 คน (26 - 27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลจันทบุร ี ครัง้ ที่ 1/2019 (19 - 20 พฤษภาคม 2019)
ณ บ้านสแตลลา มารีส บ้านเพ จ.ระยอง และ คุณพ่อยอแซฟ เอกภพ ผลมูล บรรยายหัวข้อเรื่อง ”พิธกี รรม
กับผูส้ ูงวัย" (แผนกิจกรรมที ่ 7)
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 3/2019 (19 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 8)
1.16 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ชีแ้ จงแผนกิจกรรมฯ
 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครังที
้ ่ 3/2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผูห้ ว่าน
สามพราน จ.นครปฐม (23 พฤษภาคม 2019) / ครังที
้ ่ 4/2019 (25 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 1)
 จัดสัมมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้ ูงอายุ ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล“บ้านผูห้ ว่าน” (23-25 พฤษภาคม 2019) มีวทิ ยากร
จาก 3 หน่วยงาน 1.) "ครอบครัวและวัฒนธรรมทิง้ ขว้าง" โดย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ 2.) "ผูส้ ูงอายุกบั การ
ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม" โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล 3.) "การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ " โดย สมาคม
สตรีไทยคาทอลิก ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทัง้ สิน้ 110 คน (แผนกิจกรรมที ่ 2)
 เยีย่ มเครือข่ายงานผูส้ งู อายุ โดยมี เจ้าหน้าทีข่ องสังฆมณฑลฯเยีย่ มและร่วมประชุมผูส้ งู อายุระดับเขตต่างๆ
(แผนกิจกรรมที ่ 3)
 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 3/2019 (19 มิถุนายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 4)
 สร้างขวัญและกาลังใจคณะกรรมการผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ (มอบของทีร่ ะลึกโอกาสวันเกิด) (แผนกิจกรรมที ่ 5)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี มีผไู้ ปร่วมงาน
430 คน การแสดง“จงชืน่ ชมยินดี 350 ปี มิสซังสยาม” ผูแ้ สดง 22 ท่าน (26-27 เมษายน 2019) (แผนกิจกรรมที ่ 12)
กิจกรรมต่อไป + จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ณ วัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา (20 กรกฎาคม 2019) พร้อมมอบใบเชิดชูเกียรติผสู้ งู อายุ 90 ปี ประมาณ 50 ท่าน + จัดสัมมนาและฟื้ นฟูจติ ใจ
คณะกรรมการผูส้ งู อายุ ทีเ่ ขาใหญ่ (24 – 26 ตุลาคม 2019)
1.17 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี (ส่งรายงานกิจกรรม)
 นักเรียนสูงวัย วัดพระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี จัดทาโครงการพัฒนาอาชีพให้กบั นักเรียน
ผูส้ งู อายุ (31 มีนาคม - 10 เมษายน 2019)
 นักเรียนสูงวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง จัดงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2019)
 เปิ ดเทอมโรงเรียนผูส้ งู วัย รุน่ 2 โครงการพันาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อุ 70 ชั ่วโมงเรียน (6 – 17 พฤษภาคม 2019)
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี ผูไ้ ปร่วมงานฯ 10 คน
1.18 เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ (ส่งรายงานกิจกรรม)
 ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูย้ ากไร้ในเขตวัดทุกชมรม มีบนั ทึกข้อมูลด้านสุขภาพฯ
 ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี ผูไ้ ปร่วมงานฯ 7 คน
 เงินจิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผูส้ งู อายุ จัดเก็บเงินออมเฉพาะกลุม่ /ชมรมเขตภาคกลาง
วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2019
ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 2/2019
ทีป่ ระชุม รับรองรายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2019
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วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 ประเมินผลการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 14/2019
คุณสุธดิ า พรหมภักดี ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯสุราษฎร์ธานี สรุปการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 14 สถานที่จดั งานแยกเป็ น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดาแม่พ ระ จัดภายใต้ หัวข้อ
“ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ แห่งความเชือ่ 350 ปี พันธกิจ รัก รับใช้” ระหว่างวันศุกร์ท่ี 26 – วันเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2019
ในวัน แรกจัดจาริกแสวงบุ ญที่อ าสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล และพิธีการต้อนรับและชมการแสดงจากเจ้าภาพฯ โดย
พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กิจเจริญ ให้เกียรติมาร่วมงานฯ พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานใน
พิธกี ล่าวเปิ ดงาน และเป็ นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ใบพรพระสันตะปาปาแก่ผสู้ ูงอายุ
คาทอลิกฯ และลูกกตัญญูทงั ้ หมด 40 ท่าน และมอบรางวัลแก่ชมรม “ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” และพิธมี อบธงเจ้าภาพจัด
งานชุมนุมผูส้ งู อายุครังที
้ ่ 15/2019 แก่เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
ทีป่ ระชุม สรุปภาพรวมการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯประจาปี 2019 มีความพึง่ พอใจ + ด้านสถานทีจ่ ดั งาน
+ ทีพ่ กั /อาหาร + การต้อนรับ + พิธกี ารบนเวที + การประสานงาน และภาพรวมการแสดงของกลุม่ ผูส้ งู อายุแต่ละมิสซังฯ
3.2 ความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 15/2020
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานชมรมผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี ชีแ้ จงว่า ชมรมผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑล
จันทบุร ี ได้กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการงานชุมนุ มผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม
2019 ณ ห้องประชุมศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุร ี โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานฯ ข้อสรุปจากการประชุมจะนามารายงานให้ท่ปี ระชุมคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ.
วาระที่ 4 เตรียมจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019 คณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ชีแ้ จงว่า ตามแผนปฏิบตั งิ านคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ กาหนดให้จดั
งานสัมมนาและประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ค.ศ.2019 ระหว่างวันอังคารที่ 26 – วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2019 ณ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง การประชุมฯครังนี
้ ้ จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯร่วมกันพิจารณาหัวข้อการจัดสัมมนาฯ
ซึง่ การจัดงานปี น้ี จะขอเน้นเนื้อหา 350 ปี มิสซังสยาม พันธกิจรัก และรับใช้ และการลงภาคปฏิบตั ิ เช่น + เวชบุคคลฯให้
ความรู้ /ตรวจสุขภาพ + เยีย่ มบ้านเด็กกาพร้า / ชมการแสดงจากเด็กพิการบ้านคามิลเลียน + ฟั งการบรรยายเรือ่ งสุขภาพ
(1 ธันวาคม วันเอดส์โลก) + จัดบูท / ผลิตภัณฑ์โอทอป พืน้ บ้านของแต่ละมิสซัง + ร่วมจิตภาวนา และจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
ทีป่ ระชุมพิจารณาหัวข้อการสัมมนาฯ คือ หัวข้อ “ผูส้ งู วัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิตผูแ้ พร่ธรรม 350 ปี พันธกิจ
รักและรับใช้” และขอให้กรรมการทุกสังฆมณฑลช่วยคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อ โดยจะส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกแล้ว
ส่งกลับให้สว่ นกลางรวบรวมสรุปนาเสนอทีป่ ระชุมครังต่
้ อไป
วาระที่ 5 สรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (เงิ นออมวันละบาท) ประจาปี ค.ศ. 2019
คุณพ่อวิโรจน์ น้นทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจ้งยอดบริจาคสมทบโครงการจิตอาสาหาทุนฯ ปี ค.ศ.2019
ยอดสมทบจากทุกสังฆมณฑลฯ รวม 256,300.00 บาท จัดสรร 40% ให้เจ้าภาพจัดงานชุมนุ มฯ (สุราษฎร์) 102,520.00 บาท
30% ให้อนุ กรรมการฯใช้บริหารจัดการ 76,890.00 บาท และ 30% จัดสรรให้ทุกสังฆมณฑลๆละ 6,990.00 บาท โดย
ส่วนกลางฯจะดาเนินการส่งมอบให้แต่ละสังฆมณฑลฯ ภายในสิน้ เดือนมิถุนายน 2019
ปิ ดประชุม เวลา 13.10 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
อาจารย์ธญ
ั ญา – วรรณดี / สรุปรายงาน
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