
สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๕๕/๖๑ 
วันพฤหัสบดี ที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘ 

ประธาน : นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม. รก.ปพม. 

 
 

  
 

                 
         (นางสาว อภิชรญา ชยัติกุล)             (นางสาว สุภัทรา แสงนาค) 

 นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ (ผส.)         พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ ๘ 
  หัวหน้าเวรรายงานสถานการณ์ ศปก.พม          หวัหน้าเวรอ านวยการ ศปก.พม. 

       ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑           ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑ 

ประธาน สรุปสาระส าคัญและข้อสั่งการ หน่วยรบัผิดชอบ 

รอง. ปพม. 
รก. ปพม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จากการน าเสนอข่าวในการประชุม ศปก.พม. คร้ังที่ ๕๕/๖๑ ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจ 
   ๑.๑ ให้ดูแลที่อยู่อาศัยของหญิงวัย ๓๓ ปี รับภาระดูแลบิดา มารดาพิการ และบุตร ๓ คน อาศัยอยู่
ที่ดินวัดนายโรง กทม. 
   ๑.๒ หญิงวัย ๒๒ ปี ดูแลลูกสาว ที่พิการซ้ าซ้อน มีเพียงผู้เป็นสามีที่ท างานหารายได้จุนเจือครอบครัว
เพียงคนเดียว จ.กาญจนบุรี 
   ๑.๓ หญิงรับภาระเพียงล าพังเลี้ยงดูลูก ๓ คน คนโตวัย ๑๔ ปี และคนกลางวัย ๑๓ ปี ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
และคนเล็กวัย ๑ ปี และต้องดูแลอดีตแม่สามีที่ชรา จ.ปทุมธานี 
   ๑.๔ ครอบครัวอาศัยอยู่รวมกัน ๘ ชีวิต พ่อ แม่ ลูกวัยก าลังเรียน ๕ คน และหลานอีก ๑ คน เคราะห์ร้าย
บ้านถูกไฟไหม้ ไร้ที่อยู่อาศัย จ.นครราชสีมา 
   ๑.๕ เด็กหญิงวัย ๑๖ ปี ขี่รถสามล้อรับจา้ง และรบัจ้างร าในงานตา่ง  ๆเพื่อเลี้ยงดูพ่อพิการขาขาด ๒ ข้าง 
และแม่ทีป่่วยเป็นโรคไทรอยด์เปน็พิษ จ.เชียงใหม ่
๒. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป 
   ๒.๑ ให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
เงินสงเคราะห์ประเภทอื่นๆของทุกกรมตั้งแต่ ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑ โดยตั้งแต่เดือน เม.ย.๖๑ ทุกวัน
จันทร์ส่งผลการบันทึกเพื่อรวบรวมเสนอแก่รมว.พม.ทุกวันพุธ 
   ๒.๒ จัดท าค าสั่งตดิตามงบประมาณเงนิสงเคราะห์ทุกประเภทและให้ส่วนกลางก ากับดูแลการด าเนินงาน 
   ๒.๓ ให้จัดท าค าสั่งพมจ. ตรวจสอบและติดตามเงินสงเคราะห์ทุกประเภท ในจังหวัดใกล้เคียง 
   ๒.๔ ให้ประสานกระทรวงการคลังเร่ืองการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบ 
e-Payment ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
  ๒.๕ ให้จัดท าแผนประชุม Conference เพื่อติดตามการด าเนนิงานของหน่วยงานระดบัพื้นทีทุ่ก
วันพุธกลางเดือนๆละหนึ่งครั้ง ในเวลา ๑๖.๐๐ น. เร่ิมตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นไป 
   ๒.๖ ให้จัดท าค าสั่งและ Action Plan ตามโครงการ Flagship (๑๐ ประเด็น) โดยมีอธิบดีและผู้ตรวจ
ราชการเป็นที่ปรึกษา และรองอธิบดี ผู้ช่วยปลัดเป็นประธาน  
   ๒.๗ ให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เดือน เม.ย. ๖๑ และท าทะเบียนข้อมูลรายบุคคลด้านประวัติ
การฝึกอบรม  
   ๒.๘ ให้ส ารวจจ านวนขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่ไมส่ามารถเข้ากลุ่ม Line GCC ได ้ 
   ๒.๙ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๒ ตามเป้าหมาย ๕๒ % 

 
 

 ๑๓๐๐/ ผส./พก.  
 

One Home  
จ.กาญจนบุรี/พก. 

One Home  
จ.ปทุมธานี/ดย. 
One Home  

จ.นครราชสีมา/ดย. 
One Home  

จ.เชียงใหม่/ดย. 
 

ทุกหน่วยงาน/พมจ./ศทส. 
 
 

พมจ./กตร. 
ผู้ตรวจราชการ/กตร. 

กตร. 
 

กตร. 
 

อธิบดี/ผูต้รวจราชการ/รอง
อธิบดี/ผช.ปพม./กยผ. 

กก. 
 

ทุกหน่วยงาน 
พมจ. 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑(ศปก.พม.)/ว.๑๒๐๑ลว. ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑ 



 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ศปก.พม. คร้ังท่ี ๕๕/๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  
๑. นางไพรวรรณ พลวัน   รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน ปพม. 
๒. พล.ต.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ  คณะท างานรัฐมนตรี 
๓. นางสาวอุษณี กังวารจิตต ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๔. นางขวัญวงศ์ พกิุลทอง   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๕. นางสุภัชชา สุทธิพล   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
๖. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  (แทน) อธบิดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
๗. นายสมรวย สุวรรณภกัดีจิต  (แทน) อธบิดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สค.) 
๘. นางสาวอรพินท ์ศักดิ์เอี่ยม  (แทน) อธบิดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
๙. นายจีระศักดิ ์ศรีพรหมมา  (แทน) อธบิดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ (พก.) 
๑๐. นายธ ารง ธวัชวะชุม   (แทน) อธบิดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 
๑๑. นายวชิร มีสุข   (แทน) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) 
๑๒. นางริญดา กระจา่งธิมาพร  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
๑๓. นายสุชาติ ขจรสายวงษ ์  (แทน) รก.ผู้อ านวยการส านกังานธนานุเคราะห์ (สธค.) 
๑๔. นายอนกุูล ปีดแก้ว   ผู้อ านวยการกองกลาง (กก.) 
๑๕. นางสาวพเยาว ์วงษ์ชิต   (แทน) ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.) 
๑๖. นางสาวอุไร เล็กน้อย   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
๑๗. นางสาวพรประภา สินธุนาวา  ชช.เฉพาะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑๘. นายอ าพร ณ นิโรจน ์   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
๑๙. นายสมชาย ออ่นบาง   รก.ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กปส) 
๒๐. นางสาวดรุณี มนัสวานิช  ผู้อ านวยการศูนย์ชว่ยเหลอืสังคม ๑๓๐๐ 
๒๑. นางสาวสุภัทรา แสงนาค  หน.เวรอ านวยการ ศปก.พม. (กคช.) 
๒๒. นางสาวอภิญญา ชัยติกุล  เวรรายงานสถานการณ์ ศปก.พม. (ผส.) 

ผู้เข้าร่วมการประชุม   
๒๓. นางสาววภิาภัทร์ มะลังพันธ ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สร.) 
๒๔. นายจิตติ ค าแดง   นักสังคมสงเคราะห์ 
๒๕. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ศรีดารอด  พนักงานอ านวยการ 
๒๖. นายธีรสิทธิ์ สุขเล้ียง   ผู้ช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานราชการส่วนภูมิภาค 
๒๗. นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม  เลขานุการ ศปก.พม. 
๒๘. นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว  ฝ่ายเลขานุการ ศปก.พม. 
๒๙. นายพรเลิศ  วรศะริน   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (ศทส.) 
๓๐. นายวาที เดชสาร   ฝ่ายอ านวยการ  ศปก.พม.เฉพาะประเด็น (กก.) 
๓๑. นางสายฝน พัดบึ้ง   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวนั (พส.) 
๓๒. นางสาวพัฒนา วัชรงค์   ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวนั (พก.) 
๓๓. นายวัชระชยั กลิ่นสุคนธ ์  ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวนั (ผส.) 
๓๔. นางยินดี จันทร์สุวรรณ ์  ผู้ช่วยเวรอ านวยการ ศปก.พม.ประจ าวนั (สป.) 
๓๕. นางสาวณัฐนิชา พงษธ์น ู  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๓๖. นางสาวกมลพรรณ ศักดิ์บริบรูณ ์  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๓๗. นางสาวสุณิตา เจริญพันธุ ์  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๓๘. นายวสันต ์ยาโด   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๓๙. นางสาววริศรา เขยีวรอด  เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 
๔๐. นายธนภูมิ ศรีโท   เจ้าหน้าที่ ศปก.พม. 

 
 


