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  (ร่าง) รายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2022/2565 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 

วนัพฤหสับดทีี ่25 พฤศจกิายน 2022 
ณ หอ้งประชมุใหญ่ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

                                     
 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
01.  บาทหลวงวโิรจน์   นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ 
02.  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ
03.  บาทหลวงธนนัชยั กจิสมคัร จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
04. บาทหลวงเอกชยั      ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ สงัฆมณฑลเชยีงราย 
05. บาทหลวงศราวนิ       พดัศรเีรอืง จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ สงัฆมณฑลราชบุร ี
06. บาทหลวงจนัทอง       อนุสง (แทน) จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ สงัฆมณฑลอดุรธานี  
07. ซสิเตอรน์ิตวดา      อ่อนเทศ คณะภคนิีผูร้บัใชด้วงหทยันิรมล สงัฆมณฑลราชบุร ี
08. มสิสอางค ์         สุรพฒัน์ ประธานคณะกรรมการฯ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์
09. คุณวงศศ์กัดิ ์   องักูรสุทธพินัธ ์  ประธานคณะกรรมการฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
10. คุณประสทิธิ ์           บรบิูรณ์  ประธานคณะกรรมการฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
11. คุณเซยีนศร ี         หมัน้ทรพัย ์ ประธานคณะกรรมการฯ สงัฆมณฑลอุดรธานี 
12. คุณทศันีย ์          ทุมกานนท ์ ประธานคณะกรรมการฯ สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
13.  คุณถวลิ              อณาชยั ประธานคณะกรรมการฯ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
14. คุณเกยีรตศิกัดิ ์     เจรญิพานิช ประธานคณะกรรมการฯ สงัฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี
15.  คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ กรรมการ / ผูป้ระสานงานอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
16. คุณเดชาธร พ่วงแกว้ กรรมการ / อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  
17. คุณธนนัทฉ์าย   สวติตน์นัตชยั  กรรมการ / อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 
18. คุณรตันา   กจิชลววิฒัน์  กรรมการ / อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 
19. คุณสุธดิา   พรหมภกัด ี  กรรมการ / สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ี
20.  อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลราชบุร ี
21. คุณวนัทนา   เอา้เจรญิ  กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
22. คุณชาตร ี เอีย้พนิ กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลจนัทบุร ี  
23. คุณชยัรตัน์ ศรสีุวรรณ กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี 
24. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลอุดรธาน ี    
25.  คุณประภา วงศจ์อมพร กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
26. คุณพนัทวิา          เบทู กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลเชยีงราย 
27. คุณณรงคฤ์ทธิ ์     ดว้งทอง กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
28. คุณพพิธิภณัฑ ์     หมายม ี กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
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29.  คุณจรีวฒัน์       เจนผาสุก ผูป้ระสานงานคารติสัไทยแลนด ์

30.  คุณวรรณด ี  พรอ้มแยม้  แผนกสุขภาพอนามยั 
 

 เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิฯ เขา้ร่วมประชมุฯ ครบทัง้ 11 มสิซงั  โดยม ีแกนน า และสมาชกิ 
กลุ่มผูสู้งอายุฯในระดบัสงัฆมณฑล ระดบัเขต และระดบัวดั  สนใจเขา้ร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ดงันี้ :-  
1) อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  8  คน   2)  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ    5  คน    3)  สงัฆมณฑลราชบุร ี  5  คน  
4)   สงัฆมณฑลจนัทบุร ี   9  คน         5)  สงัฆมณฑลนครราชสมีา  4 คน     6)  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์  2  คน 
7)   สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ 1  คน 8)  สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี 4  คน    9)  สงัฆมณฑลอุดรธาน ี  7  คน 
10)  สงัฆมณฑลเชยีงราย   และ สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ี  รวมทัง้สิน้  75  คน     

  ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีฯ สมาชกิเครอืขา่ยผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ โดย               
บาทหลวงศราวนิ พดัศรเีรอืง  จติตาภบิาลผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี ประธานพธิฯี  ร่วมดว้ย คุณพ่อจติตาภบิาลฯ  
 จากนัน้ เวลา 08.30  น.  อาจารยธ์ญัญา  ศโิรรตัน์ธญัโชค  กรรมการ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลราชบุร ีสรุปเนื้อหา
จากการสมัมนาผูสู้งอายุฯ ครัง้ที ่19  หวัขอ้ “บทบาทของผูสู้งอายุในฐานะผูน้ าในครอบครวั ผูถ้่ายทอดความเชือ่ คุณธรรม 
ภูมปัิญญาของสงัคม”  ( 22 พฤศจกิายน 2022)  ต่อทีป่ระชมุฯ   
 1)  สรุปบทเทศน์แบ่งปันของ บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จงระวงัอย่าใหผู้ใ้ดหลอกลวงทา่นได้ (ลก 21:8) 
   1.1  ด าเนินชวีติทีเ่ป็นประจกัษ์พยานถงึพระครสิตเจา้ 
  1.2 ดว้ยความเชือ่มัน่คง มคีวามหวงั และวางใจในพระเจา้ 
 2) กล่าวเปิดการสมัมนา โดย บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา  “ผูน้ าทีเ่ขา้ใจบทบาท ลงมอืท า กา้วเดนิไปดว้ยกนั  
กบัทุกคนในทกุระดบั” 
  2.1 เป็นผูน้ าในครอบครวั ถ่ายทอดความเชือ่ และประสบการณ์ 
  2.2 บูรณาการงานผูสู้งอายุในดา้นการอภบิาล 
  2.3 เพื่อแผนงานทีร่่วมกนั จดัท าทัง้ระบบ กอ่เกดิเพื่อบุคคลทุกวยั 
 3.)  โครงการเพื่อผูสู้งอาย ุการพฒันาทมีเยีย่มบา้นและศนูยด์ูแลผูสู้งอายอุย่างมสี่วนร่วม โดย คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ 
  สรุปโครงการ  

3.1 โครงการเพือ่ผูสู้งอายุไดร้บัการสนบัสนุนจาก กระทรวงเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา  
 (BMZ)  ของรฐับาลเยอรมนี และ คารติสัเยอรมนี  

3.2 โครงการมรีะยะเวลา 3 ปี (2021 - 2023) 
3.3 ด าเนินงานใน 3 ประเทศ : ฟิลปิปินส ์ทาจกิสิถาน และ ไทย 

 เป้าหมายการด าเนินโครงการ :  จดัใหม้กีาร  (1) สนบัสนุนผูสู้งอายุใหส้ามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางสงัคม 
(2) สรา้งและพฒันางานบรกิารการดูแลผูสู้งอายุใหเ้ป็นตน้แบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในบรบิททีเ่หมาะสมของประเทศที่ 
เขา้ร่วมโครงการ 

3.4 สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ตามรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย  
ประจ าปี 2563 และ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิSDG ขอ้ 1.3 และ 3.8 และเป็นตามค าแนะน า 
ขององคก์ารอนามยัโลก ส าหรบัการพฒันาการดูแลผูสู้งอายุแบบบูรณาการ  (ICOPE) 

3.5 ร่วมคดิร่วมท า กา้วเดนิไปดว้ยกนั 
    เป้าหมาย    :   กจิการ+จติตารมณ์ +การมสี่วนร่วม 
    ผูสู้งอายุ      :   (สุขภาพอนามยั สวสัดกิารสงัคม ที่อยู่อาศยั)  
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   การวางงานระบบสงัคมเพือ่ผูสู้งอายุ  :  (ฝ่ายสงัคมระดบัวดั รกัรบัใช ้แบ่งปัน ชว่ยเหลอื)  
   แนวทาง :  เยีย่มเยยีน ส ารวจ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้งคน สรา้งการมสี่วนรวม  

1. พฒันาศกัยภาพคนในครอบครวั และผูดู้แลผูสู้งอายุ 
2. เยีย่มเยยีนผูสู้งอายุตามบา้น (สภาพปัญหากายภาพ  เศรษฐกจิ ความตอ้งการจ าเป็น) 
3. พฒันาแนวทางการดูแลผูสู้งอายุในชมุชน(ทมี + เครอืขา่ย + การจดัการ 

  จากนัน้  ซสิเตอรน์ิตวดา อ่อนเทศ  ผูแ้ทนงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี สรุปเนื้อหาหวัขอ้ “บทบาทผูสู้งอาย ุ
ในฐานะผูน้ าครอบครวั”   โดย  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  

• ฉลองปีที ่5 สมณลขิติ "ความปิตยินิดแีห่งความรกัในครอบครวั" 19 มนีาคม 2021 
• การกา้วเดนิไปกบัครอบครวัทีม่กีารทา้ทายในชวีติแต่งงาน / ความซบัซ้อนของสงัคม 
• ชวีติครอบครวัเป็นเครื่องหมายแห่งความรกัของพระเจา้ 
• ของขวญัแห่งศลีสมรส/ พระพรทีม่าจากศลีสมรส 
• ภาพลกัษณ์ของพระเจา้ทีถ่กูสะทอ้นในชาย-หญงิ 
• พระศาสนจกัรตอ้งการเป็นเพื่อนร่วมทางกบัครอบครวั 
• ครอบครวัตอ้งเป็นเสาหลกัของการประกาศขา่วด ี
• การยอมรบัในความแตกต่าง และขดีจ ากดัของกนัและกนั 
• การสมรสเป็นวถิทีางสูค่วามศกัดิส์ทิธิ ์
• ศลีสมรส  (1คร. 13 ; 4-7)  แก่นรกั ความรกัยอ่มอดทน... 
• พนัธะของการแต่งงาน ...หย่ารา้งไม่ได ้ เป็นหนึ่งเดยีว ซื่อสตัย ์การมบีุตร 
•   บทบาทของพอ่แม่ต่อลูก  ถ่ายทอดความเชือ่/ครูค าสอนคนแรกของลูก 
•   สนบัสนุนครอบครวัใหเ้ขา้ถงึคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิของชวีติ 
•   ความมัน่คงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง ความงดงามของความรกั 

 สรุปประเดน็กลุ่มย่อย น าเสนอ 
1. พระศาสนจกัรระดบับา้น การกา้วเดนิไปดว้ยกนัการสรา้งพระศาสนจกัรร่วมกนัระหวา่งคูส่มรส-พระสงฆ ์

• ครอบครวัครสิตชน = ชมุชนแห่งความเชือ่  หน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุ “ครอบครวัด ีสงัคมด”ี   
• ครอบครวัเป็นแบบอย่างความเชือ่ ประสบการณ์ชวีติ (ชวีติสมรส ซื่อสตัยม์ ัน่คง อบรมเลีย้งดแูบบคาทอลกิ 
 ความศรทัธา ชวีติจติ รกั ใหอ้ภยั ) เพิม่พูนความเชือ่ ส่งเสรมิกระแสเรยีก  (การรบัฟังกนัและกนั                
 สรา้งสมัพนัธท์ีด่บีา้น+วดั  ชวนท ากจิศรทัธา+กจิเมตตา สวดภาวนา เขา้กลุ่มองคก์ร ) 
• ชว่ยงานอภบิาล ร่วมมอืกบัพระสงฆ ์ ชว่ยเหลอืเมตตา ไม่ตดัสนิพพิากษาใคร 
   (เยีย่มเยยีน แนะน า ท าหน้าทีพ่่อแมพ่ยาน ประสานสมัพนัธ)์ 

2.  คนหนุ่มสาว-ผูสู้งอายุ ส าหรบัพระศาสนจกัรในอนาคต 
• เขา้ใจปัญหาชอ่งวา่งระหวา่งวยั ความไม่เขา้ใจ วถิชีวีติ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ี 

    ทีแ่ตกต่างกนั เปลีย่นแปลงรวดเรว็  
• เป็นแบบอย่างครสิตชน ผูเ้ลีย้งผูอ้บรมทีด่ ี “เลีย้งลูกถูกวธิ ีคอื การท าดใีหล้กูดู” “รบัฟังซึ่งกนัและกนั ยอมรบั 

    รกัอย่างทีเ่ขาเป็น”   เรยีนรูไ้ปดว้ยกนั อดทนนาน*  ใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์  แสดงความรกั (กอด หอม  
    ใหก้ าลงัใจ ใกลช้ดิเป็นกลัยาณมติร คดิเชงิบวก) 

• ท ากจิกรรมร่วมกนัสม ่าเสมอ (กนิ เทีย่ว กจิศรทัธา กจิเมตตา) 
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3. การร่วมเดนิทาง ความรกัในครอบครวั ในสถานการณ์ทีย่ากล าบาก 
  แบกกางเขนไปดว้ยกนั เพยีรทน มองทีเ่ป้าหมาย รกั ซื่อสตัย ์เขา้ใจสถานการณ์+วธิกีาร ชว่ยเหลอื ใหอ้ภยั 
วางใจในพระเจา้ มคีวามหวงั ความชืน่ชมยนิดเีสมอ  

4. การร่วมเดนิทางในความเป็นบดิา มารดา 
• เป็นแบบอย่างทีด่ ีใหค้วามรกั ใหเ้วลา ใหก้ารศกึษาอบรม  

-  ปฏบิตัชิวีติความเชือ่ ซื่อสตัยใ์นศลีสมรส  ไวว้างใจกนั ใหเ้กยีรตกินั 
-  เป็นครูค าสอนคนแรก เป็นทีป่รกึษา ส่งเรยีนค าสอน รบัศลีศกัดิส์ทิธิอ์ย่างด*ี 
-  ขอพร อวยพร ขอบคุณพระเจา้ ขอบคุณซึ่งกนัและกนั ขอโทษ ใหอ้ภยั 

 

 จากนัน้ อาจารยช์ยัรตัน์  ศรสีุวรรณ  กรรมการ/ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี  สรุปเนื้อหาจากการ 
สมัมนาผูสู้งอายุฯ  ( 23 พฤศจกิายน 2022)  ต่อทีป่ระชมุฯ 

1)  สรุปขอ้คดิจากบทเทศน์   โดย  บาทหลวงศราวนิ พดัศรเีรอืง  เป็นประธานพธิขีอบพระคณุ  
 -  ผูสู้งอายุ  พระศาสนจกัรใชค้ าวา่ Elderly หมายถงึ ผูท้ีม่วีฒุทิางความเชือ่ สบืทอดความเชือ่  เฉกเชน่  
    อบัราฮมั สุดทา้ยมาจบทีแ่ม่พระ  
- ผูสู้งอายุ เป็น Witness of Weakness ประจกัษ์พยานของความอ่อนแอ  เมื่อไรทีเ่ราออ่นแอเราจะม ี

ความเขม้แขง็ในความเชือ่มากยิง่ขึน้ 
2)  บทสรุปการประเมนิผลกฤษฎกีาในภาพรวม “การประกาศขา่วด ีตามจติตารมณ์การกา้วเดนิไปดว้ยกนั Zynod”     

 โดย  บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ  น าพวกเราเขา้สู ่
 แต่ละคนฟังกนัและกนั และทกุคนฟังเสยีงของพระจติเจา้ 
 เราคงตอ้งท่องไปใน 3 ยุทธภพนี้  Communion  Participant Mission 

 เป็นการทบทวนและฟ้ืนฟูชวีติตามกฤษฎกีา 2015  สรา้งอารยธรรมแห่งความรกั Civilization 0f  Love 
 บทสงัเคราะหจ์ากสงัฆมณฑล  10 ประการ  Synod 
 ท าหน้าทีข่องตนเองตามบทบาทของตนเอง  
 Servant of servants 

 

3)  หวัขอ้ “สถานการณ์ผูสู้งอายุประเทศไทยและการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั”                                      
 โดย   ดร.นายแพทยภู์ษติ  ประคองสาย   เลขาธกิารมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 

1. ปี 2564 เป็นครัง้แรกของประเทศไทยทีป่ระชากรเสยีชวีติ มากกวา่ประชากรเกดิ เท่ากบัวา่ ผูสู้งวยัจะม ี
มากกวา่รุ่นเดก็ เยาวชน  ผูสู้งวยัจงึตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งอยู่กบัสถานการณ์ อยู่ไดด้ว้ยตนเองใหม้ากขีน้ 

2. ผูสู้งวยัต่างจงัหวดั โชคดกีวา่ ผูสู้งวยักรุงเทพฯ 

3. ปี 2506 – 2526  เป็นชว่งเวลา Baby Boom  ดงันัน้ปี 2566  ผูสู้งวยัจะมจี านวนมากกวา่ลา้นคน  
4. กลุ่ม Young Old จะมบีทบาทมากขึน้ 
5. จงัหวดัแพร่มผีูส้งูอายุมากทีสุ่ด และ Top 5 ของผูสู้งอายมุากในภาคเหนือ  
6. ปี 2564  ผูสู้งวยั 96.9 ชว่ยเหลอืตวัเองได ้ 1.8 ตดิบา้น  1.3 ตดิเตยีง 
7. ประเทศไทยตอ้งปรบัมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูสู้งอายุทีช่ว่ยเหลอืตวัเองไม่ได ้
8. อายุเฉลีย่ของประชากรไทย  ผูห้ญงิ 82 ปี  ผูช้าย 76 ปี 
9. เรื่องเครื่องมอืสื่อสาร คงจะแยกไม่ออกกบัการด ารงชวีติในปัจจุบนั และอนาคต  ดงันัน้ เราจะท าอยา่งไร 

ใหผู้สู้งอายุสามารถใชม้อืถอืเป็น อย่างเตม็ประสทิธภิาพ  
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  การประชมุชว่งเวลา 09.30 น.  บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิ 
เพื่อผูสู้งอายุ ร่วมดว้ย บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั / จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 
ด าเนินการประชมุฯ  โดยขอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาเอกสารประกอบการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2022/2565 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

  1.1  จดัแสวงบุญระดบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุฯ  ในวนัที ่ 7 ตุลาคม 2023  (จดัทวัร์
ผูสู้งอายุโคราช บา้นโนนแกว้ ซ่งแย)้  ขอใหผู้ป้ระสานงานกลุ่มผูสู้งอายสุงัฆมณฑลนครราชสมีา จดัท าโครงการฯ  
น ามารายงานในการประชมุคณะอนุกรรมการฯเดอืนมกราคม 2023   
  1.2 การจดัสมัมนาคณะอนุกรรมการฯในปี 2023/2566  จดัรณรงคพ์ระสมณสาสน์ Laudato Si’             
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิมพีระหฤทยัมัน่ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม  ทรงประทานออกมาในปี 2558 เพื่อการ 
อนุรกัษ์สภาวะแวดลอ้มและใหค้วามส าคญัต่อระบบนิเวศวทิยา  (รูปแบบการจดังานฯปรกึษาคณะอนุกรรมการฯ) 
  1.3 การจดัสมัมนาฯในปีนี้  (22 – 24 พ.ย.2022) ไดร้บัเงนิถุงทาน จ านวนเงนิ  6,380.00  บาท และ  
ขอมสิซาผูล้่วงลบัฯ  11,900.00  บาท  รวมทัง้สิน้ 15,880.00 บาท  (หนึ่งหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยแปดสบิบาทถว้น) 

1.4 สรุปผลการด าเนนิงานเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  (ตามเอกสาร) 
          1.4.1  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  :  นายวงศศ์กัดิ ์องักูรสุทธพินัธ ์ ประธานชมรมผูส้งูอายุฯคนใหม่  
คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ 25 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  47 ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายุฯ รวม 5,000 ท่าน 

 กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  1. ส่งเสรมิกจิศทัธาใหก้บัผูสู้งอายไุดส้วดสายประค า            
ตลอดเดอืนตุลาคม ซึง่เป็นเดอืนของแม่พระ  2. ชว่งโควดิชว่ยแจกยา,หน้ากากอนามยั,น ้ายาฆา่เชือ้,แอลกอฮอล ์ตาม
บา้นผูสู้งอายุและบา้นผูท้ีอ่ยู่ภาวะยากล าบาก   3. ชว่ยน ้าท่วมและชว่ยผูย้ากไร ้  

  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  -  น าเทคโนโลยมีาชว่ยงานผูสู้งอายุ เชน่ การสวดสายประค าทาง 
ออนไลน์   - เยีย่มเยยีนผูสู้งอายุและผูด้้อยโอกาส   - รณรงคใ์หม้กีารจดัตัง้ชมรมผูสู้งอายุในทกุวดัของกรุงเทพฯ 

    บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  - มขีอ้จ ากดัในการท างานรวมกลุม่อนัเนื่อง  
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19   - คณะกรรมการในระดบัวดั/ระดบัเขต และระดบัสงัฆณมณฑล           
ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดยีวกนัในการท างานเพื่อผูสู้งอายุ ท าใหพ้ีน้่องครสิตชนในแต่ละวดัใหค้วามสนใจและเหน็คุณค่า
ของผูสู้งอายมุากขึน้ 

  1.4.2  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  :  นายประสทิธิ ์ บรบูิรณ์ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯคนใหม่   
คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ  22 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ 30 ชมรม / สมาชกิผูส้งูอายุฯ รวม 2,300 ท่าน 

    กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  จดัตัง้ศนูยเ์ดยแ์ครข์องอคัรสงัฆมณฑลฯ ทีห่อ้งประชมุสภาภบิาล 
อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร่ (9 กนัยายน 2565) / ร่วมเปิดศนูยเ์ดยแ์ครข์องอคัรสงัฆมณฑลฯ (27 กนัยายน 2565) 

  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  - เยีย่มเยยีนชมรมผูสู้งอายุตามวดัต่างๆ   - แต่งตัง้คณะกรรมการ 
ชมรมผูสู้งอายุในเขตวดัทีม่ปัีญหาในการด าเนนิงาน 

             บทเรยีนในการด าเนนิงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  - จติอาสาในการท างานดา้นผูสู้งอายุยงัมน้ีอย                                    
-  สถานการณ์โควดิท าใหเ้กดิปัญหาในการด าเนินงาน 
    1.4.3  สงัฆมณฑลราชบุร ี :  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ  คณะกรรมการ 
ผูสู้งอายุฯ  60 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  21 ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายใุนเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ รวม 2,450 ท่าน                                                     

   กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  
   1. งานชมุนุมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีมกีารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูสู้งอายุ 

และลูกหลานเริม่ใหค้วามส าคญัและมาร่วมแสดงความยนิดตี่อผูท้ีไ่ดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณเป็นจ านวนมาก    
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 2. งานเยีย่มเยยีนผูสู้งอายุ ผูป่้วย ผูย้ากไร ้ในเครอืขา่ยวดับางเครอืข่ายวดัมคีวามเขม้แขง็และมกีาร 
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ มกีารบนัทกึและรายงานขอ้มูลผูป่้วย 

  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  “ผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีร่วมกา้วไปดว้ยกนัเป็นแบบอย่างผูน้ าครอบครวั  
ผูถ้่ายทอดความเชือ่ คุณธรรม และภูมปัิญญาของสงัคม” 
  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :   
 -  ชมรมผูสู้งอายุ โดยคณะกรรมการมสี่วนร่วมในการเขา้ประชมุกบัหน่วยงาน/องคก์รอืน่ๆเพิม่ขึน้ ท าให้ 
ไดร้บัฟังขอ้มูล การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั สามารถน ามาปรบัใชใ้นงานของชมรม 

-  การประชมุคณะกรรมการและการรายงานขอ้มลูการเยีย่มเยียนผูป่้วย/ ผูสู้งอาย ุ/ ผูย้ากไร ้มกีารเรยีนรู ้
วธิกีารจากชมรมเครอืขา่ยวดัทีม่กีารวางแผนการท างานอย่างสม ่าเสมอ มกีารจดบนัทกึขอ้มูล ภาพถ่าย 

  -  มกีารบูรณาการการท างานภายในชมรมดา้นแผนงานกจิกรรมโครงการ และกบัองคก์รอื่นๆ ชว่ยให ้

ประหยดัทรพัยากรและสอดคลอ้งกบักฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรในประเทศไทย ค.ศ.2015 
-  ผูสู้งอายมุพีฒันาการการใชเ้ทคโนโลยทีีช่ านาญขึน้ มกีารเขา้กลุม่สวดออนไลน์หลายกลุ่ม ฟังมสิซา 

ออนไลน์สม ่าเสมอ เรยีนรูพ้ระวาจาจากบทเทศน์น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 

 1.4.4 สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี   :  นายเกยีรตศิกัดิ ์ เจรญิพานิช  ประธานชมรมผูสู้งอายุฯคนใหม ่ คณะกรรมการ
ผูสู้งอายุฯ 15 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  11 ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  รวม 815 ท่าน 
   กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022  : สรรหา เสนอชือ่ เลอืกประธานคณะกรรมการผูสู้งอายุฯสุราษฎรธ์านี                                                     

จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :   การสื่อสารโดยระบบ ดจิทิลั 

        บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการฯ :  การวางแผนงาน ควรจดัระบบดจิทิลัควบคู่ไปดว้ยกนักบัเอกสาร 
 

 1.4.5 สงัฆมณฑลจนัทบุร ี :  นายบุญไทย  เอีย่มสะอาด   ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ / คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ   
รวม 40 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  11  ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายุในเครอืขา่ยผู ้สงูอายุฯ  รวม 1,669 ท่าน                                                     

กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  จดักจิกรรมงานผูสู้งอายุฯ รวม 13 กจิกรรม ตามแผนงานผูส้งูอายุสงัฆมณฑล 
จนัทบุร ีประจ าปี ค.ศ.2022   

จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเตรยีมเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุม 
ผูสู้งอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่15  วนัที ่29 - 30 เมษายน 2023  ทีว่ดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ 
 

1.4.6 สงัฆมณฑลนครราชสมีา   :  ประธานชมรมฯคนเก่าหมดวาระ จะมกีารเลอืกตัง้ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
คนใหม่ ในเดอืนมกราคม 2023 / คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ  35 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายฯุ 20 ชมรม / สมาชกิ 
ผูสู้งอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ รวม 740 ท่าน                                                     
 กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022  :   ส่งเสรมิอาชพีใหผู้สู้งอายุเลีย้งไกไ่ข ่ปลกูผกัสวนครวั น าผลผลติทีไ่ด้ 
ไปแบ่งปันดว้ยการถวายวดัใหคุ้ณพอ่น าไปแจก หรอืผูสู้งอายุแจกเองตอนลงเยีย่ม 

   จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  -   จดัท าทะเบยีนผูส้งูอายุทีต่ดิบา้น-ตดิเตยีงในแต่ละวดัมจี านวนกีร่าย   
 -  เน้นการส่งขา่วกจิกรรมในกลุม่ ไม่ใชเ่พือ่อวดอา้ง แต่เป็นการประกาศขา่วดใีหผู้อ้ ืน่ไดท้ราบ และท าตามแบบอย่าง 

-  การบูรณาการกบังานอื่นดว้ยงบประมาณทีจ่ ากดั เน้นการส่งเสรมิอาชพีเลีย้งไก่ไข ่การปลกูผกั รบัประทานอาหาร 
ปลอดภยั เป็นตน้  -  การดูแลผูสู้งอายุประเภทไม่สามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้เชน่ ป่วยตดิเตยีง หรอืป่วยดว้ยโรคตา่งๆ 
อย่างถูกวธิ ีดว้ยการเอาใจใส่ 
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  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  ผูสู้งอายุไดต้ระหนกัถงึคุณค่าของตนเองแมจ้ะ
เกษยีณตวัออกจากงานแต่กส็ามารถยงัท างานใหพ้ระศาสนจกัรได ้ดว้ยการน าความรกั ค าภาวนา การลงเยีย่ม        
ส่งมอบสิง่ของและก าลงัใจใหผู้อ้ ื่น รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นศาสนา ความเชือ่   

 1.4.7 สงัฆมณฑลนครสวรรค ์  :  มสิสอางค ์สุรพฒัน์  ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ / คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ   
6 ท่าน  / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ 12 ชมรม / สมาชกิผูส้งูอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  รวม 740 ท่าน                                                     

     กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022   :   1. เขา้ร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ระดบัชาต ิ  
2. ประธานชมรมฯเขา้ร่วมพธิมีอบใบพรพระสนัตะปาปา ณ วดันกับุญลูกา ลพบุร ีเมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2022 
  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  - ส่งเสรมิใหทุ้กชมรมส่งผลงานเขา้ประกวดชมรมผูสู้งอายุดเีด่นในระดบัชาต ิ 
- ผลกัดนัใหช้มรมฯจดทะเบยีนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
 บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :   มผีูสู้งอายุเจบ็ป่วย เสยีชวีติ ในชมรมละหลายคน 
คนทีจ่ะเขา้มามกัตดิธุระ เจบ็ป่วย และตอ้งท ามาหากนิ 
 

1.4.8   สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่  :  นางทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ / คณะกรรมการผูส้งูอายุฯ           
12 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 13 ชมรม / สมาชกิผูส้งูอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ รวม 918 ท่าน                                                     

  กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  1. จดักจิกรรมชมุนุมผูสู้งอายุ สงัฆมณฑล เขต 4 จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน  
จ านวนผูสู้งอายุเขา้ร่วมฯ 160 คน พระสงฆใ์นพืน้ที ่ เขต 4 จงัหวดัแมฮ่่องสอน เขา้ร่วมฯ จ านวน 7 องค ์   
2. มอบใบพรพระสนัตะปาปาใหลู้กกตญัญู ประจ าปี 2020 
 จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  - จดัอบรมฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการฯ  - เลอืกตัง้ประธานคณะกรรมการ ฯ 
               บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  1. ความร่วมมอืและมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ          
ท าใหเ้กดิพลงั กาย-ใจ และเกดิการความคดิสรา้งสรรคใ์นการด าเนินกจิกรรม จงึท าใหก้จิกรรมด าเนนิอยา่งราบรื่นและ
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 2. ท าใหเ้ขา้ใจลกึซึ้งวา่งานทีเ่ราท าเป็นกระแสเรยีกของพระทีใ่หเ้รามามสี่วนร่วมในกจิการของ
พระองค ์ถงึแมบ้างครัง้เจอปัญหาส่วนตวับา้งสว่นรวมบา้ง เมือ่เรามคีวามเชือ่และวางใจในพระองค ์ปัญหานัน้มทีางออก
ทีด่ใีหเ้ราเสมอ  3. การท ากจิกรรมร่วมกนัท าใหเ้ราเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจผูร้่วมงานทีม่คีวามเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
 

 1.4.9   สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  :  นางถวลิ อณาชยั ประธานผูสู้งอายุฯคนใหม่ / คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ  
26 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  23 ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ  รวม 2,763 ท่าน          
  กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022  :  1. การลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมรมในสงัฆมณฑลตามแผนงานและไดจ้ดัตัง้   
ชมรมผูสู้งอายุวดันกับุญเปาโลกลบัใจ บา้นนาดนู จงัหวดัอ านาจเจรญิ โดยใชร้ะเบยีบ/ขอ้บงัคบัชมรม เพื่อเตรยีมพรอ้ม
ในการจดทะเบยีนเป็นชมรมผูสู้งอายุตามรูปแบบของสมาคมผูสู้งอายุประเทศไทย 

     จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  : พฒันาศกัยภาพกลุ่ม/ชมรมผูสู้งอายุในสงัฆมณฑลโดยมเีป้าหมายจดัตัง้
ชมรมใหม้รีะเบยีบ / ขอ้บงัคบั 2 ชมรม เพือ่ชมรมผูสู้งอายุจะสามารถดูแลและบรหิารจดัการตนเองได้ 
      บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  1. ชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี        
แต่ละเป็นพืน้ทีห่่างไกลการเดนิทางเขา้ส่วนกลางของเครอืขา่ยยากล าบากและใชง้บประมาณสูง ผูสู้งอายุมรีถส่วนตวัแต่
ไม่สามารถขบัรถได ้ 2. การตดิต่อสื่อสารกบัประธานชมรม / ผูป้ระสานงานของบางชมรม ขาดความต่อเนื่องและล่าชา้ 
 
 

  1.4.10  สงัฆมณฑลอุดรธานี   :  นางเซยีนศร ี หมัน้ทรพัย ์ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ / คณะกรรมการผูสู้งอาย ุ
28 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายุฯ 13 ชมรม / สมาชกิผูส้งูอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ รวม 615 ท่าน   
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กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022  :  1. ผูสู้งอายุร่วมกา้วเดนิไปดว้ยกนัซนีอดสงัฆมณฑล ในงานอภบิาล 

ตามบทบาทหน้าที ่เชน่ การออกเยีย่มเยีย่นคนเจบ็ป่วยเพื่อเป็นก าลงัใจ ชว่ยเหลอืทกุมติ ิฝ่ายจติพาสวดภาวนาเชญิ
บาทหลวงไปอวยพร รบัฟังทกุการแบ่งปัน  ฝ่ายกายแบ่งปันขา้วสารอาหารแหง้และสิง่ทีจ่ าเป็นเพื่อการด าเนินชวีติเท่าที่
จะท าได ้  2. ผูสู้งอายุร่วม โครงการ ถา่ยทอดความเชือ่และภูมปัิญญาใหล้กูหลาน                                                        
 จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  - ออกเยีย่มและขยายเครอืขา่ยใหไ้ดม้ากและกระตุ้นทุกชมรมใหท้ ากจิกรรม
สม ่าเสมอ  - ประชาสมัพนัธง์านผูส้งูอายุในทกุเครอืขา่ย 

บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  - ความร่วมมอืเป็นอุปกรณ์ทีท่ าใหทุ้กกจิกรรมส าเรจ็             
- ความกลา้ เปิดใจ น้อมรบัการแนะน า การตชิม เพือ่ความดใีนการพฒันางานเพิม่ประโยชน์ใหก้ลุ่มเป้าหมายฯ    

 1.4.11 สงัฆมณฑลเชยีงราย   :   นายอรรณพ หลมิไพบูลย ์ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ คนใหม่ / คณะกรรมการ 
ผูสู้งอายุฯ  9 ท่าน / ชมรมเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ 6 ชมรม / สมาชกิผูสู้งอายุในเครอืขา่ยผูสู้งอายฯุ รวม 259 ท่าน   

  กจิกรรมส าคญัในรอบปี 2022 :  1. รณรงคฉ์ีดวคัซนีป้องกนั   2. ฝึกอบรมอาสาสมคัรทมีดูแลผูสู้งอายุ            
ณ วดัแม่พระบงัเกดิ เวยีงป่าเป้า   3. ฝึกอบรมอาสาสมคัรทมีดูแลผูสู้งอายุ   4. สรา้งภาคเีพือ่การผลกัดนัเชงินโยบาย                      
5.  ขยายกลุม่ผูสู้งอายุ จ านวน 2 กลุ่ม  (กลุ่มวดัแม่พระบงัเกดิ เวยีงป่าเป้า และกลุ่มวดัพระหฤทยัของพระเยซูเจ ้)                           
6. พฒันากลุ่มวดัแม่พระบงัเกดิ เวยีงป่าเป้า และวดันกับุญคามลิโล  ทางดา้นชวีติจติดว้ยการฟ้ืนจติใจและการภาวนา 
ร่วมกนั   7. การเยีย่มและชว่ยเหลอืผูสู้งอายอุย่างต่อเนื่อง 
  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  : -  การเยีย่มตดิตามผูสู้งอายุทีต่ดิบา้น ตดิเตยีงและอยู่ในภาวะยากล าบากต่างๆ                     
- การประกอบอาชพีเพื่อเพิม่ทกัษะในการชว่ยเหลอืตนเองและครอบครวั   - การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรทมีดูแล 
ผูสู้งอาย ุในทุกมติ ิ(กาย ใจ สงัคม และจติวญิญาณ) 
  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการฯทีม่คีวามตอ้งการในเรือ่งต่างๆ  :- ความชว่ยเหลอืในหลายๆเรื่อง เชน่  
สทิธทิางดา้นสขุภาพ , การพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง , งบประมาณ จติอาสา เป็นตน้  -  มหีน่วยงานและโครงการมา
สนบัสนุนกจิกรรมงานผูสู้งอายุ - สถานการณ์ปัจจุบนัทางสงัคม มสี่วนท าใหผู้ส้งูอายุ ตอ้งเรยีนรู ้ปรบัเปลีย่นตนเองและ 
ชว่ยเหลอืตนเองมากยิง่ขึน้  - ความจ าเป็นในการคน้หาจติอาสาเขา้มาชว่ยเหลอื ดูแลกจิกรรมงานผูสู้งอายุ  (รุ่นเก่าเริม่ 
ตอ้งการความชว่ยเหลอื การดูแลมากยิง่ขึน้)  - บุคลากรและรูปแบบการฟ้ืนฟูผูสู้งอายุและภาวะถดถอยของร่างกาย  
เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น  - ภาษาทีแ่ตกต่างกนั เป็นส่วนหนึ่งในการท างานทีย่ากล าบากยิง่ข ึน้  - การส่งเสรมิศกัยภาพของผูส้งูอายุ  
และใชศ้กัยภาพ พระหรรษทานของพระเป็นเจา้เพื่อผูสู้งอายทุีเ่จบ็ป่วยและตอ้งการความชว่ยเหลอื 
  ขอ้เสนอแนะ  :  -  มกีจิกรรมพฒันาบคุลากรและรูปแบบการฟ้ืนฟูผูสู้งอายุและภาวะถดถอยของร่างกาย
อย่างตอ่เนื่อง  -  รณรงคใ์หม้กีารถ่ายทอด/รกัษาภูมปัิญญาและวฒันธรรมทีด่ ี - การบูรณาการงานดา้นต่างๆร่วมกนั /  
มทีุนสนบัสนุน 
 
 

 1.5   คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ  (แผนกสุขภาพอนามยั)  : ด าเนนิโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลอ้ง 
กบัแผนปฏบิตังิานประจ าปี ค.ศ.2022/2565  รวมโครงการ/กจิกรรม  8 แผนงานฯ  (ตามเอกสาร) 
   จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า  :  - จดับูรณาการงานผูสู้งอายุในดา้นการอภบิาล   - จดัโครงการและกจิกรรม 
งานผูสู้งอายุคาทอลกิฯ โดยยดึแผนงาน/ปฏทินิกจิกรรมฯประจ าปี เป็นเครื่องมอืหลกั  - ท างานแบบบูรณาการร่วมกบั 
แผนกต่างๆในสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ  -  ส่งเสรมิ สนบัสนุน และตดิตามโครงการเพื่อผูส้งูอายุ (คารติสัไทยแลนด)์ 
   บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  :  แสวงหาบทบาททีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูสู้งอายคุาทอลกิใน
เขตชมุชนวดั/สงัฆมณฑลฯ ดว้ยการกา้วเดนิไปดว้ยกนั 
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 บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ   ใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัการรายงานผลการด าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามแผนงาน
ทีต่ ัง้เอาไว ้และยดึแผนงานเป็นตวัตัง้ในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 

1. การด าเนินงานผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล มหีลายเครอืขา่ยมแีผนงานชดัเจน และด าเนินงานตามแผนงาน  
 โดยสงัเกตจากรายงานฯ : - แผนงานและแผนกจิกรรม มกีีก่จิกรรมฯ และด าเนนิกจิกรรมไปตามแผนงานฯ 
-  กจิกรรมใดทีไ่ม่สามารถด าเนินการ หรอืด าเนนิการกม็กีารอธบิายทีช่ดัเจน 

2. กจิกรรมหลกั 1 :  - การจดัประชมุเป็นประจ าของคณะกรรมการฯ  - เขา้ร่วมประชมุกบัคณะอนุกรรมการฯ 
  รวม 4 ครัง้/ปี   -  ชมรมผูสู้งอายุฯบางแห่งมกีารขยายเครอืขา่ยชมรมฯไปตามเขตวดัต่างๆในสงัฆมณฑล 
3. กจิกรรมหลกั 2 :  - การเยีย่มเยยีนผูส้งูอายุ  ผูป่้วยตดิบา้น-ตดิเตยีง  มจี านวนของทุกสงัฆมณฑลฯที ่
 ชดัเจน แต่มเีพยีงบางเครื่องขา่ยมรีายละเอยีด การจดัท าประวตั ิระยะเวลาการออกเยีย่มกีค่รัง้ และ 
 สามารถบอกผูป่้วยตดิเตยีงมจี านวนกีค่น  (จนัทบุร ีผูป่้วยตดิเตยีง 118 คน / ราชบุร ี202 คน)   

4. คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ มสีมาชกิผูสู้งอายุฯจ านวนกีท่่าน อยา่งไร/ มหีลายสงัฆมณฑลฯ 
  เพิม่เตมิ/ปรบัเปลีย่นประธานชมรมฯ และคณะกรรมการฯ  
5. การขยายชมรมผูสู้งอายุฯ/วดัใหม่ๆ เหน็ม ี2 สงัฆมณฑลฯ อย่างไรกด็ขีอใหน้ าไปบรรจุในแผนงานปีต่อไป  
 (ขอใหค้ณะกรรมการฯสงัฆมณฑล ดูวา่มจี านวนชมรมในสงัฆมณฑล / จ านวนสมาชกิฯเพิม่อกีหรอืไม่) 

6.  มกีารบูรณาการ :  ศาสนสมัพนัธ ์ ภาครฐั  ชกัชวนคนเกษยีณทีดู่แลสุขภาพเขา้มาร่วมท างานฯ                
ส่งเสรมิอาชพี  เกษตรอนิทรยี ์ 

7. บางสงัฆมณฑลฯมกีารประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่พีนัธกจิและมแีนวทางการท างานไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  

 
 

 

วาระท่ี 2   รบัรอง (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2021/2564 
 ทีป่ระชมุร่วมกนัพจิารณา (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021 และขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิ  
 หน้า 1  ขอ้ 16  คุณถวลิ  อณาชยั            สงัฆมณฑลนครราขสมีา แกเ้ป็น   สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
        ขอ้ 17  คุณณรงคฤ์ทธิ ์ ดว้งทอง  สงัฆมณฑลนครราขสมีา แกเ้ป็น   สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
   ขอ้ 24  คุณเสมยีน  พรหมเภา     สงัฆมณฑลเชยีงใหม่     แกเ้ป็น   สงัฆมณฑลอุดรธานี 
 หน้า 5 ส่วนกลางฯออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล 
   สงัฆมณฑลอุดรธานี จากวนัที ่18 – 19 กุมภาพนัธ ์2022  แกเ้ป็น  วนัที ่23 – 24 กุมภาพนัธ ์2022 
 จากนัน้ ทีป่ระชมุฯมมีตริบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2022/2565 
 
 
 

วาระท่ี 2   โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้งูอาย ุประจ าปี 2022/2565  
 ทีป่ระชมุพจิารณาโครงการจติอาสาหาทุนฯ และสรุปการจดัสรรเงนิโครงการฯ ปี 2022/2565  (ตามเอกสาร)                                                                         

  รบัเงนิโครงการฯ รวมทัง้สิ้น  166,750.00  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพนัเจด็รอ้ยหา้สบิบาทถว้น)  แบ่งเป็น  
 1. มอบใหค้ณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ                                                                                      
       พจิารณาใหใ้ชเ้ป็นงบประมาณในการจดัสมัมนาประจ าปี  (40 %) =   66,700.00    บาท 

2. มอบใหเ้ครอืขา่ยระดบัสงัฆมณฑลฯ (30 %) 11 มสิซงั @ 4,548.00   =    50,028,00    บาท 
 3. มอบใหค้ณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุฯ  (30 %)                      =    50,022,00    บาท 
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วาระท่ี  3    รบัทราบปฏิทินงานผูส้งูอายคุณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย ุปี 2023/2566   

 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ จดัท าปฏทินิกจิกรรมงานผูสู้งอายุฯ ประจ าปี 2023 (ตามเอกสาร)                            
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัโครงการ/กจิกรรมฯทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายฯุระดบัสงัฆมณฑลฯ   
 3. 1  คณะกรรมการจากผูแ้ทนแต่ละสงัฆมณฑลเขา้รว่มประชมุกบัคณะอนุกรรมการฯ  (4 ครัง้/ปี)   
          ครัง้ที ่ 1  วนัพุธที ่ 18  มกราคม  2023    /   ครัง้ที ่2  วนัพุธที ่ 22  มนีาคม  2023   

            ครัง้ที ่ 3  วนัพุธที ่ 21  มถิุนายน  2023   /    ครัง้ที ่4  วนัพุธที ่ 20  กนัยายน  2023  
    3.2  ผูป้ระสานงาน / แกนน าผูสู้งอายุฯร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่15/2023 
        วนัศกุรท์ี ่28 – วนัเสารท์ี ่ 29 เมษายน 2023   ทีว่ดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่
      เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี เจา้ภาพฯ 

3.3   คณะกรรมการและผูแ้ทนจากชมรม/กลุ่มผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล  เขา้ร่วมโครงการสมัมนาและ 
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2023/2566    

        วนัองัคารที ่28 – วนัพฤหสับดทีี ่30 พฤศจกิายน 2023  ที ่ศนูยค์ามลิเลยีน ลาดกระบงั   
     3.4   ออกเยีย่มเครอืขา่ยผูสู้งอายุฯ / ร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุ / ประชมุกบัคณะกรรมการชมรมฯ ในปี 2023 
        บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา  แจง้ใหท้ราบวา่  ขณะนี้เตรยีมพรอ้มในการฉลองบา้นเณร คามลิเลยีน  
เชยีงราย หากมคีวามพรอ้มจะไปออกเยีย่มและร่วมประชมุฯร่วมกบัเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ  

   

วาระท่ี   4   อ่ืนๆ 
      5.1  ความพรอ้มของเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที่ 15/2023   
    คุณวนัทนา  เอา้เจรญิ  ผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี ชีแ้จงวา่ 

คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี ไดป้ระชมุร่วมกนัและยนิดตีอบรบัการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุม 
ผูสู้งอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่15  แต่ขอเลื่อนจากทีแ่ผนกจิกรรมของคณะอนุกรรมการฯ จากทีก่ านหดไว ้คอื  
วนัที ่21 - 22 เมษายน 2023 ขอเลือ่นมาจดัใน วนัที ่29 – 30 เมษายน 2023  ณ วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่               

      การประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ครัง้ที ่1/2023 ในวนัพธุที ่18  มกราคม 2023  
จะขอแจง้รายละเอยีดสถานที ่/ ทีพ่กั ฯลฯ การจดังานชมุนุมผูส้อูายุฯใหค้ณะกรรมการฯรบัทราบ  และในวนัดงักล่าว 
ขอใหเ้ครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯไดจ้ดัเตรยีมรายชือ่ชดุการแสดง และเพลงประกอบการแสดง ใหท้ราบดว้ย 
 5.2 สาสน์ของพระสนัตะปาปาฟรานซสิ ส าหรบัวนัผูสู้งอายุสากล วนัอาทติยท์ี ่24 กรกฎาคม 2022              
สปัดาหท์ีส่ามสบิสี ่เทศกาลธรรมดา วนัสุดทา้ยของปีพธิกีรรม ..ก่อนจะทรงรบัทรมาน คอื การจะทรงรกัมนุษย์           
จนถงึทีสุ่ดทีร่บัทรมานและความตาย. 
   ทีป่ระชมุฯ รบัทราบ     
    

 ขอขอบคุณ คุณพอ่จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ  ซสิเตอร ์ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ แกนน าผูสู้งอายฯุ  และ 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีนี้ 
      ปิดการประชมุเวลา  17.30  น.   
 

                                                                          
                                                              วรรณด ี พรอ้มแยม้  /  บนัทกึการประชมุฯ 

 


