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ประธาน ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
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เปิดการประชุมเวลา 09.00 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ นาสวดบทภาวนาฉลองครบรอบ
5 ปีของพระสมณสาสน์ LAUDATO SI’ และราพึงแนวทางของพระศาสนจักร หลังจากการเฉลิมฉลอง 350 ปี
แห่งการสถาปนามิสซังสยาม การเสริมสร้างชุมชนศิษย์ธรรมทูต ตามสาส์นอภิบาลของสภาประมุขบาทหลวง
โรมั น คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย การตอบสนองต่ อ พระประสงค์ ข องสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ตาม
พระสมณสาส์น เลาดาโต ซี การใช้สื่อประกาศข่าวดี และกฎหมายพระศาสนจักรเกี่ยวกับครอบครัว
1

จากการร่วมรับฟังคลิปแบ่งปันโดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขแห่งสังฆมณฑล
เชียงใหม่ ราพึงไตร่ตรองพระวาจา ซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเล็งเห็นว่า การเปลี่ ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศเป็นวิกฤตของโลก ที่ทุกคนต้องตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทรง
ต้องการให้สมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก” (QUERIDA AMAZONIA) ที่ออกมาต่อจาก LAUDATO SI’ เป็นเข็ม
ทิศและชีวิตจิตของเราในการ “กลับใจ” เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาร่วมกันดูแลรักษาสิ่งสร้าง สิ่งแวดล้อม และโลกบ้านที่เรา
อาศัยอยู่ร่วมกัน ฯลฯ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า พระศาสนจักรประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีพระวาจา” บทบาทของชมรม
ผู้สูงอายุคาทอลิกซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ และมีศักยภาพสามารถพัฒนา “การนา” เพื่อให้พระวาจาพระเจ้าเป็นจริง ใน
เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของพระสมณสาส์น LAUDATO SI’ และพระประสงค์ของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทั้งการเริ่มจากที่บ้านในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในชุมชน
จากนัน้ นาเสนอคณะอนุกรรมการฯจัดทาโครงการรณรงค์ “โอกาสครบรอบ 5 ปีพระสมณสาส์น LAUDATO SI’
และไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก QUERIDA AMAZONIA” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้เป็นพิเศษ
คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ แบ่งปันกิจกรรมที่คาริตัสกรุงเทพฯ ได้เข้าไปจัดทาในโรงเรียนและชุมชน เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว
การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามหลัก 5 R
ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยให้จัดทาโครงการรณรงค์โอกาสครบรอบ 5 ปีพระสมณสาส์น LAUDATO SI’ และ
ไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก QUERIDA AMAZONIA” ในปีแห่งพระวาจา และลงพื้นที่ ปฏิบั ติ
เป็นพิเศษ ระหว่างวันพุธที่ 23 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 (1 วัน/ครึ่ง) และเชิญแกนนาผู้สูงอายุสังฆมณฑล
(2 – 3 ท่า น) เข้าร่ว มโครงการฯ โดยในช่วงก่อนจั ดสัมมนาฯ ขอให้ ที่ประชุม ได้ช่วยกระตุ้ น สร้ างความตระหนั ก
ให้ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุระดับเขต/วัดในสังฆมณฑลฯ ในเชิงสัญลักษณ์
1. ขอให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น ใน “ปีพระวาจา” (ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุฯ 190 ชมรม)
2. ปลูกป่าในเขตวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกับ เยาวชน (คนหนุ่มสาว)
3. ปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
4. จัด Event ในแต่ละเขต เพื่อสร้างวัฒนธรรม New Normal “ความปกติในรูปแบบใหม่”
5. เข้าร่วมโครงการฯกับเครือข่ายคณะกรรมการเกษตร เพื่อรับเมล็ดพันธ์ไปปลูก ฯลฯ
เมื่อสิ้นปี 2020 สมณสาส์น LAUDATO SI’ จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน (มีรูปปลูกต้นไม้ในกลุ่มผูส้ ูงอายุแต่ละ
ชมรมฯ) ทา Reflection ในเครือข่ายชมรมฯ และขอให้นาบทภาวนาของพระสมณสาสน์ LAUDATO SI’ ไปใช้ในช่วงปีนี้
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CCM
(กองทุ น โลก) ในการดู แ ล HIV/ TB กั บ ผู้ ป่ ว ย / โรคมาลาเรี ย และเรื่ อ งอนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น โลก ปี 2564-2566
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมเห็นด้วยให้ทาง
มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นผู้รับทุน และกระจายไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ ชี้แจงการดาเนินงานผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมา
1.1 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณวีระ ธาราสิงห์ ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 กิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนพบเพื่อน เยี่ยมเยีย่ นด้วยรักและแบ่งปัน
- ในช่วง 4 เดือน เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หยุดงานชุมนุมฯ ปิดเรียนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
- ร่วมกับสานักงานคาริตัสวัด ออกเยี่ยมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้
ทุกเดือน พร้อมแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ
(แผนกิจกรรมที่ 7)
 ติดตามเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ รอบ 2 ประจาปี 2020 (แผนกิจกรรมที่ 8)
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 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแสวงบุญ 9 วัด นักเรียนของสังฆมณฑลฯ 2 แห่ง อุดรฯและโพนสูง (24 มิถุนายน 2020)

เปิดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ วันแรก (2 กรกฎาคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 9)
 ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (แผนกิจกรรมที่ 12)
 ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุในสื่อ Website / ไลน์กลุ่มผู้สูงอายุของสังฆมณฑล (แผนกิจกรรมที่ 13)
1.2 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 ส่งมอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ รอบที่ 2 (เงินออมวันละบาท) ให้คณะอนุกรรมการฯ (แผนกิจกรรมที่ 4)
 จัดประชุมคณะกรรมการทางานผู้สูงอายุฯ (23 มิถุนายน 2020) (แผนกิจกรรมที่ 6)
 จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี (แผนกิจกรรมที่ 11)
 ออกเยีย่ มผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ (แผนกิจกรรมที่ 14)
1.3 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณสุธิดา พรหมภักดี ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 ออกเยีย่ มและร่วมประชุมกับกลุม่ ผู้สูงอายุวดั พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง , วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
จ.สงขลา, วัดนักบุญวินเซนเดอปอล (พุดหง) จ.นครศรีธรรมราช (แผนกิจกรรมที่ 1)
 จัดเก็บเงินออมฯโครงการ“จิตอาสาหาทุนเพือ่ ช่วยงานผู้สูงอายุ” รอบที่ 2 ส่งให้ส่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที่ 12)
 ส่งต่อ E-Newsletter ในกลุ่มไลน์ฆราวาสสุราษฎร์ / จัดวางที่มิสซังฯ (แผนกิจกรรมที่ 13)
 จัดทาทะเบียนกลุ่มผู้สูงอายุให้เสร็จสมบูรณ์ มอบให้ส่วนกลางฯในเดือนพฤศจิกายน 2020 (แผนกิจกรรมที่ 14)
1.4 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี คุณวันทนา เอ้าเจริญ ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ประจาปี 2020 ณ
ห้องประชุม ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ประชุมฯประกาศเลื่อนการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ
ครั้งที่ 15 ออกไปจัดในปี ค.ศ.2021 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (2 มีนาคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 2)
 ร่วมออกเยีย่ มช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ต้องขัง / แนะนาผู้สูงอายุอยู่บ้านให้ดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 และตรวจคัดกรอง/วัดไข้ให้ผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วมพิธมี ิสซาวันอาทิตย์ (แผนกิจกรรมที่ 5)
 จัดเก็บเงินออมในโครงการ "จิตอาสาหาทุนเพือ่ ช่วยงานผู้สูงอายุ" จานวน 13,500 บาท (แผนกิจกรรมที่ 10)
 ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับวัด/สังฆมณฑลให้เป็นปัจจุบัน (แผนกิจกรรมที่ 11)
1.5 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณประภา วงศ์จอมพร ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ (18 มกราคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 1)
 ฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ และร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับวัด คือ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ
(16 กุมภาพันธ์ 2020) (แผนกิจกรรมที่ 3)
 กาหนดจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2020 ที่ประชุมประกาศยกเลิก
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เลื่อนไปจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯปีหน้า (แผนกิจกรรมที่ 4)
 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่สามารถ
จัดเป็นกลุ่มใหญ่ แต่มกี ารจัดภายในครอบครัวผูส้ ูงอายุแต่ละครอบครัว (แผนกิจกรรมที่ 5)
 ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุจัดทาทะเบียนผูส้ ูงอายุในวัดของตนเอง (มีบางวัดทาเสร็จ/ไม่เสร็จ) (แผนกิจกรรมที่ 7)
 ออกเยีย่ มผู้ป่วยติดเตียง ผูพ
้ ิการ ผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก ทั้งที่บา้ นและโรงพยาบาล เนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ไม่สะดวกไปเยี่ยม ขณะนี้เริ่มกลับมาดาเนินงานปกติ (แผนกิจกรรมที่ 8)
 จัดเก็บเงินออมโครงการ “จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ” งวดที่ 2 ให้ส่วนกลางฯ (แผนกิจกรรมที่ 9)
 ปริ้นต์ E-Newsletter ไปวางยังศูนย์สังฆมณล/จัดส่งทางไลน์กลุ่มสว./และเฟสบุ๊คส (แผนกิจกรรมที่ 10)
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1.6 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
ดำเนินกิจกรรม :
 โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ประจาปี 2020 รอบแรก (ต.ค.- ธ.ค.2019) = 12,030.00 บาท
รอบที่สอง (ม.ค. - เม.ย.2020) = 12,200 บาท
(แผนกิจกรรมที่ 11)
 เยี่ยมผู้ป่วย (มี.ค. - มิ.ย.2020) รวม 36 ราย บ้านโป่ง 5 ราย, ชมรมสังฆมณฑลราชบุรี 8 ราย, ท่าม่วง 4 ราย,
ลูกแก 1 ราย, บางนกแขวก 2 ราย, ราชบุรี 5 ราย, กลุ่มจอมบึง 10 ราย, โพธาราม 1 ราย (แผนกิจกรรมที่ 8)
เลื่อนกิจกรรม (สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) :
 รดน้าขอพร / จัดออนไลน์ (10 - 17 เมษายน 2020) (แผนกิจกรรมที่ 9)
 วันชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี (18 กรกฎาคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 3)
 จดหมายข่าว (ม.ค.-เม.ย. , พ.ค.-ส.ค. 2020) (แผนกิจกรรมที่ 6)
 เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี (18 กรกฎาคม 2020)
ณ ห้องประชุม วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ศึกษากฤษฎีกา บทที่ 2 ข้อ 9
(แผนกิจกรรมที่ 1)
 โครงการวันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติที่สังฆมณฑลจันทบุรี จัดเตรียมการแสดง จานวนผู้ร่วมกิจกรรม
การเดินทาง ฯลฯ
(แผนกิจกรรมที่ 4)
 โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ปิดปีการศึกษา 2019 (แผนกิจกรรมที่ 7)
กิจกรรมอื่นๆ (เพิ่มเติม) เสนอโครงการชมรมของบสนับสนุนจากสังฆมณฑลฯ
- โครงการต่อเนื่อง 6 โครงการ = 192,000 บาท
- ร่วมรายการเสริมศรัทธา ไลฟ์สดสังฆมณฑล “พบชมรมผู้สูงอายุ”
1.7 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี คุณเสมียน พรหมเภา ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
 ออกเยีย่ มและขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุเพิ่มอย่างเป็นทางการ จาก 9 ชมรม เป็น 11 ชมรม คือ
1. วัดแม่พระลูกประคา บ้านวียงคุก จ.หนองคาย
2. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา ต.ป่งไซ อ.เซกา จ.บึงกาฬ (แผนกิจกรรมที่ 1)
 งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 7 ณ วัดแม่พระลูกประคาบ้านเวียงคุก มีผู้สูงอายุร่วมงาน
ทั้งสิ้น 221 คน (14 -15 กุมภาพันธ์ 2020) (แผนกิจกรรมที่ 4)
 จัดกิจกรรมจิตอาสาพาเพือ่ นพบเพื่อน เยี่ยมเยียนด้วยรักและแบ่งปัน (แผนกิจกรรมที่ 5)
- ในช่วงเวลา 4 เดือน (ช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด-19) หยุดการชุมนุม ปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ร่วมกับสานักงานคาริตัสวัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ฯลฯ ทุกเดือน พร้อมแบ่งปัน ข้าวสารอาหารแห้ง
- เปิดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นวันแรก (24 มิถุนายน 2020)
- พาผู้สูงอายุแสวงบุญ 9 วัด นักเรียนของสังฆมณฑล 2 แห่ง อุดรฯและโพนสูง
1.8 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ชี้แจงแผนกิจกรรมฯ
เลื่อน/งดจัดกิจกรรม (สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19) :
 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เลื่อนจากเดือนพฤษภาคม มาจัดประชุมฯ
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2020 และปรับตารางการประชุมคณะกรรมการฯจาก 6 ครั้ง/ปี เป็น 5 ครั้ง/ปี
ปีนี้กาหนดจัดประชุมฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2020 และ วันที่ 22 ตุลาคม 2020 (แผนกิจกรรมที่ 1)
 งดจัดสัมมนาบุคลากรเพื่อผู้ทางานผู้สูงอายุฯกรุงเทพ ( 21 –23 พฤษภาคม 2020) (แผนกิจกรรมที่ 2)
 ชมรมผู้สูงอายุแต่ละเขตวัดงดออกเยี่ยมเครือข่ายงานผู้สูงอายุ / จัดประชุมฯ (แผนกิจกรรมที่ 3)
 สร้างขวัญและกาลังใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ (ร่วมฉลองวันเกิด/ร่วมพิธีปลงศพ) (แผนกิจกรรมที่ 5)
 สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (เดือนตุลาคม) (แผนกิจกรรมที่ 6)
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 ยกเลิกจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (19 กันยายน 2020) (แผนกิจกรรมที่ 8)
 เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 90 ปี ในปีนี้ ปรับเป็นตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และจะส่งใบเชิดชูเกียรติไปให้วัดต่างๆดาเนินการ

ตามเวลาที่แต่ละวัดจะจัดให้เหมาะสม (กิจกรรมที่ 10)
 ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุที่ยากลาบาก จัดมอบเดือนพฤศจิกายน (แผนกิจกรรมที่ 11)
1.9 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ / สังฆมณฑลนครสวรรค์ / สังฆมณฑลเชียงราย ติดภำรกิจ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดงาน เลื่อนกิจกรรม แต่มีกิจกรรม
ที่ชมรมผู้สูงอายุฯในเขตวัดสามารถบูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานฝ่ายสังคม / เครือข่ายต่างๆในระดับสังฆมณฑลฯ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ ส่วนใหญ่เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล เพิ่งจะเริ่มมีการประชุมฯ (ส่งเสริมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์) และมีการจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 1/2020
ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1/2020 เสนอให้แก้ไข
หน้า 2 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 5 : อายุครบ 50 ปี แก้ไขเป็น อายุครบ 60 ปี รับบานาญพื้นฐานรายเดือน
มติที่ประชุม รับทรำบ และรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2020
วาระที่ 3 เตรียมจัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020/2563
คุณ พ่ อ วิโ รจน์ นั น ทจิ น ดา ชี้ แ จงการเตรี ยมจั ด โครงการสั มมนาและประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2020
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2020 ขอให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอหัวข้อ ประเด็นและวิทยากร
ในการสัมมนา โดยรวบรวมความคิดเห็นส่งมาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อสรุป และดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ 4 สรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) ประจาปี ค.ศ. 2020
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ แจ้งยอดบริจาคสมทบโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่
1 และ งวดที่ 2 ประจาปี ค.ศ.2020 โดยมียอดสมทบจากชมรมผู้สูงอายุฯครบทุกสังฆมณฑล รวม 227,187.00 บาท
(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 30% ให้คณะอนุกรรมการฯใช้บริหารจัดการ 68,157.00 บาท /
30% จัดสรรให้สังฆมณฑลฯ 68,156.00 บาท แบ่งทุกสังฆมณฑลๆละ 6,196.00 บาท และจัดสรร 40% เดิมจะจัดสรร
ให้แก่สังฆมณฑลที่รับเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ แต่ในปีนี้เนื่องจากมีการเลื่อนออกไปก่อ น ดังนั้น จึงจะขอให้
คณะนุกรรมการฯพิจารณาใช้เป็นงบประมาณในการจัดทาโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุโดยรวมต่อไป
ส่วนกลางฯ จะส่งมอบเงินสมทบให้แต่ละมิสซังฯ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2020
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
อาจารย์ธัญญา – วรรณดี / สรุปรายงาน
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