
 
สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๕๔/๖๑ 

วันพุธที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘ 
ประธาน :พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. 

 
  
 
 
 

 
 
 
(นายศุภลักษ์ เสนาพรหม)     (นางสาว อภิชรญา ชัยติกุล) 

          นิติกรช านาญการพิเศษ(พก.)     นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ (ผส.) 
  หัวหน้าเวรรายงานสถานการณ์ ศปก.พม                  หัวหน้าเวรอ านวยการ ศปก.พม. 

       ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑            ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการ หน่วยรบัผิดชอบ 

รมว. พม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป 
     ๑ .  ให้ออกแบบรายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณเงิน อุดหนุนกรณี ฉุก เฉิน  
ตั้งแต่งบประมาณ ๒๕๖๐พร้อมน ามารายงานภายในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ 
     ๒. ให้ทุกกรมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ – ปัจจุบัน  
พร้อมรับรองความถูกต้อง  
     ๓. ให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ ใช้รูปแบบโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้รับบริการ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๖๑  
     ๔.. ให้ก าหนดแผน Flagship โดยตั้งเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลาในการท างานและมผีู้รับผิดชอบ
แต่ละประเด็น ภายใน เม.ย. ๖๑ 
     ๕. ให้ทุกโครงการมี KPI วัดความส าเร็จ และ Milestone ชัดเจนตามแผนการปฏิบัติราชการ 
    ๖. ให้แต่งตั้งบุคลากรตรงกับความรู้ ความสามารถ และวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการฝึกอบรมให้เกิดความเชี่ยวชาญในหน้าที่ พร้อมติดตามประเมินผล 
     ๗. ให้น ายุทธศาสตร์ของ กคช. และ พอช. มาร่วมในแผนยุทธศาสตร์ของ พม. 
     ๘. ให้เพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมผู้ใช้บริการและเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชน 
     ๙. ให้ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน DCY Football Academy 
    ๑๐. ให้ทุกกรมรายงานสถานการณ์ทางสังคมสอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบันเพ่ือให้
สังคมเกิดการตื่นตัวกับสถานการณ์ 
    ๑๑. ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมติ ครม.  
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑ อย่างเคร่งครัด 
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หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑(ศปก.พม.)/ว.๑๒๐๐ลว. ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑ 



รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๕๔/๖๑ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  

๑. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๒. พล.อ.ธนา วทิยวิโรจน ์   เลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๓. พล.อ.ณัฐติพล กนกโชต ิ   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
๔. พล.ต.วีรนันท์ ทองสกุ   ประจ าส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 
๕. พล.อ.วสุ เฟื่องส ารวจ   คณะท างานรฐัมนตร ี
๖. พล.ต.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ  คณะท างานรฐัมนตร ี
๗. พ.อ.สรวิศ ปานเจรญิ   คณะท างานรฐัมนตร ี
๘. พ.อ.ภูวนารถ เจนถนอมม้า  คณะท างานรฐัมนตร ี
๙. พ.อ.หญิงอรอนงค์ พกุกะคุปต ์  คณะท างานรฐัมนตร ี
๑๐. พ.อ.หญิงนัยนา ปุ่นอภิรกัษ์  คณะท างานรฐัมนตร ี
๑๑. พ.อ.อัครรฐั ธนสรวิศย์   คณะท างานรฐัมนตร ี
๑๒. พ.ท.หญิงชลกานต์ แก้วค าภา  คณะท างานรฐัมนตร ี
๑๓. นางไพรวรรณ พลวัน   รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน ปพม. 
๑๔. นางสาวอุษณี กังวารจิตต ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๕. นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญม ี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๖. นายธีรพงษ์ ศรสีุคนธ ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๗. นางสุภัชชา สทุธิพล   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๑๘. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ ์  (แทน) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๑๙. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
๒๐. นายวิทัศน ์เตชะบุญ   อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๒๑. นายสมคิด สมศร ี   อธิบดีกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
๒๒. นางธนาภรณ์ พรมสวุรรณ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 
๒๓. ดร.ธัชพล กาญจนกูล   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 
๒๔. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองคก์รชมุชน (พอช.) 
๒๕. นายชาญ กุลถาวรากร   รก.ผูอ้ านวยการส านกังานธนานุเคราะห์ (สธค.) 
๒๖. นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๒๗. นางพรสม เปาปราโมทย์   รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) 
๒๘. นางพัชรี อาระยะกุล   รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) 
๒๙. นายสุทธิ จันทรวงศ ์   รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๓๐. นายธ ารง ธวัชวะชุม   รองอธิบดีกรมกิจการผู้สงูอายุ (ผส.) 
๓๑. นางสุวรีย์ ใจหาญ   รก.ที่ปรกึษาวิชาการพัฒนาสังคม 
๓๒. นายอนกุูล ปีดแก้ว   ผู้อ านวยการกองกลาง (กก.) 
๓๓. นางสกาวเดอืน แกว้มีแสง  (แทน) ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ (กตร.) 
๓๔. นางสาวสนุีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ  ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.) 
๓๕. นางสาวอุไร เลก็นอ้ย   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
๓๖. นางชนิดา จิตต์สทุธิผล   ชช.เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓๗. นางสาวพรประภา สนิธนุาวา  ชช.เฉพาะด้านการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๓๘. นายอ าพร ณ นโิรจน ์   ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ศทส.) 
๓๙. นางวรรภา ล าเจียกเทศ   (แทน) กองมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) 
๔๐. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาต ิ  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย (กกม.) 
๔๑. นางสาวแสงดาว อารีย์   ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ (กกต.) 
๔๒. นายสมชาย ออ่นบาง   รก.ผูอ้ านวยการกองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ (กปส) 
๔๓. นางสาวดรุณี มนัสวานิช   ผู้อ านวยการศนูย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ 
๔๔. นางสาวอภิญญา ชัยติกุล   หน.เวรอ านวยการ ศปก.พม. (ผส.) 
๔๕. นายศุภลักษ์ เสนาพรหม   เวรรายงานสถานการณ์ ศปก.พม. (พก.) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม   
๔๖. นายธนพัชร ธิติบูลยารัตน ์  ผู้อ านวยการสถาบันพระประชาบด ี 
๔๗. นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง   ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิสถาบันครอบครัว 
๔๘. นางสาวนนัท์นนัดา ฤทธิ์มณตร ี  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน (กยผ.สป.) 
๔๙. นางสาววิภาภทัร ์มะลังพนัธ ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สร.) 
๕๐. นางนลนิี ข าเจรญิ   พนักงานวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดับ ๙ 
๕๑. ว่าที่ ร.ต.สเุมธ ศรีดารอด   พนักงานอ านวยการ 
๕๒. นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม  เลขานกุาร ศปก.พม. 
๕๓. นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว  ฝ่ายเลขานกุาร ศปก.พม. 
๕๔. นายพรเลิศ  วรศะริน   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเดน็ (ศทส.) 
๕๕. นายวาที เดชสาร   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเดน็ (กก.) 
๕๖. นางสายฝน พัดบ้ึง   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (พส.) 
๕๗. นางสาวจฬุามาศ ดอกผึ้ง   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (พส.) 
๕๘. นางสาวสุภี รอดพลอย   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (ดย.) 
๕๙. นายวัชระชัย กลิน่สุคนธ ์   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (ผส.) 
๖๐. นางปราณี จอดกลาง   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวัน (สป.) 
๖๑. นางสาวณฐันิชา พงษ์ธน ู   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๖๒. นางสาวทิพวัลย์ จิตตส์ุทธิผล  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๖๓. นางสาวกมลพรรณ ศกัดิ์บริบรูณ ์  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๖๔. นายวสันต์ ยาโด   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๖๕. นางสาววริศรา เขียวรอด   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๖๖. นายธนภูม ิศรีโท   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 


