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รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๔ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) 

............................. 
 
สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้ดำเนิน การตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ  

1. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและนโยบาย 
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ITA 

สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที ่๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความ
พร้อมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีเลขาธิการเป็นประธาน โดยมีรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุก
คนเป็นกรรมการ 

 
1.2 การแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 

สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้ารับ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งมีผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กรเป็นประธาน และมีผู้บริหารจากฝ่าย/กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงบประมาณ การเงิน 
และบัญชี ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฝ่ายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทส และ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ในการจัดทำแผนงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน 

คปภ. ให้พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

๒. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน คปภ. ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
๔. ดำนเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 

 
 

 
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เมื ่อวันที ่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)  พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ 
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ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 

 

 
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. 

 
 
๒.๓ การแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน 

เพ่ือให้การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน คปภ.  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้แต่ละสายงานแต่งตั้ง ITA Agent จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
เพื่อเป็นผู้แทนสายงานในการเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงาน เผยแพร่ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้าน

สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการสำรวจความ    
พึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. เป็นประจำทุก
ปี เพื ่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

โดยในปี ๒๕๖๓ ได้ทำสรุปการผลการสำรวจผู้
เข้ารับบริการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้เปิดเผยสรุปผลการการ
สำรวจบนหน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงาน คปภ. ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
พ ิ จารณาประเด ็นว ัดความพ ึ งพอ ใจท ั ้ ง  ๓  ด ้ าน  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึง และ
ด้านความเป็นธรรม ผู้รับบริการสำนักงาน คปภ. โดยรวมมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ ๔.๖๑ คะแนน (ร้อยละ ๙๒.๒๐) 
ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” 
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คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งได้จัดให้มีการอบรม ITA Agent ขึ้นในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย  

 
๓. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๓.๑ การมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้สื่อสารนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Official account ของสำนักงาน คปภ. และ LINE รอบรั ้ว คปภ. เพื ่อให้
บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม บนหลักของคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

 

 
 

๓.๒ การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการ

ปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการขอยืมทรัพย์สิน และจัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย รวมถึงกำหนดแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ และแบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ และได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานให้บุคลากรในสายงานต่างๆ รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
โดยการ email ถึงพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเปิดโอกาสให้สอบถาม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๓.๓ การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางต่างๆ 

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ท่านเลขาธิการได้เน้นย้ำนโยบาย  “No Gift Policy”  เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสำนักงาน คปภ. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และได้เผยแพร่ข้อมูลรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร “No Gift 
Policy” ผ่านระบบIntranet และ Line Official รอบรั้ว คปภ. รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดเว้นการให้
ของกำนัลและของที่ระลึกผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงาน คปภ. และ Facebook Official account ของ
สำนักงาน คปภ. 
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๓.๔ การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น LINE และ Facebook 
สำนักงาน คปภ. ได้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน Facebok : PR OIC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ในปีนี้ โดย ดร.สุทธพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ได้
เป๋นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมการข้ารับการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเข้าร่วมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ ร่วม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่าน
เลขาธิการได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่จากทุกสายงานจำนวน ประมาณ ๗๐ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA 
ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 

 
 
 
นอกจากนี้ เมื ่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ได้สื ่อสารให้

บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบถึงการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 
๒๕๖๔ ผ่าน LINE Account: drsuthiphon และกระตุ้นในทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ ด้วยการ
ร่วมกันยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพ่ือให้องค์กรได้รับ
การเชื่อถือและเชื่อม่ันจากสาธารณชน  
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๓.๕ การประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั ้นตอนในกระบวนการจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง ในร ูปแบบ 

infographic 
สำนักงาน คปภ. ตระหนักดีว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีข้อกำหนด

รายในละเอียดและมีความซับซ้อนในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก จึงได้จัดทำ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของสำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่Infographic กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างให้บุคลากรภายในรับทราบและเข้าใจอย่างท่ัวถึง ผ่านช่องทาง Intranet สำนักงาน คปภ.  
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๔. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

สำนักงาน คปภ. ได้นำข้อแนะนำที่ได้รับจากการเข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๓  
มาพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้คณะทำงาน ITA 
รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  

๔.๒ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรภายใน หัวข้อ “การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ มาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยท่านวิทยากร ได้ให้
ข้อแนะนำในเรื่องหลักการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมยก case study ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงาน คปภ. ต่อไป 
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๔.๓ การอบรม/สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรมให้กับ ITA Agent รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๗๕ คน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเชิญวิทยากรจาก
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
ITA ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ IIT, EIT และ OIT รวมถึงได้นำผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง เพ่ือยกระดับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ด้วย   

๔.๔ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทากรจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้บรรยาย และมีผู้เข้าร่วมจากทุกสายงาน 
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน   
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๔.๕ การประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

ของสำนักงาน คปภ. เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ 
- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งเวียนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน

มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทุกสายงานรับทราบและเร่งดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และขอให้สายงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของแต่บะรายการ
และโครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้กับงบประมาณการรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าเพียงพอหรือไม่ 
หากเพียงพอขอให้ดำเนินการจัดหางบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับก่อนมีการตรวจรับหรือเบิกจ่าย 

- เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม เร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วม 
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๕. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรับปรุงพัฒนา 
 ๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA เพื่อติดตาม ตรวจสอบ  และรายงานผลการ

ดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  ITA  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  

 

 
 

๕.๒ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๔ ต่อคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ในการประชุม  Morning 
Brief ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๔  

๕.๓ การปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
สายกลยุทธ์องค์กร ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    

ของสำนักงาน คปภ. โดยได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านการประชุม Focus 
Group เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔   

๕.๔ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ 
ในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการ

ให้บริการในกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ได้แก่ การขอรับและขอต่อใบอนุญาต
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ.      
รอบ  ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชียการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และมุ่งหวังให้
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สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานบนหลักของคุณธรรมและความโปร่งใส ยึดถือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและสังคมเป็นสำคัญ โดยบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
สำนักงานจัดขึ้น และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อยกยระดับการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 
 

(หมายเหตุ ปีงบประมาณของสำนักงาน คปภ. เป็นไปตามปีปฏิทิน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


