
 

  
 

  (ร่าง) รายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2021/2564 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 

วันพฤหัสบดีที ่25 พฤศจิกายน 2021 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

      (ออนไลน์ Zoom Meeting / FB.live) 

                                     
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  บาทหลวงวิโรจน์   นันทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
02.  บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ
03.  บาทหลวงธนันชัย กิจสมคัร จิตตาภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
04. บาทหลวงเทพณรงค์   พุดษา จิตตาภิบาล อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
05. บาทหลวงอภิชิต       ชินวงค์ จิตตาภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี 
06. คุณน้อมจิตร สืบสายหาญ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ 
07. คุณวีรพงค ์  ธาราศิลป์ กรรมการ / ประธานฯ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  
08.  คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ กรรมการ / ผู้ประสานงานอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
09. คุณเดชาธร พ่วงแก้ว กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  
10. คุณธนันท์ฉาย   สวิตต์นันตชัย  กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 
11. คุณวงศ์ศกัดิ ์   อังกูรสุทธพิันธ ์  กรรมการ / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 
12. คุณวีระ  ธาราสิงห ์ กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา 
13. คุณพพิิธภัณฑ์      หมายม ี กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลนครราชสีมา 
14. คุณสาโรจน์          ประกอบกิจ กรรมการ / ประธานฯ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
15.  คุณณรงค์ฤทธิ์      ด้วงทอง กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลนครราชสีมา 
16.  คุณถวิล              อณาชัย กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลนครราชสีมา 
17. อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลราชบุรี 
18. คุณวันทนา เอ้าเจริญ กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลจันทบุรี 
19. คุณชาตรี เอี้ยพิน กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลจันทบุรี 
20.  คุณชัยรัตน ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี   
21.  คุณประภา วงศ์จอมพร กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลเชียงใหม ่
22.  คุณสมประสงค ์ กูบทอง กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลนครสวรรค ์
23. คุณเสมียน        พรหมเภา กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลเชียงใหม ่
24. คุณธีรราช         เบเซ่กู่ ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายฯุ สังฆมณฑลเชียงราย 
25.  คุณจีรวัฒน์       เจนผาสุก ผู้ประสานงานคาริตัสไทยแลนด ์

26.  คุณวรรณดี  พร้อมแยม้  แผนกสุขภาพอนามัย 
    ร่วมด้วย :  สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    3  ท่าน 
             สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  2  ท่าน     
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   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี      1    ท่าน 
   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา      2 ท่าน 
   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลจนัทบุรี       6 ท่าน 
   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่       1 ท่าน  
   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลอบุลราชธาน ี      3   ท่าน 
   สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย            1   ท่าน    
   คุณพอ่จิตตาภิบาล กรรมการ/สมาชิกผู้สูงอายฯุสงัฆมณฑลอดุรธานี            6   ท่าน   (Zoom Meeting)      

 ก่อนการประชุมฯ สมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑล ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาทหลวงธนันชัย กจิสมคัร  
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  เป็น ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ    
 บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ น าสวดบทภาวนาต่อนักบุญยออากมิและ
นักบุญอันนา องคอ์ุปถัมภ์ผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวตอ้นรับ คุณพอ่จิตตาภิบาล คณะกรรมการ และแกนน าเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑลฯ  11  สังฆมณฑล รวม 50 ท่าน   
 พร้อมแจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบยอดเงินถุงทานและขอมิสซาในพิธีบูชาขอบพระคุณ  รวม  5,225.00 บาท 

 จากนัน้ เวลา 08.45 น.  อาจารย์ธญัญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค  กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลราชบุรี  : สรุปเนื้อหาจาก
การสัมมนาผู้สูงอายฯุ คร้ังที่ 18 หัวข้อ “ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน”  ต่อที่ประชุมฯ     
 1.)   หัวข้อ “บทบาทของผู้สูงอายกุับสมัชชา Synod”  โดย บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนกิร     
  สรุป : บทบาทของผู้สูงอาย ุ                                                     
  1.1  ในพระคัมภีร์ ผู้สูงอายุ เป็นรากฐาน เสาหลักความเช่ือ ต้องเป็นแรงบันดาลใจ  และถ่ายทอดความเช่ือ  
    (ครอบครัว ลูกหลาน เพื่อนบ้าน เพือ่นร่วมงาน ร่วมสังคม)                                                               
  1.2  เป็นประชากรของพระเจ้า เป็นวัด เป็นสังฆมณฑล         
  1.3  ร่วมเดินทาง ออกจากตนเอง ก้าวออก กา้วสู่ความเช่ือหนึ่งเดยีว “พระเยซูเจ้า” (ผู้เดินทางเพื่อประกาศขา่วดี)   
    เป็นพันธกิจชีวิตพระศาสนจักร 
       1.4  Sensus Fidei การรับฟังต้ังใจเป็นธรรมชาติของความเป็นหนึ่งเดียวของความเช่ือ (ฟังเสียงพระเจ้า)  
  1.5  เปล่ียน ปรับ หันกลับมาสูท่างที่ใช่  เลิกนึกถึงตนเอง แบกกางเขน ติดตามพระองค์ (เทียบ มก.8 : 34)                  
  เปล่ียนวิธีคิด ทศันคติ พฤติกรรม*  
 2.)  หัวข้อ “ปกป้องผู้สูงอายจุากโรคโควิด-19”  โดย นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ์  ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
  สรุป : เรียนรู้ ร่วมมือ รักพระเจ้า  รู้จักโรค (เช้ือพัฒนา, 50% ไม่มีอาการ)                                                                         
  2.1 รู้วิธีป้องกันตนเอง ไม่ประมาท (แมสก์ วัคซนี เว้นระยะห่าง  ออกก าลังกาย เว้นสถานที่เสีย่ง กิจกรรมเสี่ยง) 
  2.2 รู้เท่าทันสถานการณ์ และนโยบาย 
  2.3 มีความเช่ือ ร่วมมอืกนัปกป้องสิ่งแวดลอ้ม และน าการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
 3.)  หัวข้อ “พระศาสนจกัร วิถีชีวิตใหม่กับผู้สูงอายุ”  โดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามัย
  สรุป :  แนวทางการอภิบาลผู้สูงอาย ุ

3.1  ให้มีส่วนร่วมในงานของพระศาสนจกัร        
3.2  พิธีกรรมที่เหมาะสมกับวัย       
3.3 ให้รวมกลุ่มกัน 
3.4  ให้ความเอาใจใส่ ใหม้ีบริการสขุภาพ 

4                                              ผู้      
 

2 

4.)  กิจกรรมแบ่งกลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม จากหัวข้อวิทยากรบรรยาย “ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน”                         
      กลุ่ม 1 :  ศิษย์ธรรมทูต ร่วมกา้วเดิน 

        ผู้สูงวัยเป็นศิษย์ธรรมทูต ร่วมก้าวเดนิไปกับพระศาสนจกัร เพื่อการประกาศข่าวดี ท าหนา้ที่                      
         คริสตชนฆราวาส  /  5 ด้าน 

 



 

กลุ่ม 2 :  ความเป็นหนึ่งเดียว / ไม่ทิ้งกัน 
  -  ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า ในความเช่ือ ทุกคนทกุวัยร่วมคดิร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ท าพันธกิจ 

กลุ่ม 3 :  การมีส่วนร่วม / รับฟัง                                    
  -  ทุกคนทุกความคิดเหน็มคีวามส าคัญ ต้องรับฟงักันและกัน ฟังพระจิตเจ้า                                                         

-  ให้โอกาสคนทุกกลุ่มทุกวัย ร่วมคดิร่วมท า เพือ่การเปล่ียนแปลง พัฒนา เสริมให้ก าลังใจกนั                     
กลุ่ม 4 :  พันธกจิพระศาสนจกัร  / การรับใช้ 

  -  ท าพนัธกจิประกาศข่าวดี  “ทุกคนจงไปสั่งสอนนานาชาติและโปรดศีลล้างบาปให้เขา” (เทียบ มก.16:15-16) 
 -  คริสตชน (พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส) ด าเนินชีวิตข่าวดี ตามจิตตารมณ์พระวรสาร รักและรับใช้         

  การประชุมช่วงเวลา 09.15 น.  บาทหลวงวิโรจน ์นันทจนิดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ 
ร่วมด้วย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั / จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ ด าเนินการประชุมฯ              
โดยขอใหท้ี่ประชุมฯพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2021/2564   

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
     1.1  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล รายงานการด าเนนิงานผู้สูงอายคุาทอลิกในรอบปี  2021  
          -  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ 25 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  

(ปัจจุบัน) 50 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 5,000 ท่าน 
กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  ส่งเสริมกิจศรัทธาให้กับผู้สูงอายุไดส้วดสายประค าตลอดเดอืนตลุาคม ซึ่งเป็น

เดือนของแม่พระและร่วมใจกันสวดภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาซีน็อด เร่ือง “การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของ
พระศาสนจักร” ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ         
              จุดเน้นที่จะท าในปหีน้า  :  จัดตั้งกลุ่มเดก็และเยาวชนอาสา เยี่ยมเยยีนผู้สูงอายุในแต่ละวัด  

-  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ 14 ท่าน / ชมรมเครือข่าย 
ผู้สูงอายฯุ (ปัจจุบัน) 24 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายใุนเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ) รวม 1,099 ท่าน 

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 : ออกเยีย่มและใหก้ าลังใจผู้สูงอายุ 3 หมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หนองแซง เชียงย
จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  1. จัดท าแผนการออกเยี่ยมหมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขตอคัรสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 

2. ร่วมกันศึกษาธรรมนญูใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านสุขภาพ และจะออกแนวทางการปฏิบัต ิ 3.ร่วมกันศกึษาแนวทาง Synod 

ของพระศาสนจกัรเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกนักับพระศาสนจักร 
  -  สังฆมณฑลราชบุรี  : คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  60 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สงูอายฯุ  

(ปัจจบัุน) 20 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 2,296 ท่าน                                                     
  กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 : 1. กิจกรรมโครงการโรงเรียนศษิยพ์ระคริสต์ มี อาจารยธ์ัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค 
เป็นผู้อ านวยการ โรงเรียนศิษยพ์ระคริสต์  2. การจัดกิจเมตตารักและรับใช้ โดยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
และโครงการเยี่ยมเยยีนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้   
   จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  “ผู้สูงวัยราชบุรี ไม่ทิ้งกัน ร่วมก้าวเดินไปด้วยกนั” ด้วยการเยี่ยมเยยีนเครือข่าย ผู้ป่วย 
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส 

 -  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  :  คณะกรรมการผู้สงูอายุระดับสังฆมณฑลฯ  15 ท่าน / ชมรมเครือขา่ยผู้สูงอายฯุ  
(ปัจจุบัน) 9  ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 650 ท่าน                                                     

จุดเน้นที่จะท าในปีหน้า :   การสื่อสารโดยระบบ ดิจิทัล 
-  สังฆมณฑลจนัทบุรี  :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  40 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สงูอายฯุ  

(ปัจจุบัน)  11  ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือขา่ยผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 1,700 ท่าน                                                     
กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุฯระดับชาติ  

      จุดเน้นที่จะท าในปีหนา้ :  เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายฯุระดับชาติคร้ังที่ 15/2022 
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-  สังฆมณฑลนครราชสีมา   :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  35 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  
(ปัจจุบัน) 20  ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือขา่ยผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 745 ท่าน                                                     

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :    ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี ค.ศ.2021 
จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  การจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์  

-  สังฆมณฑลนครสวรรค์   :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  5 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  
(ปัจจุบัน) 12  ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือขา่ยผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 801 ท่าน                                                     

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  จัดเยี่ยมผู้ป่วย ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก ติดเช้ือโควิด/น้ าท่วม ช่วยซ่อมบ้าน มอบปัจจัย  
จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :   ออกเยีย่มเครือข่ายทกุชมรมในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์                                                                               
-  สังฆมณฑลเชียงใหม่   :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  15 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  

(ปัจจุบัน)  13 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือขา่ยผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 907 ท่าน                                                     
กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  ด าเนินงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี ค.ศ.2021 
จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  1. ออกเยีย่มเครือข่ายและเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจระดับกลุ่มวัดต่างๆทีม่ีกลุ่มอยู่แล้วให้เข้มแข็ง                             

มากยิ่งขึ้น  2. ประชุมคณะกรรมการตามแผนกถงึแม้ยังมีโรคโควิด-19 (ปรับวิธีใช้ประชุมระบบออนไลน์) 
-   สังฆมณฑลอุบลราชธานี   :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  26 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  

(ปัจจุบัน) 23 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 2,561 ท่าน                                    
 กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  1. การสนับสนนุทุนในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  (งานผู้สูงอายุ) 4 ชมรม                       
2. การออกเยี่ยมใหก้ าลังใจผู้สูงอายุของแต่ละชมรม  3. การส่งเสริม การรณรงค์ การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม การท าความสะอาด 
บริเวณวัด / และพื้นที่รอบหมู่บ้าน         
 จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  1. ลงพื้นที่สนับสนนุพฒันาชมรม ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมฯ อย่างนอ้ย 2 ชมรม  
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุทุกระดับ ระดับชมรมเครือข่าย, สังฆมณฑล และระดับชาต ิผ่านสื่อออนไลน ์
 -  สังฆมณฑลอดุรธานี   :  คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  28 ท่าน / ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายฯุ  
(ปัจจุบัน) 10 ชมรม / สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผู้สูงอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 560 ท่าน   

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  1. ให้ความรู้เร่ืองการรับวัคซีน รณรงค์ให้ผู้สูงอายุทกุคนรับวัคซนีโควิด-19  ผลคือ                         
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนรับวัคซนีเรียบร้อย   2. กิจกรรมสร้างภมูคิุ้มกนัทางใจ โดย จดัพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับผู้สูงอาย ุ

จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  ขยายเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุ และจัดระบบของงานให้ชัดเจน ปฏิบัตติามแผนอยา่งจริงจัง  
 -  สังฆมณฑลเชียงราย  : คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  9 ท่าน/ ชมรมเครือข่ายผู้สงูอายฯุ (ปัจจุบัน)                    
6 ชมรม สมาชิกผู้สูงอายุในเครือข่ายผูสู้งอายฯุ (ตามทะเบียนผู้สูงอายุ)  รวม 560 ท่าน   

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 2021 :  1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนั ฝึกอบรมอาสาสมคัรทีมดูแลผู้สูงอาย ุ 2. ขยายกลุ่มผู้สูงอาย ุ
จ านวน 2 กลุ่ม  3. การเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างตอ่เนื่อง 

 

    1.2  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ รายงานผลการด าเนินกจิกรรมทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2021  
 1.   รณรงค์เผยแพร่สาส์นโอกาสวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ. 2021 (11 กุมภาพนัธ์ )      
 2.   ประชาสัมพันธ์สาส์นพระสังฆราชโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิปี 2564  (13 เมษายน)                               
 3.   เครือข่ายคาทอลิก “ยืน่หนังสือแสดงจุดยนื” ถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     พิจารณารับความคิดเหน็ พรบ.แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 305 “ ว่าด้วยเร่ืองการท าแท้ง ”                                         
4.  จัดประชุมคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ คร้ังแรกในรอบ ปี 2021 แบบออนไลน์ (Online Meeting)                          
5.  จัดเวทีบรรยาย เร่ือง “การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิต และ พันธกิจของพระศาสนจักร”  (Online Meeting)                                                

 6.    จัดพิมพ์ “หนังสอืธรรมนญูใหมส่ าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั”   New Charter for  Health Care Worker 

7.    เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเคร่ือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย  เว็บไซด์ www.healthpastoral.com / Newsletter 
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 จุดเน้นทีจ่ะท าในปี ค.ศ.2022/2565   
   1.  การประชุมคณะอนุกรรมการฯ 4 คร้ัง/ปี / จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุฯ และงานสมัมนาผู้สูงอายุ ประจ าปี 2022                               

2.  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เพื่อชีวิตและสุขภาพในแนววิถีใหม่ เน้นความปลอดภยั และ Social Distancing 

3. ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการท า Synod ตามบทบาทของตนเองในพระศาสนจักรทอ้งถิ่น / ระดับสังฆมณฑล  
 

4. ออกเยีย่มเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล  
5. โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายฯุ : จัดเก็บเงินออมวันละบาท (2 คร้ัง/ปี) / จัดสรรเงินโครงการฯ 

วาระที่ 2   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ ประจ าปี 2022/2565  

 ที่ประชุมพิจารณาโครงการจิตอาสาหาทุนฯ ประจ าปี 2021 และสรุปการจัดสรรเงินโครงการฯ ปี 2021 (ตามเอกสาร)                                                                         
  รับเงินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น  175,450.00 บาท (หนึ่งแสนเจด็หมื่นห้าพนัสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  แบ่งเป็น  

 1. มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ                                                                                      
       พิจารณาให้ใช้เป็นงบประมาณในการจัดสมัมนาประจ าปี  (40 % )               =   70,180.00   บาท 

1. 2. มอบให้เครือขา่ยระดับสังฆมณฑลฯ (30 % ) 11 สังฆมณฑล @ 4,785.00   =   52,635.00   บาท 

 3. มอบให้คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ฯ (30 % )                         =   52,635.00   บาท 
                                                           

วาระที่ 3   รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2020/2563 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2020 (ตามเอกสาร)  

วาระที่ 4   รับทราบปฏิทินงานผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ปี 2022/2565   

 คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จดัท าปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายฯุระดับชาติ ประจ าปี 2022 (ตามเอกสาร)      
   3.1  คณะกรรมการจากผู้แทนแต่ละสังฆมณฑลเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด าเนินงาน 4 คร้ัง/ปี   
    คร้ังที่  1   วันพุธที่ 19 มกราคม 2022    /    คร้ังที่ 2   วันพุธที่ 23 มีนาคม 2022   

      คร้ังที่  3   วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022   /    คร้ังที ่4   วันพุธที่ 21 กันยายน 2022  
   3.2 ผู้ประสานงาน / แกนน าผู้สูงอายฯุร่วมงานชมุนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 15/2022 

   วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่  23 เมษายน 2022 เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจนัทบุรี  เจ้าภาพฯ 
   3.3 คณะกรรมการและผู้แทนจากชมรม/กลุ่มผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022    
     วันอังคารที่ 22 – วันพฤหสับดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022  ที่ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง   
   3.4  ออกเยี่ยมเครือข่ายผูสู้งอายุ/ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ/ ประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล 
 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 1 ตุลาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลราชบุรี 18 มิถุนายน 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   18 – 19 มิถุนายน 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลจันทบุรี 22 - 23 เมษายน 2565  งานชุมนุมฯระดับชาติ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 5 - 6 สิงหาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี    12 พฤศจิกายน 2565  ประชุม/สัมมนาชมรมฯ 

สังฆมณฑลอุดรธานี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 

สังฆมณฑลเชียงราย 13 – 14 สิงหาคม 2565  งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ 
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 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  ปีนี้พระศาสนจักรท้องถ่ิน อยู่ในช่วงเวลาท า Synod เพื่อให้เรา                
ตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรท้องถ่ิน  ผู้สูงอายุควรมีส่วนร่วมในการท า Synod เพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต  
   โครงการผู้สูงอายุ (คาริตัสไทยแลนด์)  มีเครือข่ายและกลุ่มอืน่ๆทีอ่ยู่ในฝ่ายสังคม ไดด้ าเนินการทีเ่ป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกัน  มีนโยบายที่ถกูต้อง กระจายความคดิ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ในเขตชุมชนฯ 
  องค์กรฆราวาส มกีารอบรมพัฒนาฆราวาส หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา มีหลายแห่งจัดท าโรงเรียนผู้สูงอายุ    
(ตัวอย่างชมรมผู้สูงอายุราชบุรี)  มีการประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆในสังฆมณฑล  ถ้ามหีลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ          
ก็ขอให้กลุ่มผู้สูงอายทุุกสังฆมณฑล น ามาปรับใช้เพื่อให้ชมรมมีการพัฒนาศกัยภาพ  มีโรงเรียนผูสู้งอายุในเขตสังฆมณฑล 
(ผู้สูงอายุรู้เร่ืองค าสอน) เพือ่พฒันาการเป็นผู้น า 
 บูรณาการงานผู้สูงอายุ ร่วมกับ งานชีวิตครอบครัวในระดับสังฆมณฑล  โดยเข้าร่วมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวกับ                          
แผนกครอบครัว ( เวลา 2 วัน ) เลือกคู่สมรส (ผู้สูงวัย) เป็นตัวอย่างครอบครัวที่ดี รักษาน้ าใจซึ่งกันและกัน ฯลฯ ทีอ่ยู่ใน                                       
ชุมชนศษิยพ์ระคริสต์  

   

วาระที่ 5   อื่นๆ 
      5.1  ความพร้อมของเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่15/2022   

   บาทหลวงอภิชิต  ชินวงค์  จิตตาภิบาลชมรมผู้สงูอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี ตอบรับการเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ คร้ังที ่15  ในวันที ่22 - 23 เมษายน 2022 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่                

     ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกฯ จ าเป็นที่ทกุฝา่ยจะต้อง            
เฝ้าระวังและปฏิบัตติามมาตรการต่างๆของวัด และภาครัฐอย่างเคร่งครัด (มีขอ้จ ากัดในการเข้าร่วมงานฯ)  ซึ่งจะมกีารจัด
ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบรีุ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมฯอกีคร้ังในเดือนมกราคม 2022 

 

   ปิดการประชุมเวลา  11.50  น.  
 

 บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจินดา  ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอาย ุ กล่าวปิดการสัมมนาฯ  
 “พวกเราทุกคนคือของขวัญของพระเจ้า และมอบพันธกิจความรักเมตตา เพือ่เป็นศิษย์ธรรมทูต น าข่าวดีใน                          
เนื้อนางานที่เราร่วมก้าวเดินด้วยกัน “   
 ขอขอบคุณ คณุพอ่ ซิสเตอร์ ประธานผู้สูงอายุ แกนน า ผู้ร่วมงาน  ผู้จัดสัมมนาด้วยความพร้อมและเสียสละ                  
มาท างานของพระเจ้า และสืบสานพนัธกิจของพระศาสนจกัรร่วมกัน เพื่อผูสู้งอายุ เพือ่พระศาสนจักร ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกนั 
 ขอพระอวยพรผู้เข้าร่วมการสมัมนาฯ  ก่อนเดนิทางกลับภมูิล าเนาโดยสวัสดิภาพ .. 

 
 
 

 
                                                                                                         บาทหลวงวิโรจน์ นันทจนิดา   /  ตรวจทาน 

                                                                                     วรรณดี  พร้อมแย้ม   /   รายงาน 
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