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ผลการดำเนนิการตามแนวทางการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2563   

ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
1 การเผยแพร่ขอ้มูล

ต่อสาธารณะ 
- ทบทวนสารสนเทศที่จะต้อง
เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหาสาระ 
รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน และ
เหมาะสม  

1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กรทางสื่อออนไลน์ ตามคำสั่งสำนักงานที่ 38/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562  

 
คําสั่ง คทง.บรหิาร
ขอ้มูลฯ.pdf  

2. ประชุมทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามคำแนะของ ป.ป.ช. 
จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค. 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มี.ค. 2563 
และ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 2563  

บันทกึประชุมฯ ค
1_63.pdf

บันทกึประชุมฯ ค
2_63.pdf

บันทกึประชุมฯ ค
3_63.pdf  

 E7 
การเผยแพร่ผลงานหรือ

ข้อมูลที่สาธารณะชนควร

รับทราบ 
 

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในเว๊บไซต์ สปสช. เช่น  
 มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หัวข้อการนำเสนอ ให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ สปสช. ให้

ทันสมัยและเปน็ปัจจุบัน 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น 

ราคากลาง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เป็นต้น 

 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่าน เว็บบอร์ด โดยมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม และ
ผ่าน chatt bot (AI)  
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 

 เพิ่มช่องทางการการการเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ ของ  
ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางสายตา  

 พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลและการดำเนินงาน ของ สปสช. ผ่าน  
สื่อวิดีโอ สื่อวิทยุ เช่น รู้จัก สปสช. และ 1330, สิทธิหลักประกันสุขภาพ, 
สิทธิบัตรทองกับ COVID19 เป็นต้น 

 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านการพัฒนาดิจิทัล ที่เชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
เว็บไซต์ สปสช.  

 ประชาสัมพันธ์การประชุมต่าง ๆ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ FB Live 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และสรุปประเด็นคำถาม-ตอบ จากการ
ถ่ายทอดสดออนไลน์ เช่น เรื่อง “หลักเกณฑ ์เงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี 
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี 2563 ภายใต้มาตรการ
เร่งด่วนวิกฤติ COVID-19 ผู้ปว่ยสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน และแนวทางการเบิกจ่ายกรณีคดักรองความเสี่ยงสำหรับคนไทย” , 
เรื่อง “การใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้าน
ภัย โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นต้น 

2 การให้ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

-  เพิ่มการสื่อสาร/ช่องทางการเข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนางานเน้น 
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ 
อปสข. อคม.  

1. เพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม/พัฒนางาน สปสช. ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี 2563 ภายใต้
มาตรการเร่งด่วนวิกฤติ COVID-19 ในสปสช.เขต 1-13 เช่น หน่วยบริการ อปสข. 
อคม. เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น   

  
รับฟังPreboardบอร์ด
8มยิ63_ปรับยุทธ.pdf  

สรุปความกา้วหนา้รับ
ฟังเขต@24มยิ63.pdf  

E14, E11  

การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย มสี่วนร่วมพัฒนา

งาน / ปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของ จนท. 
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
2. สรุปผลและรวบรวมข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวน
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 

รายงานผลการรับฟัง
ความเห็น Hearing เขต 

-  กำหนดการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อข้อเสนอของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ดำเนินการตามข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็น ฯ ปี 2562 และรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่  
(1) URL >>  https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-
contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA== , (2) เข้าช่องทางผ่านเว็บไซต์ สปสช. 
www.nhso.go.th  เลือกเมนู ประชาชน >>รับฟังความคิดเห็น และ (3) QR Code   

ช่องทางรายงาน
ความกา้วหนา้การดําเนนิ 

3 การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ทบทวน flow การดำเนินงาน
ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง  

1. ทบทวน flow การดำเนินงานด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดกรอบการ
ปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ/ระเบียบกระทรวงการคลัง/
กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ e-
GP/SAP และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ผ่าน Lotus Note และกลุ่ม Line  

คู่มือการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบรหิารพสัดุ พ.ศ 

E12, E15  

การปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ดี

ขึ้น โปร่งใสขึ้น 
- ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
2. อบรมระบบสนับสนุนสำนกับริหารทั่วไป (การจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ Smart 
Office) ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ/ระเบียบกระทรวงการคลัง /
กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ  
e-GP/SAP เมือ่วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2563  

รายงานการอบรมฯ.
pdf  

3. สื่อสารหนังสือของกรมบัญชีกลาง พร้อมซักซ้อมความเข้าใจให้กับ ผูม้ีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกีย่วข้อง ผ่านช่องทาง Mail และกลุ่ม Line 

ตย 1 การสื่อสาร
ระเบียบฯ พสัดุ.pdf  

ตย 2 การสื่อสาร
ระเบียบฯ พสัดุ.pdf  

4. ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้อง และเป็นไปตามที่
ระเบียบกำหนด  

สรุปปรับปรุง FM.pdf

 
5. กำชับให้ผู้มหีน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มความระมัดระวัง รอบคอบ และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ. และระเบียบที่กำหนด  
6. กำกับ ติดตาม ให้แต่ละสำนัก หรือผู้รับผดิขอบแผนของแต่ละสำนัก ดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  

นส.กํากับตดิตามแผน
จัดซื้อฯ 63.pdf  
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
7. กำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง สาขาเขต และสำนักส่วนกลาง แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน 
8. กำหนดแผนอบรม หรือสอนงาน เป็นการเฉพาะ (เน้นการฝึกปฏิบัติ/การตรวจสอบ
เอกสาร) สำหรับผู้มีหน้าที่เกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกรณีมีการปรับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้อง
ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน 

4 การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

- ทบทวนกระบวนการร้องเรียน 
และ Flow การดำเนินงาน ที่
ชัดเจน   

ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การจัดการความลับ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลอง
ใช้งาน   

ทดลองใช ้จัดการเรื่อง
รอ้งเรียน (รักษาความลับ 

I30  
ความมั่นใจในการร้องเรียน

เมื่อพบการทุจริต / ไม่

สะดวกในการร้องเรียน  
 

- สื่อสารกระบวนการ สร้างความ
มั่นใจทั่วทั้งองค์กร 
 

สื่อสารการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องในองค์กร ผ่าน

ช่องทาง Mail และเสียงตามสาย  

รายละเอียดการ
สื่อสารฯ.rar  

- เพิ่มการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่อง
ไม่โปร่งใส  
 

1. สื่อสารช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนภายใน สปสช. จำนวน 7 ช่องทาง ผ่าน

ช่องทาง Mail และเสียงตามสาย 



6 
 

ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 

ช่องทางรับขอ้รอ้งเรียน
 63.jpg  

2. พัฒนาช่องทาง เพื่อแจ้งเบาะแสของการทุจริตในองคก์ร ผ่านกลุม่ Line  

“กลุ่มสับปะระดหวาน สปสช.” 

กลุ่มสับปะรดหวาน 
สปสช.jpg  

- แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจรติ/การ
ให้ข้อคิดเห็น/การให้ข้อเสนอแนะ 
โดยตรงถึง เลขาธิการ สปสช.  

เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/การใหข้้อคิดเห็น/การให้ข้อเสนอแนะ โดยตรงถึง 
เลขาธิการ สปสช. ผ่านกลุ่มไลน์โดยตรงถึง เลขาธิการ สปสช. 

5 ป้องกันการรับ
สินบน 

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน ฯ  

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 และสื่อสารเผยแพร่
ผ่าน Lotus Note และบอรด์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 และ 4 สปสช.  

ประกาศเจตจํานงฯ TH 
๖๓_สปสช.pdf  

ประกาศเจตนารมณ์ 
EN 63_สปสช.pdf  

พัฒนาให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมวัฒนธรรม “คนดี ศรี 
สปสช.” (สร้างจิตสำนึก)  
 

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องประกาศ

ความดี ผ่านLotus Note และกลุ่มไลน์ สปสช. เช่น ชื่นชมบุคลากร สปสช. เก็บ

ทรัพย์สิน/สิ่งของของผู้อื่น และได้นำมาส่งคืนผู้เจ้าของ หรือการช่วยเหลืองานองค์กร 

เป็นต้น 
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 

ชื่นชม คุณอนงค์.pdf

 
ชื่นชม คุณวันชัย.pdf

 
- สื่อสารเขม้ขน้เพื่อ “สปสช. 
โปร่งใส” 
 

1. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2563 ของ สปสช. วันที ่6 ก.พ. 2563 
และสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย และจัดนิทรรศการ “สัปดาห์ธรร
มาภิบาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต” ระหว่างวันที่ 6-14 ก.พ. 2563 

กําหนดการพธิีประกาศ
เจตนารมณ์ฯ_6กพ.doc 

คําประกาศเจตนารมณ์
ฯ_6กพ_ปรับ.docx  

ภาพประกาศ.rar

 
2. สื่อสารมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและช่อง
ทางการรับข้อร้องเรียนในองค์กร ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ และผ่านช่องทาง Mail 
และเสียงตามสาย 

                                      
ประกาศมาตรการฯ 
พ.ศ. 2562.pdf  

- ประกาศนโยบายองค์กร "No 
Gift Policy" 

เลขาธิการ สปสช. ประกาศนโยบาย "สปสช. ขอความร่วมมือในการงดรับ งดให้ 
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส 
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2563 ผ่านเว็ปไซต์ สปสช. และ
โซเชียลมีเดีย 
  

 
 

No gift policy 63.jpg
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม “สับปะรด
หวาน” (เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร) 

กำหนดดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 

- สื่อสาร ประมวลจริยธรรมของ
องค์กร 

สื่อสารประมวลจริยธรรมขององค์กร ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ และผา่นช่องทาง 
Mail และเสียงตามสาย 

ประมวลจรยิธรรมฯ 
สปสช..pdf  

 

6 ป้องกันการขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์สว่น
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- พัฒนาคู่มือการยืม คืนทรัพย์สิน
ของราชการ ให้ชัดเจน /สื่อสารให้
เข้าใจ 
 

สื่อสารแจ้งเวียนคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การเบิก ยืม และคืนครุภัณฑ์ 
สปสช. ที่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ตามหนังสือที่ สปสช.4.01/ว.001 ลว 
3 ม.ค. 2563 ผ่านช่องทาง Mail และเสียงตามสาย 

คู่มือยืมพัสดุฯ 63.rar

 

I20, I23   
ความสะดวกในการขอยืม 

ความรู้เรื่องการใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ  

 

- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตน 
 

สื่อสารประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ ผ่านช่องทาง Mail และเสียงตามสาย 

ประกาศ ปปช การ
ขัดกันระหว่างผลประโย 

รับเงนิ-3000-บาท.jpg

 

7 การตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

- ทบทวนกติกาหลักเกณฑ์ ของ 
HRM HRD  (การมอบหมายงาน 
การประเมินผลงาน การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน) 

1. ทบทวนและจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานและผลงาน
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปี พ.ศ. 2563  

I115, I113, I114     
ความเป็นธรรมของ

ผู้บังคับบัญชา ในงาน HRD 
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
 

63_ประกาศ
หลักเกณฑ์ประเมนิผลง 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร (QP-463 00-002) เพื่อปรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง   

QP-463 00-002  การ
พฒันาบุคลากร  Rev.05 

3. ปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดฝึกอบรมภายใน (WI-463 04-005) ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  

WI-463 04-005 การ
จัดอบรมภายใน.pdf  

HRM (พัฒนาคน มอบหมาย/

ประเมินผล) 

 

- สื่อสารกติกา เกณฑ์ให้เข้าใจ
ตรงกัน  
 

1. สื่อสารแจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานฯ 
ให้บุคลากร สปสช. ได้เข้าใจและรับทราบ ผ่านช่องทาง Mail  

สรุปสาระสําคัญ_
ประกาศหลักเกณฑ์ประ 

2. สื่อสารแจ้งเวียน ระเบียบปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร (QP-463 00-002) และ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดฝึกอบรมภายใน (WI-463 04-005) ผ่านช่องทาง 
Mail  

- ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกติกา หลักเกณฑ์  
 

ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกา หลักเกณฑ์ ในการประชุม
กรรมการบริหาร สปสช. 
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ลำดับ 
มาตรการ / 
แนวทาง 

กิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินการ 

ปิดจุดอ่อน/พัฒนาให้ดีขึ้น  
(จากการวิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562) 
- สำนักตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน เช่น การจ่ายเงินงบ
บริหาร งบกองทุน การบริหาร
บุคคล เป็นต้น 

สำนักตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ 
สปสช. ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อ เลขาธิการ สปสช. และคณะกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  

 

 

 
                ผู้สรุปและรวบรวม     นางสาวยศวดี โกสุมภ์ศิริ      เจ้าหน้าที่อาวุโส 

ผู้สอบทานและรายงาน   นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์     หัวหน้ากลุ่มงาน 

                                          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

                                     กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS) 

                                                                     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 


