รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2020
วันพุธที่ 15 มกราคม 2020
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
************************************************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
02. บาทหลวงวิโรจน์
03. บาทหลวงเอกชัย
04. คุณสอางค์
05. คุณวีรพงค์
06. คุณวีระ
07. คุณสุธิดา
08. คุณภักดี
09. อาจารย์ธัญญา
10. คุณชัยรัตน์
11. คุณวันทนา
12. คุณประภา
13. คุณเสมียน
14. คุณณรงค์ฤทธิ์
15. คุณสมชาย
16. คุณเดชาธร
17. คุณสุทศั น์
18. คุณธนันท์ฉาย
19. คุณประยงค์
20. คุณถวิล
21. คุณวรรณดี
ลาประชุม
01. คุณน้อมจิตร
02. คุณสุ่ม
03. คุณวงศ์ศกั ดิ์
04. คุณเบญจภรณ์

ศรีประเสริฐ
นันทจินดา
ผลวารินทร์
สุรพัฒน์
ธาราศิลป์
ธาราสิงห์
พรหมภักดี
ชาวแพรกน้อย
ศิโรรัตน์ธัญโชค
ศรีสุวรรณ
เอ้าเจริญ
วงศ์จอมพร
พรหมเภา
ด้วงทอง
กิจนิตย์ชีว์
พ่วงแก้ว
มาลานิยม
สวิตต์นันตชัย
กิจเจริญ
อณาชัย
พร้อมแย้ม

ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย / จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 2
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
แผนกสุขภาพอนามัย

สืบสายหาญ
บุญแฮด
อังกูรสุทธิพันธ์
กาญจนพงศ์

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
กรรมการฯ ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5
ผู้ประสานงาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เปิดการประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ นาราพึงพระวาจา(มก 1 : 29-39) และทบทวนกฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรในประเทศไทย ค.ศ.2015 “พระเยซูคริสตเจ้า พระพักตร์แห่งเมตตาธรรมของพระบิดา” ขอบฟ้า
ที่เปิดกว้างสู่การประกาศข่าวดีใหม่ ข้อ 42 พระศาสนจักรต้องนาไปแบ่งปันแก่ทุกคนเพือ่ เปิดขอบฟ้าใหม่ในการประกาศข่าวดี
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สู่บ รรดาพี่ น้อ งเพื่อ นมนุ ษย์ ในสั งคมรอบข้ าง เพราะข่ าวดี แห่ งความรอดพ้ น นี้เ ป็น พระหรรษทานสาหรั บมนุ ษย์ ทุก คน
พร้อมกับกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมฯ
การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ
รวม 21 ท่าน คณะกรรมการฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจ โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ และ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนปฏิบัตงิ านผู้สูงอายุ ปี ค.ศ. 2020 คณะอนุกรรมการฯ / ระดับสังฆมณฑลฯ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ กาหนดออกเยีย่ ม/พบปะเครือข่ายผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล
 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2020 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 7 ณ วัดแม่พระลูกประคา เวียงคุก
 2 มีนาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์มิสซังจันทบุรี
23 มีนาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์มสิ ซังจันทบุรี
24 – 25 เมษายน 2020 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ / สังฆมณฑลจันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
 4 - 5 กรกฎาคม 2020
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงราย
 10 - 11 กรกฎาคม 2020 งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ ศูนย์มส
ิ ซังเชียงใหม่
 18 กรกฎาคม 2020
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ราชบุรี
 18 กรกฎาคม 2020
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2020 งานชุมนุมผู้สง
ู อายุคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
 19 กันยายน 2020
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ/ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดเซนต์หลุยส์
 17 ตุลาคม 2020
งานสัมมนาผู้สูงอายุและประชุมสามัญประจาปี 2020 สังฆมณฑลนครสวรรค์
 23 ตุลาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ / พบปะกลุม่ ผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 10 ธันวาคม 2020
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
1.2 การพัฒนาแนวทางการทางานเพือ่ ให้บริการผู้สงู วัยในภูมิภาคเอเซีย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นาเสนอแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการทางานเพื่อ ให้บริการผู้สูงวัย
ในภูมิภาคเอเซีย (Wolfgang,ก.ย.2019) + เน้นความต้องการและวัตถุประสงค์เพื่อนาไปสู่การพิจารณาข้อเสนอแนะใน
การทางานด้านผู้สูงอายุในบริบทของแต่ละพื้นที่ของชมรมเครือข่ายแต่ละสังฆมณฑล ในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในพื้นที่
สิ่งที่ต้องทาต่อเนื่อง สิ่งที่ยังไม่ได้ทาและน่าจะทา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และแสวงหารูปแบบนวัตกรรมใหม่ในการดูแล
ผู้สูงวัย โดยบูรณาการกับแผนงานประจาปีต่อไป เพื่อให้เป็นงานของ “ผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุ" ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
มีแกนนาผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่อยู่ร่วมกันในเขตชุมชน จึงควรมีการจัดกิจกรรมไปศึกษาดูงานเพื่อให้
เกิดความคิดและนามาบูรณาการในกลุ่ม เช่น อาหารจัดอย่างไรเพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย ฯลฯ + เน้นย้าถึงพระประสงค์ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้พระศาสนจักรดูแลเอาใจใส่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ คนชายขอบที่ต้องการความช่วยเหลือ
ด้วยความรักเมตตาจากพระเจ้า
1. 3 รายงานการเข้าร่วมประชุม / สัมมนากับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน/ภาครัฐ
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนคณะกรรมการฯจากชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม “แกนนาเครือข่ายเตรียมความพร้อมการดาเนินงานรณรงค์เพื่อระบบบานาญถ้วนหน้า” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 – 9 มกราคม 2020 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถ.วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ มีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ 11 เครือข่าย/กลุ่ม
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯให้ภาครัฐพิจารณาระบบบานาญพื้นฐานถ้วนหน้า(บานาญเลี้ยงชีพ) ขั้นที่ 1 รัฐจัดสรรเป็นสวัสดิการ
+อายุครบ 50 ปี รับบานาญพื้นฐานรายเดือน +บานาญไม่ต่ากว่าเส้นความยากจน +ปรับอัตรารายเดือนตามภาวะเศรษฐกิจ
ขั้นที่ 2 รัฐส่งเสริมและบังคับออมตามกฎหมาย +ออกกฎหมายให้ประชาชนสะสมเงินเข้ากองทุน +รัฐร่วมสมทบเพื่อพัฒนา
เป็นบานาญรายเดือน ขั้นที่ 3 ประชาชนออมเพิ่มตามความสมัครใจ +ออมในกองทุนภาคเอกชน +ออมในกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพที่ลูกจ้างตกลงกับนายจ้าง +รัฐกากับดูแลการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
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1.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑลฯ รายงานกิจกรรมตามปฏิทินงาน ประจาปี 2020
เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดาเนินงานของกันและกัน และกระตุ้นให้มีการใช้แผนงานฯเป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายกิจกรรม
1.4.1 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ชี้แจงกิจกรรมทีผ่ ่านมา
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส
้ ูงอายุฯ ครั้งที่ 5/2019 ณ ห้องประชุมบ้านสิทธิดา บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ผู้เข้าประชุม 35 คน (18 ธันวาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ มีคณะกรรมการชมรมฯ
เข้าร่วม 6 คน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28 พฤศจิกายน 2019) (แผนกิจกรรมที่ 5)
 โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 4 จัดจาริกแสวงบุญตามรอยเท้าธรรมทูต 350 ปีมิสซังสยาม ณ
สักการะสถานบุญราศีบญ
ุ เกิด กฤษบารุง ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
(14 พฤศจิกายน 2019) + โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรม-กิจเมตตา ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กพิการ บ้านสิทธิดา
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วมฯ 38 คน (18 ธันวาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 7)
 กิจกรรมเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุตลอดปี / เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจรับเสด็จพระคริสตเจ้า มีแกนนาชมรมฯ
5 คน ผู้สูงอายุฯเข้าร่วม 40 คน จาก 4 วัด ณ บ้านสันติสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (4 ธันวาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 8)
 คัดเลือกผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง-ลูกกตัญญู ระดับวัด ประจาปี 2020 อยู่ระหว่างการดาเนินการคัดเลือก
ตามแผนและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะอนุกรรมการฯกาหนด (มีเครือข่ายผู้สูงอายุระดับวัด 8 วัด ที่ส่งแบบประวัติ) (แผนกิจกรรมที่ 9)
 เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ยากไร้ ฯลฯ รวม 16 ครั้ง / 4 วัด รวม 22 ราย (แผนกิจกรรมที่ 11)
 จัดทาจดหมายข่าว Newsletter เป็นรูปเล่ม 200 ฉบับ แจกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
องค์กรเครือข่ายงานระดับต่างๆและส่งผ่านโซเชียลมีเดีย (แผนกิจกรรมที่ 14)
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ งวดที่ 1/2020 รวมยอดส่ง 12,000 บาท (กิจกรรมที่ 15)
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020
 ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส
้ ูงอายุฯ ครั้งที่ 1/2020 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง (23 มกราคม 2020)
1.4.2 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณวีระ ธาราสิงห์ ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ
 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2020 (15 มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑลฯ ครั้งที่ 1/2020 ณ ห้องประชุมมิสซัง (กิจกรรมที่ 4)
 กลุ่มผู้สูงอายุระดับวัดเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ / จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุ
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)
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุผ่านสือ
่ Web ของสังฆมณฑล / ไลน์กลุม่ ผู้สูงอายุสังฆมณฑล (กิจกรรมที่ 13)
1.4.3 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณณรงค์ฤทธิ์ ทองด้วง ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ
 ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุฯ ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ต.บุ่งไหม อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 92 คน จาก 23 ชมรม/กลุ่ม โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุตัวอย่าง 19 คน ลูกกตัญญู 19 คน (23 ตุลาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 4)
 ประชุมคณะทางานผู้สูงอายุ เพื่อประเมินผลการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุ และรับทราบวัตถุประสงค์
โครงการเงินจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) (1 พฤศจิกายน 2020) (แผนกิจกรรมที่ 4)
 เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ มีคณะกรรมการชมรมฯ
เข้าร่วม 5 คน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28 พฤศจิกายน 2019) (แผนกิจกรรมที่ 5)
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2019 (6 ธันวาคม 2019) /
ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1/2020 (3 มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 6)
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1.4.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี : คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมาฯ
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับวัดในเขตสังฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที่ 4)
 ออกเยี่ยมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ (ธันวาคม 2019 – มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 5)
 ร่วมกับกลุ่ม BEC วัดศรีราชา ออกเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจาจังหวัดจันทบุรี (แผนกิจกรรมที่ 11)
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 + จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2020 (20 มกราคม 2020) (กิจกรรมที่ 2)
1.4.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลเชียงราย : คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ชี้แจงกิจกรรมที่ผา่ นมาฯ
 ออกเยีย
่ มผู้ต้องขัง ณ เรือนจาอาเภอเทิง จ.เชียงราย (6 มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 9)
 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1/2020 เพื่อสรรหาและคัดเลือกผูส้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและ
ลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจาปี 2020 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย (11 มกราคม 2020) ( กิจกรรมที่ 1)
1.4.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ชี้แจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอค
ั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4/2019 (12 พฤศจิกายน 2019) / ครั้งที่ 1/2020
(14 มกราคม 2020) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดฟืน
้ ฟูจิตใจกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล มีผู้เข้าร่วมงานฯ 6 ชมรม รวม 25 คน ณ เซรีน่า รีสอร์ท
จ.นครราชสีมา (24 - 26 ตุลาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 6)
 ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากลาบาก ส่งให้กับผู้สูงอายุทก
ุ เขต รวม 200 ท่าน @ 500 บาท (กิจกรรมที่ 10)
 เตรียมจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ให้เป็นปัจจุบัน
1.4.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณสุธิดา พรหมภักดี ชี้แจงกิจกรรมช่วงทีผ่ ่านมา
 ออกเยีย
่ มและร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผูส้ ูงอายุ ในปี 2019 รวม 5 วัด (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดเก็บเงินออมฯในโครงการ “จิตอาสาหาทุนเพือ่ ช่วยงานผู้สูงอายุ” ส่งให้ส่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที่ 12)
 ปริ้นต์ E-Newsletter จากส่วนกลางฯ จัดวางที่ศน
ู ย์สังฆมณฑลฯ (แผนกิจกรรมที่ 13)
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 + จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2020 ณ วัดพระหฤทัย
จ.ระนอง (18 มกราคม 2020) / (19 มกราคม 2020) ออกเยี่ยมและร่วมประชุม วัดพระหฤทัย ระนอง
1.4.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณประภา วงศ์จอมพร ชี้แจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา
 จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุระดับงานอภิบาล เขต 4 จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมจานวน 204 คน ณ
วัดนักบุญเปโตร บ้านขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจฯ (13 – 14 ธันวาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 6)
 ปริ้นต์จดหมายข่าว (E-Newsletter) ไปวางยังศูนย์สังฆมณฑล/จัดส่งทางไลน์กลุ่มผู้สูงอายุ/Facebook (กิจกรรมที่ 10)
 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ มีคณะกรรมการเข้าร่วม 4 คน ณ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28 พฤศจิกายน 2019) (แผนกิจกรรมที่ 13)
1.4.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี : คุณเสมียน พรหมเภา ชี้แจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา
 ร่วมกิจกรรมคริสต์มาสสัมพันธ์กลุ่มผู้สูงอายุฯอุดรธานี เขต 2 มีผู้สูงอายุชาวพุทธ คาทอลิก 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมฯ
150 คน กิจกรรม + สนุกตามวัย ผูกเสียว แบ่งปันความเชื่อ เล่นเกมส์ถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส (23 ธันวาคม 2019)
 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ต้อนรับคณะจากเทศบาลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน
จานวน 70 คน (19 ธันวาคม 2019) และ (11 กุมภาพันธ์ 2020) ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนตาบล จัดซุ้มกิจกรรม
วันเด็ก ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ รักษาวิถีชีวิต จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก (กิจกรรมที่ 7)
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 + จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 7/2020 ณ วัดแม่พระลูกประคา
บ้านเวียงคุก จ.หนองคาย (14 - 15 กุมภาพันธ์ 2020) ขอเชิญชวนคณะอนุกรรมการฯรวมเป็นกาลังใจ
1.4.10 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ : มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ชี้แจงกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ และประชุมคณะกรรมการ ฯ (19 ตุลาคม 2019) (แผนกิจกรรมที่ 3)
 รวบรวมเงินจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) (แผนกิจกรรมที่ 6)
แผน
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ปฏิทินกิจกรรม ปี 2020 + เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ฯลฯ พร้อมมอบปัจจัยต่างๆทุกเดือน + สรรหาผูส้ ูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง/ลูกกตัญญู + ส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลส่งชมรมเข้าร่วมประกวดฯ + จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุ
1.4.11 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ : ส่งรายงานกิจกรรม
 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง (26 – 28 พฤศจิกายน 2019) (แผนกิจกรรมที่ 3)
 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ + จัดทาปฏิทินงานผูส้ ูงอายุ + เขียนแผน
งบประมาณประจาปี + สรุปงบประมาณและผลการดาเนินงานประจาปี 2020 (8 มกราคม 2020) (กิจกรรมที่ 1)
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงการประชุมครั้งแรกในปี ค.ศ.2020 เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับ
สังฆมณฑลฯ มีการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานของชมรมเครือข่ายทั้ง 11 สังฆมณฑล ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจอยู่ที่การ
ดาเนินงาน 1) มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล (Time Frame) และดาเนินกิจกรรมตาม
แผนงานที่อยู่ในกรอบระยะเวลา 2) กิจกรรมของแต่ละเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯมีการใช้เทคโนโลยี่ เป็นเครื่องมือในการทางาน
(ผู้สูงวัยในยุคประเทศไทย 4.0) 3) โรงเรียนผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯจัดกิจกรรมในรูปแบบหลักสูตรต่างๆ และพัฒนา
จนเป็นแหล่งเรียนรู้ ของ อปท. และองค์กรต่างๆที่มาศึกษาดูงาน เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐในพืน้ ที่ รวมถึงผู้สูงอายุในหลายชมรมเครือข่ายทีส่ ามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองเพื่อ + เพิม่ พูนความเชื่อความศรัทธาในการดาเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย + เรียนรู้การทางานร่วมกัน
+ สามารถของบประมาณจาก อบต.ในพืน้ ที่ + บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง (กิจกรรมแสวงบุญ/ศึกษาดูงาน)
+ โรงเรียนผู้สูงอายุควรบูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ที่เน้นกิจกรรมใน
เรื่องอะไร (มีหลักสูตรใหม่ๆของพระสันตะปาปาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) 4) แผนปฏิบัติงานควรมีกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้ป่วย หรือพี่นอ้ งต่างความเชื่อ โดยมีผู้สูงอายุระดับผู้นา/สมาชิกกลุม่ ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในชุมชนฯ โดยจัดทา
สมุดบันทึกออกเยี่ยมผู้ป่วยว่าไปเยี่ยมกีค่ รั้ง จานวนกี่คน ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2019
ที่ประชุมร่วม + พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2019
+ พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019 คณะอนุกรรมการฯ
+ สรุปรายรับ-รายจ่าย โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
รายรับ : ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ
= 139,500.00 บาท
รับบริจาค (บ้านเด็กพิการฯ เงินถุงทาน ขอมิสซา)
=
22,590.00 บาท
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ (สมทบ) =
49,735.00 บาท
รายจ่าย : ค่าใช้จ่ายจัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ
= (221,097.00) บาท
สรุป (รายจ่าย มากกว่า รายรับ) = (9,272.50) บาท
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ขอให้คณะกรรมการฯนารายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ช่วง 3 เดือน ไป
พิจารณาเรื่องสืบเนื่องที่ตอ้ งติดตามและดาเนินการหลังจบการประชุมฯ / การนาเสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ค.ศ.2019 หากมีอะไรแก้ไข/เพิม่ เติม ขอให้แจ้งเพื่อปรับเปลี่ยนและสามารถรับรองรายงานการประชุมฯได้ เพื่อ
สะดวกในการพิจารณารายงานฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020 ให้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2019
วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปี 2019/2562
ที่ประชุมฯติดตามประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 “ ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์
ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้ “ ระหว่างวันอังคารที่ 26 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019
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คณะกรรมการฯมีความเห็นร่วมกันว่า อาศัยประสบการณ์ การแบ่งปันของคณะวิทยากรและการได้สัมผัส
กับเด็กพิการและบุคลากรบ้านคามิลเลียน เป็นผลดีต่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมและการทางานเพื่อผู้พิการ คนยากจนที่
ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
3.2 โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชี้แจงว่า คณะกรรมการจัดงานฯมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุฯ โดยสรุปประเด็นต่างๆดังนี้ 1) สถานที่จัดงานฯ ณ อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี + ห้องประชุม : จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ + รับประทานอาหารใต้อาคารสรรพปัญญา 2) คณะกรรมการจัดงานฯแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 3) สถานทีพ่ ัก : ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา / ที่พักพระสงฆ์-นักบวช และกลุ่มเวชบุคคลฯ
พักทีศ่ ูนย์มสิ ซังจันทบุรี (ขอทราบจานวนผู้เข้าร่วมพักที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ / แจ้งความประสงค์จองสถานที่พกั ใกล้บริเวณ
จัดงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์คณะกรรมการผู้สูงอายุ 4) การจัดงานช่วงค่าคืน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020 ขอให้เครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล แจ้งจานวนผูเ้ ข้าร่วมงานฯ เพือ่ จัดเตรียมเรื่องอาหารให้เพียงพอ
คณะกรรมการฯกาหนดจัดประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมฯใน วันที่ 2 มีนาคม 2020 ขอเรียนเชิญ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา และ คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ด้วย
3.3 โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจาปี ค.ศ.2020
ที่ประชุมฯนัดหมายกาหนดวันจัดส่งเอกสารแบบประวัติผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี
ระดับสังฆมณฑลฯ ให้กับส่วนกลางฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 (เพื่อดาเนินการขอใบพรพระสันตะปา ที่วาติกัน)
และ โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 (พิจารณาเอกสารฯ)
มติที่ประชุม รับทราบ
บ

วาระที่ 4 โครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2019)
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ เป็นโครงการฯที่คณะกรรมการฯและคนรุ่นใหม่ ควรมีหน้าที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานผู้สูงอายุฯในระดับชาติและสังฆมณฑล และหาแนวทางที่จะทาอย่างไรเพื่อให้งานผู้สูงอายุก้าวหน้าและ
ยั่งยืน จึงขอฝากชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลทีม่ ศี ักยภาพ และมีเศรษฐกิจทีด่ ี ได้ช่วยทาให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากนัน้ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล มอบเงินออมวันละบาท งวดที่ 1/2020 ให้กับส่วนกลางฯ :สรุป ยอดเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2019)
สังฆมณฑล
จานวนเงิน
สังฆมณฑล
จานวนเงิน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
49,000.00
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
6,500.00
สังฆมณฑลราชบุรี
12,030.00
สังฆมณฑลจันทบุรี
10,000.00
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
7,000.00
สังฆมณฑลนครสวรรค์
3,500.00
สังฆมณฑลเชียงใหม่
5,000.00
สังฆมณฑลเชียงราย
7,707.00
สังฆมณฑลนครราชสีมา
15,000.00
สังฆมณฑลอุดรธานี
2,600.00
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
4,000.00
รวมรับฯ
122,337.00
ยอดรับเงินโครงการฯ (งวดที่ 1) ที่ได้รับรวมทั้งสิน้ 122,337.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
หากมีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯร่วมสมทบงวดแรกเพิ่มเติม ขอให้นามามอบได้ในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
 ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ เวลา 12.15 น.
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
6

