
กลุ่มงาน ผู้รายงาน โทร.

1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง จ านวนประชาชนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน                     
 สูตรค านวณ = (A/B) x 100 40.03 ร้อยละ

พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

นางพิชิดา ตัญญบุตร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

06 1545 2597

A = จ านวนประชาชนท่ีมีรายช่ือคู่กับหมอประจ าตัว 3 คน

   312,471 ราย

B = จ านวนประชากรท้ังหมด
(แหล่งข้อมูลประชากรส านักบริหารงานทะเบียน ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

780,625 ราย

2.สมุนไพร กัญชา กัญชง ร้อยละ 3 1. จังหวัดมีรายงานการก าหนดและการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
ยาแผนปัจจุบัน โดย 1 รายการ คือ ฟ้าทะลายโจรในการรักษา
โควิด-19 : ทุกจังหวัด

1.22 ร้อยละ

นางวิภาวี สุวรรณธร 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ

08 1774 5084

2. มีข้อมูลเกษตรกรท่ีปลูกสมุนไพรเป้าหมายท่ีได้มาตรฐาน 
GAP ในจังหวัดเมืองสมุนไพร : จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี

3. ก าหนดและมีแผนการรับซ้ือสมุนไพรเป้าหมายท่ีจะท า
เกษตรพันธสัญญาจากพ้ืนท่ีโดยรอบ เพ่ือเข้าสู่โรงงาน 

WHO-GMP ในจังหวัดเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี

หมายเหตุ 

    1.เมืองสมุนไพร หมายถึง เมืองท่ีถ่ายทอดมาตรการและ

แผนงานจากแผนปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 

2560-2565 (แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2565) ลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคโดย

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นทางกลาง

ทางและปลายทาง ท้ังน้ีอาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนงานพัฒนาเมือง

สมุนไพรเมืองสมุนไพร มีจ านวนท้ังส้ิน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรีนครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี 

มหาสารคาม สกลนครอุดรธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี 

และสงขลา

   2.จังหวัดในเขตสุขภาพ หมายถึง จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก

จังหวัดเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด

   3.ยาสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาแผนโบราณ ยาพัฒนา

จากสมุนไพร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และ/หรือ ยาปรุงเฉพาะราย

   4. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการจ่าย

ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

จ านวนประชากรของจังหวัด (Type1+3) จ านวน 
657,576 คน จ านวนท่ีมีหมอประจ าตัว 3 คน จ านวน 
312,471 คน คิดเป็นร้อยละ 47.52

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)
เขตสุขภาพท่ี 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร

กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดท่ี เป้าหมาย ปีงบฯ 2565 Small Success 3 เดือน ผลงาน
ค าอธิบาย

(ระบุกิจกรรมท่ีด าเนินการ)
หน่วยร้อยละ หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

1.จ านวนประชาชนไทย มีหมอ
ประจ าตัว 3 คน

ท่ีมา  ส านักบริหารงานทะเบียน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 
30 กันยายน 2564 นับจ านวนประชากรจากเลขประจ าตัวประชาชนท่ีออก
โดยกรมการปกครองเท่าน้ันพ้ืนท่ีตามภูมิล าเนา

*****สูตรการค านวณเป้าหมายรายเขตในแต่ละไตรมาส
เป้าหมายแต่ละไตรมาส * จ านวนประชากรท้ังหมดในเขต

การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ใน
เมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขต
สุขภาพเพ่ิมข้ึน

จากมติท่ีประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2564
 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ซ่ึงจากมติท่ีประชุมได้
ก าหนดยาสมุนไพร จ านวน 5 รายการ เป็นยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบันของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
ยาอมประสะมะแว้งหรือยาน้ าแก้ไอมะขามป้อม , ยา

มะขามแขก, ยาเหลืองปิดสมุทร, ยาเพชรสังฆาต และ
เถาวัลย์เปรียง และก าหนดสมุนไพร First line Drug 2
 รายการ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร และยาขม้ินชัน 
พร้อมท้ังขอให้ทุกหน่วยบริการจัดเตรียมยาสมุนไพร
ดังกล่าวให้พร้อมส าหรับการจ่ายให้ผู้ป่วย และ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
สมุนไพร First line Drug (ยาฟ้าทะลายโจร, ยา
ขม้ินชัน) แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ พร้อมท้ัง
รายงานข้อมูลการใช้ยาสมุนไพร โดยส่งหนังสือ ท่ี ฉช 
0032/ว1265 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564 เร่ือง ขอ
ความร่วมมือในการส่ังจ่ายยาสมุนไพรทดแทนยาแผน

ปัจจุบันและรายงานข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบัน เพ่ือขอความร่วมมือในการส่ังจ่ายยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร First line 
Drug และรายงานข้อมูลการใช้ยาสมุนไพร ส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 
15 ของทุกเดือน



กลุ่มงาน ผู้รายงาน โทร.

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวช้ีวัดท่ี เป้าหมาย ปีงบฯ 2565 Small Success 3 เดือน ผลงาน

ค าอธิบาย
(ระบุกิจกรรมท่ีด าเนินการ)

หน่วยร้อยละ หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

3. สุขภาพดีวิถีไทย ร้อยละ 90 กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเป้าหมาย ท่ีมีการปฏิบัติ
ตามมาตรการ สูตรค านวณ = (A/B) x 100

64.17 ร้อยละ
08 7085 9188

A = จ านวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเป้าหมายท่ี
ประเมินตนเองและปรากฏผลการประเมินผ่านจาก Platform 
Thai Stop COVID Plus

3,270 แห่ง

B = จ านวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเป้าหมายท่ี
ประเมินตนเองใน Platform Thai Stop COVID Plus 5,096 แห่ง

ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (ณ
 วันท่ี 3 ม.ค.2565) ตลาด ร้อยละ 82.69 (86/104) 
ร้านอาหาร ร้อยละ 92.21 (284/308) ห้างสรรพสินค้า

 ศูนย์การค้า และคอมมูนิต้ีมอลล์ ร้อยละ 87.13 
(149/171) โรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE) 
ร้อยละ 65.79 (1,802/2,739) สถานศึกษา ร้อยละ 
46.67 (364/775) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ 
56.70 (537/947)ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านท า
เล็บ ร้อยละ 89.74 (35/39) โรงแรม/สถานท่ีพัก
ให้บริการช่ัวคราวท่ีมิใช่โรงแรม ร้อยละ 100 (8/8) ฟิต
เนสและออกก าลังกายพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 100 (5/5)

4.COVID-19 ต่ ากว่าร้อยละ 1.55 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)   สูตรค านวณ = (A/B) x 100
0.57 ร้อยละ

ควบคุม

โรคติดต่อ

09 1745 9246

A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

38 ราย

B = จ านวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของท้ัง
ประเทศ (นับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

6,624 ราย

นายอนนท์ เทวานาครี      
 นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ

อนามัย
ส่ิงแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย

น.ส.วรรณดี  ยอดประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ

4.อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของท้ัง
ประเทศ

3.กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

- สนับสนุนให้พ้ืนท่ีมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานโดย
ผ่านคณะกรรมการระดับอ าเภอ/ต าบล เพ่ือเข้าถึง
กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการได้อย่างครอบคลุม
- ติดตามผลการด าเนินงานผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop
 covid plus+
- ลงพ้ืนท่ีร่วมติดตามตรวจเย่ียม ให้ค าแนะน า สสอ./
รพ./รพ.สต.ในการท างานและร่วมปฏิบัติงาน



กลุ่มงาน ผู้รายงาน โทร.

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวช้ีวัดท่ี เป้าหมาย ปีงบฯ 2565 Small Success 3 เดือน ผลงาน

ค าอธิบาย
(ระบุกิจกรรมท่ีด าเนินการ)

หน่วยร้อยละ หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

5.ระบบบริการก้าวหน้า 5.ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ
เข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบ าบัด 
รังสีรักษาภายใน 4, 6 และ 6 
สัปดาห์

≥ ร้อยละ 75,
≥ร้อยละ 75,
≥ ร้อยละ 60

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

นางสาวหัทยา มัธยาท      
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

08 1551 8258

≥ ร้อยละ 75 จ านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด ภายใน 4 
สัปดาห์  สูตรค านวณ = (A/B) x 100 71.43 ร้อยละ

A = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและ
ได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

85 ราย

B = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปี
ท่ีรายงาน

119 ราย

≥ ร้อยละ 75 จ านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการ เคมีบ าบัด 6 

สัปดาห์  สูตรค านวณ = (A/B) x 100 95.29 ร้อยละ

A = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบ าบัดและ
ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

81 ราย

B = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับเคมีบ าบัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปี
ท่ีรายงาน

85 ราย

≥ ร้อยละ 60 5.3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่รังสีรักษา ภายใน 6
 สัปดาห์  สูตรค านวณ = (A/B) x 100

60.00 ร้อยละ

A = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและ
ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์

9 ราย

B = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปี
ท่ีรายงาน

15 ราย

อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 1.มีแนวทางการด าเนินงานให้แก่สถานบริการ 06 1545 2597

2.มีเกณฑ์การประเมินการพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบาย 
EMS ในระดับพ้ืนฐาน (the must) และระดับข้ันสูง (the best)

เตรียมแผนการย้ายหน่วยมะเร็งวิทยา (oncology 
unit) ไปช้ัน 7 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เพ่ือเปิดการ
ให้บริการOUT PATIENT DEPARTMENT (OPD)
และOncology Data Center (TCB,TCB-plus,The 
one) Chemotherapy ward

ได้รับแนวทางการด าเนินงานให้แก่สถานบริการและ
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาการด าเนินงานตาม
นโยบาย EMS ในระดับพ้ืนฐาน (the must) และระดับ
ข้ันสูง (the best) จากกองบริหารการสาธาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและได้ส าเนาส่ง
ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง

นางพิชิดา ตัญญบุตร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

5.2 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ

เข้าถึงบริการเคมีบ าบัด 6 สัปดาห์

5.3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ
เข้าถึงบริการ่รังสีรักษา ภายใน 6
 สัปดาห์

6.สถานบริการต้นแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับข้ันสูง
 (the best)

5.1 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ
เข้าถึงบริการผ่าตัด ภายใน 4 
สัปดาห์
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6.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 7.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการ
คัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะสมองเส่ือมหรือภาวะหก
ล้มและได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ

ส่งเสริมสุขภาพ นางกฤษณา ป้ันศิริ          
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน

08 4008 5761

≥ ร้อยละ 30 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะสมองเส่ือมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ      
 สูตรค านวณ = (A/B) × 100

#DIV/0!
1.แจ้ง 3 อ าเภอท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของ รพ.ระดับ M2 ข้ึนไป 
คือ เมืองฯ พนมสารคาม และสนามชัยเขต คัดกรอง
ผู้สูงอายุ 9 ด้าน ในโปรแกรม Aging Health Data

ร้อยละ

A = จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือม
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

ราย

B = จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมดท่ีได้รับการคัดกรองและมีความ
เส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือม

ราย

ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ            
 สูตรค านวณ = (A/B) × 100

#DIV/0! ร้อยละ

A = จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะหกล้มและ
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

ราย

ราย

4.ได้ก าหนดให้ประเมิน 50% ของเป้าหมาย ภายใน
เดือนมีนาคม 2565 และประเมินครบ 100% ของ

เป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน 2565

8.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  สูตรค านวณ = (A/B) × 100000 0.83

1.อสม. และบุคลากร ด าเนินการประเมินความเส่ียง
ด้านสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม Mental health 
check-in เพ่ือค้นหาและเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา
ต้ังแต่ระยะแรก

อัตรา

นางวันดี ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

08 3588 1567

A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 6
2.ติดตามเย่ียมบ้านผู้ท าร้ายตนเองทุกรายเพ่ือไม่ให้
กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า

ราย

B = จ านวนประชากรกลางปี 2564 720,718

3.สอบสวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทุกรายด้วย 
Psychoautopsy เพ่ือวิเคราะห์และน าไปใช้วางแผน
ต่อไป

ราย

7.ธรรมาภิบาล 9.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ร้อยละ 92 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ OIT1-OIT5 
(ระดับ5)

จัดท าเอกสารหลักฐานแนบในระบบ MITAS -ของ 
ศปท.สธ. ซ่ึงอยู่ระหว่างการตรวจประเมินของผู้ตรวจ
ประมิน

กฎหมาย นางสุภาพร คุณเจริญ      
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ

08 6662 5803

8.องค์กรแห่งความสุข
มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

08 1578 538910.องค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพ

นายเดชชัย สินเจริญ       
นักทรัพยากรบุคคล   
ช านาญการพิเศษ

7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่าน
การคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการ
เกิดภาวะหกล้มและได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

2.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการตรวจ

ราชการแก่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอและระดับต าบล
ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 
2564

B = จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมดท่ีได้รับการคัดกรองและมีความ
เส่ียงต่อการเกิดภาวะหกล้ม

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

3.ขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพ่ือให้งาน IT ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  ส่งข้อมูลผู้สูงอายุไปยัง
สถาบันเวชศาสตร์ฯ เพ่ือน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม  
Aging Health Data  ซ่ึงอยู่ระหว่างรอ สถาบันเวช
ศาสตร์ฯ น าข้อมูลเข้าโปรแกรมฯ  และรอความ
สมบูรณ์ของโปรแกรม ในเดือนมกราคม 2565

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่าน
การคัดกรอง พบว่าเส่ียงต่อการ
เกิดภาวะสมองเส่ือมและได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
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- ระดับจังหวัด หน่วยงานละ 1 แห่ง จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ สสจ.ฉะเชิงเทราช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน 
สสจ. รพศ. 1 แห่ง  รพช. 10 แห่ง สสอ. 11 แห่ง (รวม 
รพ.สต. 118 แห่ง)) มีการจัดท าผลการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์องค์กร
แห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ เป็นแนวทางในด าเนินงาน สู่
องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืนในช่วงเดือนพฤศจิกายน
 2564 เพ่ือให้แจ้งบุคลากรในสังกัดฯท าแบบประเมิน
ความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค.64 - 28 กพ.65

10.องค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพ

นายเดชชัย สินเจริญ       
นักทรัพยากรบุคคล   
ช านาญการพิเศษ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล


