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         รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2556 
               คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

         วันเสาร์ที่   13   กรกฏาคม   พ.ศ.  2556 
                               ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญเปาโล  วัดนักบุญโยแซฟ  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
เร่ิมเวลาประชุม 13.30 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณพ่อประสิทธ์ิ   รุจิรัตน์      (จิตตาธิการ)  14.คุณสุชาติ  ก๊กเครือ    วัดดอนกระเบื้อง  
2. คุณเชษฐ     ชาวนาแก้ว     (ประธาน)  15.คุณอนุชิดา ตันประเสริฐ      วัดดอนกระเบื้อง  
3. คุณนิยม     อัยราน้อย   วัดราชบุรี  16.คุณวนิดา ชอบธรรม วัดลูกแก  
4. คุณนันทวัน    เช้าเที่ยง     วัดราชบุรี  17.คุณรดา เจริญจิตต์ วัดลูกแก  
5. คุณกาญจนา   ไชยเจริญ  วัดราชบุรี  18.คุณชลูด  สุสุทธิ            วัดหนองนางแพรว    
6. คุณศรีอัมพร    จันทร์วิจิตรกุล    วัดเพลง   19.คุณสุภาพร  จันทร์ด ารงค์          วัดกลุ่มจอมบงึ 
7. คุณดิเรก          จันทร์วิจิตรกุล   วัดเพลง   20.ซ.มาเรียตตา เด กุสมาน             วัดกลุ่มจอมบงึ 
8. คุณสายสุนีย์    เสียงไพเราะ  วัดบางนกแขวก  21.ซ.จูเลียต        โนลัสโก              วัดซอนต้า   
9. คุณบุญเกียรติ  วิสิทธ์ิศิลป์    วัดห้วยกระบอก  22.คุณกนกกิตติกา   ชาวนาแก้ว    วัดบ้านโป่ง      
10. คุณมาลี     รุจฑิมัฆพร   วัดโพธาราม  23.คุณพนิดา กิตติอุดมพานิช  วัดบ้านโป่ง  
11.คุณธัญญา    ศิโรรัตน์ธัญโชค   วัดโพธาราม       24.คุณพรประภา   วิเชียรศิลป์   จนท.อาสาสมัคร    
12.คุณวิรัช       เติมนาค  วัดแม่กลอง  25.คุณอรพินทร์   แดงช่วง  วัดบ้านโป่ง  (ผู้จดบันทึก) 
13.คุณรัตติกร   จวบสมัย   วัดท่ามว่ง   

ระเบียบวาระพิเศษ   ร าพึงพระวาจา สวดภาวนาเปิดการประชุม 
    - คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์ น าสวดภาวนาเปิดการประชุม อ่านระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  บาง
ข้อให้สมาชิกทราบ เนื่องจากมีคณะกรรมการใหม่หลายท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้  จบแล้วค.พ.ประสิทธิ์ฯ กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ทราบ 
- ประธานฯ กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาธิการ รองประธานและคณะกรรมการผู้สูงอายุทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  

ประธานฯแจ้งว่า วัดดอนมดตะนอย / วัดบางตาลลาประชุมในวันนี้ 
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (25 มิ.ย. 56) ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง   ประธานฯ แจ้งว่า 

สังฆมณฑลราชบุรีมีประธานฯและอ.ธัญญาฯเข้าร่วมประชุม ประธานฯขอให้อ.ธัญญาฯแบ่งปันสาระส าคัญให้ที่ประชุม
ทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

- การประเมินผลการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ที่เชียงใหม่ ผลการประเมินทุกด้านอยู่ใน-
เกณฑ์ดีมาก 

- งบประมาณในการจัดงาน (เงินสนับสนุน) ในส่วนของคณะอนุกรรมการฯใช้ไปประมาณ 87,000 บาท นอกจากนั้น
สังฆมณฑลเชียงใหม่และผู้ใจบุญให้ความอนุเคราะห์ 
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 - การพิจารณาความพร้อม การเป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปกติจะเป็นคิว
ของสังฆมณฑลอุบลราชธานีแต่มีปัญหาเร่ืองสถานที่จัดงานกับที่พัก คุณพ่อไพรัชฯจะประสานงานกับพระคุณเจ้าบรรจง  
ไชยรา และจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

- โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (กระปุกออมสิน ออมวันละ 1 บาท) คุณพ่อไพรัชฯ สรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ได้รับเงินจากสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 80,000 บาท สังฆมณฑลเชียงใหม่ 500 บาท 

- โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุ เป็นโครงการต่อเนื่อง ขอให้แต่ละสังฆมณฑลเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
คุณพ่อไพรัชฯเสนอให้ชมรมฯที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ – รองชนะเลิศ ปีที่แล้ว จัดท านิทรรศการเสนอผลงาน รางวัล ใน -
โอกาสวันประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการวันที่ 26 – 28 พ.ย. 56 ด้วย 

 - โครงการประชาสัมพันธ์งานผู้สูงอายุประกาศข่าวดีมีรางวัลให้  ปี 2013 เป็นปีแรกที่ทางส่วนกลาง (คณะอนุ-
กรรมการฯ) จัดให้มีการประกวด มอบรางวัล ซ่ึงสังฆมณฑลราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศและจะจัดให้มีการประกวดต่อเนื่อง
(คุณพ่อไพรัชฯ เสนอแนะให้สังฆมณฑลราชบุรีจัดนิทรรศการผลงานของชมรมฯที่ได้รับรางวัล น าไปแสดงในวันประชุม
สามัญประจ าปีด้วย)  

- ค.พไพรัชฯขอให้ทุกชมรมทั้งระดับวัด ระดับสังฆมณฑลจัดท าแผนงานของตนเองอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับ
แผนงานอภิบาลของสังฆมณฑล โดยบูรณาการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ประสานกับหน่วยงานองค์กรคาทอลิกในสังฆ-
มณฑล เช่น พลมารี วินเซนต์ เดอ ปอล ฯลฯ เพื่อให้ชมรม / องค์กรของตนเองได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อได้ด าเนิน
กิจกรรม โครงการต่างๆแล้ว ให้จัดการจัดท าจัดเก็บเอกสารต่างๆไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน  ส าหรับไว้ประเมินผลการด าเนินงาน 
และพร้อมที่จะส่งเข้าประกวดในโครงการต่างๆด้วย 

 - ค.พ.ไพรัชฯขอให้ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัดส ารวจผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไปในเขตวัดของ
ตน เพื่อจะร่วมกันจัดงานให้กับผู้สูงอายุใน “โครงการ 100 ปี อยู่ดี มีสุข” 

- อ.ธัญญาฯ แจ้งว่า การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 
พ.ย.56 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม. ในปีนี้ใช้หัวข้อใหญ่ว่า  “ภูมิปัญญา ผู้สูงวัยสร้างสรรค์สังคมไทยให้
ร่มเย็น” แต่เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับปีแห่งความเช่ือ ทางส่วนกลางจะท าแบบสอบถามขอความคิดเห็นกับผู้
ประสานงานทั้ง 10 สังฆมณฑล ในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาและวิทยากร  

- ประธานฯ กล่าวขอบคุณ อ.ธัญญาฯที่ได้สรุปเนื้อหาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ คร้ังที่ 3 / 56 ให้พวกเราทราบ
และกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากิจกรรม/งานของผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีนั้นมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งและขอให้ทุกคน
ร่วมกันท างาน เพื่อให้งานของผู้สูงอายุก้าวหน้าต่อไป 
    1.2 การต้ังตู้รับบริจาค  ประธานฯแจ้งให้ทราบว่าได้จัดท าตู้บริจาครวม 10  ตู้  และกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าปัญญาฯที่
ได้น าไปมอบให้ตามโรงเรียนต่างๆแล้ว โดยที่ อ.บ้านโป่งมี 3 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนสารสิทธ์ิ-
พิทยาลัย โรงเรียนนารีวุฒิ ซึ่งทั้งสามโรงเรียนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
    1.3 สรุปรายงานการท ากิจกรรม ประธานฯแจ้งว่า ระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. 56 ทางส่วนกลางต้องการทราบผลงานการท า-
กิจกรรมของแต่ละสังฆมณฑลและของแต่ละวัดด้วย   ประธานฯได้ท าแบบฟอร์มสรุปการท ากิจกรรม (มี 5 โครงการ) ของ-
ระดับวัด ให้แต่ละวัดตอบแบบสอบถามลงในแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมาให้กับทางส านักงานชมรมฯโดยเร็ว เพื่อจะได้
รวบรวมและส่งให้กับทางส่วนกลางต่อไป 
    1.4 ส ารวจสถิติประชากรผู้สูงอายุ   ประธานฯขอให้ชมรมผู้สูงอายุของแต่ละวัดส ารวจสถิติประชากรผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2556 ให้เป็นปัจจุบันด้วย เนื่องจากข้อมูลที่ทางส านักงานชมรมฯมีอยู่นั้นเป็นข้อมูลของปี 2553 - 2554 
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    1.5 การจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ประธานฯแจ้งว่า จากการที่ทางชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้ท า
เร่ืองจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กับทางพมจ.จังหวัดราชบุรีนั้น ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับจังหวัดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว วันที่ 28 มิ.ย. 56 และทางจังหวัดได้เสนอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนกลางออก
หนังสือรับรองต่อไป 
    1.6 การเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย   การเย่ียมเยียนขยายเครือข่ายมี  2 ระดับ ระดับแรก คือ ระดับประเทศ ทางส่วนกลางออก
เย่ียมเยียนสังฆมณฑลต่างๆ 10 สังฆมณฑล ขณะนี้ทางส่วนกลางได้ออกเย่ียมเยียนไปแล้ว 7 สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี
ทางส่วนกลางยังไม่ได้ออกเย่ียม ประธานฯขอให้ที่ประชุมก าหนดวัน เวลา เพื่อให้ส่วนกลางเย่ียมสังฆมณฑลเรา ที่ประชุม
เห็นชอบเป็นวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 56 ในเร่ืองของเวลาประธานฯจะนัดหมายกับค.พ.ไพรัชฯและค.พ.วิโรจน์ฯแล้วแจ้งให้
คณะกรรมการทราบภายหลัง ระดับที่สอง คือ ระดับสังฆมณฑล คณะกรรมการของระดับสังฆมณฑลออกเย่ียมระดับวัดตาม
แผนงานโครงการที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยจะออกเย่ียมอย่างเป็นทางการโดยมีค.พ.จิตตาธิการ/ประธาน/คณะกรรมการ 
ที่เป็นตัวแทนออกเย่ียมเยียน ที่ประชุมเสนอให้ออกเย่ียมตามสภาพพื้นที่ เร่ิมจากเขตเหนือของสังฆมณฑลก่อน ได้แก่ วัดลูก-
แก วัดห้วยกระบอก วัดดอนกระเบื้อง วัดบางตาล โดยประธานฯจะประสานกับทางชมรมฯที่จะไปเย่ียมอีกครั้งหนึ่ง   

 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3 / 2556 
       คุณอรพินทร์ฯ  เลขานุการฯขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม  พิจารณารายงานการประชุม คร้ังที่ 3 / 2556  ที่น าเสนอต่อที่ประชุม 

ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข เพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 2556 

รับรองรายงานการเงิน  ประธานฯแจ้งว่า ขณะนี้ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี   เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์กับ
ธนาคารกรุงไทยจ านวน 3 บัญชี ได้แก่   
1. บัญชชีมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  เปิดบัญชีเมื่อวันที่  7 มิ.ย. 55  เลขที่ 706-0-45798-4  จ านวนเงิน 104,400.38 บ.  
2. บัญชชีมรมผู้สูงอายุคาทอลิกราชบุรี       เปิดบัญชีเมื่อวันที่  7 มิ.ย.55  เลขที่ 706-0-45799-2   จ านวนเงิน 232,230.31 บ. 
3. บัญชกีิจกรรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี (บัญชีกิจกรรมองค์กรสาธารณประโยชน์)  เปิดบัญชีเมื่อวันที่ 2 พ.ค.56  เลขที่    
    706-0-50478-8 จ านวนเงิน 167,000.00  บ.   
       ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รายงานการเงินของชมรมฯ ประจ าเดือน พ.ค. – ม.ิย. 56 ที่น าเสนอต่อที่ประชุมไม่มี- 
           สมาชิกขอแก้ไข เพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงิน ประจ าเดือน พ.ค. – ม.ิย. 56 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการฯชุดใหม่ ประธานฯแจ้งว่า แต่ละวัดได้ส่งรายช่ือผู้ประสานงานให้กับทางส านักงานชมรมฯ
โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดเป็นผู้เสนอรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 

วัด / ชมรม ผู้ประสานงาน (คุณพ่อเจ้าวัดเสนอมา) 

วัดนักบุญโยแซฟ บ้านโป่ง 
คุณเชษฐ ชาวนาแก้ว , คุณอรพินทร์  แดงช่วง , คุณพนิดา กิตติอุดมพานิช 

คุณกนกกิตติกา ชาวนาแก้ว 
วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี คุณนิยม  อัยราน้อย , คุณกาญจนา  ไชยเจริญ , คุณนันทวัน  เช้าเที่ยง 
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คุณชูเกียรติ โจสรรค์นุสนธ์ิ , คุณมนัส  คิ้วทวีวิวัฒน์ ,คุณอเนก เต้าลิ้ม 
วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก คุณบุญเกียรติ  วิสิทธ์ิศิลป์ ,  คุณกมล  พรมแสง 

วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง คุณสุชาติ ก๊กเครือ , คุณภคมณ  พชรปราณีต , คุณอนุชิดา ตันประเสริฐ 
วัดนักบุญยาโกเบ  แม่กลอง คุณวิรัช  เติมนาค , คุณไพบูลย์  ทรายทอง 
วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง คุณรัตติกร  จวบสมัย , คุณวิศาล  ระดมกิจ 
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วัดแม่พระถวายองค์ในวิหาร ลูกแก คุณวนิดา ชอบธรรม , คุณรดา เจริญจิตต์ 
วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง คุณศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล , คุณดิเรก  จันทร์วิจิตรกุล 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ , คุณวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์ 
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม คุณธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค , คุณมาลี รุจฑิมัฆพร 

วัดกลุ่มจอมบึง ซิสเตอร์มาเรียตตา เด กุสมาน , ซิสเตอร์จูเลียต  โนลัสโก 
วัดนักบุญลูกา  หนองนางแพรว คุณชลูด    สุสุทธ์ิ  
วัดนักบุญอักแนส  ชัฏป่าหวาย คุณสุภาพร  จันทร์ด ารง 
วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า นายประเสริฐ นิรันดรประเสริฐ 

วัดนักบุญมาการีตา บางตาล คุณสุพจน์  ศิริรัตนกูล 
วัดแม่พระสายประค าหลักห้า คุณภิรมย์  สิทธิเดช 
วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม คุณบัวแก้ว  บุญเลิศ 

ส่วนวัดที่ยังไม่มีหนังสือแต่งต้ังจากค.พ.เจ้าวัดมา ประธานฯจะประสานกับค.พ.เจ้าวัดนั้น ๆ ต่อไป 
    3.2 โครงการกระปุกออมสินฯ (จิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ) ประธานฯแจ้งว่า วัดที่ได้ด าเนินการออมแล้วนั้น ได้แก่ วัด-
นักบุญโยแซฟ บ้านโป่ง และวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ประธานฯขอให้ อ.ธัญญาฯ ช้ีแจงโครงการนี้ให้ที่ประชุม
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง  อ.ธัญญาฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
คั้งที่ 3 / 56  ระเบียบวาระที่ 3.4 โครงการกระปุกออมสิน  การด าเนินการโครงการขอให้เป็นไปตามรายงานที่ได้บันทึกไว้ แต่
ขอเพิ่มเติม เนื่องจากค.พ.ไพรัชฯต้องการให้มีการรณรงค์โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ปลุกจิตส านึกการออม 
และเพื่อการแบ่งปัน ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้  ในการเปิดกระปุกออมสินนับเงินออมนั้น   
ทางส่วนกลางมีด้วยกัน  2 รอบ คือ รอบแรกด าเนินการเดือนธันวาคม 56   รอบที่สอง เดือนมีนาคม 56  ซึ่งทางส่วนกลาง
ด าเนินการหมดรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสังฆมณฑลราชบุรียังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ  ประธานฯแจ้งให้แต่ละวัด
ด าเนินการออมแต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจโดยเร่ิมออมได้ตั้งแต่วันนี้      และจะเปิดนับเงินออมในเดือนตุลาคม 56    เงิน
ออมที่ได้จากการออมของทุกมิสซังนั้นจะมีการแบ่งผลประโยชน์ของเงินออมนั้นออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก 40 % ให้
กับสังฆมณฑลที่เป็นเจ้าภาพงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ  ส่วนที่สอง 30 % ให้กับทางคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุฯ  ส่วนที่สาม 30 % ให้แต่ละสังฆมณฑล โดยประธานฯจะแบ่งให้กับชมรม/วัดที่ส่งเงินออม เพื่อชมรม/วัดจะได้
มีเงินสนับสนุนในการท ากิจกรรมผู้สูงอายุระดับวัดต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่างปี 2556 - 2557 ประธานฯขอให้ที่ประชุมเสนอวัดที่เป็นตัวแทนของสังฆมณฑล-

ราชบุรีเข้าประกวดในปี 2557  อ.กาญจนาฯ เสนอวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง  ประธานฯ เสนออาสนวิหารแม่พระบังเกิด  
บางนกแขวก สุดท้ายที่ประชุมสรุปขอให้วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เป็นตัวแทน แต่คุณอรพินทร์ฯจะต้องไปปรึกษากับ
คณะกรรมการก่อนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

4.2 การสัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการฯ  (26  - 28 พ.ย. 56)   ประธานฯแจ้งว่าการสัมมนาและการประชุมใหญ่
คณะอนุกรรมการฯในปีนี้   จัดที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กทม. ในวันที่ 26 – 28 พ.ย. 56  ทางสังฆมณฑลราชบุรีจะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา 6 – 8 คนโดยมีอ.ธัญญาฯเป็นแกนน า  ประธานฯขอให้วัดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาส่งตัวแทนใน
ครั้งนี้ด้วย แต่ที่ประชุมพิจารณาให้วัดที่เข้าร่วมสัมมนามีดังนี้  วัดบ้านโป่ง  2  คน  วัดราชบุรี  2  คน  วัดบางนกแขวก  2  คน  
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วัดกลุ่มจอมบึง 2 คน ประธานฯแจกก าหนดการสัมมนา พร้อมทั้งให้พิจารณาเสนอหัวข้อย่อยของการสัมมนาในคร้ังนี้ด้วย 
โดยฝากให้ประธานชมรมฯแต่ละวัดไปพิจารณา และแจ้งกลับมายังส านักงานโดยเร็ว 

4.3 การจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุของสังฆมณฑล ค.พ.จิตตาธิการ แจ้งว่า การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  
จะจัดร่วมกับงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทพร้อมกับพิธีปิดปีแห่งความเช่ือของทางสังฆมณฑล โดยผู้สูงอายุและลูกกตัญญู
ตัวอย่าง จะเข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากพระคุณเจ้าปัญญาฯ ในวันที่  24 พ.ย.56  ที่วัดแม่พระนิจจานุเคาราะห์ ทุ่ง-
เขาหลวง ส่วนก าหนดการนั้นประธานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
  4.4 การอบรมฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการประจ าปี 2556     ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการ

ประจ าปี 2556   ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ก าหนด วัน เวลา นั้นจะไป-
หารือกันในการประชุมครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 56   

  4.5 การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ยากไร้  ประธานฯแจ้งว่าถึงแม้โครงการเย่ียมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ ยากไร้ 
จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Caritas Thailand แล้วนั้น ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรียังจะด าเนินกิจกรรมโครงการนี้-
ต่อไป ประธานฯขออนุญาตที่ประชุม ใช้งบประมาณเป็นจ านวน 40,000 บาท ให้แต่ละวัดแต่ละชมรมไปท ากิจกรรม  วัดที่-
พร้อมและสมัครใจสามารถเบิกเงินที่เหรัญญิกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะให้วัดละ 2,000 บาท  พร้อมทั้งท ารายงาน 
หลักฐานการท ากิจกรรมส่งกลับมาให้กับทางส านักงานไม่เกิน 3 เดือน  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 
5.1 พิจารณาเร่ืองสถานที่ประชุมครั้งต่อไป คุณพ่อประสิทธิ์ฯ ปรึกษาที่ประชุมว่าครั้งต่อๆไป เราจะประชุมกันที่ไหนดี มีผู้

เสนอขอให้ใช้ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เพราะมีแอร์ สะดวกสบายดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
แต่ประธานเสนอเพิ่มเติมว่าบางคร้ังเราอาจจะประชุมที่อาคารบ้านสิทธิดาฯบ้าง เพราะส านักงานเราอยู่ที่นั่น เราจะได้ท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กพิเศษด้วย ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 ประธานฯแจ้งว่า วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 56 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลกรุงเทพเดินทางมาแสวงบุญ ที่บ้านสิทธิดา ฯ / 
อารามชีลับ / บ้านเบธานี / และวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ขอให้มีตัวแทนผู้สูงอายุมาต้อนรับด้วย 

5.3 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมครั้งต่อไป 
           ก าหนดประชุมครั้งที่ 5/2556 ในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารเปาโล    วัดนักบุญ-
ยอแซฟ บ้านโปง่  

5.4 ประธานฯ กลา่วขอบคุณคณะกรรมการทุกทา่นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ค.พ.ประสิทธิ์ฯ น าสวดภาวนาปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุม  16.00 น. 
          หลังปิดประชุมประธานฯ เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมพิธีบูชามิสซาโมทนาคุณและขอพรพระ     เนื่องในโอกาสวัน-
คล้ายวันเกิดครบ 6 รอบ 72 ปีของท่านประธานฯ  หลังพิธีบูชามิสซาประธานฯ ขอเชิญรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ร่วมกันที่
ศาลาแสงเทียน 

                                                           
              (นางอรพินทร์  แดงช่วง)         (นายเชษฐ  ชาวนาแกว้) 
           สรุป/รายงาน                                                               ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุร ี
 


