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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2020 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2020 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั / จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ  
02.  บาทหลวงวิโรจน ์ นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
03. บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย 
04.  คุณสอางค ์ สุรพัฒน ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
05.  คุณวีรพงค ์ ธาราศิลป์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
06. คุณวีระ ธาราสิงห ์ ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
07.  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
08. คุณภกัดี        ชาวแพรกน้อย         ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย                            
09. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี                   
10. คุณชัยรัตน์      ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
11. คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี                           
12.  คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
13. คุณเสมียน พรหมเภา ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
14. คุณณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
15.  คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                     
16. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1 
17. คุณสุทศัน ์ มาลานิยม กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2   
18. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 
19. คุณประยงค ์ กิจเจริญ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 
20. คุณถวิล อณาชัย กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
21.  คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
ลาประชุม 
01.  คุณน้อมจิตร     สืบสายหาญ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
02.  คุณสุ่ม             บุญแฮด ประธาน ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง     
03.  คุณวงศ์ศกัดิ์     อังกูรสุทธพิันธ ์ กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 
04. คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ ์ ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 

เปิดการประชุมเวลา  09.10  น. 
 บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ น าร าพึงพระวาจา(มก 1 : 29-39) และทบทวนกฤษฎีกา
สมัชชาใหญข่องพระศาสนจักรในประเทศไทย ค.ศ.2015 “พระเยซคูริสตเจ้า พระพกัตร์แห่งเมตตาธรรมของพระบิดา”   ขอบฟ้า 
ที่เปิดกว้างสู่การประกาศข่าวดีใหม่ ขอ้ 42 พระศาสนจักรต้องน าไปแบ่งปันแกทุ่กคนเพือ่เปิดขอบฟ้าใหม่ในการประกาศข่าวด ี
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สู่บรรดาพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในสังคมรอบข้าง เพราะข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้เป็นพระหรรษทานส าหรับมนุษย์ทุกคน                  
พร้อมกับกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมฯ  
 การประชุมคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ 
รวม 21 ท่าน คณะกรรมการฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมคร้ังนี้ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ และ     
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ  
วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนปฏิบัตงิานผู้สูงอายุ ปี ค.ศ. 2020 คณะอนุกรรมการฯ / ระดับสังฆมณฑลฯ                                        
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ก าหนดออกเยีย่ม/พบปะเครือข่ายผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล 

 14 - 15 กุมภาพนัธ์ 2020  งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอดุรธานี ครั้งที่ 7 ณ วัดแม่พระลูกประค า เวียงคุก 
 2   มีนาคม 2020     ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์มิสซังจันทบุรี 
 23 มีนาคม 2020     ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายฯุ สังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์มสิซังจันทบุรี 
    24 – 25 เมษายน 2020  งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาต ิ/ สังฆมณฑลจันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
 4 - 5 กรกฎาคม 2020  งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงราย 
 10 - 11 กรกฎาคม 2020  งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศนูย์มสิซังเชียงใหม่ 
 18 กรกฎาคม 2020   งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ราชบุรี 
 18 กรกฎาคม 2020   งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ วัดแม่พระองคอ์ุปถัมภ์ พนม 
 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2020  งานชุมนุมผู้สงูอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา  
 19 กันยายน 2020    งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ/ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดเซนตห์ลุยส์        
 17 ตุลาคม 2020      งานสัมมนาผู้สูงอายุและประชุมสามญัประจ าปี 2020 สังฆมณฑลนครสวรรค ์
 23 ตุลาคม 2020     ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายฯุ / พบปะกลุ่มผู้สูงอาย ุสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
 10 ธันวาคม 2020    งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ อคัรสังฆมณฑลทา่แร่ฯ  

1.2 การพัฒนาแนวทางการท างานเพือ่ให้บริการผู้สงูวัยในภมูิภาคเอเซีย  
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  น าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการท างานเพื่อให้บริการผู้สูงวัย       
ในภูมิภาคเอเซีย (Wolfgang,ก.ย.2019) + เน้นความต้องการและวัตถุประสงค์เพื่อน าไปสู่การพิจารณาข้อเสนอแนะใน    
การท างานด้านผู้สูงอายุในบริบทของแต่ละพื้นที่ของชมรมเครือข่ายแต่ละสังฆมณฑล ในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในพื้นที่                   
สิ่งที่ต้องท าต่อเนื่อง สิ่งที่ยังไม่ได้ท าและน่าจะท า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และแสวงหารูปแบบนวัตกรรมใหม่ในการดูแล                  
ผู้สูงวัย โดยบูรณาการกับแผนงานประจ าปีต่อไป เพื่อให้เป็นงานของ “ผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ" ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุ         
มีแกนน าผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่อยู่ร่วมกันในเขตชุมชน จึงควรมีการจัดกิจกรรมไปศึกษาดูงานเพื่อให้                 
เกิดความคิดและน ามาบูรณาการในกลุ่ม เช่น อาหารจัดอย่างไรเพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย ฯลฯ  + เน้นย้ าถึงพระประสงค์ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้พระศาสนจักรดูแลเอาใจใส่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ คนชายขอบที่ต้องการความช่วยเหลือ
ด้วยความรักเมตตาจากพระเจ้า  
 1. 3 รายงานการเข้าร่วมประชุม / สัมมนากับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน/ภาครัฐ 
  คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนคณะกรรมการฯจากชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม “แกนน าเครือข่ายเตรียมความพร้อมการด าเนินงานรณรงค์เพื่อระบบบ านาญถ้วนหนา้” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 – 9 มกราคม 2020   ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถ.วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ มีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ 11 เครือข่าย/กลุ่ม 
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯให้ภาครัฐพิจารณาระบบบ านาญพื้นฐานถ้วนหน้า(บ านาญเล้ียงชีพ) ขั้นที่ 1 รัฐจัดสรรเป็นสวัสดิการ                       
+อายุครบ 50 ปี รับบ านาญพื้นฐานรายเดือน +บ านาญไม่ต่ ากว่าเส้นความยากจน +ปรับอัตรารายเดือนตามภาวะเศรษฐกิจ  
ขั้นที่ 2 รัฐส่งเสริมและบังคับออมตามกฎหมาย +ออกกฎหมายให้ประชาชนสะสมเงินเข้ากองทุน +รัฐร่วมสมทบเพื่อพัฒนา
เป็นบ านาญรายเดือน ขั้นที่ 3 ประชาชนออมเพิ่มตามความสมัครใจ +ออมในกองทุนภาคเอกชน +ออมในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพที่ลูกจ้างตกลงกับนายจ้าง +รัฐก ากับดูแลการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ       
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1.4  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกฯระดับสังฆมณฑลฯ รายงานกิจกรรมตามปฏิทินงาน ประจ าปี 2020 
  เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯเป็น 

เคร่ืองมือในการด าเนนิงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายกจิกรรม 
  1.4.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี  :  อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค  ช้ีแจงกิจกรรมทีผ่่านมา 

 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ 5/2019 ณ ห้องประชุมบ้านสิทธดิา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
ผู้เข้าประชุม 35 คน  (18 ธันวาคม 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 1) 

 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ มีคณะกรรมการชมรมฯ  
เข้าร่วม 6 คน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28 พฤศจิกายน 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 5) 

 โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ คร้ังที่ 4 จัดจาริกแสวงบุญตามรอยเท้าธรรมทูต 350 ปีมิสซังสยาม ณ  
สักการะสถานบุญราศีบุญเกิด กฤษบ ารุง ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 
 (14 พฤศจิกายน 2019)  + โรงเรียนศิษยพ์ระคริสต์ คร้ังที่ 5 จัดกิจกรรม-กิจเมตตา ณ ศูนย์พฒันาเด็กพกิาร บ้านสิทธดิา  
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  ผู้เข้าร่วมฯ 38 คน (18 ธันวาคม 2019)  (แผนกิจกรรมที่ 7) 

 กิจกรรมเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุตลอดปี / เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า มีแกนน าชมรมฯ  
5 คน ผู้สูงอายุฯเข้าร่วม 40 คน จาก 4 วัด ณ บ้านสันติสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (4 ธันวาคม 2019)  (แผนกิจกรรมที่ 8) 

 คัดเลือกผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่ง-ลูกกตัญญู ระดับวัด ประจ าปี 2020 อยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือก 
ตามแผนและหลักเกณฑ์ทีค่ณะอนกุรรมการฯก าหนด (มีเครือขา่ยผู้สูงอายุระดับวัด 8 วัด ที่ส่งแบบประวัติ) (แผนกิจกรรมที่ 9) 

 เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ยากไร้ ฯลฯ รวม 16 คร้ัง / 4 วัด รวม 22 ราย (แผนกิจกรรมที่ 11) 
 จัดท าจดหมายข่าว Newsletter  เป็นรูปเล่ม 200 ฉบับ แจกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ 

องค์กรเครือข่ายงานระดับต่างๆและส่งผ่านโซเชียลมีเดีย  (แผนกิจกรรมที่ 14) 
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ งวดที่ 1/2020 รวมยอดส่ง 12,000 บาท (กิจกรรมที่ 15) 
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ 1/2020 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง (23 มกราคม 2020)    

 1.4.2  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  :  คุณวีระ ธาราสิงห์  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ    
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2020 (15 มกราคม 2020)  (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑลฯ คร้ังที่ 1/2020 ณ ห้องประชุมมิสซัง  (กิจกรรมที่ 4) 
 กลุ่มผู้สูงอายุระดับวัดเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ / จัดท าทะเบียนผู้สูงอาย ุ

แต่ละวัดให้เป็นปัจจุบัน  (แผนกิจกรรมที่ 7) 
 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ”  งวดที่ 1/2020 รวมยอดส่ง 15,000 บาท (กิจกรรมที่ 8) 
 ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในสังฆมณฑลฯ รวม 3 วัด ได้แก่ วัดปากช่อง วัดโนนแก้ว วัดโคกปราสาท  

ในปี ค.ศ.2020 จะก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใหม่อกี 2 โรงเรียน ณ วัดบุรีรัมย์ และ วัดโนนสะอาด            (แผนกิจกรรมที่ 9) 
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุผ่านสือ่ Web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑล (กิจกรรมที่ 13) 

  1.4.3  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  :  คุณณรงค์ฤทธิ์ ทองด้วง  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ 
 ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุฯ ณ ศูนยอ์ภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ  

จ.อุบลราชธานี  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 92 คน จาก 23 ชมรม/กลุ่ม โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีมอบ                 
ใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุตัวอย่าง 19 คน ลูกกตญัญู 19 คน   (23 ตุลาคม 2019)  (แผนกิจกรรมที ่4) 

 ประชุมคณะท างานผู้สูงอายุ เพื่อประเมินผลการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุ  และรับทราบวัตถุประสงค์ 
โครงการเงินจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท)  (1 พฤศจิกายน 2020)  (แผนกิจกรรมที ่4)  

 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ มีคณะกรรมการชมรมฯ  
เข้าร่วม 5 คน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28  พฤศจิกายน 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 5) 

 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลอุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2019 (6 ธันวาคม 2019) / 
ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ 1/2020 (3 มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 6)   
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1.4.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี  :   คณุวันทนา เอ้าเจริญ ช้ีแจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ 

   จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับวัดในเขตสังฆมณฑลฯ  (แผนกิจกรรมที่ 4) 
   ออกเยี่ยมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ (ธันวาคม 2019 – มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 5) 
   ร่วมกับกลุ่ม BEC วัดศรีราชา ออกเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจ าจังหวัดจันทบุรี (แผนกิจกรรมที่ 11) 

  ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 + จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุ คร้ังที่ 1/2020 (20 มกราคม 2020) (กิจกรรมที่ 2)  
 

1.4.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลเชียงราย  :  คุณภักดี ชาวแพรกน้อย  ช้ีแจงกิจกรรมที่ผา่นมาฯ 
 ออกเยีย่มผู้ต้องขัง ณ เรือนจ าอ าเภอเทิง จ.เชียงราย (6 มกราคม 2020)  (แผนกิจกรรมที่ 9) 
 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุฯ คร้ังที่ 1/2020 เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอย่างและ                 

ลูกกตัญญูต่อบพุการี ประจ าปี 2020 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย (11 มกราคม 2020)  (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 

1.4.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  :  คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์  ช้ีแจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา  
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คร้ังที่ 4/2019 (12 พฤศจิกายน 2019) / คร้ังที่ 1/2020 

(14 มกราคม 2020) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  จ.สมุทรสาคร    (แผนกิจกรรมที่ 1)         
 จัดฟืน้ฟูจิตใจกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล มีผู้เข้าร่วมงานฯ 6 ชมรม รวม 25 คน ณ เซรีน่า รีสอร์ท  
 จ.นครราชสีมา (24 - 26 ตุลาคม 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 6)         
 ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายทุี่ยากล าบาก ส่งให้กับผู้สูงอายุทกุเขต รวม 200 ท่าน @ 500 บาท (กิจกรรมที่ 10) 
 เตรียมจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

 

1.4.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  :  คุณสุธิดา พรหมภักด ี ช้ีแจงกิจกรรมช่วงทีผ่่านมา 
 ออกเยีย่มและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ ในปี 2019 รวม 5 วัด (แผนกิจกรรมที่ 1) 
 จัดเก็บเงินออมฯในโครงการ “จิตอาสาหาทุนเพือ่ช่วยงานผู้สูงอายุ”  ส่งใหส้่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที่ 12) 
 ปร้ินต ์E-Newsletter จากส่วนกลางฯ จดัวางที่ศนูย์สังฆมณฑลฯ   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020  + จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คร้ังที่ 1/2020 ณ วัดพระหฤทัย                
จ.ระนอง (18 มกราคม 2020) / (19 มกราคม 2020) ออกเยี่ยมและร่วมประชุม วัดพระหฤทัย ระนอง   

1.4.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่  :  คุณประภา วงศ์จอมพร  ช้ีแจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา 
 จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุระดับงานอภิบาล เขต 4 จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 204 คน  ณ  

วัดนักบุญเปโตร บ้านขุนแม่ลา อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน จดักิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นให้แก่ผู้สูงอายุ 
 ที่มาร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจฯ (13 – 14 ธันวาคม 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 6) 
 ปร้ินตจ์ดหมายข่าว (E-Newsletter) ไปวางยังศูนย์สังฆมณฑล/จัดส่งทางไลน์กลุ่มผู้สูงอายุ/Facebook (กิจกรรมที่ 10) 
 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 คณะอนกุรรมการฯ มคีณะกรรมการเข้าร่วม 4 คน  ณ 

ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  (26 – 28 พฤศจิกายน 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 13) 
 

1.4.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี  :  คุณเสมียน พรหมเภา  ช้ีแจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา 
 ร่วมกิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์กลุ่มผู้สูงอายุฯอุดรธานี เขต 2 มีผู้สูงอายุชาวพุทธ คาทอลิก 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมฯ 

150 คน กิจกรรม + สนุกตามวัย ผูกเสียว แบ่งปันความเช่ือ เล่นเกมส์ถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส  (23 ธันวาคม 2019)    
   โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ต้อนรับคณะจากเทศบาลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน  

จ านวน 70 คน (19 ธันวาคม 2019) และ (11 กุมภาพันธ์ 2020) ร่วมกับ องคก์รบริหารส่วนต าบล จัดซุ้มกิจกรรม 
วันเด็ก ภูมิปัญญา เพือ่รักษาวิถีชีวิต จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความภาคภูมิใจใหก้ับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก (กิจกรรมที่ 7) 
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020  + จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุดรธานี คร้ังที่ 7/2020 ณ วัดแม่พระลูกประค า  
บ้านเวียงคุก จ.หนองคาย (14 - 15 กุมภาพนัธ์ 2020) ขอเชิญชวนคณะอนกุรรมการฯรวมเป็นก าลังใจ 

1.4.10  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์  :  มิสสอางค์ สุรพัฒน์  ช้ีแจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา 
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ และประชุมคณะกรรมการ ฯ (19 ตุลาคม 2019)  (แผนกิจกรรมที่ 3)  
 รวบรวมเงินจิตอาสาหาทนุช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) (แผนกจิกรรมที่ 6) 
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 ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020  + เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ฯลฯ พร้อมมอบปัจจยัต่างๆทกุเดือน + สรรหาผู้สูงอายคุาทอลิก 
ตัวอย่าง/ลูกกตัญญู + ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลส่งชมรมเข้าร่วมประกวดฯ  + จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ 

 

1.4.11 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลทา่แร่ฯ   :   ส่งรายงานกิจกรรม 
 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ  ณ ศูนยอ์ภิบาล 
 คามิลเลียน ลาดกระบัง  (26 – 28 พฤศจิกายน 2019)   (แผนกิจกรรมที่ 3) 
 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายฯุอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ + จัดท าปฏิทินงานผูสู้งอายุ + เขียนแผน 

งบประมาณประจ าปี + สรุปงบประมาณและผลการด าเนินงานประจ าปี 2020 (8 มกราคม 2020) (กิจกรรมที่ 1)   

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงการประชุมคร้ังแรกในปี ค.ศ.2020 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับ              
สังฆมณฑลฯ มกีารรายงานและติดตามผลการด าเนินงานของชมรมเครือข่ายทั้ง 11 สังฆมณฑล ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจอยู่ที่การ
ด าเนินงาน 1) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (Time Frame) และด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานที่อยู่ในกรอบระยะเวลา  2) กิจกรรมของแต่ละเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุมกีารใช้เทคโนโลยี่ เป็นเคร่ืองมือในการท างาน 
(ผู้สูงวัยในยุคประเทศไทย 4.0)  3) โรงเรียนผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯจัดกิจกรรมในรูปแบบหลักสูตรต่างๆ และพฒันา 
จนเป็นแหล่งเรียนรู้ ของ อปท. และองค์กรต่างๆที่มาศึกษาดูงาน เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐในพืน้ที ่รวมถึงผู้สูงอายุในหลายชมรมเครือขา่ยทีส่ามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ตนเองเพื่อ + เพิม่พนูความเช่ือความศรัทธาในการด าเนินชีวิตคริสตชนได้อยา่งเหมาะสมกับยุคสมัย + เรียนรู้การท างานร่วมกนั              
+ สามารถของบประมาณจาก อบต.ในพืน้ที่ + บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง (กิจกรรมแสวงบุญ/ศึกษาดูงาน)         
+ โรงเรียนผู้สูงอายคุวรบูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับทศิทางพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ที่เน้นกิจกรรมใน      
เร่ืองอะไร (มีหลักสูตรใหม่ๆของพระสันตะปาปาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) 4) แผนปฏิบัติงานควรมกีิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ป่วย หรือพี่นอ้งต่างความเช่ือ โดยมีผู้สูงอายุระดับผู้น า/สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในชุมชนฯ โดยจดัท า 
สมุดบันทึกออกเยี่ยมผู้ป่วยว่าไปเยี่ยมกีค่ร้ัง จ านวนกี่คน ฯลฯ   
 มติที่ประชุม       รับทราบ 

 

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่  4/2019 
 ที่ประชุมร่วม  +  พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2019 

                                   +  พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2019 คณะอนุกรรมการฯ  
  +  สรุปรายรับ-รายจ่าย โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2019 

 รายรับ   :   ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ                         =       139,500.00  บาท  
   รับบริจาค (บ้านเด็กพิการฯ เงินถุงทาน ขอมสิซา) =       22,590.00  บาท   
   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (สมทบ)   =      49,735.00  บาท    
  รายจ่าย  :    ค่าใช้จ่ายจัดงานสมัมนาและประชุมใหญ่ฯ                   =     (221,097.00)  บาท                                               
                               สรุป  (รายจ่าย มากกว่า รายรับ)      =       (9,272.50)   บาท 

               บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอให้คณะกรรมการฯน ารายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ช่วง 3 เดือน ไป
พิจารณาเร่ืองสืบเนื่องที่ตอ้งติดตามและด าเนินการหลังจบการประชุมฯ / การน าเสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี ค.ศ.2019  หากมีอะไรแก้ไข/เพิม่เติม ขอให้แจ้งเพื่อปรับเปล่ียนและสามารถรับรองรายงานการประชุมฯได้ เพื่อ
สะดวกในการพิจารณารายงานฯ และน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2020 ให้รับทราบ  
 มติที่ประชุม    รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่  4/2019   
 

วาระที่ 3   ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี 2019/2562 

          ที่ประชุมฯติดตามประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019  “ ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ 
ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้ “  ระหว่างวันอังคารที่ 26  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019    
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คณะกรรมการฯมีความเห็นร่วมกันว่า อาศัยประสบการณ์ การแบ่งปันของคณะวิทยากรและการได้สัมผัส 
กับเด็กพิการและบุคลากรบ้านคามิลเลียน เป็นผลดีต่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมและการท างานเพื่อผู้พิการ คนยากจนที่ 
ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด  
  3.2  โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่15/2020      
  คุณวันทนา เอ้าเจริญ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการจัดงานฯมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจดังาน
ชุมนุมผู้สูงอายฯุ  โดยสรุปประเด็นต่างๆดังนี้ 1)  สถานที่จัดงานฯ ณ  อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมทุร อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี + ห้องประชุม : จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ + รับประทานอาหารใต้อาคารสรรพปัญญา  2) คณะกรรมการจัดงานฯแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย  3) สถานทีพ่ัก : ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ ศรีราชา / ที่พักพระสงฆ์-นักบวช และกลุ่มเวชบุคคลฯ 
พักทีศู่นย์มสิซังจนัทบุรี  (ขอทราบจ านวนผู้เข้าร่วมพักที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ / แจ้งความประสงค์จองสถานที่พกัใกล้บริเวณ
จัดงาน ไดท้ี่ กลุ่มไลน์คณะกรรมการผู้สูงอายุ  4) การจัดงานช่วงค่ าคืน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 ขอให้เครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล แจ้งจ านวนผูเ้ข้าร่วมงานฯ เพือ่จัดเตรียมเร่ืองอาหารให้เพยีงพอ  
 คณะกรรมการฯก าหนดจัดประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการจดังานชุมนุมฯใน วันที่ 2 มีนาคม 2020 ขอเรียนเชิญ 
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  บาทหลวงวิโรจน์ นันทจนิดา และ คณะอนกุรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯคร้ังนี้ด้วย 

3.3   โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจ าปี ค.ศ.2020 
         ที่ประชุมฯนัดหมายก าหนดวันจัดส่งเอกสารแบบประวัติผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี 
ระดับสังฆมณฑลฯ ให้กับส่วนกลางฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ ์2020 (เพื่อด าเนนิการขอใบพรพระสันตะปา ที่วาติกัน)   
และ โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ภายใน วันที่ 28 กุมภาพนัธ ์2020 (พิจารณาเอกสารฯ) 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

บ 

วาระที่ 4   โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2019) 
                โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯที่คณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าที่สร้าง 
 ความเข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายุฯในระดับชาติและสังฆมณฑล  และหาแนวทางที่จะท าอย่างไรเพื่อให้งานผู้สูงอายุก้าวหน้าและ

ยั่งยืน จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลทีม่ศีักยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ี ได้ช่วยท าให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   จากนัน้ คณะกรรมการผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล มอบเงินออมวันละบาท งวดที่ 1/2020 ให้กับส่วนกลางฯ  :- 

 สรุป ยอดเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2019)  
  

สังฆมณฑล จ านวนเงิน สังฆมณฑล จ านวนเงิน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 49,000.00 อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 6,500.00 
สังฆมณฑลราชบุรี 12,030.00 สังฆมณฑลจนัทบุรี 10,000.00 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี 7,000.00 สังฆมณฑลนครสวรรค ์ 3,500.00 
สังฆมณฑลเชียงใหม ่ 5,000.00 สังฆมณฑลเชียงราย 7,707.00 
สังฆมณฑลนครราชสีมา 15,000.00 สังฆมณฑลอดุรธาน ี 2,600.00 
สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี          4,000.00                       รวมรับฯ 122,337.00 

 

ยอดรับเงินโครงการฯ (งวดที่ 1) ที่ได้รับรวมทั้งสิน้ 122,337.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเจด็บาทถ้วน) 
หากมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุร่วมสมทบงวดแรกเพิ่มเติม ขอใหน้ ามามอบได้ในการประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป  

  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

   ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.   
      ณ ห้องประชุมช้ัน 2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  

   บาทหลวงวิโรจน์  นนัทจินดา  น าสวดภาวนาปดิการประชุมฯ เวลา 12.15 น.       
                                                                                                   
                          วรรณดี พร้อมแย้ม  / บันทกึการประชุม 


