รายงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2019
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงวิโรจน์
02. บาทหลวงไพรัช
03. บาทหลวงธนันชัย
04. บาทหลวงประเสริฐ
05. บาทหลวงประดับสิน
06. บาทหลวงรังสรรค์
07. บาทหลวงเศกสม
08. บาทหลวงเทพณรงค์
09. คุณน้อมจิตร
10. คุณสอางค์
11. คุณสุธดิ า
12. คุณวีระ
13. คุณวีรพงค์
14. คุณสุม่
15. คุณทัศนีย์
16. คุณภักดี
17. คุณสาโรจน์
18. คุณบุญไทย
19. อาจารย์ธญ
ั ญา
20. คุณวันทนา
21. คุณชาตรี
22. คุณชัยรัตน์
23. คุณประภา
24. คุณณรงค์ฤทธิ ์
25. คุณเบญจภรณ์
26. คุณเดชาธร
27. คุณสุทศั น์
28. คุณธนันท์ฉาย

นันทจินดา
ศรีประเสริฐ
กิจสมัคร
สมงาม
ด้วงทอง
ภานุรกั ษ์
กิจมงคล
พุดษา
สืบสายหาญ
สุรพัฒน์
พรหมภักดี
ธาราสิงห์
ธาราศิลป์
บุญแฮค
ทุมกานนท์
ชาวแพรกน้อย
ประกอบกิจ
เอีย่ มสะอาด
ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
เอ้าเจริญ
เอีย้ พิน
ศรีสวุ รรณ
วงศ์จอมพร
ด้วงทอง
กาญจนพงศ์
พ่วงแก้ว
มาลานิยม
สวิตต์นนั ตชัย

ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
จิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาภิบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จิตตาภิบาล สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จิตตาภิบาล สังฆมณฑลอุดรธานี
จิตตาภิบาล สังฆมณฑลจันทบุร ี
จิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการฯ
กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลนครสวรรค์
กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กรรมการ / ประธานฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ / ประธานฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่
กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลเชียงราย
ประธานฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ประธานฯ สังฆมณฑลจันทบุร ี
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลราชบุร ี
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลจันทบุร ี
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลจันทบุร ี
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี.
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี
กรรมการ / ผูป้ ระสานงานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1
กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2
กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3
1

29. คุณวงศ์ศกั ดิ ์
อังกูรสุทธิพนั ธ์
กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5
30. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
เจ้าหน้าที่ แผนกสุขภาพอนามัย
ร่วมด้วย : สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รวม 6 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
รวม 5 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
รวม 4 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
รวม 4 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
รวม 4 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี
รวม 7 คน
สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
รวม 6 คน
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
รวม 2 คน
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
รวม 2 คน
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
รวม 4 คน
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย
รวม 2 คน
ก่อนการประชุมเวลา 09.00 น. สมาชิกเครือข่ายผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ โดย
บาทหลวงเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี เป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ อู ายุ นาสวดภาวนาราพึงพระวาจาพระเจ้า
พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาล คณะกรรมการ และแกนนาเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
จากนัน้ ทีป่ ระชุมฯได้รว่ มพิจารณาประเด็นต่างๆตามวาระการประชุมฯ ดังนี้ :วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
การประชุมครัง้ นี้ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล ผูป้ ระสานงาน คณะกรรมการ และแกนนาผูส้ ูงอายุระดับ
สังฆมณฑล 11 สังฆมณฑลฯ รวม 76 ท่าน โดยมี บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ในฐานะประธานคณะอนุ กรรมการฯ
ร่วมกับ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการประชุมฯ :1) ขอให้คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ทัง้ 11 สังฆมณฑลฯ ดาเนินการ :1.1 ส่งชื่อ “ชมรมผู้สูงอายุ” ที่มีความพร้อมและได้รบั การพิจารณาจากคุณพ่อจิตตาภิบาล ร่วมกับ
คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ ระดับสังฆมณฑล เพื่อ เสนอเข้าร่วมประกวดชมรมผูส้ ูงอายุตวั อย่าง ประจาปี 2020/2563
พร้อมเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ประวัตชิ มรมฯ/ ทะเบียนสมาชิกผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นปั จจุบนั / รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ/ รูปภาพการจัดกิจกรรมของชมรมฯลฯ (จัดตามแบบฟอร์ม/รวบรวมเสนอเป็ นรูปเล่ม)/
ส่งรายชื่อชมรมผู้สูงอายุฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนาเสนอในการประชุม คณะกรรมการดาเนินงาน ครัง้ ที่ 1/2020 ใน
วันพุธที่ 15 มกราคม 2020 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารฯให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2020
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า การจัดประกวดชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง เพื่อเป็ นการ
แสดงถึงศักยภาพของชมรมผูส้ งู อายุระดับวัด ทีม่ กี ารบริหารงานตามโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็ นหลักการ จากคณะกรรมการ
ชมรมผูส้ งู อายุฯ (ไม่ขน้ึ อยูก่ บั ใครคนใดคนหนึ่ง) ชมรมผูส้ งู อายุจะยั ่งยืนต้องมีมาตรการในการจัดกิจกรรม เพือ่ นาไปสูค่ วาม
ยั ่งยืน (มาตรฐาน ความโปร่งใส เป็ นรูปธรรรม) ผูส้ ูงอายุได้แสดงถึงศักยภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ และมีองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
เป็ นชมรมทีม่ ั ่นคงทีท่ างหน่วยงานราชการต้องการมามีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จะเกิดกับสมาชิกชมรม
ผูส้ งู อายุ และกลุม่ ผูส้ งู อายุรนุ่ ต่อๆไป (สิทธิของผูส้ งู อายุได้รบั การดูแล ปกป้ อง) จึงต้องการให้มกี ารส่งชมรมผูส้ งู อายุระวัดใน
เขตสังฆมณฑลเข้าร่วมประกวดฯ
2

1.2 ส่งรายชือ่ “ผูส้ งู อายุคาทอลิ กตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ระดับสังฆมณฑล ทีไ่ ด้รบั การ
พิจารณาจากคุณพ่อจิตตาภิบาล ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ทัง้ นี้การพิจารณาสรรหา
บุค คลที่สมควรได้ร บั การประกาศเชิด ชูเ กียรติทงั ้ สองประเภทควรยึด หลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขคุณ สมบัติตามที่
คณะอนุกรรมการฯได้กาหนดไว้ในเอกสารโครงการแล้ว และควรยึดหลักการมีสว่ นร่วมในการพิจารณาสรรหาใน
รูปของคณะกรรมการระดับต่างๆตามขันตอน
้
เพื่อความยุตธิ รรม โปร่งใส และเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ าย จึงขอให้
ผูป้ ระสานงานได้ชแ้ี จงคุณพ่อจิตตาภิบาลผูส้ งู อายุ รับทราบ และรับรองรายชือ่ ผูป้ ระกอบคุณงามความดี เหมาะสมที่
จะได้รบั เชิดชูเกียรติเป็ นผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการีระดับชาติ
ขอให้สง่ รายชื่อของแต่ละสังฆมณฑลฯ (รายชื่อ -นามสกุลที่ถูกต้อง / ไม่เปลีย่ นแปลงบุคคลฯภายหลัง ) เพื่อ
รวบรวมและเสนอรายชือ่ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินงาน ครัง้ ที่ 1/2020 (ตรวจสอบรายชื่อ) โดย รายชื่อที่ส่ง
ให้กบั ส่วนกลางฯจะต้องถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 (หากผิดพลาดขอให้สงั ฆมณฑล
รับผิด ชอบ) คณะอนุ กรรมการฯจะเร่งด าเนิน การขอใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา จากนัน้ ขอให้ คณะกรรมการ
ระดับสังฆมณฑล จัดส่งประวัตแิ ละแบบฟอร์มการให้คะแนนมายังสานักงานฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2020
2.) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ จัดทาปฏิทนิ กิจกรรมงาน (Time Frame) ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ ประจาปี 2020 ซึง่ กาหนดวัน-เวลาการจัดประชุมฯ / กิจกรรมต่างๆดังนี้
2.1 คณะกรรมการจากผูแ้ ทนแต่ละสังฆมณฑลเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดาเนินงาน 4 ครัง/ปี
้
ครังที
้ ่ 1 วันพุธที่ 15 มกราคม 2020
/ ครังที
้ ่ 2 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020
ครังที
้ ่ 3 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 / ครังที
้ ่ 4 วันพุธที่ 23 กันยายน 2020
2.2 ผูป้ ระสานงาน / แกนนาผูส้ งู อายุฯไปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 15/2020
วันศุกร์ท่ี 25 – วันเสาร์ท่ี 26 เมษายน 2020 ณ หอประชุม โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุร ี
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี เป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯ
2.3 คณะกรรมการและผูแ้ ทนจากชมรม/กลุม่ ผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
วันอังคารที่ 25 – วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤศจิกายน 2020/2563 (ขอให้เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับ
สังฆมณฑล) จัดทาแผนปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับคณะอนุกรรมการฯ และระบุงบประมาณทีต่ อ้ งใช้
ดาเนินการแต่ละกิจกรรม ลงในแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯ เพื่อเสนอของบประมาณจากสังฆมณฑลฯ)
3.) เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ส่งรายชือ่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการฯสังฆมณฑลละ 2 ท่าน
(ผูป้ ระสานงานฯ 1 ท่าน ผูแ้ ทน 1 ท่าน รวม 2 ท่าน) สาหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ผูแ้ ทนระดับเขต 6 ท่าน
ผูป้ ระสานงาน 1 ท่าน คณะกรรมการฯ 1 ท่าน รวม 8 ท่าน) เพื่อเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ ในคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ (คณะอนุกรรมการฯรับผิดชอบค่าเดินทาง อาหาร ทีพ่ กั 1 ท่าน) โดยคณะกรรมการฯ
จะมีวาระ 2 ปี ( เริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2020 – วันที่ 31 ธันวาคม 2021)
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก และ
ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย มอบใบแต่งตังผู
้ แ้ ทนทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ จากเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับ
สังฆมณฑล เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการดาเนินงานในคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
3.1 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (ผูแ้ ทนชมรมผูส้ งู อายุฯกรุงเทพ รวม 8 ท่าน)
คุณวีรพงค์
ธาราศิลป์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6
คุณเดชาธร
พ่วงแก้ว
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 1
คุณสุทศั น์
มาลานิยม
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 2
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 3
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คุณประยงค์
กิจเจริญ
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 4
คุณวงศ์ศกั ดิ ์
อังกูรสุทธิพนั ธ์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 6
คุณสมชาย
กิจนิตย์ชวี ์
คณะกรรมการฯ
คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์
ผูป้ ระสานงาน
3.2 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คุณสุม่
บุญแฮด
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณประสิทธิ ์
บริบูรณ์
กรรมการฯ
3.3 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
อาจารย์เกษม
ศรีพุก
กรรมการฯ
3.4 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ชยั รัตน์ ศรีสวุ รรณ
ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณสุธดิ า
พรหมภักดี
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ
3.5 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณชาตรี
เอีย้ พิน
เจ้าหน้าที่
3.6 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณวีระ
ธาราสิงห์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณนภชนก
สุรยิ ชัยกุล
ผูป้ ระสานงาน
3.7 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
คุณสอางค์
สุรพัฒน์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณสมประสงค์ กูบทอง
กรรมการฯ
3.8 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณประภา
วงศ์จอมพร
ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณทัศนีย์
ทุมกานนท์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ
3.9 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง
ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณถวิล
อณาชัย
กรรมการฯ
3.10 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
ผูป้ ระสานงาน (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณเสมียน
พรหมเภา
กรรมการฯ
3.11 ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
คุณภักดี
ชาวแพรกน้อย
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ (ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมฯ)
คุณอรรณพ
หลิมไพบูลย์ กรรมการฯ
4.) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ออกเยีย่ มและพบปะกลุม่ ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ดังนี้
+ วันที่ 17 มกราคม 2020
: พบปะกลุม
่ ผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
+ วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2020 : งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี ทีเ่ วียงคุก
+ วันที่ 24 – 25 เมษายน 2020
:
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ/สังฆมณฑลจันทบุร ี ทีศ่ รีราชา
+ วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2020
:
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงราย
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+
+
+
+
+
+
+

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2020
วันที่ 18 กรกฎาคม 2020
วันที่ 18 กรกฎาคม 2020
วันที่ 19 กันยายน 2020
วันที่ 18 ตุลาคม 2020
วันที่ 10 ธันวาคม 2020
รอประชุมคณะกรรมการ
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ

งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ ศูนย์มสิ ซังฯ
:
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่ พนม
: งานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี
:
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ วัดเซนต์หลุยส์
:
งานสัมมนาผูส้ งู อายุประจาปี สังฆมณฑลนครสวรรค์
: งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
: งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
:

วาระที่ 2 โครงการจิ ตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิ ก ปี 2020
ทีป่ ระชุมร่วมพิจารณาโครงการจิตอาสาหาทุน (เงินออมวันละบาท) วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ คือ สังฆมณฑลพี่
ช่วย สังฆมณฑลน้อง ในเรือ่ งการแบ่งปันและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้งานผูส้ งู อายุเกิดความยั ่งยืนและต่อเนื่อง
สรุปการจัดสรรเงิน “โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิก” ประจาปี 2019/2562
(ตามเอกสาร) รายรับโครงการฯ ปี 2019 แบ่งเป็ น 2 รอบ คือ (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.2018) / (1 ม.ค. 2019 – 31 มี.ค. 2019)
รับเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯรวมทัง้ สิน้ 256,300.00 บาท ( สองแสนห้าหมืน่ หกพันสามร้อยบาทถ้วน )
2.1 มอบให้เครือข่ายผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯครังที
้ ่ 14/2019 (40 % )
= 102,520.00
บาท
2.2 มอบให้เครือข่ายระดับสังฆมณฑลฯ (30 % )
เข้าร่วมโครงการฯ 11 สังฆมณฑล @ 6,990. 00 บาท
=
76,890.00 บาท
2.3 มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ (30 % )
=
76,890.00 บาท
ทางส่วนกลางฯได้ดาเนินการจัดสรรเงินและโอนเงินตามโครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีชอ่ื / เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารของชมรมผูส้ งู อายุฯแต่ละสังฆมณฑล (ตามเอกสารแนบ) ในการจัดงานครัง้ นี้ ที่ประชุมได้
มอบเงินถุงทาน/ทาบุญมิสซาในวัด จานวนทัง้ สิ้น 16,590.00 บาท ให้คณะอนุ กรรมการคาทอลิก ฯ เพื่อ สมทบในการจัด
สัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 และสรุปค่าใช้จ่ายจัดงาน
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561 (ตามเอกสาร)
มติทปี ่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
วาระที่ 4 ชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ชี้แจงกิ จกรรมช่วง (ตุลาคม – ธันวาคม 2019) และ มกราคม 2020
1) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : 12 พฤศจิกายน 2019 : จัดประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑลครังที
้ ่ 6/2019
+ 24 – 26 ตุลาคม 2019 : ฟื้ นฟูจติ ใจกลุม่ /ชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ณ Villa Reina รีสอรท์ เขาใหญ่ รวม 25 คน
+ รวบรวมเงินจิตอาสาหาทุน ไตรมาสที่ 3 และ 4
2) อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ : 5 ตุลาคม 2019 : จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ที่ อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ + เดือนธันวาคม 2019 จัดฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการฯ / สรุปแผนดาเนินงาน / เขียนแผนงานขอ
งบประมาณต่อสังฆมณฑลฯ + 15 มกราคม 2019 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 1/2020 เพื่อพิจารณาผูส้ งู อายุ
คาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญู ระดับสังฆมณฑลฯ
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3) สังฆมณฑลราชบุร ี : + 25 - 26 ตุลาคม 2019 : จัดฟื้ นฟูจติ ใจกลุม่ /ชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล
เข้าร่วมงานฯ 14 ชมรม ผูเ้ ข้าร่วมฯ 40 คน ณ บ้านเย็นนาซาแรธ จ.เพชรบุรี + 24 – 26 พฤศจิกายน 2019 :
เข้าร่วมการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปี 2019 จานวน 5 คน + 14 พฤศจิกายน 2019 : จัดกิจกรรมโรงเรียน
ศิษย์พระคริสต์ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ครังที
้ ่ 4/2019 หัวข้อ "จาริกแสวงบุญตามรอยเท้าธรรมฑูต" ณ
สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูเ้ ข้าร่วมฯ 54 คน จาก 11 วัด
+ 15 ธันวาคม 2019 จัดประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 6/2019 ณ อาคารนักบุญเปาโล บ้านโป่ ง
+ 18 ธันวาคม 2019 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครังที
้ ่ 5 หัวข้อ "กิจเมตตาบ้านสิทธิดาศนูยพ์ฒนั าการเด็กพิการ" และประชุม
สังสรรค์คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลราชบุร ี
4) สังฆมลฑลเชียงใหม่ : + ออกเยีย่ มกลุม่ ผูส้ งู อายุวดั นักบุญฟรันซีสอัสซีซี + 4 - 5 ตุลาคม 2019 : จัดงานชุมนุม
ผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ " 350 ปี มิสซังสยาม 60 ปี แห่งพระพรมิสซังเชียงใหม่ สูก่ ารฟื้ นฟูชวี ติ
คริสตชน " + 16 พฤศจิกายน 2019 : จัดประชุมคณะกรรมการระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 3/2019 + 13 - 14 ธันวาคม 2019 :
จัดกิจกรรมฟื้ นฟูจติ ใจผูส้ งู อายุ งานอภิบาลเขต 4 ประจาปี 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา จ.แม่ฮ่องสอน
5) สังฆมณฑลนครราชสีมา : + ตัวแทนผูส้ งู อายุรว่ มงานโรงเรียนผูส้ งู อายุ มีการจัดประชุมฯทุกเดือน + จัดทาทะเบียน
ผูส้ งู อายุ 20 วัด รวม 713 คน + เตรียมจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2020 คาดว่าจะจัดทีอ่ าสนวิหาร
นครราชสีมา
6) สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : + เดือนตุลาคม กลุม่ ผูส้ งู อายุเดินสายสวดสายประคา + 24 พฤศจิกายน 2019 : จัด
กิจกรรมวันครอบครัวอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล + 15 ธันวาคม 2019 ออกเยียนกลุม่ ผูส้ งู อายุ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
จ.ตรัง + 18 มกราคม 2020 : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯ ครังที
้ ่ 1/2002 ณ วัดพระหฤทัย ระนอง
7) สังฆมณฑลอุบลราชธานี : ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2019 จัดประชุมคณะกรรมการงานผูส้ งู อายุทุกเดือน
+ ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ + ออกเยีย่ มผูป้ ่ วย ผูส้ งู อายุ + จัดทาทะเบียนผูส้ งู อายุ + จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑลฯ
8) สังฆมณฑลนครสวรรค์ : + 5 ตุลาคม 2019 จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ และประชุมคณะกรรมการ ฯ
+ เยีย่ มผูป้ ่ วยทุกเดือน + ส่งเสริมให้ชมรมผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลส่งชมรมเข้า ร่วมประกวดฯ + จัดทาทะเบียนผูส้ งู อายุ
9) สังฆมณฑลรอุดรธานี : + 15 – 17 กันยายน 2019 จัดฟื้ นฟูจติ ใจชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุดรธานี ณ
วัดนิกรเทวดาบ้านโนนยางคา จ.บึงกาฬ + เดือนตุลาคม พบกลุม่ ไผ่สที อง เพื่อเตรียมจัดตัง้ ชมรม
10) สังฆมณฑลเชียงราย : + 26 ตุลาคม 2019 ตัง้ กลุม่ ชมรมผูส้ งู อายุวดั แม่พระบังเกิด เชียงราย + ออกเยีย่ ม
ผูส้ งู อายุทุกศุกร์ตน้ เดือน + คณะกรรมการร่วมประชุมกับกลุม่ ผูส้ งู อายุในระดับวัดต่างๆ
11) สังฆมณฑลจันทบุรี : + จัดตัง้ กลุม่ เพิม่ 1.วัดแม่พระลูกประคา สัตหีบ 2. วัดสระไม้แดง + 11 พฤศจิกายน 2019 :
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ครัง้ ที่ 2/2019 ณ ห้องประชุม ศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุร ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี เพื่อ
ดาเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 15/2020 + 24 – 26 พฤศจิกายน 2019 : เข้าร่วม
การสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปี 2019 คณะอนุกรรมการฯ จานวน 11 คน
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี ชีแ้ จงว่า จากการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดงานฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2019 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการฯประชุมเตรียมความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัด
งานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 15/2020 : ด้านสถานทีจ่ ดั งาน : ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
รองรับผูเ้ ข้าร่วมงานฯ ประมาณ 1,500 คน / สถานทีร่ บั ประทานอาหาร : ชันล่
้ างอาคารสานักปัญญา /สถานที่พกั (ฟรี) :
จัดให้กบั ชมรมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ประมาณ 200 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ / ทีพ่ กั (โรงแรม รีสอร์ท) เสียค่าใช้จ่าย
โดยจะประสานงานติดต่อ และอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
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ขอให้ชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล ติดต่อจองทีพ่ กั (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) / สถานทีพ่ กั บริเวณจัดงาน
(เสียค่าใช้จ่าย) ให้ผปู้ ระสานงานกลุม่ ผูส้ งู อายุฯจันทบุร ี ได้รบั ทราบและติดต่อจองทีพ่ กั ล่วงหน้า + จานวนสมาชิกผูส้ งู อายุฯ
ทีม่ าร่วมงานฯ + จานวนผูแ้ สดงกีค่ น และ ชือ่ ชุดการแสดง มาแจ้งให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครังที
้ ่ 1/2020
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
รับทราบแผนปฏิ บตั ิ งานคณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ ประจาปี 2020/2563
ทีป่ ระชุมรับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี 2020 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
(ตามเอกสาร) และมอบหมายให้คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุแต่ละสังฆมณฑลไปดาเนินการจัดทาแผนงานและปฏิทนิ
ปฏิบตั งิ าน ทีม่ กี รอบเวลา Time Frame ให้เรียบร้อยและสอดคล้องกันทัง้ ในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ปี น้ีพระศาสนจักรเน้นเรือ่ งธรรมทูต จึงควรบูรณาการหลักสูตร
โรงเรียนผูส้ งู วัยระดับสังฆมณฑลฯ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรภาครัฐ (การอบรมเขียนเป็ นหลักสูตร บวกเนื้อหาของแต่ละวัด)
+ การจัดตัง้ กลุม่ ผูส้ งู อายุ ควรทาในภาพรวม + การประชุมคณะกรรมการควรจัดประชุมฯอย่างน้อย 3 ครัง/ปี
้ เพื่อติดตาม
งานในแต่ละช่วงเวลา + ลดการใช้เอกสารให้น้อยลง (ติดตามงานในไลน์กลุม่ ) + จัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจให้กบั คระกรรมการฯ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายจิต เป็ นการแสวงบุญ ดังนัน้ ในปี น้ีคณะอนุกรรมการฯจะพยายาติดตามแผนงานระดับสังฆมณฑลฯ
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 5

ปิ ดการประชุมเวลา 12.00 น.
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ เป็ นประธาน วจนพิธกี รรมปิ ดการ
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 พร้อมเรียนเชิญ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุ กรรมการฯ
และ คุณพ่อจิตตาภิบาลฯระดับสังฆมณฑล ร่วมอวยพรให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาและประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2019
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ในความรักและเป็ นหนึ่งเดียวกัน

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงานฯ
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