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ประจำป ๒๕๕๙อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



แบบเข็มเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 ลกัษณะของเคร่ืองหมายนี ้เปนรปูทรงสามเหล่ียมดอกบัว แสดงถึง ความดงีาม 
ความโดดเดน มีตราสัญลักษณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    
ซึ่งเปนเทพประชาบดีผูเปนท่ีพึ่งของประชาชนอยูกึ่งกลาง โดยมีคําอธิบายดังนี้
 ลายดอกบัว  หมายถึง  คุณงาม ความดี 
 ลวดลายไทย  หมายถึง  เอกลักษณความเปนไทย
 ใบไมเล้ือยซอนกัน  หมายถึง ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
 รูปหัวใจสองดวงทับซอนกัน หมายถึง  การปฏิบัติงานดวยใจ อดทน 
   และเสียสละเพ่ือสวนรวม
 สีสม หมายถึง  ความหวังดี ความอบอุน ความจริงใจ
 สีนํ้าเงิน หมายถึง  ความหนักแนน เขมแข็ง
 สีขาว หมายถึง  ความดีงาม ความบริสุทธิ์
 สีเหลือง หมายถึง  ความฉลาด ความรวมมือรวมใจ
 สีทอง หมายถึง ความฉลาด ความล้ําคา



เน่ืองในโอกาสพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแกอาสาสมัคร
พฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุยดเีดนพเิศษ และประกาศเกียรติคณุอาสาสมัคร 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

สาร
พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย

 เนื่องในโอกาสท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดจัด
ใหมีพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแกอาสาสมัครพัฒนาสังคม               
และความม่ันคงของมนุษยดเีดนพเิศษ และประกาศเกียรติคณุอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดี 
และขอสงความปรารถนาดีมายังผูที่ไดรับการเชิดชูเกียรติทุกทาน ณ โอกาสนี้
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดกําหนดนโยบาย           
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบนพ้ืนฐานของการนอมนํา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ซึ่งความสอดคลองกับ               
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ                          
ลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาอาสาสมัครพัฒนาสังคม                   
และความมั่นคงของมนุษย ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงฯ ครอบคลุมประชาชนทุกวัยและหลากหลายกลุม โดยเฉพาะผูที่อยูใน                 
ภาวะยากลําบากและผูเปราะบางทางสังคม จงึนับเปนพลงัสาํคญัในการรวมเสริมสราง             
ความมัน่คงของมนุษยและการพฒันาสงัคมอยางยัง่ยนื



 ในโอกาสนี ้ผมขอกราบอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และอาํนาจสิง่ศักดิส์ทิธิ
ทัง้หลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมปีกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพร 
ใหทานทั้งหลาย ประสบแตสิ่งที่เปนมงคล เจริญดวยจตุรพิธพรชัยตลอดไป

(อดุลย  แสงสิงแกว)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

พลตํารวจเอก



เนื่องในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ                                       
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
 เนื่องในโอกาสท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดจัดพิธีมอบโลประกาศ
เกยีรตคิณุ และเขม็เชิดชเูกยีรตแิก อพม. ดเีดนพเิศษ และประกาศเกยีรตคิณุ อพม. ดเีดน 
ประจําป ๒๕๕๙ ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย           
ผมขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมหีนาทีใ่นการดําเนนิงาน 
ดานการพัฒนาสงัคม ภายใตวสิยัทศัน คอื มุงสูสงัคมคณุภาพบนพืน้ฐานความรับผดิชอบ 
รวมกัน จึงไดตระหนักดีวาการจัดการปญหาสังคมน้ันตองอาศัยความรวมมือจาก            
ทกุภาคสวนกระทรวงจึงมุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูทีม่จีติอาสาเปน “อาสาสมคัร 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)” ซึ่งปจจุบันมีอยู ทั่วประเทศ           
จํานวน ๑๓๓,๒๕๓ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙) การดําเนินงานที่ผานมา
การปฏิบัติหนาที่ในบทบาท อพม. นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมหลายดาน 
เชน การจัดสวัสดิการสังคม การเฝาระวังเตือนภัยทางสังคม การใหความชวยเหลือ                
ผูประสบปญหาเบื้องตน และการประสานสงตอขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ                      
สงผลใหประชาชนทีไ่ดรบัความเดอืดรอนและมชีวีติทีย่ากลาํบากไดรบัความชวยเหลอื
ทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพชวีติท่ีด ีซึง่แสดงใหเหน็แลวในการทาํความดอีนัเปนทีป่ระจกัษ 
ผมขอช่ืนชมคุณงามความดีที่ทานทั้งหลายไดเพียรสรางสมไวใหเปนแบบอยางแก              
อนุชนรุนหลัง และเปนกําลังใจใหทานไดสรางเสริมความดีงามในการปฏิบัติหนาที่ 
“อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)” ที่ดีสืบตอไป

สาร
นายไมตรี  อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย



 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย           
ในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดโปรดดลบันดาลใหทาน
และผูมีสวนรวมในการดําเนินงานประสบความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย                 
เปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

(นายไมตรี  อินทุสุต)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะหนวยงานหลักที่มีภารกิจ                         
ดานการพัฒนาสังคม โดยการสงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการ
สังคมสงเคราะห รวมถึงใหการคุมครอง สงเสริมสิทธิ และใหบริการสวัสดิการสังคมแก
กลุมเปาหมาย  ตามภารกิจทีก่ระทรวงฯ กาํหนด โดยมุงเนนการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน 
พรอมทัง้การจดักจิกรรมตามโครงการพิเศษ เพือ่ใหกลุมเปาหมายพึง่พาตนเองและชวยเหลือ 
สังคมได ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดจัดงานพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ และประกาศเกียรติคุณ 
อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ อพม.ใหมีความพรอมในการ             
ขับเคล่ือนงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
และยกยองเชิดชูเกียรติ “อาสาสมัครพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.)” 
ที่เปนเครือขายสําคัญในการพัฒนาสังคมโดยคณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัคร
พฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยไดพจิารณาเหน็ชอบการคัดเลือก อพม. ผูทีส่มควร 
ไดรับการเชิดชูเกียรติ ประจําป ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๙๙ คน 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ คณะทํางานที่เกี่ยวของ และ             
ขอแสดงความยินดกีบัทกุทานทีไ่ดรบัรางวลัในครัง้นี ้และขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั 
พรอมท้ังสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลายท่ีทานเคารพนับถอืในสากลโลกโปรดอภิบาลประทานพร
ใหท านท้ังหลายประสบแตสรรพส่ิง มิ่งมงคล เจริญกาวหนาและสัมฤทธิผล                            
ในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายพุฒิพัฒน  เลิศเชาวสิทธิ์) 
อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ

สาร
นายพุฒิพัฒน  เลิศเชาวสิทธิ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื่องในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ          
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙



 คาํวาอาสาสมคัร (Volunteer) คอื ผูทีส่มัครใจและอาสาเขามาเพือ่ชวยเหลอื 
เยียวยา และทํางานท่ีเปนประโยชนแกประชาชนและสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล 
ปองกัน แกปญหาเพ่ือพัฒนาสังคม โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือสิ่งอ่ืนใด                
ผลตอบแทนที่อาสาสมัครไดรับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได ปฏิบัติงาน                            
ที่เปนประโยชนแกประชาชน สังคม และประเทศชาติจากการที่กรมพัฒนาสังคม                
และสวัสดิการ ไดสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง             
ของมนุษย (อพม.) เพือ่ชวยขบัเคล่ือนการดําเนนิงานดานสังคม นัน้ ถอืวาเปนส่ิงสาํคัญ
ที่จะทําใหเกิดความรวมมือระหวางเครือขายภาคประชาชนในการรวมมือกันแกไข
ปญหาสังคม เกิดกลไกการทํางานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสงผลใหประเทศชาติ                          
ไดรับการพัฒนาที่ดี
 ผมขอขอบพระคณุ และแสดงความยนิดกีบัทกุทาน ทีไ่ดรวมแรง รวมใจ และ
เสยีสละในการปฏบิตัหินาทีใ่นบทบาทของ อพม. ไดอยางมปีระสทิธภิาพ จนไดรบัการ
คัดเลือกเปนผูไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ 
ประจําป ๒๕๕๙ ทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหทาน                          
และครอบครัวมีแตความสุข ความเจริญ และขอใหทานปฏิบัติหนาที่ “อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)” ที่ดีสืบไป

(นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ)
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สาร
นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เนื่องในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ 
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙



เนื่องในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ  
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙

 ในนามของกองกจิการอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม ซึง่เปนเจาภาพหลกั
ในการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูทีม่จีติอาสาใหเปน “อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (อพม.)” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง           
ของมนุษย ที่มีความเปนมืออาชีพขอแสดงความยินดีกับ อพม. ทุกทานท่ีไดรับการ            
เชิดชูเกียรติ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ                  
ประจําป ๒๕๕๙ คร้ังนี ้งานอาสาสมัครนับเปนงานท่ีมคีณุคาตอสังคม และบุคคลท่ีเขามา 
เปนอาสาสมคัรนัน้จะตองเสียสละเวลาอนัมคีา ตลอดจนความสุขสวนตัว เพือ่ชวยเหลือ
ผูอื่นหรือทําประโยชนใหแกสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ซึ่งควรแกการยกยอง
สรรเสริญจากการที่มี อพม. เขามาชวยดําเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมนั้นนับวาเปน                  
คณุประโยชนอยางยิง่และมีความสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง พม. ในการสงเสริม
ความรวมมอื ของเครือขาย โดยเฉพาะภาคประชาชนและอาสาสมคัรทีจ่ะตองรวมมือกนั 
จดัการกบัปญหาสงัคมโดยมุงหวงัใหประเทศชาตเิกิดการพฒันาและลดความเหลือ่มลํา้
ทางสังคมไดอยางแทจริง
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ รวมทั้งผู ที่เกี่ยวของในการ                   
คัดเลือกฯ และขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้                            
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พรอมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพ                        
จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว มีแตความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง                     
และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ พรอมเปนเครือขายการทํางานดานการพัฒนาสังคม                     
ที่เขมแข็งตอไป

(นายอําพร ณ นิโรจน)
ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

สาร
นายอําพร  ณ นิโรจน
ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม



เนื่องในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเดนพิเศษ 
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙

 พีน่อง อพม.ผูมจีติอาสา ผูทีม่ใีจเปนบญุทกุทาน กอนอืน่กระผมพรอมดวยประธาน
ภาคทุกภาค ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน อพม. ดีเดน และ 
อพม. ดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙ ดวยความจริงใจอยางแทจริง
 อพม. ที่รักทุกทาน ที่มีวันน้ีไดก็เพราะความดีที่ไดชวยเหลือผูดอยโอกาส โดยที่   
ทานท้ังหลายไดแบงปน ไดประสานกับเครือขายตางๆ โดยเฉพาะการประสานกับหนวยงาน
ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อขอรับความชวยเหลือ
ทาํใหมชีวีติทีด่ ีมคีวามสขุ มโีอกาสในการพ่ึงพาตนเอง และหายจากความทกุขยาก จนในท่ีสดุ
ความดีทั้งหลายเหลาน้ีที่ทุกทานไดทํา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
จึงไดจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก อพม. ดีเด นพิเศษ                              
และประกาศเกียรติคุณ อพม. ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ใหกับทานทั้งหลาย ซึ่งนับวา                         
เปนวันรวมพลคนดีทั้งแผนดิน 
 ในนามของชมรม อพม. แหงประเทศไทย จึงขอกราบขอบพระคุณรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว)            
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายไมตรี อินทุสุต) อธิบดี               
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายพุฒิพฒัน เลศิเชาวสิทธ์ิ) ผูอาํนวยการกองกิจการอาสาสมัคร 
และภาคประชาสังคม (นายอําพร ณ นโิรจน) และหัวหนากลุมสงเสริมกจิการอาสาสมัครและ
เครอืขาย (นางณัฐชา ทาวรมย) พรอมทัง้เจาหนาท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ที่ทานทั้งหลายเห็นความสําคัญของ อพม. ซึ่งเปนผูที่มีจิตอาสา และขอขอบคุณ
พวกเรา อพม. ทกุทานทีไ่ดชวยกันทาํงานจนสาํเร็จลลุวงลงดวยดี และขออวยพรใหกบัทกุทาน 
จงมีความสุข ความเจริญ และจงรักษาความดีเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มตอไป

(นายคําผอง  ตรีราษ)
ประธานชมรม อพม.แหงประเทศไทย

สาร
นายคําผอง ตรีราษ

ประธานชมรม อพม. แหงประเทศไทย



๑๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

สารบัญ

๑๐ เชเชิดดชูชูเกเกกียียยรตรติิ อาอาสาสาสาสมสมสมัคัคัคครพรพร ัฒฒฒฒนานานาสัสสงคงคง มแมแมแมแแมแมแแแแลละละละละละละละละล ควควควควควควค ามามามามามามมมััััมััมัมัมมม่่นนนนนนคงงคงคคคค ขอขอของมงมงมงมมมงมงมงมมมนนนนนุุษยษยษย ปรปรปรประจะจะจะจําําําําปปปปปปป ๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๙๙๙๙

อาอาอาอาอาอาอาอาอาอาอาสาสาสาสาสาสาสาสาสาสาสาสสสมสมสมสมสมสมสมัคัคัคัคัคััััคครพรพรพรพรพพัฒัฒัฒัฒฒนานานานาน สัสัสัสังคงคงคงคมแมแมแมและละละละควควควความามามามมัมัมัมัมัม่่่น่น่น่น่นนคงคงคงคงคงคงขออขอขขอขอของมงมมงงงง นุนุนษยษยษยดดดดีเีีเีเีีเ ดดดดนพนพนพพนพนพพิเิิเิเิเเเศษศษศษศษศษศษศษศศษ ปปปปปปประระระระจํจํจจจาปาปาปาปาปปปป ๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒ ๕๙๕๙๕๙๕๕

สสสสสสสาารรบบัญญญญ
สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว)
สารปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(นายไมตรี  อินทุสุต)
สารอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(นายพุฒิพัฒน เลิศเชาวสิทธิ์)
สารรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ)
สารผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
(นายอําพร  ณ นิโรจน) 
สารประธานชมรม อพม. แหงประเทศไทย
(นายคําผอง  ตรีราษ) 
ประวัติ อพม.ดีเดนพิเศษ จํานวน ๑๓ คน
ประวัติ อพม.ดีเดนพิเศษ (รางวัลชมเชย) จํานวน ๙ คน
ประวัติ อพม.ดีเดน จํานวน ๗๗ คน
 - ภาคกลาง จํานวน ๒๖ คน
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๒๐ คน
 - ภาคใต จํานวน ๑๔ คน
 - ภาคเหนือ จํานวน ๑๗ คน
ภาคผนวก
 -  คําสั่งคณะกรรมการกล่ันกรองคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ
 -  คําสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนา
  สังคมและความม่ันคงของมนุษยดีเดนพิเศษ
 -  คําสั่งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ 
  และเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. ประจําป ๒๕๕๙
ผูจัดทําหนังสือเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙
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๑๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

๑๑เชเชเชเชิดิดิดดดดชูชชชชชชเกเกเกเกกกเกเเ ียียียียยยยรตรตรตรติิิิ ออาอาอาสาสาสาสมสมสมััคัคัคัคัคัคัคคคครพรพรพรพรร ัััฒัฒฒนานานานาานา ัสัสัสัสัสสสงคงคงคงคงคงคง มแมแมแมแมแมแและละละละละละละละละคคควควควควควควคคค ามามมมัมม่นนนคงคงคงงขอของงมงมมมนุนุนษยษยษย ปรประจะจําําปปป ๒๒๒๕๕๕๕๙๙

อาอาอาอาอาสาสาสาสาสาสาสาาาสมสมสมสมสมสมมสสส ัคัคัคคครพรพรพรพร ัฒัฒัฒัฒฒฒฒนานานานานานานานาาสัสัสััสัสสสสสงคงงคงคงคงคมแมแมแมแแแลละละละควคววามามามม ัมัมัมัมัมม่่น่นนนนนนคงคงคงคงคงคงขอขอขอขอขออข งมงมงมงมง นุนุนุนุษยษยษยษยดดดดีเีเีเีเดดดดนพนพนพนพิเิเิเิเศษศษศษศษษ ปปปประระระระระจํจํํจํํจํจาปาปาปาปาปปปปปาปาป ๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙

อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยดเีดนพเิศษ
ประจําป ๒๕๕๙



๑๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายนรงค  ดวงศรี
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ เมษายน ๒๕๐๓  อายุ ๕๖ ป
การศึกษา :  ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก    
อาชีพหลัก : ทําสวนและคาขาย
ที่อยู : ๑๒๗/๑ หมู ๓ ซอยวัดเอี่ยมประดิษฐ 
 ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง 
 จังหวัดนครนายก
โทรศัพท : ๐๘๑ ๔๓๐ ๕๓๖๒
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่ประสานและจัดหากายอุปกรณและรถเข็นใหกับผูพิการ             
ที่ยากจน ซอมแซมบานใหกับผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางสังคม ใหความ
รวมมือกับหนวยงานราชการ/องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ที่เขามาจัด
กิจกรรมสงเสริมดานการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน เปนแกนนํา                
ในการช้ีเปา เฝาระวงั ปญหาดานยาเสพตดิในชมุชน รวมทัง้เปนผูทีใ่หความรู 
เรื่องสิทธิประโยชนของเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูไรที่พึ่งพิง



๑๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายทองใบ  เครือคํา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔  อายุ ๕๕ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
อาชีพหลัก :  เกษตรกร/นักการเมืองทองถิ่น
ที่อยู : ๑๗๒/๒ หมูที่ ๑๑ ตําบลชอนสมบูรณ 
 อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท : ๐๘๒ ๒๓๙ ๒๔๕๓
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความโอบออมอารี โดยดําเนินโครงการ              
เตมิความรกัเตมิความหวงใยแกผูสงูอายุ จดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชมุชน ดาํเนนิการ 
เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ดําเนินการเชิงรุกดวยการสราง
ความตระหนักในปญหา และผลกระทบของปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี 
และครอบครัว ดวยการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ใหคําปรึกษา 
แนะนาํในการปองกนัและแกไขปญหาครอบครวัแตกแยก ปญหาเดก็ต้ังครรภ
กอนวัยอันควร รวมท้ังใหความรูดานสิทธิ หนาที่ กฎหมายตางๆ ที่เปน
ประโยชนแกกลุมเปาหมาย



๑๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางธัญชนก  สมนาค
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๘ เมษายน ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกริก     
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๙ หมูที่ ๒ ตําบลนราภิรมย อําเภอบางเลน 
 จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท : ๐๘๑ ๕๒๖ ๓๗๗๖
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีความต้ังใจในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูประสบ
ปญหาทางสังคม ประสานลงพื้นท่ีเยี่ยมผูพิการ ผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง                
ใหไดรบัสทิธปิระโยชน  สรางความเขาใจกบัครอบครวัผูตดิเชือ้ HIV ใหไดรบั
เบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะหในการประกอบอาชีพ รวมทั้งรวมรณรงค
ประชาสัมพันธ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ร.บ.ควบคุม
การขอทาน และ พ.ร.บ.ยุติการกระทําความรุนแรงในครอบครัวุุ



๑๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายอติพล  ดําพิลา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๗ เมษายน ๒๕๑๘  อายุ ๔๑ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการปกครองสวนทองถิ่น 
 มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาชีพหลัก : ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๑๙๕ หมูที่ ๕ ตําบลควนโพธ์ิ อําเภอเมือง 
 จังหวัดสตูล
โทรศัพท : ๐๘๑ ๒๗๖ ๗๒๘๓
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีจิตสาธารณะดวยการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนใหกําลังใจแก              
ผูปวยติดเตียง ผูพิการ และคนชรา ดําเนินการรณรงคสงเสริมความรู                
ดานตางๆ ใหกับกลุมเปาหมายโดยการใชไลน เฟสบุค สื่อวิทยุชุมชน                  
และสิ่งพิมพ เพื่อสงตอขอมูลขาวสาร ในการประสานเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางหนวยงานตางๆ ในพืน้ที ่รวมท้ังสงเสรมิความรวมมอื ระหวางทองถ่ิน 
ในการแกปญหาสังคม โดยประยุกตใชหลักศาสนาอิสลามในการชวยเหลือ 
ผูประสบปญหาความเดือดรอน



๑๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายสมศักดิ์  ขุนดําริห
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒ กุมภาพันธ ๒๕๐๖  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 
อาชีพหลัก :  ทําสวนยางพารา
ที่อยู : ๕๕/๒ หมูที่ ๓ ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ 
 จังหวัดสงขลา
โทรศัพท : ๐๘๘ ๓๙๔ ๑๓๕๔ 
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ใหคําปรึกษาผูประสบปญหาสังคมทุกประเภทและประสานสงตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ขอรบัความชวยเหลือใหแกกลุมเปาหมายทีป่ระสบ
ปญหาเดือดรอน ประสานหนวยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                     
เพือ่สงเสริมใหความรูดานอาชพีแกกลุมเปาหมาย ปลกูจติสํานกึใหประชาชน
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และใหความรู ในการเฝาระวังปองกันปญหา
ยาเสพตดิในชมุชน โดยไดรบัความรวมมอืและบรูณาการทาํงานกบัเครอืขาย
ในพื้นที่ไดเปนอยางดี



๑๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายโกศล  ชื่นบุตร
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๔  อายุ ๖๔ ป
การศึกษา :  ม.๖ โรงเรียนอาวลึก จังหวัดกระบี่ 
อาชีพหลัก :  ทําสวนปาลม
ที่อยู : ๘๗ หมูที่ ๔ ตําบลแหลมสัก อําเภออาวลึก 
 จังหวัดกระบี่
โทรศัพท : ๐๘๙ ๒๘๙ ๑๔๑๙
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ใหคําปรึกษาและลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนคนพิการ ผูสูงอายุ และนําไป                
ขึน้ทะเบียน  เพ่ือใหไดรบัสทิธิและสวัสดกิารท่ีควรได ดาํเนินการจัดกิจกรรม
และโครงการดานการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ         
ในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประสานสงตอผูประสบปญหา           
ความเดือดรอนใหไดรับการชวยเหลือ เพื่อหวังใหกลุมเปาหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  



๑๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายชัยพฤกษ  คอมคิรินทร
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๐๔  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 มหาวิทยาลัยชีวิต
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม
ที่อยู : บานสามัคคี หมูที่ ๔ ตําบลบานมวง 
 อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท : ๐๙๒ ๔๘๔ ๒๗๙๙
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทางสังคม ชวยเหลือ ประสานงาน              
ใหชมรมผูสูงอายุเปนองคกรสาธารณประโยชน ขับเคลื่อนงานกองทุน                
วันละบาท ตําบลบานมวง เปนนักวิจัยไทบานใหเกิดชมรมหมอยาพื้นบาน
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัว ดําเนินการชวยเหลือ
และประสานสงตอ เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย รณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องสิทธิและสวัสดิการตางๆ แกกลุมเปาหมาย



๑๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นายพิพัฒนพงษ  วันทา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๓  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี มหามงกุฏราชวิทยาลัย 
อาชีพหลัก :  นักการเมือง
ที่อยู : ๖๐๐ หมูที่ ๒ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง 
 จังหวัดเลย
โทรศัพท : ๐๘๑ ๐๔๗ ๓๘๘๘
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ใหคําปรึกษาแกกลุมเปาหมายท่ีประสบปญหาความเดือดรอน           
ดวยการออกเยีย่มเยยีนใหกาํลงัใจ ดาํเนินการประสาน สงตอ และเสรมิสราง
การมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในการชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอนทางสังคมใหไดรับบริการและสวัสดิการตามสิทธิ



๒๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางวิภาพร  บุญคง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๐ มกราคม ๒๕๑๐  อาย ุ๔๙ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี ม.ราชภัฎจังหวัดชัยภูมิ 
อาชีพหลัก :  รับราชการ กํานันตําบลโนนสะอาด
ที่อยู : ๓๙๙ หมูที่ ๙ บานโนนสะอาด 
 ตําบลโนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 
 จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท : ๐๘๙ ๒๘๑ ๓๓๐๓
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ใหคําแนะนํา เยี่ยมเยียน และประสานเพื่อใหความชวยเหลือ               
ผู ประสบปญหาความเดือดรอนทุกกลุ มใหเข าถึงและไดรับบริการ                            
ตามเหมาะสม จดักจิกรรมดานสงัคม เชน วนัผูสงูอาย ุกจิกรรมเยาวชนสมัพันธ 
กิจกรรมแม ลูกผูกพันภูมิคุ มกันครอบครัว ส งเสริมและสนับสนุน                         
สรางความเขมแข็งแกกลไกในการขับเคลื่อนงานกับ อพม. ทุกระดับ                 
โดยการบรูณาการกบัหนวยงานภาคเีครอืขายในพืน้ทีท่กุระดบั และรณรงค
เสียงตามสาย เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกกลุ มเปาหมาย                  
และประชาชน ไดรับรูสิทธิและบริการสวัสดิการทางสังคมเพื่อเขาถึงสิทธิการท



๒๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางมลิวรรณ  จันทรสุขสถิตย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๐  อายุ ๖๙ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
อาชีพหลัก :  นักการเมืองทองถิ่น
ที่อยู : ๓๒/๑ หมูที่ ๑ บานตําหนัก ตําบลแมเหียะ 
 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท : ๐๘๖ ๑๙๒ ๘๓๖๗
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ใหคาํปรกึษา แนะนาํ ในการขอรบัการชวยเหลอืและเปนผูประสาน
ในการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ใหคําปรึกษาในการลงทะเบียนขอรับ           
เบ้ียยงัชีพตางๆ เปนผูรวมกอต้ังกองทุนสวัสดกิารชุมชนเทศบาลเมืองแมเหียะ 
กอตั้งชมรม อพม. เพื่อให อพม.ไดรวมตัวกันบาํเพ็ญประโยชนและสงเสริม
สนับสนุนภารกจิของกระทรวง ประสานชวยเหลอืผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเอง
ไมไดรวมกับภาคีเครือขายใหเขามาดูแล ชวยเหลือผูยากจนที่ขัดสนในเรื่อง
ทุนประกอบอาชีพ ดวยการแนะนําและประสานขอรับทุนประกอบอาชีพ
จากหนวยงานในพื้นที่



๒๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางทัศนีย  วิวัฒนานนท
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๐  อายุ ๕๙ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาปที่ ๓ สถาบันการศึกษา 
 โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม
อาชีพหลัก : ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๓๕/๑ หมู ๘ ตําบลแมถอด อําเภอเถิน 
 จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : ๐๘๑ ๒๘๙ ๕๓๐๓
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย           
เพื่อประสานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการชวยเหลือ สงเสริม
ความรวมมือระหวางทองถิ่นในการแกไขปญหาสังคม จัดอบรมพัฒนา
ศกัยภาพกลุมเปาหมายเพือ่สรางความรูความเขาใจในดานการพัฒนาสังคม
และการเขาถึงสิทธิ รวมทั้งปฏิบัติงานดานการ เฝาระวังและปองกัน                    
การคามนุษย



๒๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวอุไร  ทิพยเทียม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๘  อายุ ๕๑ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จากสถานบันการศึกษานอกระบบ 
 ตําบลคุงตะเภา
อาชีพหลัก : เกษตรกร 
ที่อยู : ๑๒๙ หมู ๒ ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง 
 จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท : ๐๘๕ ๗๓๒ ๔๘๓๕
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูมีจิตอาสาดวยการประสานขอความชวยเหลือเงินสงเคราะห
ครอบครวัผูทีม่คีวามยากลาํบาก ประสานหนวยงานเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
ออกบตัรประจาํตวัคนพกิารเพือ่ใหไดรบัสทิธแิละสวสัดกิาร ประสานสงมอบ
เงินเยียวยาใหกบัผูสงูอายุทีถ่กูทอดท้ิง อบรมปลูกพชืสวนครัว สงเสริมทักษะ
การดูแล และประเมินผูพกิารและผูสงูอายุในชุมชน จดัต้ังคณะทํางานมาเร็ว 
เฝาระวังเด็กและเยาวชน ไมใหไปม่ัวสุม โดยมีหนาที่แจงขอมูลขาวสาร               
ในชุมชน และช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมตามวัยอันควร 
ประสานกบัเทศบาลในการใหความรูแกคนในชมุชนและผูดอยโอกาสใหมคีวามรู            
ในการดํารงชีวิตและการพึ่งพาตนเองในชุมชนอยางยั่งยืน



๒๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

นางพวงเพ็ญ  ถนอมวงษ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๒ เมษายน ๒๔๙๓  อายุ ๖๖ ป
การศึกษา : ป.๗  โรงเรียนวัดนํ้าเชี่ยว 
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๑๑๗/๓๘ ชุมชนมีสุวรรณ ถ.สุขุมวิท ๗๑ 
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : ๐๘๕ ๕๕๘ ๗๕๒๑
ประสบการณ : เริ่มปฏิบัติหนาที่ อพม. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประสานความรวมมือในชุมชน สํารวจ คัดกรอง กลุมเปาหมาย               
ที่ประสบปญหาความเดือดรอน โดยการสงตอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ดําเนินการใหความชวยเหลือ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเพื่อการเฝาระวัง 
ปองกัน แกไข และฟนฟูคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และพัฒนางานการจัด
สวัสดิการสังคม ดวยการบูรณาการงานดานสวัสดิการสังคมและงานดาน
สาธารณสขุเขาดวยกนั เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชนทกุกลุม รวมทัง้ 
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูและมีความเขาใจบทบาทอาสาสมัคร



๒๕

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙ ๒๕

ราราราราางวงวงวงวัลัลัลชมชมมช เชเชเชชชยยยยย ย ในในใในในใในกากากากากการครครครรคร ัดัดัดัดั เลเลเลเลือือือือื กเกเกเกเปปปปนนนน
อาอาอาอาอาอาสสสสาสาสาสาสมสมสมสมมมมัคัคัคัคคคคครรรรพรพรพรพร ัฒัฒัฒัฒฒฒัฒฒฒนานานาาสัสัสงคงงคคมแมแมและละควควคววามามามามามามามมมัมัมัมัมัมัมัน่่น่น่น่นนนคงคงคงคงคคงงขอขอขอขอขอขอข งมงมงมงมงมงมนุนุนุนุนุนุนุษยษยษยษยษยษยษ ดดดดดดดดีเีเีีเีเีเดดดดดดดนพนพนพนพนพนพน ิเิเิเิเิเศษศษศษศษศษศษศษ ปปปปปปปประระระระระระระร จํจํจํํจจจจาปาปาปาปาปาปาป ๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๕๙๙๙

เชเชเชเชิดิดิดดดดชูชชชชชชเกเกเกเกกกเกเเ ียียียียยยยรตรตรตรติิิิ ออาอาอาสาสาสาสมสมสมััคัคัคัคัคัคัคคคครพรพรพรพรร ัััฒัฒฒนานานานาานา ัสัสัสัสัสสสงคงคงคงคงคงคง มแมแมแมแมแมแและละละละละละละละละคคควควควควควควคคค ามามมมัมม่นนนคงคงคงงขอของงมงมมมนุนุนษยษยษย ปรประจะจําําปปป ๒๒๒๕๕๕๕๙๙

อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยดเีดนพเิศษ
ประจําป ๒๕๕๙ (ชมเชย)



๒๖

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสุนีย  สุขสันตสิริมา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๐  อายุ ๖๙ ป
การศึกษา : ป.๔  โรงเรียนวัดบางแพใต จ.ราชบุรี 
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๘๘/๕๙๒ ชุมชนสิวารัตน ๓ ตําบลออมนอย 
 อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท :  ๐๘๙ ๘๙๓ ๑๔๗๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ในฐานะประธาน อพม.อําเภอกระทุมแบน ไดใหการชวยเหลือ                
ผูประสบปญหาความเดอืดรอน ออกเย่ียมเยียนและมอบสิง่ของแกครอบครวั
ผูดอยโอกาส โดยรวมจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสในรูปแบบของ      
ศนูยสงเสรมิการใหและอาสาชวยเหลอืสงัคม รณรงคและเผยแพรกจิกรรมตาง ๆ  
ของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน นับวาเปนผูที่มีจิตอาสา ปฏิบัติหนาที่
ดวยความตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการชวยเหลือสังคม



๒๗

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางคํานึง  ศรีประสม 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ เมษายน ๒๕๐๖  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา :  ป.๖ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัย    
  อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
อาชีพหลัก :  ทําสวน
ที่อยู : ๓๙/๖ หมูที่ ๒ หมูบานคลองกะทา 
 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : ๐๘๗ ๑๕๐ ๒๙๒๘

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูมีจิตอาสาและทํางานอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตนแบบการทํางาน สามารถนําความรูที่ไดจากการ
ประชุม อบรมไปถายทอดใหคนในชุมชนไดนําไปปฏิบัติ ชวยแกไขปญหา             
ผูประสบปญหาความเดอืดรอน ดานสถานะบคุคล (การถกูสวมบตัรประจาํตัว 
ประชาชน) รวมท้ังสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาทางสังคม  
เพื่อประสาน สงตอ และใหความชวยเหลือเพื่อใหไดรับสวัสดิการและ                    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป



๒๘

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวมาณวิกา  รุงรัตนธวัชชัย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๒ มกราคม ๒๕๑๐  อายุ ๔๙ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี 
 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง    
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๑๘ หมูที่ ๑๐ ตําบลเจดียหัก  
 อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท : ๐๙๒ ๙๔๖ ๕๑๖๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผู อุทิศตนบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมมาตลอด                
ระยะเวลา ๑๓ ป โดยทํางานภายใตแนวคิด เขาใจ เขาถึง และพัฒนา           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด รวมท้ังจัดกิจกรรม                 
ดานการพัฒนาสังคมเพื่อการเฝาระวัง ปองกันและฟนฟูคุณภาพชีวิต                     
ที่สอดคลองกับสถานการณของพื้นที่โดยการมีสวนรวมของเครือขาย                    
จนไดรับการไวเนื้อเชื่อใจ ใหเปนคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ                
ในชุมชน



๒๙

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสุวรรณ  จินตวิเศษ 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗  อายุ ๕๒ ป
การศึกษา :  ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
อาชีพหลัก : เกษตรกร ทําสวนยางพารา 
ที่อยู : ๒๒๗ หมูที่ ๒ ตําบลเขาวิเศษ  
 อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
โทรศัพท : ๐๙๓ ๗๐๙ ๖๗๔๓ 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนคณะกรรมการ/คณะทาํงานตาง ๆ  ในชมุชน เชน คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดกิารชุมชน คณะกรรมการ กอพม. จงัหวัด ซึง่ชวยใหการทํางาน
ประสาน สงตอ และใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อชวยเหลือผูประสบปญหา             
ความเดือดรอน ทางสงัคมไดสาํเรจ็ รวมท้ังกลุมเดก็ เยาวชน ทีต่องสงตอไปยงั 
บานพักเด็กและครอบครัว ประสานทุนการศึกษา จดักิจกรรมดานการพัฒนา
สังคมใหกับเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูสูงอายุ เพื่อใหเขาถึงบริการ                   
ทางสังคม



๓๐

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายนิยม  พึ่งแยม 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๐  อายุ ๕๙ ป
การศึกษา :  กําลังศึกษาปริญญาตรี 
 ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๗๙/๑ หมู ๖ ถนนเพชรเกษม ตําบลนํ้าจืด 
 อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โทรศัพท :  ๐๖๒ ๕๔๐ ๑๘๖๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผู ที่ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงมั่น เสียสละ ทํางานที่ไดรับ             
มอบหมายจนสาํเรจ็ ดวยการใหคาํปรกึษาผูประสบปญหาสงัคมทกุประเภท
และประสานสงตอเพ่ือขอรับความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา                                  
ผูติดยาเสพติดไมใหกลับไปกระทําผิดซํ้า โดยการเย่ียมบานติดตามดูแล           
รวมทัง้ เปนผูไกลเกลีย่ ยตุคิวามรนุแรงในครอบครัว เสริมสรางการมสีวนรวม 
ทางสังคมและเครือขายดวยการสนับสนุนในการจัดใหมีพื้นที่สรางสรรค
สาํหรับเด็กและเยาวชน เพือ่เปนเวทีใหแสดงความสามารถและชวยลดปญหา
ทางสังคมได



๓๑

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายกมล  ตรองวิริยะ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ มกราคม ๒๕๐๒  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุงสง 
     จังหวัดนครศรีธรรมราช    
อาชีพหลัก : ทําสวน
ที่อยู : ๕ หมูที่ ๑ ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท : ๐๘๖ ๙๔๒ ๒๔๓๐   

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูทีต่ดิตามลงพ้ืนท่ีในการเยีย่มเยียนใหกาํลงัใจแกกลุมเปาหมาย
ที่ประสบปญหาความเดือดรอน ดูแลผูปวยทางจิตใหไดรับสวัสดิการ                 
ดวยความเต็มใจ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําการขึ้นทะเบียนคนพิการ และ
แนะนําขั้นตอนการกูเงินกองทุนผูสูงอายุ และประชาสัมพันธโครงการ           
เงินอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ เพือ่ใหกลุมเปาหมาย ไดรบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



๓๒

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายอดิเทพ  โยธิคาร
วัน/เดือน/ป เกิด : ๗ กันยายน ๒๔๘๖  อายุ ๗๓ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี    
อาชีพหลัก :  ขาราชการบํานาญ
ที่อยู : ๓๕๖ ถนนพิทักษธรรม หมูที่ ๑ 
 หมูบานสามแยก ตําบลสามแยก 
 อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : ๐๘๑ ๐๖๗ ๔๘๙๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผู ที่ปฏิบัติงานดวยความขยัน มีความเปนผู นํา และรวม                        
ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานการจัดกิจกรรม/โครงการกับหนวยงาน                    
เครือขายตาง ๆ เชน จัดตั้งกลุมพลังจิตอาสาวัดพิทักษวนาราม เพื่อทํา
กิจกรรมการจัดงานศพ จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ จัดฝกอบรมเยาวชนรุนใหม  
เพื่อเปนกําลังสําคัญของชุมชน ทําใหเปนที่ยอมรับจนไดรับตําแหนง            
เปนคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับตาง ๆ เชน คณะกรรมการ  
กอพม.จังหวัด ประธานคณะกรรมการประชาคมของเทศบาลสามแยก                                 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฯลฯ 



๓๓

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวิตรี  วงษทอง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๔  อายุ ๖๕ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม 
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๖๙ หมูที่ ๑๑ บานใหมแสงอรุณ ตําบลทาคอ 
 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : ๐๘๖ ๒๓๙ ๗๙๖๐

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่ใหความรูดานการลดความรุนแรงในครอบครัว ดานการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ดานการดูแลผูสูงอายุ สํารวจและวิเคราะหขอมูล              
สภาพปญหาผูดอยโอกาส ใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม และ
รวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ ของชุมชน เชน คณะกรรมการ 
กอพม.จังหวัด ผูนําสตรีพัฒนา คณะกรรมการพิจารณาผูสูงอายุดีเดน ฯลฯ 
ซึ่งการปฏิบัติงานทําดวยความเสียสละ ไมหวังผลตอบแทน เพียงหวังให              
ผูประสบปญหาทางสังคมไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

อ 



๓๔

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเปน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดนพิเศษ ประจําป ๒๕๕๙

เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางณัฐกาญ  ศรีนอย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๗  อายุ ๕๒ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม 
อาชีพหลัก :  เกษตรกร ทํานา
ที่อยู : ๑๔๔ หมูที่ ๓ หมูบานโคกตะเคียน 
 ตําบลโคกตะเคียน อําเภอกาบเชิง 
 จังหวัดสุรินทร
โทรศัพท : ๐๘๑ ๒๖๕ ๙๓๖๙

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่ปฏิบัติงานดานการช้ีเปา เฝาระวังและสงตอผูรับบริการ            
ไปยงัหนวยงานเครอืขายทีเ่กีย่วของ ประสานงานใหการชวยเหลอืผูประสบ
ปญหาสังคมท่ีไดรับความเดือดรอนไดทันทวงที เปนผูที่ปฏิบัติงานดวย                   
ความวิริยะอุตสาหะ มีใจใหบริการ อีกทั้งรณรงคประชาสัมพันธ ใหความรู
แกประชาชนในเร่ืองสิทธิ และสวัสดิการ ดานสังคมและงานอาสาสมัคร             
ในดานผู พิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม รู จักเรียนรู และ                      
นําประสบการณไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 



๓๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙ ๓๕เชเชเชเชิดิดิดดดดชูชชชชชชเกเกเกเกกกเกเเ ียียียียยยยรตรตรตรติิิิ ออาอาอาสาสาสาสมสมสมััคัคัคัคัคัคัคคคครพรพรพรพรร ัััฒัฒฒนานานานาานา ัสัสัสัสัสสสงคงคงคงคงคงคง มแมแมแมแมแมแและละละละละละละละละคคควควควควควควคคค ามามมมัมม่นนนคงคงคงงขอของงมงมมมนุนุนษยษยษย ปรประจะจําําปปป ๒๒๒๕๕๕๕๙๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน 
ประจําป ๒๕๕๙ ภาคกลาง



๓๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอางทอง

นายทองอยู  กองกระวี
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒ ส.ค.๒๔๘๘  อายุ ๗๒ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.  
อาชีพหลัก : รับจาง
ที่อยู : ๗๐/๑ หมูที่ ๕ บานมะขามเรียง 
 ตําบลเอกราช อําเภอปาโมก 
 จังหวัดอางทอง ๑๔๑๓๐ 
โทรศัพท : ๐๘๙ ๕๓๘ ๕๒๗๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
อาํเภอปาโมก มบีทบาทดานการดูแล ใหความชวยเหลอืผูไดรบัความเดือดรอน 
จากการกระทําความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยมีบทบาทเปนผู              
ใหคาํปรึกษาแนะนํา การประสานหนวยงานตาง ๆ  เพือ่ขอรับความชวยเหลอื 
รวมทั้งการมีบทบาทเปนผูใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกประชาชนในพื้นที่              
และการปฏิบัติหนาท่ีภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ                
เพื่อใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน



๓๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวอรรศมาพร  อรรถานิธิ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๔ ก.พ. ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี   
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๑ หมูที่ ๖ ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ 
 จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐
โทรศัพท :  ๐๙๑ ๐๓๖ ๒๔๑๙

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จงัหวดัสมทุรปราการ มบีทบาทดานการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
ที่อยู ในชุมชุม โดยการใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานหนวยงาน                          
ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการใหการชวยเหลือ พรอมทั้งใหขอมูล 
ประชาสัมพันธ สิทธิสวัสดิการ ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เพื่อบรรลุเปาหมายใหประชาชนในชุมชนมีชีวิต          
ความเปนอยูที่ดี



๓๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสิงหบุรี

นางชอบจิต  แสงวอน
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๓ ก.ย. ๒๔๙๙  อายุ ๖๐ ป
การศึกษา : ประถมศึกษาปที่ ๔
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๖๕/๑ หมูที่ ๑ ตําบลพระงาม 
 อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๑๒๐
โทรศัพท : ๐๘๔ ๘๗๖ ๒๐๗๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
อาํเภอพรหมบุร ีมบีทบาทดานการใหความชวยเหลอืบุคคลผูประสบปญหา 
ความเดือดรอนทางสังคมในชุมชน โดยใหบริการใหคําแนะนําปรึกษา                  
แกประชาชนที่ศูนย ให คําปรึกษาทางสังคมในชุมชนทางโทรศัพท                                 
ให คําแนะนําถึงสิทธิที่ประชาชนควรทราบ พรอมทั้งให คําแนะนํา                       
ประชาชนใชประโยชนจากกองทุนตางๆ ที่มีอยู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเปนอยูใหดีขึ้น



๓๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดเพชรบุรี

นายแผน  ลาภหลาย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙  อายุ ๖๐ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  สารวัตรกํานัน ตําบลเขาใหญ
ที่อยู : ๑๕๐ หมูที่ ๑๑ ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา 
 จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท : ๐๙๙ ๔๑๙ ๕๕๐๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแล ใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย            
ในชมุชน ตามภารกจิของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 
โดยการลงพ้ืนที่ใหคําแนะนําปรึกษา พรอมท้ังใหขอมูลประชาสัมพันธ             
เพือ่ใหประชาชนเขาถงึสวสัดกิารของรฐัทีม่อียู เพ่ือชวยใหประชาชนในชมุชน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดแบบปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมมือกันชวยเหลือดูแล            
ใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน



๔๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอุไร  ยิ้มโสภา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ ก.ค. ๒๕๑๐  อายุ ๔๙ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  รับจางทั่วไป
ที่อยู : ๑๖ หมูที่ ๕ ตําบลวังนอย อําเภอวังนอย 
 จังหวัดอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท : ๐๘๙ ๐๘๐ ๖๐๑๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนรองประธานคณะอนุกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยอําเภอวังนอย มีบทบาทในดานการดูแล  
กลุมเปาหมายในพื้นที่ชุมชน ใหคําปรึกษา แนะนํา แกประชาชน พรอมทั้ง
ประสานเครือขาย หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการดูแลใหความชวยเหลือ             
ผูประสบปญหาความเดอืดรอน และใหขอมลูแกประชาชน เพ่ือใหเขาถงึสทิธิ
และสวัสดิการของรัฐ สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และมีคุณภาพ              
ชีวิตที่ดีขึ้น



๔๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววรรณา  สนสํารวย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ ก.ค. ๒๕๑๐  อายุ ๔๙ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.  
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรม
ที่อยู : ๙๒ หมูที่ ๓ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท : ๐๙๐ ๔๔๓ ๖๖๐๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ตําบลยี่สาร มีบทบาทดานการดูแล ใหความชวยเหลือผูประสบปญหา             
ความเดือดรอนชมุชน โดยการใหคาํปรกึษาแนะนาํการประสานความรวมมอื 
จากสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือสรางกิจกรรมดูแล
ชวยเหลือกลุมเปาหมายในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพา
ตนเองได เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน



๔๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสมุทรสาคร

นางแกวอรุณ  หวังชูเกียรติ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ พ.ค. ๒๕๔๙  อายุ ๖๔ ป
การศึกษา : ประถมศึกษาปที่ ๔   
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๒๑๔/๓๗ หมูบานณรงคมิคร ถนนเดิมบาง 
 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท : ๐๘๐ ๔๓๐ ๘๙๘๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแลใหคําปรึกษาแกผู ประสบปญหา                
ทางสังคมในดานตาง ๆ  โดยการลงพ้ืนที่เพื่อพบปะ พูดคุย ใหความรู เพื่อให
ประชาชนที่เดือดรอนไดทราบถึงสิทธิที่ควรจะไดรับ และประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อบูรณาการใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ดําเนินการใหความชวยเหลือทุกกลุ มเปาหมายตามภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



๔๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสุพรรณบุรี

นางดวงสมร  ศรีหมากสุก
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๑ ก.ค. ๒๕๐๑  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี 
ที่อยู : ๑๔๕๖ หมูที่ ๕ ตําบลดอนเจดีย 
 อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท : ๐๙๗ ๑๙๕ ๕๗๐๑

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแล ใหความชวยเหลือผูประสบปญหา
ความเดือดรอนในชุมชน โดยการลงพ้ืนที่เพื่อสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนในชุมชน คําแนะนําปรึกษา และประสานงานกับภาคสวน                      
ที่เ ก่ียวของในการใหความชวยเหลือดูแลผู ประสบปญหาทางสังคม                    
เพ่ือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางปกติสุข



๔๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นางสาวรัชดาภร  เทศแยม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒ ก.ย. ๒๕๐๕  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๖๘ หมูที่ ๒ บานหนองบัว ตําบลกุยเหนือ 
 อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท : ๐๘๑ ๗๔๕ ๕๒๗๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง                
ของมนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีบทบาทดานการดูแลใหคําปรึกษาแก          
ผูประสบปญหาทางสงัคมในดานตาง ๆ  โดยการลงพืน้ทีใ่หคาํแนะนาํปรกึษา 
และใหกําลังใจ ประสานสงตอ บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน              
ที่เกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือผู ประสบปญหาทางสังคม โดยครอบคลุม                     
ทกุกลุมเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย



๔๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสระแกว

นางจินตนา  รุงเรืองวงศ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ ก.ค. ๒๕๐๐  อายุ ๕๙ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี 
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๙๘/๒ ข. หมูที่ ๑ ตําบลวังนํ้าเย็น 
 อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแกว
โทรศัพท : ๐๘๖ ๑๕๑ ๙๕๕๕

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูทีม่บีทบาทดานการใหคาํปรึกษาแนะนําทางดานกฎหมายและ
สิทธิตาง ๆ พรอมท้ังประสานความชวยเหลือใหแกผู ที่ตกเปนเหย่ือ            
ความรนุแรงทางเพศ จดักจิกรรมการอบรมในระดบัชมุชน เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีความรู ความเขาใจ และสรางเครือขายในการทํางาน โดยเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
เปนชุมชนที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป



๔๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดตราด

นางมารินี  วิรัญโท
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๔ ก.พ. ๒๕๐๔  อายุ ๕๕ ป
การศึกษา :  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๗   
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๑๗๕/๕ หมูที่ ๑ ตําบลแหลมงอบ 
 อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โทรศัพท : ๐๘๕ ๒๑๔ ๒๐๘๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประสบปญหา
ทางสงัคม และเสนอขอมลูของผูประสบปญหาแกสาํนกังานพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย เพือ่ขอรบัความชวยเหลอื จดักจิกรรมดานการพฒันา
สังคมเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน แกไข และฟนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน             
โดยให สอดคลองกับบริบทของชุมชน พรอมทั้งบูรณาการทํางาน                                 
กบัสวนงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ เพือ่แกไขปญหาไดอยางทนัทวงท ีและเปนการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน



๔๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดปทุมธานี

นายวิรัตน  พวงศิลป
วัน/เดือน/ป เกิด : พ.ศ. ๒๔๙๓  อายุ ๖๖ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนตน กศน.  
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๕๕ หมูที่ ๕ ตําบลบานปทุม อําเภอสามโคก 
 จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๖๐
โทรศัพท : ๐๘๑ ๘๙๙ ๘๘๙๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
อําเภอสามโคก มีบทบาทดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประสบปญหา
ทางสังคม โดยการแบงกลุมการทํางานออกเปนกลุมยอย และดําเนินการ
ประสานงานกันระหวางสวนงานยอย เพื่อบรรลุเปาประสงคการพิทักษ           
และคุมครองสิทธิของประชาชน โดยยึดหลัก ๕-๕-๓ Smart อพม. ในการ
ดาํเนนิงาน พรอมทัง้บูรณาการการทาํงานกบัภาคสวนทีเ่กีย่วของ เพือ่ชวยเหลือ 
ดแูลกลุมเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย



๔๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนนทบุรี

นางพูนสุข  ทรัพยแสง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ มี.ค. ๒๔๙๖  อายุ ๖๒ ป
การศึกษา : ปวช. 
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๒๒๒/๖๔๖ หมูที่ ๓ ตําบลพิมลราช 
 อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
โทรศัพท : ๐๘๘ ๐๙๑ ๕๒๓๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประสบปญหา
ทางสังคม และการสรรหาเงินทุนชวยเหลือดานการประกอบอาชีพ                     
และจดักจิกรรมสงเสรมิการฝกอาชพีใหแกประชาชนในชมุชน บรูณาการการทาํงาน 
กบัสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบปญหา ทัง้จัดกิจกรรม
ในชมุชน เพือ่สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธแิละสวัสดกิาร
มากขึ้น พรอมประชาสัมพันธ ใหขอมูล  ความรู และชวยเหลือประชาชน  
เขาถึงสิทธิ อันสงผลใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 



๔๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดชลบุรี

นายชัยยศ  สงขลา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๗  อายุ ๕๒ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี  
อาชีพหลัก :  ผูใหญบาน
ที่อยู : ๒๓๘/๖ หมูที่ ๑๐ ตําบลบางพระ 
 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทรศัพท : ๐๘๙ ๔๑๕ ๘๗๑๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
อําเภอศรีราชา มีบทบาทดานการใหความชวยเหลือดูแลกลุมเปาหมาย              
ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย               
โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานของสมาชิกในชุมขน และประสานการให               
ความชวยเหลือแกผูประสบปญหาทางสังคม โดยบูรณาการการดําเนินงาน
กับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม            
และทันทวงที



๕๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดชัยนาท

นางจํานงค  ภูษิต
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๘ ก.พ. ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา : ปกศ.สูง พละศึกษา
อาชีพหลัก :  คาขาย/ทํานา
ที่อยู : ๓๓ หมูที่ ๑ ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา 
 จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทรศัพท : ๐๘๙ ๘๓๙ ๐๑๗๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูทีม่บีทบาทดานการใหคาํแนะนาํปรกึษา ใหแกผูประสบปญหา
ทางสังคม ทั้งไดประสานสวนงานท่ีเก่ียวของใหเขามาชวยเหลือดูแล                   
และขอรบัการสนบัสนนุจากหลายภาคสวน เพือ่นาํมาชวยเหลอืผูประสบปญหา 
และยังเปนผูนําในชุมชนในการฝกอาชีพใหแกชาวบาน โดยการจัดอบรม          
ใหความรู เพื่อหารายไดเสริมใหแกประชาชน กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน



๕๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดกาญจนบุรี

นายฝา  ลอเจริญ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๘ พ.ค. ๒๔๙๕  อายุ ๖๓ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.  
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรม
ที่อยู : ๑๓/๒ หมูที่ ๒ อุโลกสีหมื่น อําเภอทามะกา 
 จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
โทรศัพท : ๐๙๒ ๖๔๒ ๔๙๙๙

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง                
ของมนุษย อําเภอทามะกา ที่มีบทบาทดานการดูแลชวยเหลือผูประสบ
ปญหาทางสังคม โดยใหคําปรึกษาแนะนําและประสานสงตอสวนงาน            
ทีเ่กีย่วของ เพือ่ดแูลใหความชวยเหลือไดอยางถูกตอง และทันทวงท่ี ชกัชวน 
ประชาสมัพนัธ ใหผูนาํทองถิน่ไดรูจกัและสมคัรเปนอาสาสมคัรพฒันาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษยเพิ่มข้ึน และยังไดพัฒนาตนเองโดยการ                       
เขารวมการอบรม พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูที่ไดมาดูแล
ชวยเหลือประชาชนตอไป



๕๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวกานตทิตา  สุดาเทพ 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๑ ก.พ. ๒๕๑๕  อายุ ๔๔ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
อาชีพหลัก :  นักจัดรายการวิทยุชุมชน
ที่อยู : ๖๑/๑o หมูที่ ๙ ซอย พรสวรรค ถนน ๓๓๑ 
 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว                  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท : ๐๘๑ ๑๗๕ ๕๘๘๙

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ตําบลหัวสําโรง มีบทบาทดานการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม               
โดยการประชาสัมพันธ เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของและนําสงตอไปยัง                    
ผูประสบปญหาตอไป ใหคาํปรกึษา แนะนาํ แกผูประสบปญหา และใหขอมลู 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิสวัสดิการไดอยางถูกตอง เพ่ือชีวิต         
ความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป



๕๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครนายก

นางทิพวรรณ  วองกวีวรรณ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๘ ธ.ค. ๒๔๑๖  อายุ ๔๓ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 
อาชีพหลัก : คาขาย
ที่อยู : ๓o หมูที่ ๙ ตําบล บานพราว  
 อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐
โทรศัพท : ๐๘๗ ๔๐๕ ๑๕๘๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแลผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน 
โดยไดใหความรู ขอมูลในการเขาถึงสวัสดิการของภาครัฐ ทั้งยังชวยเหลือ 
มอบสิง่ของอปุโภค บรโิภค ใหแกเดก็ขาดสารอาหารในชมุชน และบูรณาการ 
ประสานงานกับหนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของใหเขามาชวยเหลือ            
ดูแลผูประสบปญหา เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  
และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางเขมแข็งและมีความสุข



๕๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครปฐม

นายชูชีพ  นาคเรืองศรี
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๔๙๙  อายุ ๖๐ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรม
ที่อยู : ๔๑ หมูที่ ๑ ตําบลคลองโยง 
 อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 
 ๗๓๐๗๐
โทรศัพท : o๘๕ ๑๔๙ ๓๙๘o

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูมบีทบาทดานการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาในชุมชน 
โดยการใหคําแนะนําปรึกษา และประสานงานหนวยงานตาง ๆ เขามาดูแล
ชวยเหลือ และไดประชาสัมพันธความรู ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน          
ดานบรกิารสงัคมใหกลุมเปาหมาย ไดรบัทราบขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชน 
เพื่อเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตอไป



๕๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวภคพร   ศรีราเกตุ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๓๑ ส.ค. ๒๕๐๗  อายุ ๕๒ ป
การศึกษา : มศ.๓  
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๗๕/๑ หมูที่ ๗ ตําบลบานสราง  
 อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐
โทรศัพท : ๐๘๐ ๐๙๓ ๕๐๕๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแลผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน 
โดยการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน และให             
คาํแนะนําปรกึษา พรอมท้ังใหความรู ขอมลูในการเขาถงึสทิธสิวสัดิการของรัฐ 
รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือดแูล
กลุมเปาหมาย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย เพื่อใหประชาชนมีความกินดีอยูดี



๕๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดระยอง

นางวรรณภา  นามวงษ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๑ ธ.ค. ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรมและธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๓๗๒ หมูที่ ๓ ตําบลแมนํ้าคู 
 อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๑๑๔๐
โทรศัพท : o๘๑ ๗๔๔ ๑๓๔๓

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูมบีทบาทดานการดําเนินงานดานอาสาสมัคร โดยการบูรณาการ 
รวมกบัสวนงานอืน่ท่ีเกีย่วของ และรวมงานกบัประชาชนในชมุชน ไดดาํเนนิการ 
ชวยเหลือผูที่ประสบปญหาทางสังคม ทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา ประสาน             
สงตอความชวยเหลือใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และใหขอมูลความรู                
แกประชาชน ในเร่ืองของสทิธแิละสวสัดกิารทางสังคม ดาํเนนิโครงการดานการ 
จัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ          
ในชุมชน เพื่อสรางการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน



๕๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดลพบุรี

นายเสวก  เรือนจันทร
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ ก.ค. ๒๕๑๒  อายุ ๔๗ ป
การศึกษา : ปริญญาตรี 
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๙๕ หมูที่ ๖ ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ 
 จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐
โทรศัพท : ๐๘๕ ๗๓๑ ๑๖๓๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทดานการดูแลผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชน 
โดยประสานการชวยเหลือใหแกผูประสบปญหาทางสังคม จากหนวยงาน             
ทีเ่กีย่วของ และไดดาํเนนิการ จัดตั้งสวัสดิการใหกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค คาจัดการศพในพ้ืนที่ พรอมท้ังสนับสนุนสงเสริม               
การประกอบอาชีพใหแกประชาชนในสังคม เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิต                   
ไดอยางเขมแข็ง



๕๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสระบุรี

นางสาวชูศรี  ยอดแกว
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ ก.ย. ๒๔๙๘  อายุ ๖๑ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 
ที่อยู : ๑๒ หมูที่ ๙ บานโคกกลาง อําเภอหนองแค 
 จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๕๐
โทรศัพท : o๙๐ ๓๑๐ ๖๐๐๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูมีบทบาทดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประสบปญหา           
ทางสังคม โดยการใหขอมูล ความรูเกี่ยวการเขาถึงสิทธิ สวัสดิการของ             
ภาครัฐ พรอมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ 
กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม จดักจิกรรมดานการสงเสรมิอาชพีในชมุชน 
เพื่อใหสามารถพ่ึงพาตนเองได มีรายไดในการเล้ียงดูตนเองและครอบครัว                    
เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน



๕๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวพอเพียง  อมาตยมนตรี
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ ก.ค. ๒๕๑๒  อายุ ๔๗ ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
อาชีพหลัก :  ทําสวนและลูกจางรัฐ
ที่อยู : ๑๔/๑๒ หมูที่ ๑ หมูบานบานทับชาง  
 ถนนจันทบุรี-สระแกว ตําบลทับชาง 
 อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท : ๐๘๔ ๗๗๘ ๔๑๒๙

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เป  นผู  ที่ มี บทบาทด  านการพัฒนาสั งคม  โ ดยการดู แล                                              
ใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จัดทําโครงการทําความดีถวายพอหลวง                     
ดวยการสรางบานใหคนพิการ และยังเปนผูประสานงานกับอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลตาง ๆ ภายในอําเภอสอยดาว 
และประสานความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือ                   
ผูประสบปญหาทางสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง             
ปกติสุข



๖๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดราชบุรี

นายอิทธิพล  อันดี
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ ก.ค. ๒๕๑๒  อายุ ๔๗ ป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรมและธุรกิจ
ที่อยู : ๒๑๗ หมูที่ ๓ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผ้ึง 
 จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐
โทรศัพท : ๐๘๙ ๘๒๗ ๒๓๖๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เป นผู ที่มีบทบาทดานการให การช วยเหลือกลุ มเป าหมาย                  
ตามภารกิจของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                  
โดยประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และขอความรวมมือ             
จากประชาชนท่ัวไป ในการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม               
รวมท้ังใหขอมูล ความรู เพื่อใหประชาชนเขาถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ                 
และผูประสบปญหาไดรับการเยียวยา ดูแล แกไข จากสวนงานที่เกี่ยวของ 
และสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข และมีความมั่นคง



๖๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
กรุงเทพมหานคร

นางสาวดวงกมล  สวลีตีเมืองซาย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๒ ส.ค. ๒๕๐๕  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย   
อาชีพหลัก :  ผูจัดการบริษัทเอกชน
ที่อยู : ๑/๘๐๖ การเคหะรามคําแหง
 ซอยรามคําแหง ๑๙๐/๒ แขวงมีนบุรี 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท : ๐๘๑ ๖๓๒ ๐๖๕๙

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนคณะกรรมการสงเสริมงานอาสาสมัครพฒันาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  มีบทบาทด านการดูแล                                    
ใหการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมในชุมชนโดยการลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลกลุมเปาหมาย ใหคําแนะนําปรึกษา สรางความรู ความเขาใจ                      
โดยการใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม พรอมทั้งประสาน             
ความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของ และใหการชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรม             
ทางดานสวัสดิการสังคมท่ีดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม                
และความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจ                         
ในสวัสดิการทางสังคมมากยิ่งขึ้น                  



๖๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙๖๒ เชเชิดดชูชูเกเกกียียยรตรติิ อาอาสาสาสาสมสมสมัคัคัคครพรพร ัฒัฒฒฒนานานาสัสสงคงคง มแมแมแมแแมแมแแแแลละละละละละละละละล ควควควควควควค ามามามามามามมมัััมััมัมัมม่่นนนนนนคงงคงคงคค ขอขอของมงมงมงมมมงมงมงมงมมนนนนนุุษยษยษย ปรปรปรประจะจะจะจําําําําปปปปปปป ๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๙๙๙๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน 
ประจําป ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



๖๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสุรินทร  งามขํา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒  อายุ ๔๗ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก : ผูจัดการรานแมโจคันทรี       
ที่อยู : ๑๔๘ หมูที่ ๑๐ บานเกษตรสมบูรณ 
 ตําบลนากอก อําเภอนิคมคําสรอย 
 จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท : ๐๘๔ ๘๓๐ ๗๒๑๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอนคิมคาํสรอย เปนผูอทุศิตนทาํงานอาสาสมคัร
ชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอนโดยเฉพาะกลุมคนดอยโอกาส              
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และลดการพึ่งพา
 - มีความสามารถในการประสานงานและเปนผูนําดานการพัฒนา
สังคม ในพื้นที่โดยการทํางานที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน
 - ดําเนินการคนหาปญหาของชุมชน โดยการสํารวจจัดเก็บขอมูล
ซึง่ทาํใหหมูบานมกีารคนพบปญหาดานสงัคมอยางทนัทวงทแีละมกีารจดัทาํ
แผนเพือ่แกไขปญหาสงัคมหลายรปูแบบ เชน โครงการผูสงูอายใุสใจสขุภาพ 
เปนตน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดมุกดาหาร



๖๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางไกรษร  วงศสุรินทร 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๖  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน
อาชีพหลัก :  ทํานา
ที่อยู : ๙ หมูที่ ๑๓ บานปาจิก ตําบลแคน  
 อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท : ๐๖๑ ๐๒๘ ๔๕๕๓

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอวาปปทมุ เปนบคุคลท่ีมบีทบาทดานอาสาสมคัร 
พัฒนาสังคม ที่ดูแล ชวยเหลือคนพิการในพ้ืนที่ ใหไดรับความชวยเหลือ        
ตามสิทธิ และการไดรบัสวัสดิการตาง ๆ  รวมท้ังการปฏิบตัหินาท่ีแกนนํา อพม. 
ที่มีบทบาทในการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อแกไขปญหา 
และทํางานรวมกันดานสังคม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ              
โดยเฉพาะการเขารับการอบรมจากหนวยงานและ องคกรตาง ๆ สามารถ
ถายทอดความรูทีไ่ดรบัจากการอบรมแกผูเก่ียวของเพ่ือการแกไขและพัฒนา
สังคมอยางยั่งยืน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดมหาสารคาม



๖๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายบุญมี  สีสด
วัน/เดือน/ป เกิด : ๕ มกราคม ๒๔๘๙  อายุ ๗๐ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีพหลัก :  ทํานา
ที่อยู : ๔๐ หมูที่ ๑๐ ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว 
 จังหวัดยโสธร
โทรศัพท : ๐๘๑ ๐๖๗ ๔๘๙๘

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว เปนแกนนํา อพม. ที่มี
บทบาทดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาแกผูประสบปญหาตาง ๆ ใหสามารถ
เขาใจ เขาถึงแหลงสวัสดิการสังคม 
 - เปนแกนนําดานการรณรงคเพื่อปองกันปญหายาเสพติดของ
ชุมชน เนนการทํางานเชิงบูรณาการ และการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มี
บทบาทในการรวมแกไขปญหาของชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดยโสธร



๖๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางอรุณ  ออนประทุม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๓๐ มกราคม ๒๕๐๙  อายุ ๕๐ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๒๙๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลแกงสนามนาง
 อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท : ๐๘๓ ๗๙๔ ๕๘๕๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อําเภอแกงสนามนาง เปนแกนนํา อพม. ที่มีบาท
ดานการชวยเหลอื ผูตดิเชือ้ และผูปวยเอดสใหมกีาํลงัใจ มคีวามรูในการดูแล
ตนเอง และเขาถึงแหลงสวัสดิการ รวมทั้งการชวยเหลือกลุมเปาหมายอื่น ๆ  
ที่ประสบปญหาความเดือดรอน 
 - มีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีสอดคลองกับสถานการณ
ในพื้นท่ี โดยดําเนินการดานการปองกัน แกไขปญหา และฟนฟูคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ผานการดําเนนิงานโครงการหลายประเภท เนนการทํางาน
อยางมีสวนรวมทุกระดับ จนเปนที่ยอมรับของชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครราชสีมา



๖๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายชาญชัย  ชิตรัตน
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐  อายุ ๕๙ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรม
ที่อยู : ๓๑ หมูที่ ๕ ตําบลหันโจด 
 อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท : ๐๘๗ ๒๓๗ ๑๕๒๐

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอหนองสองหองเปนแกนนาํ อพม. ทีม่บีทบาท
ดานการปองกันปญหา การเฝาระวังทางสังคม และการฟนฟูคุณภาพชีวิต
ของผูดอยโอกาสในชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีบทบาทในการ
สรางความเทาเทียมใหกบัคนทุกกลุม และสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางมีระบบโดยเนนการเปล่ียนแปลง
ในทุกมิติ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดขอนแกน



๖๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางใบ  ฮาดดา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๕ พ.ค. ๒๕๑๒ อายุ ๔๗ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๔๙ หมูที่ ๑๐ บานมงคลพัฒนา 
 ตําบลหนองทุม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. ตําบลหนองทุม อําเภอเซกา เปน อพม. ที่มีบทบาท
ดานการชวยเหลือสังคม การเยี่ยมผู ประสบความเดือดรอนในชุมชน                
ดาํเนนิการประสานสงตอกลุมผูดอยโอกาสไปยังหนวยงานตาง ๆ  เพือ่ขอรบั
ความชวยเหลือ ใหไดรับสิทธิและสวัสดิการตามความเหมาะสม เปนบุคคล
ที่มีความขยันหม่ันเพียรใฝรูอยูเสมอ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดบึงกาฬ



๖๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายนิราช  สืบมา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๑  อาย ุ๓๗ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 
อาชีพหลัก :  พนง.ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่อยู : ๑๒ หมูที่ ๗ บานคําบอน ตําบลกลางหม่ืน 
 อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
โทรศัพท : ๐๘๗ ๙๕๐ ๕๒๑๕

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. จงัหวัดกาฬสินธุ เปน อพม. ทีม่บีทบาทการเปนผูนาํ
ดานตาง ๆ  ดาํเนนิการชวยเหลอืผูประสบปญหาในพ้ืนทีท่กุกลุมใหเขาถึงสทิธิ
และสวัสดิการท่ีควรไดรับ ปฏิบัติหนาที่เฝาระวังปญหาทางสังคม โดยการ
ประสานงานกับเครือขายที่เกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาของชุมชน 
นอกจากนี้ ยังเปนผูรณรงคดานการใชศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับ อพม. 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน เชน การขับรองเพลงอีแซว หมอลํา  
ซึ่งทําใหมีผูรูจัก อพม. ของจังหวัดกาฬสินธุมากขึ้น

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดกาฬสินธุ



๗๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางบานเย็น  วงเวียน
วัน/เดือน/ป เกิด : ๕ มีนาคม ๒๕๐๔  อายุ ๕๕ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๓๑๑ หมูที่ ๑ บานหนองอม ตําบลหนองอม 
 อําเภอทุงศรีดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท : ๐๘๙ ๖๒๗ ๔๙๐๙

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอทุงศรดีม เปน อพม. ทีม่บีทบาทโดดเดนเรือ่ง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประสบปญหาทางสังคม รวมทั้งปญหาสวนตัว 
เพือ่ใหคนในชมุชนไดมชีวีติทีเ่ปนสขุ มกีาํลงัใจ อกีทัง้ยงัมบีทบาทในการเปน
ผูใหขอมูลขาวสารตาง ๆ เชน สิทธิการประกอบอาชีพ แหลงงาน ฯลฯ             
เปนผูประสานสงตอหนวยงานตาง ๆ  ในการขอรับความชวยเหลือ และ            
รวมจัดทําแผนพัฒนารวมกับเครือขายในพื้นที่

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอุบลราชธานี



๗๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางวนิรัตน  ตรีพงษ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๕  อายุ ๔๔ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๕๗ หมูที่ ๑๑ บานตําแย ตําบลดงลาน 
 อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โทรศัพท : ๐๘๕ ๗๕๐ ๑๘๖๓

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ที่มีบทบาทในการชวยเหลือกลุมคนพิการ ผูสูงอายุ             
ในการขึ้นทะเบียนรับสิทธิและการเขาถึงกองทุน รวมทั้งเปนผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาปญหาทางสังคม การรณรงคเพ่ือยุติปญหาในพ้ืนที่ นอกจากน้ี                   
ยังเปนผูที่สนใจศึกษาหาความรูอยู ตลอดเวลา โดยการเขารวมประชุม               
อบรม ศึกษาคนควาดวยตนเอง และไดนําความรู ประสบการณถายทอด           
ใหแกประชาชนในหมูบานอยางสมํ่าเสมอ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดรอยเอ็ด



๗๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายดํารงค  กุลบุตร 
วัน/เดือน/ป เกิด : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๔๘ หมูที่ ๒๐ ตําบลกระสัง 
 อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท : ๐๘๓ ๓๘๕ ๙๖๕๙

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ตําบลกระสัง ที่มีบทบาทการชวยเหลือผูประสบปญหา
สังคมตาง ๆ ใหไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสม โดยการประสานสงตอ 
หนวยงานที่เก่ียวของ เปนผูถายทอดความรูแกคนในชุมชนเพื่อใหเกิดการ
พฒันา เปนผูทีป่ระพฤตตินเปนแบบอยางทีด่ ีจนเปนท่ียอมรบั และมจีติอาสา 
ทาํงานชวยเหลือชมุชน ไดรบัความไววางใจใหไดรบับทบาทหรือหนาทีส่าํคญั
ในการจัดงานของชุมชน รวมถึงชุมชนอ่ืน ตลอดจนหนวยงานและ                     
องคกรตาง ๆ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดบุรีรัมย



๗๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายอํานาจ  เจริญอินทร
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๖ เม.ย. ๒๕๑๖  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๘๓ หมูที่ ๑ ตําบลรองจิก 
 อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โทรศัพท : ๐๘๙ ๘๖๑ ๗๒๘๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนประธาน อพม. จังหวัด ที่มีบทบาทในการใหคําแนะนํา                   
ชวยเหลือแกผูประสบปญหาสังคมทุกกลุมเปาหมาย อาทิ เงินสงเคราะห 
กองทุนสวัสดิการชุมชน เบ้ียยังชีพ เปนตน นอกจากน้ี ยังเปนแกนนํา                    
ยังกิจกรรมทางสังคม และสงเสริมการรวมกลุมของจิตอาสาในพื้นที่ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง พรอมบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดเลย



๗๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางคําชม  แสงศักดิ์ชัย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๒  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  ตัดเย็บเสื้อผา
ที่อยู : ๔๙ หมูที่ ๖ ตําบลบานเหลา 
 อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท : ๐๘๖ ๒๓๘ ๑๙๑๑ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม. อําเภอเจริญศิลป ที่มีบทบาทเปนแกนนําชวยเหลือ            
ผู ประสบปญหาสังคมใหได รับความชวยเหลือตามความเหมาะสม                         
พรอมดําเนินการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายเพื่อทราบสถานการณปญหา          
ในชุมชน จัดทําแผนปองกัน ฟนฟู และแกไขของชุมชมชนที่ตรงกับปญหา 
เปนแกนนาํทีไ่ดรบัการยอมรับในจงัหวดั เปนผูประพฤตตินเปนแบบอยางทีด่ี

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสกลนคร



๗๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางประกาย  สิงหคํา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๘  อายุ ๕๑ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๙๐ หมูที่ ๔ บานบักดองตะวันออก 
 ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ 
 จังหวัดศรีษะเกษ
โทรศัพท : ๐๙๕ ๙๒๙ ๓๒๐๕

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อําเภอขุนหาญเปน อพม. ที่มีบทบาทดําเนินการ
เรือ่งสวสัดกิารชมุชน การฟนฟคูณุภาพชวีติใหกบัคนในชมุชนทีป่ระสบ ปญหา 
เดอืดรอนทุกกลุมเปาหมาย มบีทบาทในการประสานสงตอหนวยงานตาง ๆ  
เพื่อขอรับความชวยเหลือ เปนผูเสียสละ แรงกาย มีจิตอาสา นอกจากน้ี            
ยังเสียสละทรัพยสวนตัวในการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมอยูเสมอ                 
จนไดรับการยอมรับยกยองเชิดชูจากชุมชน และหนวยงานองคกรตาง ๆ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดศรีษะเกษ



๗๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางกรงทอง  ธรรมรงค
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๑  อายุ ๔๘ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๖ หมูที่ ๑๐ ตําบลโคกสูง 
 อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โทรศัพท : ๐๘๕ ๗๓๙ ๓๔๒๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. ตาํบลโคกสงู เปน อพม. ทีม่บีทบาทในการเฝาระวงั
ปญหาทางสังคมรวมกบั อพม. และผูเกีย่วของในพืน้ท่ี ดาํเนนิการชวยเหลือ 
ผูดอยโอกาสตาง ๆ  ใหไดรบัสวัสดิการอยางทั่วถึง เปนแกนนําในการสงเสริม
ความรูที่มีประโยชนแกชุมชนและการจัดทําแผนพัฒนาของชุมชนรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครพนม



๗๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายบุญสง  ศรียางคุย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๗ กันยายน ๒๕๙๕  อายุ ๖๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๒๕๙ หมูที่ ๑ บานนาพู ตําบลนาพู 
 อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท : ๐๙๒ ๓๙๘ ๔๓๒๐

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อําเภอเพ็ญ มีบทบาทเปนผูนําทางสังคมในการ            
ขับเคลื่อนงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการรณรงคตอตานยาเสพติด
ในชุมชน การประสานของบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการจากหนวยงาน               
ทีเ่ก่ียวของ การชวยเหลอืกลุมเปาหมายทีเ่ดอืดรอนในพืน้ทีจ่นเปนทีย่อมรบั
ของคนในชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอุดรธานี



๗๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางเช่ือง  คําสุภาพ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๔๙๖  อายุ ๖๓ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๒๔ หมูที่ ๓ หมูบานบานหนองลูกชาง 
 ตําบลบานขาม อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท : ๐๔๔ ๘๗๕ ๐๒๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อําเภอจตุรัส เปนผูอุทิศตนชวยเหลือผูดอยโอกาส 
เปนผูมีบทบาทในกิจกรรมทางสังคมในทองถ่ิน การสงเสริมดานศาสนา 
วัฒนธรรม และงานสวสัดกิารชุมชนตาง ๆ  นอมนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาเปนแนวทางการดําเนนิชวีติ เพือ่ใหคนในชมุชนมีความเปนอยูที่ดี 
เปนบุคคลที่ไมเก่ียวของกับอบายมุข ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดชัยภูมิ



๗๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายณรงค  จินดาวงศ
วัน/เดือน/ป เกิด : พ.ศ. ๒๔๗๘  อายุ ๘๑ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๔๗ หมูที่ ๔ ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ 
 จังหวัดสุรินทร
โทรศัพท : ๐๘๙ ๘๖๔ ๖๕๘๘

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอสงัขะ มบีทบาทในการชวยเหลือคนในชมุชน
ทีป่ระสบปญหาเดอืดรอน โดยการใหคาํแนะนาํปรกึษา การประสานหนวยงาน 
เพื่อขอรับความชวยเหลือ เปนแกนนําของผูสูงอายุโดยการสงเสริมความรู
เรื่องสิทธิตาง ๆ รวมท้ังการดูแลสุขภาพท่ีถูกสุขลักษณะ ผลงานเดน คือ          
เปนผูริเริ่มกอตั้งชมรม อพม. อําเภอสังขะ เพื่อดูแลสมาชิกดานสวัสดิการ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสุรินทร



๘๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาคร  บรรพตพิทักษ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๔   อายุ ๔๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๖๐ หมูที่ ๖ ตําบลโพนทอง 
 อําเภอเสนานิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
โทรศัพท : ๐๙๕ ๖๐๑ ๗๖๔๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน กอพม. ตาํบลโพนทอง มบีทบาทในการจัดทาํสถานการณ
กลุมเปาหมาย ในชุมชน โดยการสํารวจจัดเก็บขอมูลดานตาง ๆ  ดําเนินการ
สงเสริมใหประชาชนไดมสีทิธแิละไดรบัสวัสดกิารตามประเภทของกลุมเปาหมาย 
ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูประสบปญหาและประสานสงตอในการขอรับ            
ความชวยเหลอื รวมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับสถานการณ
ของชุมชน บทบาทสําคญัอกีดานหน่ึงคอืการเปนผูนาํทีเ่ปนทางการและผูนาํ
ธรรมชาติ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอํานาจเจริญ



๘๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายอภินันท  อุตมะ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๙  อายุ ๕๐ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๑๘ หมูที่ ๘ ตําบลบานหมอ 
 อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท : ๐๘๖ ๘๕๒ ๘๒๐๔ 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อาํเภอศรเีชยีงใหม มบีทบาทในการทาํงานชวยเหลอื
สงัคมแกกลุมผูดอยโอกาสในชมุชน โดยมบีทบาทการเปนผูใหคาํปรกึษาแนะนาํ
ปญหาตาง ๆ   ชี้ชองทางการเขาถึงสวัสดิการชุมชน การจดทะเบียนผูสูงอายุ
และคนพิการเพื่อรับสิทธิตาง ๆ และประสานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ            
ที่ผานมา ไดดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือกลุมคนพิการหลายราย โดยการ
สนบัสนนุใหผูพกิารในชมุชนไดรบัการฟนฟอูาชพี การซอมแซมบานคนพิการ 
เปนตน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดหนองคาย



๘๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสํารอง  เสมไธสง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๙ ตุลาคม ๒๔๘๐  อายุ ๗๙ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๒๒๔ หมูที่ ๙ ตําบลดงสวรรค 
 อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
โทรศัพท : ๐๘๓ ๒๘๓ ๓๓๐๙

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ตาํบลดงสวรรค ทีม่บีทบาทในการนําความรูทีไ่ดรบัจาก
การอบรมดานสังคมไปใหคําแนะนําแกประชาชนในชุมชนท่ีประสบปญหา
ความเดือดรอน ใหสามารถใชชวีติไดอยางเหมาะสม และดําเนนิการประสาน
เครอืขายตาง ๆ  เพือ่ขอรบัการชวยเหลอื เปนบคุคลทีม่คีวามขยันหมัน่เพยีร 
ใฝรูอยูเสมอ อุทิศตนใหกับสังคม ตลอดระยะเวลาที่เปนอาสาสมัคร ปรากฎ
ผลงานเปนทีป่ระจกัษจนไดรบัการยอมรบั  นบัถอื ศรทัธา และความไววางใจ  

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดหนองบัวลําภู



๘๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙ ๘๓เชเชเชเชิดิดิดดดดชูชชชชชชเกเกเกเกกกเกเเ ียียียียยยยรตรตรตรติิิิ ออาอาอาสาสาสาสมสมสมััคัคัคัคัคัคัคคคครพรพรพรพรร ัััฒัฒฒนานานานาานา ัสัสัสัสัสสสงคงคงคงคงคงคง มแมแมแมแมแมแและละละละละละละละละคคควควควควควควคคค ามามมมัมม่นนนคงคงคงงขอของงมงมมมนุนุนษยษยษย ปรประจะจําําปปป ๒๒๒๕๕๕๕๙๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน 
ประจําป ๒๕๕๙ ภาคใต



๘๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางฝูงเจา  จรุงเกียรติขจร  
วัน/เดือน/ป เกิด : ตุลาคม ๒๕o๔  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๔๕ หมูที่ ๒ ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง 
 จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
โทรศัพท : o๘๗ ๘๘๓ ๓๒๕๕

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูทีม่คีวามมุงมัน่ ตัง้ใจทาํงาน ใหความชวยเหลอืผูประสบปญหา                 
ความเดอืดรอน ลงพืน้ท่ีเยีย่มผูประสบปญหาทางสงัคมในชมุชนอยางสมํา่เสมอ 
เชน ผูสูงอายุขาดผูดูแล ผูสูงอายุปวยติดเตียง เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ           
เด็กที่มีพัฒนาการชา รวมทั้งประสานสงตอขอมูลผูประสบปญหา ไปยัง       
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการชวยเหลือ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพังงา



๘๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางมารีหยํา  ใบหมาดปนจอ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕o๗  อายุ ๕๑ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  นักการเมืองทองถิ่น
ที่อยู : ๑๖๒ หมูที่ ๖ หมูบานปนจอร ตําบลยานซ่ือ  
 อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ๙๑๑๖๐
โทรศัพท : o๘๙ ๘๗๘ ๓๕๕๗

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสาธารณะ โดยการออกเย่ียมเยียนครอบครัว          
ผูดอยโอกาส เชน ผูประสบปญหาครอบครัวแตกแยก ผูสงูอาย ุผูปวยติดเตียง 
คนพิการ ผูประสบภัยพิบัติ เปนตน การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิ                  
ที่พึงไดรับ รวมท้ังไดประสานความรวมมือหนวยงานตาง ๆ เพื่อการสงตอ
และชวยเหลือผูดอยโอกาสใหเขาถึงสิทธิสวัสดิการ อาทิ ซอมแซมบาน              
ผูยากไร คนพิการ นอกจากนี้ ยังเปนแกนหลักรวมจัดกิจกรรมดานการ
ปองกันแกไขปญหาสังคมอยางตอเนื่อง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสตูล



๘๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางนูเหราะ  กาเหย็ม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ กุมภาพันธ  ๒๔๙๘  อายุ ๖๑ ป
การศึกษา :  อนุปริญญา
อาชีพหลัก :  ทําสวน
ที่อยู : ๒๖๘ หมูที่ ๕ ถนนกาญจนวนิช ตําบลพังลา  
 อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๙๐๑๗๐
โทรศัพท : o๘๕ ๔๗๕ o๕๑๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาผู ประสบปญหาทางสังคม                 
ทุกประเภท และประสานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานการพัฒนาสังคมและชองทางการเขาถึงสิทธิสวัสดิการสังคม          
แกประชาชนและผูประสบปญหาในชุมชน รวมทั้งเปนวิทยากรใหความรู            
ในเรือ่งบทบาทหนาทีอ่าสาสมคัร และบรูณาการการทาํงานรวมกบัเครอืขาย
ในพื้นที่ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสงขลา



๘๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวอาริณี  วายะโยะ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗  อายุ ๔๑ ป
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาชีพหลัก :  ลูกจางชั่วคราว
ที่อยู : ๙๒ หมูที่ ๒ ตําบลปากู อําเภอทุงยางแดง
 จังหวัดปตตานี ๙๔๑๔๐
โทรศัพท : o๗๓ ๓๓๓ ๗๖๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติภารกิจในการสํารวจขอมูลกลุมผูดอยโอกาส ลงพ้ืนท่ีเยี่ยม           
ผูยากไร ดอยโอกาส ผูสูงอายุติดเตียง ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหกําลังใจแก 
ผูติดเชื้อเฮชไอวี ใหความชวยเหลือกลุ มผู พิการใหไดขึ้นทะเบียนและ                          
มีบัตรประจําตัวคนพิการ ทําใหไดรับสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได นอกจากนี้
ยังเชื่อมประสานความชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐกับผูประสบปญหา
ความเดือดรอน จนไดรบัการยอมรับในความเสียสละ อทุศิตนโดยไมเหน็แก
ความเหน่ือยยาก มีความเปนผูนําและมีความรับผิดชอบสูง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดปตตานี



๘๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางฟองจันทร  พันแพง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑o  อายุ ๔๘ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี 
 สถาบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๐ หมูที่ ๖ ตําบลละอุนใต อําเภอละอุน 
 จังหวัดระนอง ๘๕๑๓๐

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผู ที่มีจิตใจเมตตา พรอมใหการชวยเหลือผู อยู ในภาวะ                  
ยากลําบาก โดยเปนผู ประสานสงตอความชวยเหลือไปยังหนวยงาน                      
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ แกไขปญหาเฉพาะหนา และปญหา                 
ทางสังคม นอกจากน้ี ยังใหคําแนะนําแกผูที่เคยกระทําผิดไมใหกลับไป
กระทําผิดซํ้า แนะนําเด็ก เยาวชนใหหางไกลจากยาเสพติด และมีบทบาท
ในการรณรงคปองกันการทุจริต

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดระนอง



๘๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวแวอิสกานารียะ  มะสาแล
วัน/เดือน/ป เกิด : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  อายุ ๓๙ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
อาชีพหลัก :  รับจางทั่วไป
ที่อยู : ๑๔๔ หมู ๒ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง 
 จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท : o๘๙ ๘๖๕ ๒๘๑o

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอน โดยเฉพาะ
ปญหาผูที่เจ็บปวย ลงพื้นที่สํารวจขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส          
สตรีหมาย และประสานสงตอขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนแกนนํา
ในการรวมกลุ มจัดตั้งเครือขายผู มีจิตอาสาเพื่อแกปญหาสังคม จัดต้ัง                
กลุ มอาชีพคนพิการและผู สูงอายุใหสามารถประกอบอาชีพ มีรายได                   
และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนราธิวาส



๙๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางกัญญาพัชร  ทองพิทักษ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๓  อายุ ๔๖ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน 
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๙ หมูที่ ๓ บานไสจีนติก ตําบลบางดวน  
 อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐
โทรศัพท : o๙๓ ๗o๙ ๖๗๔๓

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือผูอยูในภาวะยากลําบาก ใหคําปรึกษา            
ดานสทิธปิระโยชนแกคนพกิารดานกายอปุกรณ ใหคาํแนะนาํชวยเหลอืเดก็
ทีถ่กูทอดทิง้ เดก็ถกูทํารายรางกายและจิตใจ จดัหาแหลงทนุใหแกเด็กเรียนด ี               
แตฐานะยากจน ประสานสงตอหนวยงานเพือ่ขอรบัเงนิสงเคราะหแกผูพกิาร 
คนยากจน ผูดอยโอกาส และผูทีป่ระสบปญหาทางสังคม เปนผูเช่ือมประสาน
เครือขายดานตาง ๆ เชน เครือขายคนรักสุขภาพดวยสมุนไพร เครือขาย               
การทําอาชีพเสริม เครือขายการสรางความเขมแข็งชุมชน เพื่อรวมพัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและเอื้ออาทร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดตรัง



๙๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสุรัตน  สมเนียม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ มิถุนายน ๒๕o๙  อายุ ๕๐ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี 
อาชีพหลัก :  ทําสวน
ที่อยู : ๔๓/๒ หมูที่ ๑๑ ตําบลเขาไชยราช 
 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๑๐
โทรศัพท : o๙๓ ๗๙๔ ๔๖o๗

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานดานการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน เปนแกนหลัก
ในการจัดการสวัสดิการชุมชน เปนผูประสานจัดหาเงินทุนสําหรับกองทุน
สวัสดิการชมุชน ใหคาํแนะนาํชวยเหลอืผูพกิารในการทาํบตัรประจาํตวัคนพกิาร 
ประสานงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ในการ
ชวยเหลือผู ด อยโอกาส คนพิการ ผู สูงอายุ เด็กและเยาวชน และ
ประชาสัมพันธรณรงคใหความรูขอมูลขาวสารแกประชาชนดานการพัฒนา
สังคมและการเขาถึงสิทธิ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดชุมพร



๙๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางมีนา  อยูคง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๖ กันยายน ๒๕oo  อายุ ๕๘ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๘๔/๓ หมูที่ ๓ ถนนริมหาด ตําบลกมลา 
 อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐
โทรศัพท : o๘๑ ๗๔๗ ๒๑๗๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีความเสียสละใหความชวยเหลือแกผูพิการ ผูดอยโอกาส
ในพืน้ที ่สงเสรมิสนับสนุนใหผูสงูอายุมอีาชีพ มรีายได สามารถพึง่พาตนเองได 
จัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายเพื่อรณรงคใหความรูแกผูสูงอายุ ผูพิการ        
ผูดอยโอกาส ในเร่ืองสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ประสานขอรับเงิน
สงเคราะหครอบครัวและเงินสงเคราะหผูสูงอายุที่อยูในสภาวะยากลําบาก 
นอกจากนี้ ไดกอตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลกลุมเปาหมายท่ีเปน
สมาชิกและไมใชสมาชิกของกองทุน ตามสโลแกนท่ีวา “ใหอยางมีคุณคา         
รบัอยางมีศกัดิศ์รี” และรณรงคใหผูมจีติอาสาในพืน้ทีเ่ขามาเปนอาสาสมคัร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดภูเก็ต



๙๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสมบูรณ  ภิญญาคง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙o  อายุ ๖๙ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อาชีพหลัก :  ทําสวน
ที่อยู : ๘๙ หมูที่ ๕ ตําบลมะลวน
 อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท : o๘๖ ๙๕๑ ๙๖o๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 สงเสรมิการรวมกลุมผูมจีติอาสาเพ่ือปองกนัและแกไขปญหาสังคม 
จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธปองกันแกไขปญหายาเสพติด เอดส            
การต้ังครรภในวัยเด็ก การกระทําผดิซ้ําของผูพนโทษ ใหการคุมครองผูถกูกระทํา 
ความรุนแรงในครอบครัว และสนับสนุนสงเสริมใหมีการรวมกลุม องคกร            
ในชุมชน เพื่อจัดตั้งหรือขึ้นทะเบียนเปนองคกรสาธารณะประโยชน 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสุราษฎรธานี



๙๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสรวงสุดา  ชีพเจริญวงศ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๔ สิงหาคม ๒๔o๔  อายุ ๕๕ ป
การศึกษา :  กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  
อาชีพหลัก :  พนักงานโรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบ่ี
ที่อยู : ๗๓ หมูที่ ๗ ตําบลเหนือคลอง
 อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท : o๘๗ ๘๘๔ o๙๙๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 อุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูอยูในภาวะยากลําบาก 
ลงพื้นที่ออกเย่ียมผูที่ประสบปญหาในชุมชน ทั้งกลุมเด็ก เยาวชน สตรี                             
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง ผูไดรับผลกระทบจากเอดส โดยรวมกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหกําลังใจ คําแนะนําในเบื้องตน และชองทาง              
การเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจนเปนผู ประสานจัดหา                         
ทุนประกอบอาชีพใหแกคนพิการและผูสูงอายุ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดกระบี่



๙๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางจรูญลักษณ  รุงทวีชัย
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๕  อายุ ๕๔ ป
การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาชีพหลัก :  ทําสวน
ที่อยู : ๕ หมูที่ ๕ หมูบานไสออ ตําบลบานพราว 
 อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐
โทรศัพท : o๘๒ ๒๘๖ ๑๔๔๙

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูอยูในภาวะยากลําบากดวยความเสียสละ 
มุงมั่น ใหคําแนะนําปรึกษาปญหาดานครอบครัว ใหคําแนะนําปรึกษา                 
แกผูประสบปญหาทางสังคม อาทิ ผูพิการ ผูถูกคุมประพฤติ ในการเขาถึง
แหล งบริการและสวัสดิการสังคมต าง  ๆ  เช น  การข้ึนทะเบียน                                          
และทําบัตรประจําตัวคนพิการ เบ้ียยังชีพ นอกจากนี้ ยังเปนแกนนํา                   
รวมจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กีฬาสีตานภัยยาเสพติด

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพัทลุง



๙๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวหนิรอฮานี  หนิจิบุลัด
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๕  อายุ ๓๒ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๖๗/๒ หมูที ่๒ หมูบานบเูกะ ตาํบลบาโงยซแิน
 อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐
โทรศัพท : o๘๗ ๙๖๓ ๙๙๒๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ดาํเนินการชวยเหลอืผูอยูในภาวะยากลาํบาก ใหคาํปรึกษาเกีย่วกบั
การจดทะเบียนผูพิการ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด การกูเงินเพื่อประกอบอาชีพของผูสูงอายุและผูพิการ สงเสริม
การประกอบอาชีพกลุมสตรีเพื่อเสริมรายไดในครอบครัว ประสานงาน                
ในการดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ และการจัดสวัสดิการชุมชน รณรงคใหความรู
เกี่ยวกับกระบวนการคามนุษย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดยะลา

น



๙๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางแสงเดือน  กาญจนอุดม
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๒ มกราคม ๒๕๑๑  อายุ ๔๘ ป
การศึกษา :  ปริญญาโท 
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๘๑/๒ หมูที่ ๔ ตําบลบานเกาะ 
 อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘๐๓๒๐
โทรศัพท : o๘๗ ๘๙๖ ๓๙๖๗

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ เพื่อชวยเหลือผูที่อยูในภาวะ
ยากลําบาก รวมแกปญหาการวางงานในชุมชน โดยสงเสริมใหทกุครอบครัว           
มีงานทําและอาชีพเสริม ใหการชวยเหลือครอบครัวยากจนและผูสูงอายุ                   
ทีถ่กูทอดทิง้ ใหคาํแนะนาํการดแูลผูปวยตดิเตยีง เปนแกนนาํรวมจดักจิกรรม
ครอบครัวสัมพนัธและคายยาเสพตดิแกกลุมเยาวชนรวมกบัสาธารณสขุอาํเภอ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครศรีธรรมราช



๙๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙๙๘ เชเชิดดชูชูเกเกกียียยรตรติิ อาอาสาสาสาสมสมสมัคัคัคครพรพร ัฒัฒฒฒนานานาสัสสงคงคง มแมแมแมแแมแมแแแแลละละละละละละละละล ควควควควควควค ามามามามามามมมัััมััมัมัมม่่นนนนนนคงงคงคงคค ขอขอของมงมงมงมมมงมงมงมงมมนนนนนุุษยษยษย ปรปรปรประจะจะจะจําําําําปปปปปปป ๒๒๒๒๒๒๒๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๙๙๙๙

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน 
ประจําป ๒๕๕๙ ภาคเหนือ



๙๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายฤทธิ์  รูปใหญ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๕ เมษายน ๒๔๙๙  อายุ ๖๐ ป
การศึกษา :  ประถมศึกษาปที่ ๔
อาชีพหลัก :  ธุรกิจสวนตัว
ที่อยู : ๕๘/๒ ถนนกําแพงเมือง ตําบลเวียงเหนือ 
 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : ๐๘๖ ๙๑๑ ๖๕๕๓

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในชุมชน โดยเปนผูริเริ่มต้ังทีมงานลงพื้นท่ี
สํารวจขอมูลปญหาความเดือดรอนของกลุมเปาหมายในชุมชน เพื่อให              
การชวยเหลือเบ้ืองตน และประสาน สงตอ กลุมเปาหมายท่ีไดรบัผลกระทบ
ทางสังคมใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเขามาใหการชวยเหลือ การให              
ความสําคัญกับการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหกลุมเปาหมายไดรับรูถึงสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานทางสงัคม รวมถงึการสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพใหกบั
กลุมเปาหมายสามารถพึ่งพาตนเองได

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดลําปาง



๑๐๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายบรรหาร  วิสิทธิ์
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕  อายุ ๔๔ ป
การศึกษา :  ประถมศึกษาปที่ ๔
อาชีพหลัก : ทําการเกษตร
ที่อยู : ๑๒๑/๑ หมูที ่๑ ตาํบลดงขวาง 
 อาํเภอหนองขาหยาง จงัหวดัอทุยัธานี
โทรศัพท : ๐๘๙ ๙๘๑ ๖๖๖๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย             
ดวยความเสียสละ มุงมัน่ ตัง้ใจท่ีจะชวยเหลือกลุมเปาหมายใหไดรบัการดูแล 
บรรเทาความเดือดรอน ใหคําปรึกษา แนะนําสิทธิสวัสดิการตามระเบียบ 
สํารวจขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อพิจารณาการชวยเหลือและติดตามผลการชวยเหลือ เพื่อประเมิน
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของผูประสบปญหาทางสังคม 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอุทัยธานี



๑๐๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสนั่น  สิงหลอ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑มกราคม ๒๕๐๒  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา :  ประถมศึกษาปที่ ๔
อาชีพหลัก :  ทําการเกษตร
ที่อยู : ๖/๒ หมูที่ ๕ หมูบานวัดกลางสุริยวงศ 
 ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา 
 จังหวัดพิษณุโลก ๘๐๓๒๐
โทรศัพท : ๐๘๙ ๖๔๓ ๘๕๔๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย                
ในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาตามสภาพปญหาความเดือดรอน ปฏิบัติ
หนาทีด่วยความเปนธรรม เคารพศักดิศ์รคีวามเปนมนษุย โดยไมเลอืกปฏบิตัิ 
มจีติมุงบรกิารประชาชนดวยความเตม็ใจ เสยีสละ ซือ่สตัย สจุรติ บรูณาการ
กับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการชวยเหลือผูประสบปญหา ทางสังคม 
ใหความรู คําปรึกษา แนะนํา ดานการพัฒนาสังคมและการฟนฟูคุณภาพ
ชีวิตแกกลุมเปาหมายในชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพิษณุโลก



๑๐๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายมรกต  ชมภูวัง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๘ ตุลาคม ๒๕๐๘  อายุ ๕๑ ป
การศึกษา :  อนุปริญญา
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๒๗๘/๒ หมูที ่๒ ตาํบลแมคาํมี 
 อาํเภอหนอมวงไข จงัหวดัแพร
โทรศัพท : ๐๘๒ ๔๘๓ ๓๗๗๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม. อําเภอหนองมวงไข มีบทบาทในการประสาน             
เครือขายตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาเดือดรอนในพ้ืนท่ีทุกกลุม             
และมีบทบาทในการเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาตาง ๆ ซึ่งทําใหคนในชุมชน
มชีวีติความเปนอยูทีด่ ีจากการปฏบิตัหินาท่ีอยางมากมายทาํใหไดรบัรางวลั              
และประกาศเกียรติคุณจากหลายหนวยงาน 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดแพร



๑๐๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางจิตติมาภรณ  คงสุวรรณ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ มกราคม ๒๕๑๕  อายุ ๔๔ ป
การศึกษา :  ปวช.
อาชีพหลัก :  รับจางทั่วไป
ที่อยู : ๓๓/๑ หมูที่ ๓ บานวนาหลวง ตําบลถํ้าลอด 
 อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
โทรศัพท : ๐๙๐ ๓๒๓ ๖๓๖๔

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ประธาน อพม.อําเภอปางมะผา มีบทบาทดานอาสาสมัครพัฒนา
สังคมท่ีดูแล ชวยเหลือผูประสบปญหาเดือดรอน โดยเฉพาะกลุมคนยากจน
ที่ประสบปญหาดานอัคคีภัย ผูไมมีสาถานะทางทะเบียนราษฎร และกลุม             
ผูติดเช้ือ โดยการประสานสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและอบรมเพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจเร่ือง สิทธิสวัสดิการท่ีควรไดรับ เพื่อใหประชาชน                    
เขาถึงสิทธิ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดแมฮองสอน



๑๐๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางชรีพร  ยอดฟา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗  อายุ ๕๒ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๙๓ หมูที ่๘ ตาํบลแมใส อาํเภอเมือง 
 จงัหวดัพะเยา
โทรศัพท : ๐๘๓ ๐๑๙ ๒๘๒๖

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ที่มีบทบาทในการประสานชวยเหลือกลุมคนพิการ              
และผูประสบปญหากลุมอื่น ๆ ใหเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ และมีบทบาท
ในการเปนผู ใหคําแนะนําปรึกษาตาง ๆ ซึ่งทําใหคนในชุมชนมีชีวิต                    
ความเปนอยูทีด่ ีรวมทัง้การปฏบิตัหินาท่ีวทิยากรเพือ่เสรมิสรางความเขาใจ
ในการปองกันปญหาสังคมของชุมชน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพะเยา



๑๐๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางนงคนุช  แสงลภ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๖  อายุ ๕๓ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๑๓ หมูที่ ๑ ตําบลวังกรด 
 อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท : ๐๘๙ ๘๘๘ ๙๔๕๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ที่มีบทบาทดานอาสาสมัครพัฒนาสังคมในเร่ือง           
การเฝาระวงัปญหาทางสงัคม การสาํรวจจดัทําสถานการณกลุมเปาหมายตาง ๆ 
ปฏิบัติหน าที่ผู  ไกล  เกลี่ยกรณีเกิดข อพิพาทในพื้น ท่ี การเผยแพร 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอคนในชุมชน รวมทั้ง                  
มีบทบาทในดานการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อแกไขปญหา
ทางสังคม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดพิจิตร



๑๐๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางขวัญใจ  ชัยประเดิมศักดิ์
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๓  อายุ ๖๕ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  ขาราชการการเมืองทองถิ่น
ที่อยู : ๖๒ หมูที๒่ บานปามวง ตาํบลปามะมวง 
 อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก
โทรศัพท : ๐๘๗ ๒๑๒ ๕๑๑๓

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม. ที่มีบทบาทสําคัญใน เรื่อง การเฝาระวัง และปองกัน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปฏิบัติหนาท่ีการเปนคณะกรรมการ             
ไกลเกล่ียกรณีพิพาทในพื้นที่ บทบาทสาํคญั คอื การแกไขปญหาเด็กนกัเรียน
มั่วสุม ซึ่งไดดําเนินการประสานหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งผูปกครองเด็ก                  
เพื่ อร  วม กันแก  ไขป ญหาดังกล  าว  นอกจาก น้ี  ยั งปฏิบัติหน  าที่                                              
ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชน               
ไดรับประโยชนและความชวยเหลือดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดตาก



๑๐๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวสําลี  กลมขุนทด
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๘  อายุ ๕๑ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาปที่ ๖
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๑๑๑/๑ หมูที่ ๒ บานเขาดิน ตําบลวังนํ้าลัด 
 อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค
โทรศัพท : ๐๘๗ ๖๐๖ ๒๔๔๑

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปน อพม.ทีม่บีทบาทสาํคญัดานการชวยเหลอื คุมครองสวสัดภิาพ
แกเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดทําโครงการเพื่อแกไขปญหา              
ทางสังคมตาง ๆ และการสงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน                      
เพื่ อ ให คนในชุมชนได  รับประโยชน   ปฏิบัติ งานภายใต แนวคิด                                            
หลักเศรษฐกิจพอพียง ซึ่งสงผลใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนครสวรรค



๑๐๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายชาญชัย  นวคุณานนท
วัน/เดือน/ป เกิด : ๙ ธันวาคม ๒๔๙๓  อายุ ๖๕ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนตน
อาชีพหลัก :  ทําการเกษตร/ ทีมบริหารทองถิ่น
ที่อยู : ๔/๔ หมูที ่๓ หมูบานฮองแลง 
 ถนนรมิปง-ปาเหว็ ตาํบลรมิปง 
 อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู
โทรศัพท : ๐๕๓ ๕๐๐ ๔๒๒ / ๐๘๖ ๕๕๙ ๗๘๓๗

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ไดรบัการคดัเลอืกเปนประธาน อพม.ตาํบล และเปนกรรมการเครอืขาย 
อพม. อําเภอเมือง เปนผูประสานงานกับ อพม.ในชุมชนตาง ๆ สรุปปญหา
การชวยเหลอืและประสาน สงตอไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของ ใหความสําคญั
การพฒันาสงัคมดานตาง ๆ  อาท ิเสนอโครงการพาลกูหลานเขาวดัวนัอาทติย
ทุกป เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสังคม เสนอโครงการขอสนับสนุน
งบประมาณจาก พมจ .  และเทศบาล เพื่อจัดสวัสดิการทุกระดับ                                
แบบมีสวนรวม

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดลําพูน



๑๐๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายวิโรจน  ตะนา
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๐  อายุ ๔๙ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
ที่อยู : ๙๑  หมูที่ ๑ บานหลักหม่ืน ตําบลนาทะนุง 
 อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน
โทรศัพท : ๐๘๖ ๙๒๔ ๗๕๗๖

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ใหคําปรึกษาปญหาทางสังคม ประสานการชวยเหลือผูประสบ
ปญหาความเดือดรอน ใหบริการและดําเนินงานเพ่ือพิทักษคุมครองสิทธิ          
กลุมเปาหมาย สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และจัดกิจกรรม            
ดานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน 
แกไข และฟนฟคูณุภาพชีวติตามสถานการณของแตละพ้ืนที ่และการเผยแพร 
ประชาสมัพนัธ จดัการรณรงค ใหความรูขอมลูขาวสารดานการพฒันาสงัคม 
และสงเสริมการเขาถึงสิทธิของประชาชนกลุ มเปาหมายตามภารกิจ                  
ของกระทรวง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดนาน



๑๑๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวรัชฎาพร  ทองธรรมชาติ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๙ กันยายน ๒๕๑๔  อายุ ๔๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  รับจาง
ที่อยู : ๕๙ หมูที ่๓ หมูบานปากคลองใต 
 ตาํบลนครชมุ อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร
โทรศัพท : ๐๘๑ ๐๔๓ ๕๐๓๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย            
ดวยความเสยีสละตลอดระยะเวลาทีไ่ดปฏบิตัหินาทีเ่ปน อพม. ใหคาํปรกึษา
แนะนาํผูประสบความเดือดรอนตอทุกกลุมเปาหมาย ดาํเนนิการจัดโครงการ
ดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาทิ การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพ
สานสัมพันธ สายใยรักผูพิการ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสุขภาพดี 
ชีวิตสดใส โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี         
ในครอบครัว เปนตน

รร

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดกําแพงเพชร



๑๑๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางเรวดี  กลํ่าศิริ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๖ กันยายน ๒๕๐๓  อายุ ๕๖ ป
การศึกษา :  ป.กศ.สูง
อาชีพหลัก :  คาขาย
ที่อยู : ๓๕/๑๒๙ ชุมชนเจริญธรรม ถนนพาดวารี 
 ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท : ๐๘๕ ๕๔๒ ๖๕๔๕

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 ปฏิบัติงานการชวยเหลือสังคมดานการแกไขปญหาเด็กยากจน              
ในชุมชนแออดัในเขตเทศบาลเมอืง โดยการสาํรวจ จดัทาํทะเบยีนเด็กยากจน 
เพื่อประสานกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
ใหการชวยเหลอืดานเงนิสงเคราะหครอบครวั ประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ในดานสขุภาพ และการศกึษาใหแกเดก็ยากจน พรอมดาํเนนิการตดิตามผล
หลังจากไดรับความชวยเหลืออยางตอเนื่อง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดอุตรดิตถ



๑๑๒ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสิงหคํา  ไชยวัง
วัน/เดือน/ป เกิด : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๓  อายุ ๕๖ ป
การศึกษา :  ปริญญาตรี
อาชีพหลัก :  เกษตรกรรม
ที่อยู : ๑๐ หมูที ่๑๒ บานดอยใต ตาํบลปาตุม 
 อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม
โทรศัพท : ๐๘๖ ๙๑๖ ๔๖๗๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม.ทีม่บีทบาทสําคญัดานการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส
ที่ประสบปญหาดานกฎหมาย และการเขาถึงสวัสดิการตาง ๆ โดยการ
ประสานงานกับสาํนกังาน พมจ. ในการขอรับความชวยเหลือ ประชาสัมพนัธ
ข อมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมดวยการบูรณาการ                       
กับหนวยงานที่เก่ียวของทําใหชุมชนเกิดความสามัคคีปรองดอง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงใหม



๑๑๓เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสมชาย  พุมธนวัฒน
วัน/เดือน/ป เกิด : ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๒  อายุ ๕๗ ป
การศึกษา :  ปริญญาโท
อาชีพหลัก :  ผูใหญบาน
ที่อยู : ๑๖๑/๓ หมูที่ ๑๒ ตําบลบานกลวย 
 อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท : ๐๘๖ ๗๓๘ ๒๑๑๑

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปนผูใหคาํปรกึษาแก อพม.ในพืน้ที ่เกีย่วกบัแนวทางการดําเนนิการ 
ชวยเหลอืผูประสบปญหาทางสงัคม ตลอดจนใหคาํแนะนาํแกผูประสบปญหา
ทางสังคม ในการเขาถึงแหลงความชวยเหลือตาง ๆ และรวมจัดเก็บขอมูล 
ผูประสบปญหาทางสังคมในพื้นที่เพื่อประสาน สงตอ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการพิจารณาใหการชวยเหลือตามสภาพปญหาและความตองการ                   
รวมถึงการประชาสัมพนัธเผยแพรขอมลูสทิธสิวสัดกิารเขาถึงสทิธขิัน้พ้ืนฐาน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดสุโขทัย



๑๑๔ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นางใฝ  ธรรมศักดิ์
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑ เมษายน ๒๔๙๓  อายุ ๖๖ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาปที่ ๖
อาชีพหลัก :  แมบาน
ที่อยู : ๘๗ หมูที ่๖ ตาํบลปาแดด อาํเภอปาแดด 
 จงัหวดัเชยีงราย
โทรศัพท : ๐๘๗ ๑๙๐ ๔๘๖๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 เปน อพม.ที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการสํารวจ จัดทําสถานการณ
กลุมเปาหมายตาง ๆ  การชวยเหลือผูดอยโอกาส โดยการใหคาํแนะนําปรึกษา 
และติดตามเยี่ยมบ าน ดําเนินการประสานหนวยงานที่ เกี่ยวข อง                                  
เพื่อใหผูประสบปญหาเดือดรอนไดรับการชวยเหลือตามเหมาะสม อีกทั้ง             
ยงัมกีารปฏบิตัหินาทีด่านการประชาสมัพนัธขอมลูขาวสาร และจดักจิกรรม             
เพื่อพัฒนาสังคมดวยการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงราย



๑๑๕เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

นายสิงหล  มะลิ
วัน/เดือน/ป เกิด : ๑๓ มิถุนายน ๒๔๙๕  อายุ ๖๔ ป
การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพหลัก :  เกษตรกร
ที่อยู : ๘๑ หมูที่ ๙ ตําบลสระกรวด 
 อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
โทรศัพท : ๐๘๑ ๕๘๔ ๘๐๖๒

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
 เปน อพม.ที่มีบทบาทสําคัญดานการประสานงานกับเครือขาย             
ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําใหแกผูประสบปญหาเดือดรอน โดยเฉพาะ  
กลุมคนพิการ ใหมีกําลังใจ  มีความรูในการดูแลตนเอง โดยไมเปนภาระ         
ของครอบครัว นอกจากนี้ ยังเปนผูประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ                
ใหกับประชาชนในพื้นที่อยางท่ัวถึงดวยการใชเสียงตามสาย และการออก
เยี่ยมเยียนใหกําลังใจ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จังหวัดเพชรบูรณ



๑๑๖ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙



๑๑๗เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙



๑๑๘ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙



๑๑๙เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙



๑๒๐ เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙



ที่ปรึกษา
 ๑. นายพุฒิพัฒน  เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 ๒.  นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 ๓.  นายอําพร  ณ นิโรจน ผูอํานวยการกองกิจการอาสาสมัคร
   และภาคประชาสังคม

ผูจัดทํา
 ๑. นางณัฐชา  ทาวรมย หัวหนากลุมสงเสริมกิจการอาสาสมัคร
   และเครือขาย
 ๒. นางสาวศรัณยา  เพชรโชติ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
 ๓. นางสาวทิพวรรณ  วีระกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
 ๔.  นางสาวสุพัตรา  ตะกรุดทอง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
 ๕.  นางสาวอลิษา  ปรีดาศักดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 ๖.  นางสาวภัทรภร  ผลฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร
 ๗.  นางสาวพนดิา  สาระคง นักพัฒนาสังคม

๑๒๑เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป ๒๕๕๙

ผูจดัทาํหนงัสอืเชดิชเูกยีรตอิาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย 
ประจําป ๒๕๕๙



พิมพที่
โรงพิมพเทพเพ็ญวานิสย

โทร. ๐ ๒๔๕๕ ๙๔๖๘-๗๐  โทรสาร ๐ ๒๔๕๕ ๙๔๗๒
E-mail : tpv.printing2@gmail.com



เชิดชูเกียรติ
ประจำป ๒๕๕๙
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กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)
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๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๙๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๑๖๘โทรศัพท ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๙๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๑๖๘
http://www.dsdw.go.thhttp://www.dsdw.go.th

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)
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