
 
          รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

      ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗ 
                            วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๓๐ น. 
                    ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย ุ
                                      บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 

*******************************************************  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.   นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ          ประธาน 
๒. นางนลินี    โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ       
                                                               หัวหน้างานวิชาการ 
๓. นางอัจฉรี    อุบลเขียว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      
                                                               หัวหนา้ฝาุยบรหิารฯ 
๔. นายสุขเกษม  ข าเลิศ  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
๕.   นางศุภกานต์  อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
๖.   นางสายฝน           พัดบึ้ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗.   นางปาริฉัตร     ค าซื่อ         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๘. นางบุญหลาย  ชัยวงศ์   เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัดช านาญงาน  
๙ นางสาวยุพสินี  ค าตุ้ย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๑๐.  นา งสุวปรียา          รุ่งเรือง      ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ 

          ๑๑. น างจงจิตร    แสงสุภา    พ่ีเลี้ยง ระดับ ส ๒ 
          ๑๒. นายอินสอน        บุญเรือง      พ่ีเลี้ยง  ระดับ ส ๒ 
    ๑๓. นายพงษ์สิริ  ภานุทัต    พ่ีเลี้ยง ระดับ ส ๒  
          ๑๔ .   นายอ านวย     ชัยชนันต์           พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส ๒ 
          ๑๕. นายอนันต์     ตุ่มค า        พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส ๒ 
          ๑๖.   นายพินัส      โพธาเจริญ  พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส ๒ 
          ๑๗.     นางค าไฝ     โกชุม       พนักงานประกอบอาหาร 
 ๑๘. นางสมนึก  เวชภิบาล  พนักงานประกอบอาหาร 
 ๑๙. นางพุทธินันท์  บัวแก้ว   นักพัฒนาสังคม 
 ๒๐. นายเกรียงไกร        ใจค า                เจ้าหน้าทีพั่ฒนาสังคม  
          ๒๑.   นายศุภวิชฌ์  ค าซาว   เจ้าหน้าทีพั่ฒนาสังคม .  
          ๒๒. นายทิวา   จาติ้ง   พนักงานบริการ 
 ๒๓.    นางวิภา   จันทร์กระจ่าง  พ่ีเลี้ยง 
          ๒๔. นางสาวเกษสุดา  สุขในโลก        ลูกจ้างมูลนิธิส่งเสริมฯ 

๒๕.      นายเสกสรร  พานเหล็ก   ลูกจ้างมูลนิธิส่งเสริมฯ  
 ๒๖. นายพงษ์พิทักษ์  ทานุตัน    ลูกจ้างมูลนิธิส่งเสริมฯ  
 



 
     -๒- 
 ๒๗. นายประกอบ       อินยอด             ลูกจ้างงบด าเนินงาน  

๒๘. นายทีปรกร  ต๊ะแก้ว     ลูกจ้างงบด าเนินงาน 
๒๙. นายนรินทร์  เรือนถา     ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
๓๐.  นายดอก  นาวา   ลูกจ้างงบด าเนินงาน  

 ๓๑. นางสาวนุชชา  ค าซาว   ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
 ๓๒. นายเกียรติศักดิ์  ปินปันมา  ลูกจ้างงบด าเนินงาน  

๓๓. นายอุดม               สุขในโลก           ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์    
          ๓๔ . นางอาพันธ์  รุ้งดี    ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ  
 ๓๕.  นางแดง   ชัยนิลพันธุ์   ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ  
          ๓๖.  นางสาวปราณี  จันทร์กระจ่าง   ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ   
          ๓๗. นางสาวจิราวรรณ          บุญมา          ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ 
          ๓๘. นางสาวพรรษา  วิจันทร์ตา  ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ 
          ๓๙. นางสาวสิริภาพร     กิติมูล      ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ 
 ๔๐.  นางดาริกา  เรืองสังข์  ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ 
 ๔๑. นางสิรินยา  เลิศสลัก   ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ  
 ๔๒. นายไพศาล  พงษ์กรไพศาล  ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ   
  
 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นางสาวกฤษณลักษณ์ รวงผึ้ง   พี่เลี้ยง ระดับ ส ๒  
๒.     นายชุมพล  ขวัญจิตให้คุณ  ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ 

    ๓. นายรณชัย  สายค าวงศ์  ลูกจ้างงบด าเนินงาน   
ศูนย์ ๓ วัย 

    ๔. นายวิทวัฒน์  หน่อเมฆ   ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
        ศูนย ์๓ วัยฯ  

   ๕.    นางสาวพัชรวรรณ จิตภักดี   ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
        ศูนย ์ ๓ วัยฯ  
    ๖. นางบานชื่น  ค าซาว   ลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ฯ  
    ๗.  นายไชยรัตน์  ธรรมด ารงปฐพี  ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
    ๘. นางหน่อพอชิ  ธรรมด ารงปฐพี  ลูกจ้างงบด าเนินงาน  
    ๙. นางสาวนัฏฐิกา  อินทร์สอน  พนักงานบริการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
 



 
      -๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ การประดับธงตราสัญญาลักษณ์และการแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตาม
อาคารสาถนที่ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญ
ชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตรสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘  
  ๑.๒ โครงการ “สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพ่ือประสิทธิภาพในราชการ” รุ่นที่ ๙ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ข้าราชการที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพ
กายและใจที่แข็งแรงและเข้มแข็ง 
  ๑.๓ ตามท่ีส านักบริการสวัสดิการสังคมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อ านวยการ
ส านักฯ (นายพฤฒินันท์  ) ได้มอบนโยบาย ดังนี้ 
  -กระทรวงฯ จะได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ภารกิจของหน่วยงานจะเพ่ิม
มากขึ้น 
  -กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก ขอย้ าให้หน่วยงานดูแลผู้สูงอายุให้
มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความอบอุ่นของร่างกาย ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ควรดูแลอย่างใกล้ชิด
  -กรณีมีผู้รับเข้ามาขอรับการสงเคราะห์ ขอให้รับไว้ก่อนเพื่อเป็นการปูองกันการถูก
ร้องเรียน 
  -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีนโยบายเยี่ยมหน่วยงาน ทุกครั้งไปเยี่ยมจะมีการ
บริจาคเงินให้กับหน่วยงาน ขอให้ออกใบรับบริจาคทุกครั้ง 
  -รองอธิบดีฯ (นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ) จะมาเยี่ยมหน่วยงานในวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๕๘    
  -การเบิกเงินตามไตรมาส ขอให้ได้ ๓๒%  
  -บ้านสอนบิน มีผู้รับท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจนเสียชีวิต  
  ๑.๔ กรณีท่ีผู้รับเสียชีวิต จะต้องท าความสะอาดร่างกายขอให้พ่ีเลี้ยงที่ดูแลใช้ม่าน
กั้นเพ่ือไม่ให้ผู้รับที่อยู่ร่วมอาคารเห็นเพราะจะมีผลต่อสภาพจิตใจได้  และทุกครั้งที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิต
ให้แจ้งให้ทราบด้วย 
  ๑.๕ กรณีบ้านมิตรไมตรีฯ จะขอความร่วมมือให้ศูนย์ฯ เข้าร่วมลงพ้ืนที่ สามารถเสธ
ได้โดยการประสานกับบ้านพักเด็กเชียงใหม่ แต่ถ้ามีผู้รับจะมาขอเข้ารับการสงเคราะห์ตอนกลางคืน
ควรรับไว้ก่อนโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
  ๑.๖ จากการเข้าร่วมประชุมนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ให้ก าหนดส่งงานในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ 



  ๑.๗ กรณีท่ีมีสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษามาฝึกงาน ขอให้หัวหน้าฝุายหัวหน้างาน
ได้ท าการปฐมนิเทศด้วย และกรณีท่ีฝึกงานระยะยาวขอให้มีการประชุมนักศึกษาเพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๕๘ นี้ 
  ๑.๘ การประชุมฝุาย/งาน ขอให้ส่งรายงานการประชุมทุกครั้ง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                                      

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่   ๙/๒๕๕๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
   ๓.๑ ฝ่ายบริหาร โดย  นางอัจฉรี  อุบลเขียว 

๑.๑ งานธุรการ 
      รับหนังสือ ๑๐๕ ฉบับ  
      ส่งหนงัสอื ๘๗ ฉบับ  
๑.๒ งานบริจาค 

๑) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
- รับบริจาคสิ่งของ ๓๒๑ ราย คิดเป็นเงิน ๕๖๙,๑๖๙  บาท  
- แจกเงินคนชรา      ๘ ราย คิดเป็นเงิน   ๗๗,๙๐๐  บาท  
-บริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ    ๔๘ ราย คิดเป็นเงิน  ๑๔๐,๖๘๐  บาท  
     รวมเป็นเงิน ๗๘๗,๗๔๙  บาท  
๒) บริจาคให้ศูนย์ฯ 

 -รับบริจาคสิ่งของ    ๙ ราย คิดเป็นเงิน     ๑๑,๓๗๒  บาท  
 -บริจาคเงินให้ศูนย์ฯส่งกรม    - ราย คิดเป็นเงิน          -   บาท  
      รวมเป็นเงิน     ๑๑,๓๗๒  บาท  
๑.๓ งานการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
   -งบบุคคล     ๖๓,๙๓๐  บาท  
   -งบด าเนินงาน            ๓๓๓,๙๖๓.๔๐  บาท  
   -ค่าสาธารณูปโภค           ๑๑๑,๖๙๖.๑๓   บาท  
   -โครงการพระราชด าริฯ    ๓๕,๕๐๐.-  บาท  
   -งานในชุมชน    ๔๕๒,๒๒๓.-  บาท  
   -เงินอุดหนุน    ๓๓๐,๐๐๐.-  บาท  
   -งบลงทุน      ๓๒,๐๐๐.-  บาท  
           รวมเป็นเงิน        ๑,๓๕๙,๓๑๒.๕๓           บาท 
   -บ้านมิตรไมตรี        ๗๖๐,๔๖๘.๔๙ บาท  
   -ศูนย์ ๓ วัยฯ       ๒๓๕,๖๒๖.-  บาท  



   -ศูนย์ประสานงานฯ     ๑๙๘,๔๔๒.- บาท
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๕๕๓,๘๔๗.๐๒        บาท  
 

๓.๒  งานวิชาการ โดย นางนลินี  โล่ชิงชัยฤทธิ์ 
 ๑. ผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
       ๑.๑ จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ ส่งส านักฯ เมื่อ

วันที่ ๒๕๕๘ โดยให้แต่ละฝุาย/งาน สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ แผนการ
ด าเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และให้น าเสนอในที่ประชุม
ประจ าเดือน 

      ๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต Happy 8 Work Place แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้ประสานฝุายและงานต่าง ๆ ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

      ๑.๓ ปูอนข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงอายุรายบุคคลในโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Q LIFE PLUS) แล้วเสร็จถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ยังคงค้างปูอนข้อมูลรายใหม่ที่เข้ารับบริการใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากงานสังคมสงเคราะห์ยังไม่ส่งข้อมูลให้ 

      ๑.๔ จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรในการจัดประชุมจัดท าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ศูนย์ฯ โดยก าหนดด าเนินการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

      ๑.๕ การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้ 
-ศึกษาดูงาน ๓ คณะ ๓๓ ราย  
-ฝึกปฏิบัติงาน ๓ คณะ   ๘ ราย  
-ท าวิจัย           ๑ คณะ   ๒ ราย  
รวม  ๗ คณะ  ๔๓ ราย  

        ๑.๖ จัดท าจดหมายข่าวประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์ศูนย์ฯ ให้เป็นประจ า 
        ๑.๗ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่อาเซียน(รุ่นที่ ๑) ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ้น
พาเลซ กรุงเทพฯ 
  ๒. แผนการด าเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
      ๒.๑ จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๘ 
      ๒.๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการปูอนข้อมูลตามแผนฟื้นฟูผู้สูงอายุ
รายบุคคลลงในโปรแกรม Q LIFE PLUS ก าหนดประชุมวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  
      ๒.๓ จัดประชุมจัดท าวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ฯ ในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๘ โดยขอให้ฝุาย/งานต่างๆ ประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน เพ่ือน า
ข้อมูลมาร่วมประชุมกลุ่มใหญ่ต่อไป 
      ๒.๔ จัดประชุมเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรฐานฯ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้
ส านักฯ ตามก าหนดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
      ๒.๕ ขอความร่วมมือหัวหน้าฝุาย/งานจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลร่วมกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ เพื่อจะได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต่อไป  
 



  ๓. เรื่องขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้งานวิชาการตามก าหนดเวลา  
      - มีเจ้าหน้าที่ในบางงานไม่ส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ได้แก้ไข
ข้อมูลส่งกลับโดยเร็ว จึงท าให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักฯ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายส่งข้อมูลให้งานวิชาการตามก าหนดเวลา 
เพ่ือจะได้รวบรวมส่งส านักฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลา 
  
  ๓.๓ งานในสถาบัน โดย นางศุภกานต์  อินทุทรัพย์ 
        -สถิติผู้รับบริการ จ านวน ๑๒๐  คน แยกเป็นชาย ๕๑ คน หญิง ๖๙ คน 
        -ขอความร่วมมือให้พ่ีเลี้ยงท าการบันทึกทุกครั้งที่มีญาติมาเยี่ยมผู้สูงอายุ 
               -โรงพยาบาลล าปาง ได้ประสานมาว่ามีผู้สูงอายุได้รักษาตัวอยู่ที่ล าปาง มี
ปัญหาครอบครัว ทางศูนย์ได้ให้ค าปรึกษาว่า ควรท าหนังสือประสานไปที่ศูนย์ฯ ล าปาง แต่ติดปัญหาที่
ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ 
        -จากกรณีบ้านสอนบิน ผู้รับท าร้ายร่างกายผู้ดูแล ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มี
ข้อแนะน าว่าควรจะมีการตรวจค้นอาวุธตามอาคาร โดยมอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ดูเรื่องนี้ด้วย 
        -กรณีมีผู้รับการสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือสามัญ ให้เอาเฉพาะสิ่งของที่จ าเป็น
เท่านั้น 
  ๓.๔ งานพยาบาล/พี่เลี้ยง โดย นางสาวยุพสินี  ค าตุ้ย 
        -พ่ีเลี้ยงอาคารชายได้ลาออกท าให้ขาดบุคลากรไป งานพยาบาลได้ประสานไป
ยังฝุายบริหารให้ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงแล้ว 
        -งานพ่ีเลี้ยงได้สับเปลี่ยนการท างาน นายเกียรติศักดิ์  ปินปันมา มาปฏิบัติงานพี่
เลี้ยงตอนกลางคืน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ให้ นายชุมพล  ขวัญจิตให้คุณ มาปฏิบัติงานพี่เลี้ยงตอน
กลางวัน  
        -กรณีผู้สูงอายุที่ทานอาหารทางสายยาง เนื่องจากงานพยาบาลไม่สามารถจัด
อาหารทางสายยางได้ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ แนะน าให้พนักงานประกอบอาหาร และพีเลี้ยงไปเรียนการ
ท าอาหารส าหรับผู้ปุวยทางนี้โดยตรง 
  ๓.๕ งานกิจกรรม  โดย  นายอินสอน  บุญเรือง 
        -โครงการไหว้พระ ๙ วัด จะเริ่มด าเนินการวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ จะไปวัด
ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
        -วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จะจัดงานกีฬา พม.สัมพันธ์ ๑๖ หน่วยงาน ศูนย์ฯ
ได้สีฟูา กีฬาทั้งหมดมี ๗ ชนิด  

      -งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “บ้านธรรมปกรณ”์ จะจัดในวันที่ ๑๖ มกราคม  
๒๕๕๘ ขอให้ส่งของขวัญไม่เกินวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
   -มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    แจ้งเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ  
๑)  การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ขอให้

แต่งกายแฟนซี 
๒) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ก าหนดท าแผนยุทธศาสตร์ ขอให้หัวหน้าฝุาย

หัวหน้างานได้หารือกับสมาชิกก่อนเพื่อจะได้น าเรื่องนั้นเข้ามาท าแผนฯ ร่วมกัน  



๓) งานกีฬา พม.สัมพันธ์ ก าหนดจัดวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

๔) รายงานการประเมินตนเองก าหนดส่งในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ให้หัวหน้า
งานหัวหน้าฝุายช่วยคิดงานที่จะท าการประเมินรายบุคคลด้วย 

๕) การประชุมผู้สูงอายุขอเน้นย้ าในเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัย 
เช่น 

-การสวดมนต์ก าหนดให้สวดมนต์เวลาเดียว คือเวลา ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน 
-การเคารพธงชาติ ให้เปิดเสียงตามสายให้ผู้สูงอายุด้วย 
-การประชุมผู้สูงอายุตามอาคาร โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห,์ พ่ีเลี้ยง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
-การเปิดเสียงตามสายในอาคารผู้ปุวย  เวลา ๐๖.๐๐ น. เปิดธรรมมะ สลับกับ
เพลง เวลา ๑๓.๐๐ น -๑๔.๐๐ น. เปิดธรรมะ   เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. 
เปิดเพลง 

๖) บ้านพักเจ้าหน้าที่ขอให้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่
เป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลที่พักของทางราชการบางท่านได้ลาออกจาก
ราชการไปแล้วหลายท่าน จึงให้ประธานกรรมการท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลังจากได้ค าสั่งแล้วให้ก าหนดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางการ
ดูแลที่พักของทางราชการและทบทวนระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกันต่อไป  

๗) การปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน/ศูนย์ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ ๓ 
วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เป็น ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับ
ชุมชน 

๘) บ้านพักผู้อ านวยการฯ ได้ปรับเปลี่ยนชั้นล่างให้เป็นที่ท างานของงานพยาบาล 
ห้องพยาบาลเดิมได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่ท างานของงานสังคมสงเคราะห์ และจะมี
เจ้าหน้าที่ใหม่มาเพ่ือจะท างานในด้านสังคมสงเคราะห์ 

๙) งานยานพาหนะ ขอความร่วมมือพนักงานขับรถยนต์ดูแลรักษาความสะอาด
รถยนต์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

-มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      -จากกรณีบ้านสอนบิน ผู้รับท าร้ายร่างกายผู้ดูแล ผู้อ านวยการศูนย์ฯ             
มีข้อแนะน าว่าควรจะมีการตรวจค้นอาวุธตามอาคาร โดยมอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ดูเรื่องนี้
ด้วย 
      -กรณีมีผู้รับการสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือสามัญ ให้เอาเฉพาะสิ่งของที่จ าเป็นเท่านั้น  
      -ผู้สูงอายุเลี้ยงนก แมว ท าให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ขอให้งานสังคมสงเคราะห์
ดูแลเรื่องนี้ด้วย 
 
 
       



ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่องอ่ืน ๆ 
        - การจอดรถจักรยานยนต์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ท่ีใช้รถจักรยานยนต์จอดรถ
ในที่ให้จอด ไม่อนุญาตให้จอดขวางทางเดินหรือรถเข้าออกรับผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉิน และห้ามจอดบริเวณ
ที่มีเครื่องหมายห้ามจอดภายในศูนย์ฯ 

-มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๓๐  น 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
            (   นางปาริฉัตร      ค าซื่อ   )  

             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (  นางอัจฉรี   อุบลเขียว  ) 

                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


