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ผลการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2563  

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1 การเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

- ทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผย
แพร่ต่อสาธารณะ (เนื้อหาสาระ รูป
แบบ) ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม 

 E7 

การเผยแพร่ผล
งานหรือข้อมูลที่
สาธารณะชนควร
รับทราบ 

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

  

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 ครั้ง
ที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 2563  

คำส่ัง คทง.บริหาร
ข้อมูลฯ.pd f

บันทึกประชุมฯ ค
1_63.pdf

บันทึกประชุมฯ ค
2_63.pdf

บันทึกประชุมฯ ค
3_63.pdf
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- พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย

พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในเว๊บไซต์ สปสช. เช่น  

▪ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หัวข้อการนำเสนอ ให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

▪ ปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ สปสช. ให้ทัน
สมัยและเป็นปัจจุบัน 

▪ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น ราคา
กลาง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัด
จ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เป็นต้น 

▪ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่าน เว็บบอร์ด โดยมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม และผ่าน 
cha8 bot (AI)  

▪ เพิ่มช่องทางการการการเข้าถึงข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ ของ  

ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางสายตา  

▪ พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลและการดำเนินงาน ของ สปสช. ผ่าน  

สื่อวิดีโอ สื่อวิทยุ เช่น รู้จัก สปสช. และ 1330, สิทธิหลักประกันสุขภาพ, สิทธิ
บัตรทองกับ COVID19 เป็นต้น 

▪ เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ สปสช. ด้านการพัฒนาดิจิทัล ที่เชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)
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2 การให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม

-  เพิ่มการสื่อสาร/ช่องทางการเข้า
มามีส่วนร่วมพัฒนางานเน้น กลุ่ม
เป้าหมาย หน่วยบริการ อปสข. 

อคม. 

E14, E11  

การเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมพัฒนา
งาน / ปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ 

จนท.

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

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

เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น   

    

2. สรุปผลและรวบรวมข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวน
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อ
ไป 

รับฟังPreboardบอร์ด
8มิย63_ปรับยุทธ.pd f

สรุปความก้าวหน้ารับ
ฟังเขต@24มิย63.pd f

รายงานผลการรับฟัง
ความเห็น Hearing เขต 8 _ 2563.pd f
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-  กำหนดการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อข้อเสนอของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

3 การส่งเสริม
ความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

- ทบทวน flow การดำเนินงานด้าน
งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 

E12, E15  

การปรับปรุงวิธี
การและขั้นตอน
การดำเนินงาน 

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1. ทบทวน flow การดำเนินงานด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดกรอบการ
ปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ/ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฎ

ดำเนินการตามข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็น ฯ ปี 2562 และรายงานความ
ก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่  

(1) URL >>  h8ps://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
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอฯ.pd f

https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA==
http://www.nhso.go.th/
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA==
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA==
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA==
http://www.nhso.go.th/
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จัดจ้าง
- ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ

การดำเนินงาน 

ให้ดีขึ้น โปร่งใส
ขึ้น

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)พัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ/ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฎ
กระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ e-GP/SAP 

และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่าน 

Lotus Note และกลุ่ม Line  

 

2. อบรมระบบสนับสนุนสำนักบริหารทั่วไป (การจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ Smart Office) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ/ระเบียบกระทรวงการคลัง /กฎกระทรวง/

ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ  

e-GP/SAP เมื่อวันที่ 26 - 28 ก.พ. 2563  

 

3. สื่อสารหนังสือของกรมบัญชีกลาง พร้อมซักซ้อมความเข้าใจให้กับ ผู้มีหน้าที่เกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง Mail และกลุ่ม Line 

  

4. ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่

คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560.pd f

รายงานการอบรมฯ.
pd f

ตย 1 การส่ือสาร
ระเบียบฯ พัสดุ.pd f

ตย 2 การส่ือสาร
ระเบียบฯ พัสดุ.pd f
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4 การจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต

- ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ 

Flow การดำเนินงาน ที่ชัดเจน  

I30  

ความมั่นใจใน
การร้องเรียน
เมื่อพบการ
ทุจริต / ไม่
สะดวกในการ
ร้องเรียน  - สื่อสารกระบวนการ สร้างความ

มั่นใจทั่วทั้งองค์กร 

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การจัดการความลับ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลอง
ใช้งาน   

ทดลองใช้ จัดการเร่ือง
ร้องเรียน (รักษาความลับ).pd f

สื่อสารการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องในองค์กร ผ่าน
ช่องทาง Mail และเสียงตามสาย  

รายละเอียดการ
ส่ือสารฯ.rar



 7

- เพิ่มการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่อง
ไม่โปร่งใส  

- แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/การ
ให้ข้อคิดเห็น/การให้ข้อเสนอแนะ 

โดยตรงถึง เลขาธิการ สปสช. 

เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/การให้ข้อคิดเห็น/การให้ข้อเสนอแนะ โดยตรงถึง 

เลขาธิการ สปสช. ผ่านกลุ่มไลน์โดยตรงถึง เลขาธิการ สปสช.

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1. สื่อสารช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนภายใน สปสช. จำนวน 7 ช่องทาง ผ่านช่องทาง 

Mail และเสียงตามสาย 

 

2. พัฒนาช่องทาง เพื่อแจ้งเบาะแสของการทุจริตในองค์กร ผ่านกลุ่ม Line  

“กลุ่มสับปะระดหวาน สปสช.” 

ช่องทางรับข้อร้องเรียน
 63.jpg

กลุ่มสับปะรดหวาน 
สปสช.jpg
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5 ป้องกันการ
รับสินบน

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน ฯ 

พัฒนาให้ดีขึ้น

- ส่งเสริมวัฒนธรรม “คนดี ศรี 

สปสช.” (สร้างจิตสำนึก)  

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 และสื่อสารเผยแพร่ผ่าน 

Lotus Note และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 และ 4 สปสช.  

 
ประกาศเจตจำนงฯ TH 

๖๓_สปสช.pd f
ประกาศเจตนารมณ์ 
EN 63_สปสช.pd f

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องประกาศ
ความดี ผ่านLotus Note และกลุ่มไลน์ สปสช. เช่น ชื่นชมบุคลากร สปสช. เก็บ
ทรัพย์สิน/สิ่งของของผู้อื่น และได้นำมาส่งคืนผู้เจ้าของ หรือการช่วยเหลืองานองค์กร 

เป็นต้น 

 
ช่ืนชม คุณอนงค์.pd f ช่ืนชม คุณวันชัย.pd f
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- สื่อสารเข้มข้นเพื่อ “สปสช. 

โปร่งใส” 

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2563 ของ สปสช. วันที่ 6 ก.พ. 2563 

และสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย และจัดนิทรรศการ “สัปดาห์ธรรมาภิ
บาล บอกรัก สปสช. ด้วยใจสุจริต” ระหว่างวันที่ 6-14 ก.พ. 2563 

   

2. สื่อสารมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและช่อง
ทางการรับข้อร้องเรียนในองค์กร ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ และผ่านช่องทาง Mail 

และเสียงตามสาย 

                                      

กำหนดการพิธีประกาศ
เจตนารมณ์ฯ_6กพ.docx

คำประกาศเจตนารมณ์
ฯ_6กพ_ปรับ.docx

ภาพประกาศ.rar

ประกาศมาตรการฯ 
พ.ศ. 2562.pd f
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- ประกาศนโยบายองค์กร "No Gia 
Policy"

เลขาธิการ สปสช. ประกาศนโยบาย "สปสช. ขอความร่วมมือในการงดรับ งดให้ ของ
ขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2563 ผ่านเว็ปไซต์ สปสช. และโซเชียลมี
เดีย 

  

- จัดกิจกรรมกลุ่ม “สับปะรด
หวาน” (เครือข่ายป้องกันการทุจริต
ในองค์กร)

กำหนดดำเนินการในเดือนกันยายน 2563

- สื่อสาร ประมวลจริยธรรมของ
องค์กร

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

สื่อสารประมวลจริยธรรมขององค์กร ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ฯ และผ่านช่องทาง 

Mail และเสียงตามสาย 

ประมวลจริยธรรมฯ 
สปสช..pd f
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6 ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผล
ประโยชน์
ส่วนรวม

- พัฒนาคู่มือการยืม คืนทรัพย์สิน
ของราชการ ให้ชัดเจน /สื่อสารให้
เข้าใจ 

I20, I23   

ความสะดวกใน
การขอยืม 

ความรู้เรื่องการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ  

- สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน 

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

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

สื่อสารประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ ผ่านช่องทาง Mail และเสียงตามสาย 

 
ประกาศ ปปช การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ.pd f

รับเงิน-3000-บาท.jpg



 12

7 การตรวจสอบ
การใช้
ดุลยพินิจ

- ทบทวนกติกาหลักเกณฑ์ ของ 

HRM HRD  (การมอบหมายงาน 

การประเมินผลงาน การฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน) 

I115, I113, I114     
ความเป็นธรรม
ของผู้บังคับ
บัญชา ในงาน 
HRD HRM 
(พัฒนาคน 
มอบหมาย/
ประเมินผล) 

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1. ทบทวนและจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานและผลงานผู้ปฏิบัติ
งานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปี พ.ศ. 2563  

 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร (QP-463 00-002) เพื่อปรับขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง   

 

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

63_ประกาศ
หลักเกณฑ์ประเมินผลงานส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานฯ ปีงบ 63.pd f

QP-463 00-002  การ
พัฒนาบุคลากร  Rev.05.pd f

WI-463 04-005 การ
จัดอบรมภายใน.pd f
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- สื่อสารกติกา เกณฑ์ให้เข้าใจตรง
กัน  

- ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกติกา หลักเกณฑ์  

ผู้บริหารระดับสูงกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกา หลักเกณฑ์ ในการประชุม
กรรมการบริหาร สปสช.

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

สำนักตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ 

สปสช. ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อ เลขาธิการ สปสช. และคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ลำดับ
มาตรการ / 

แนวทาง
กิจกรรม

 
 

ผลการดำเนินการ

ปิดจุดอ่อน/

พัฒนาให้ดีขึ้น  

(จากการ
วิเคราะห์ผล ITA  

ปี 2562)

1. สื่อสารแจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงานส่วนงานฯ 

ให้บุคลากร สปสช. ได้เข้าใจและรับทราบ ผ่านช่องทาง Mail  

 

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

สรุปสาระสำคัญ_
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลงานส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานฯ ปีงบ 63.pd f
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                ผู้สรุปและรวบรวม     นางสาวยศวดี โกสุม
ภ์ศิริ      เจ้าหน้าที่อาวุโส

ผู้สอบทานและรายงาน   นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์     
หัวหน้ากลุ่มงาน

                                          สำนักบริหารทรัพยากร


