
 
สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๔๒/๖๑ 
วันพุธที ่๒๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘ 

ประธาน : พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       (นายศราวุธ มูลโพธิ์)      (นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สป.)      นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ (พส.) 

หัวหน้าเวรอ านวยการ ศปก.พม            หัวหน้าเวรอ านวยการ ศปก.พม. 
   ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑              ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการ หน่วยรบัผิดชอบ 

รมว.พม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป 
๑. ขอให้พัฒนา Application เชื่อมโยง Big Data กับข้อมูล Family Data Social Map การ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม องค์กรภาคประชาสังคม เพ่ือจัดท า ยุทธศาสตร์ กลยุทธ 
แผนงาน และกิจกรรม  
๒. ขอให้ ปพม. / ประธานกองทุน เข้าร่วมการประชุมกองทุนทุกครั้ง 
๓. ขอให้จัดท ารายงานสถานการณ์ทางสังคม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.๖๑ 
๔. ขอให้สรุปผลการด าเนินงาน พม.รอบ ๔ ปี (คสช.) ก่อนเดือน พ.ค.๖๑ 
๕. ขอให้ประสาน ป.ป.ช.และ ป.ป.ท. เกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครอง จนท.ที่รับสารภาพเพ่ือกัน
เป็นพยาน   
๖. ขอให้มกีารให้แถลงข่าวเรื่องการทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง  
๗. ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการจดทะเบียน Social Enterprise 
๘. ขอให้มีการประเมินการจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับ 
๙. ขอให้จัดท ายุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกระทรวง 
๑๐. ขอให้มกีารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากข้ึน 
๑๑. ขอให้ที่ประชุมน าเสนอข้อมูลเน้นกลยุทธ ตรงประเด็น และน่าสนใจ 
๑๒. ขอให้น าหลักธรรมและยึดหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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๑๓๐๐ 
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หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑(ศปก.พม.)/ว.๑๐๙๒ ลว. ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑ 



รายช่ือผู้บริหารท่ีเข้าร่วมการประชุม ศปก.พม. คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  

๑. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๒. พล.อ.ธนา วิทยวิโรจน์   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๓. พล.อ.สุรศักด์ิ ศรีศักด์ิ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงฯ 
๔. พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๕. พล.ต.วีรนันท์ ทองสุก   ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๖. พล.ท.วิบูล ขยันกิจ   คณะท างานรัฐมนตรี 
๗. พ.อ.สรวิศ ปานเจริญ   คณะท างานรัฐมนตรี 
๘. พ.อ.ภูวนารถ เจนถนอมม้า   คณะท างานรัฐมนตรี 
๙. พ.อ.หญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์   คณะท างานรัฐมนตรี 
๑๐. พ.อ.หญิงนัยนา ปุ่นอภิรักษ์   คณะท างานรัฐมนตรี 
๑๑. พ.อ.อัครรัฐ ธนสรวิศย์   คณะท างานรัฐมนตรี 
๑๒. พ.ท.หญิงชลกานต์ แก้วค าภา   คณะท างานรัฐมนตรี 
๑๓. นางไพรวรรณ พลวัน   รองปลัดกระทรวงฯ 
๑๔. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๕. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๖. นางนภา เศรษฐกร   อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๑๗. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
๑๘. นายวิทัศน์ เตชะบุญ   อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๑๙. นายสมคิด สมศรี   อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
๒๐. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ   อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 
๒๑. ดร.ธัชพล กาญจนกูล   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
๒๒. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
๒๓. นายชาญ กุลถาวรากร   รก.ผู้อ านวยการส านักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) 
๒๔. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์   รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๒๕. นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง   รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๒๖. นางพรสม เปาปราโมทย์   รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
๒๗. นางพัชรี อาระยะกุล   รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
๒๘. นายมานิตย์ มณีธรรม    รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๒๙. นายสุทธิ จันทรวงศ์   รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๓๐. นายธ ารง ธวัชวะชุม   รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 
๓๑. นางสุวรีย์ ใจหาญ   รก.ท่ีปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม 
๓๒. นางพรนิภา มาสิลิรังส ี   หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
๓๓. นายอนุกูล ปีดแก้ว   ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ (กตร.) 
๓๔. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ   ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.) 
๓๕. นางสาวอุไร เล็กน้อย   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
๓๖. นางชนิดา จิตต์สุทธิผล   ชช.เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓๗. นางสาวพรประภา สินธุนาวา   ชช.เฉพาะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๓๘. นายอ าพร ณ นิโรจน์   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสร (ศทส.) 
๓๙. นางวิมลรัตน์ รัตชุกุล   (แทน)ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ (กกต.) 
๔๐. นายสมชาย อ่อนบาง                                รก.ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กปส.) 
๔๑. นางสาวดรุณี มนัสวานิช   ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 
๔๒. นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์   หน.เวรอ านวยการ ศปก.พม. (พส.) 
๔๓. นายศราวุธ มูลโพธิ์   หน.เวรรายงานสถานการณ์ ศปก.พม. (พอช.) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม   
๔๔. นางสาววิภาภัทร์ มะลังพันธ ์   นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สร.) 
๔๕. นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม   เลขานุการ ศปก.พม. 
๔๖. นางสาวสุวรรณี สุวรรณไพบูลย ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
๔๗. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ศรีดารอด   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (กปส.) 
๔๘. นางสาวกมลวรรณ ชังข า                            ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (กตร.) 
๔๙. นายพรเลิศ  วรศะริน   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (ศทส.) 
๕๐. นายวาที เดชสาร   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (กก.) 
๕๑. นางสาวณัฐฏ์ภัทร ทองค า   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (พส.) 
๕๒. นางสาวมนต์รัสสา โรจน์วดีภิญโญ  ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (สค.) 
๕๓. นางสาววิภาวดี ประกอบผล   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (พก.) 
๕๔. นายวัชระชัย กลิ่นสุคนธ์   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (ผส.) 
๕๕. นางสาวอรวรรณ ผดุงรัชดากิจ   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (สป.พม.) 
๕๖. นางสาวกนกพรรณ ดวงดัน   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๕๗. นางสาวกนกภรณ์ ดวงดัน   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๕๘. นางสาวทิพย์วัลย์ จิตต์สุทธิผล   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๕๙. นางสาวสุณิตา เจริญพันธุ ์   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๐. นางสาววิชุดา ทองสิทธิ์   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๑. นางสาววิภาดา กิรัมย์   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๒. นายสมรรถชัย เขียวรอด   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๓. นายทศพร บัญฑะมาลีกุล   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๔. นายสุพัฒน์ มาตยา   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 
๖๕. นายธนภูมิ ศรีโท   เจ้าหน้าท่ี ศปก.พม. 

 


