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วัตถปุระสงคมูลนิธิ
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เพือสืบทอดเจตนารมณของพันเอก จินดา ณ สงขลา

การเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกการบริหารงาน
บุคคลในราชการพลเรือนในปัจจุบัน
การเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกการบริหารงาน
บุคคลในราชการพลเรือนในปัจจุบัน

สงเสริมการศึกษาและวิจัยเรืองตาง ๆ 
ทีเกียวกับการบริหารงาน
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กิจกรรมสาํคญักิจกรรมสาํคญั

เพอสบทอดเจตนารมณของพนเอก จนดา ณ สงขลา
ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
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ใหคาปรกษาและความชวยเหลอในการจด
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กำหนดการ
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ หองประชุม จินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
      รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  นายประวีณ ณ นคร ประธานในพิธีฯ    
      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
      นายวิลาศ สิงหวิสัย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ   
      กลาวรายงาน
      ชมวีดิทัศนแนะนำมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
      ประธานในพิธีฯ มอบโลเกียรติยศและทุนฝกอบรม
      ระยะสั้นในตางประทศ ใหแก กรมศุลกากร   
      และกรมชลประทานหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      ดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑
      ประธานในพิธีฯ กลาวแสดงความยินดี 
      ผูแทนสวนราชการที่ไดรับรางวัล ถายรูปรวมกับ
      ประธานในพิธีฯ ครอบครัว ณ สงขลา    
      ฝายบริหารสำนักงาน ก.พ. และกรรมการมูลนิธิฯ

  

๑



๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  การเสวนาหัวขอ  “แนวโนมและความทาทายในการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคลในศตวรรษท่ี ๒๑”
      ผูรวมการเสวนา
     ๑) นายบวรนันท ทองกัลยา  รองกรรมการผูจัดการใหญ
      กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
     บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด     
   ๒) นายอภิรัตน หวานชะเอม Principal Visionary  
    Architect KLabs บริษัท กสิกร ซอฟต จำกัด
   ๓) นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผูจัดการ
    บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวช่ัน เซ็นเตอร จำกัด (SEAC)
   ผูดำเนินการเสวนา
    นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ.  
    สำนักงาน ก.พ.
๑๑.๓๐ น. ช้ีแจงหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงาน
   บริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
     ปดงาน
  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒



เกณฑการคัดเลือกรางวัลหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน
และผลงานเดนของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๑

 ตามที่ มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ซึ่งไดรับการกอตั้งขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แดพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดจัดใหมีการคัดเลือกหนวยงาน
และนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน โดยการสรรหาและคัดเลือกขาราชการระดับหัวหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ สวนราชการระดับกรม จากกระทรวง 
กรมฝายพลเรือน และจังหวัด ที่มีผลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
เพื่อเผยแพรประกาศเกียรติคุณใหปรากฏและยกยองเปนตัวอยาง ซึ่งจะเปน
การสงเสริมวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนอีกทางหน่ึง
 ในป ๒๕๖๑ มูลนิธิฯ ไดจัดทำเกณฑสำหรับการพิจารณาหนวยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเดน โดยในขั้นแรกพิจารณาคัดเลือกสวนราชการที่มีคะแนน 
Employee Survey สูงที่สุดจำนวน ๒๐ ลำดับแรก เนื่องจากเปนการสะทอน
ความรูสึกของบุคลากรในสวนราชการที่มีตอการทำงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ จากน้ันจึงพิจารณาจากขอมูลการดำเนินงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในปที่ผานมา และนวัตกรรมที่โดดเดน โดยเนน
ประโยชนและผลลัพธ ซ่ึงสวนราชการท่ีไดรับรางวัลหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดีเดน ทั้ง ๒ หนวยงาน คือ กรมชลประทาน (http://www.rid.go.th/2009/) 
และกรมศุลกากร (http://www.customs.go.th/) ตางก็มีท้ังนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
และพัฒนางานประจำ และการปฏิบัติงานตามหนาที่ประจำที่ตองปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบตาง ๆ ที่โดดเดน สามารถเปนแบบอยางที่ดีได

๓



 นวัตกรรมเพ่ือรองรับและพัฒนางานประจำ กรมชลประทานไดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (WAM – Web application to support manning analysis) 
มาใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลประมวลผลอัตรากำลัง โดยวิเคราะหจาก
กิจกรรม ขอมูลปริมาณงาน และมาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ขอมูลการเกษียณอายุของบุคลากร จำแนกตามหนวยงาน และประเภทบุคลากร 
ทำใหสามารถวิเคราะหอัตรากำลังของขาราชการ และพนักงานราชการไดชัดเจน
มากข้ึน ท้ังสายงานหลัก สายงานรอง และสายงานสนับสนุน รวมท้ัง สามารถใชระบบ
หรือโปรแกรมดังกลาวในการปรับปรุงขอมูลและวิเคราะหอัตรากำลังใหทันสมัย
ไดตลอดเวลา ผลการวิเคราะหอัตรากำลังนำมาใชในการพิจารณาเกล่ียอัตรากำลัง
และการขอจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมทดแทนอัตรากำลังท่ีสูญเสียไป 

ในขณะท่ีกรมศุลกากรไดพัฒนาระบบการเรียนรูแบบออนไลน ซ่ึงไดกำหนดองคความรู
หลักท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร จำนวน ๖ ดาน ไดแกดานพิกัด
อัตราศุลกากร ดานกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา ดานราคาศุลกากร ดานกฎหมาย
ศุลกากรและระเบียบศุลกากร ดานพิธีการศุลกากร และดานสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอากร ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน เนื้อหา
ของบทเรียนประกอบดวยสื่อประสมที่หลากหลาย เชน ขอความ รูปภาพ เสียง 
วีดีโอ และมัลติมีเดีย สามารถใชงานบนหนาจอของเว็บบราวเซอร (Web – Based 

Training : WBT) ของคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณอ่ืนท่ีเทียบเทา
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยออกแบบระบบใหสามารถรองรับการแสดงผล
ไดหลากหลายขนาดหนาจอของอุปกรณ (Responsive) รองรับผูเรียนจำนวนมาก
ไดพรอมกัน รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ผูเรียน การติดตามความกาวหนา
ในการเรียน การบันทึกและรับรองผลการเรียน การออกใบประกาศนียบัตร การทดสอบ
และการประเมินผล ดังนั้น บุคลากรของกรมศุลกากรจึงสามารถเรียนไดทุกเวลา
และทุกสถานท่ี โดยไมมีขอจำกัด (Learn for all : Anyone, Anywhere and Anytime)

๔



 นอกจากนี ้การปฏิบัติงานตามหนาที ่ประจำที ่ตองปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบตาง ๆ ทั้งการสรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน ทั้งกรมศุลกากร 

และกรมชลประทานตางก็มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน ดานการสรรหา กรมศุลกากร 
มีการจัดทำแผนสรรหาและวาจางประเภทของบุคลากรเพื่อใหไดบุคลากรใหม
ที ่มีคุณสมบัติและเหมาะสมตรงตามลักษณะและภารกิจงานและสะทอนถึง
ความหลากหลายทางมุมมองและวัฒนธรรม ไมจำกัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา พ้ืนท่ีหรือ
ถ่ินท่ีอยู และความทุพพลภาพ ปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการสรรหา วาจาง บรรจุ
และรักษาบุคลากรใหมโดยการพัฒนารูปแบบการสมัครผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
และวิธีการสอบแขงขันดวยระบบคลังขอสอบเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเขาสูกระบวนการสรรหาและวาจางไดอยาง
เทาเทียมกัน ในขณะที่ กรมชลประทานไดกำหนดใหหนวยงานที่มีความตองการ
สรรหาบุคลากรมาบรรจุ กำหนด Job Requirement มาใชกำหนดเปนคุณสมบัติ
ของผูสมัคร โดยนำเทคโนโลยีมาใชในการรับสมัครงานและประกาศผลการคัดเลือก
ผ านระบบออนไลน เพ ื ่ออำนวยความสะดวกให แก ผ ู สม ัครสอบและลด
การขอเอกสารการสมัครจำนวนมาก ตลอดจนนำวิธีการจางเหมาบริการมาใชใน
การดำเนินการสอบ เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั ้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิเลือกสถานที ่ในการบรรจุและแตงตั ้ง
ตามภูมิลำเนาของตน เพ่ือใหบุคลากรสามารถส่ือสารและเขาใจวัฒนธรรมของชุมชน
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย แกไขปญหาการสรรหาและบรรจุตำแหนง
ที ่ขาดแคลนหรือหายากหรือไมสามารถสรรหาบุคลากรมาบรรจุไดครบตาม
ความตองการ โดยขอกำหนดใหเปนตำแหนงท่ีสามารถดำเนินการคัดเลือกไดรวมท้ังยังมี
การสรรหาเชิงรุกเพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมารับราชการในกรมชลประทาน 
ไดแก การขอรับทุน (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS)
การขอทุนเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลอยางตอเนื่องทุกป
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 การพัฒนา ทั้ง ๒ สวนราชการมีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนา
บุคลากร (Training Need Analysis) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากรประจำป ซึ่งมีแนวทางและรูปแบบ
การพัฒนาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ไดแก การฝกอบรม ดูงาน การจัดการ
ความรู การสอนงาน การมอบหมายงาน เปนตน รวมท้ังยังมีการประเมินและติดตาม
ผลโครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมและการประเมินผล
ความคุมคาของการฝกอบรม นอกจากนี้ทั้ง ๒ สวนราชการยังสงเสริมเรื่อง
ความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรโดยจัดทำเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Chart) และการวางแผนสืบทอดตำแหนงของหัวหนางานและ
ผูบริหาร
 การรักษาไว กรมชลประทานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันใหแก
บุคลากรตามแผนกลยุทธเสริมสรางความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอ
องคกรอยางตอเน่ือง โดยสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอ
องคกรเพ่ือนำมาใชปรับปรุงแผนปฏิบัติงานการเสริมสรางความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีตอองคกร ซึ่งผลการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจที่ได
จะนำมาวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง ไดมีการทบทวนและปรับปรุงคานิยม
ขององคกร ไดแก เกงงาน เกงคิด รับผิดชอบงาน รวมมือรวมประสาน เชี่ยวชาญ
งานที่ทำ และนำประโยชนสูประชาชน รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ตามคานิยมดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรม
รวมทั้ง รณรงคใหผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและจัดกิจกรรมเผยแพร
สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงคานิยมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกันท้ังระบบ เร่ิมตนจากถายทอด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงลางตั้งแตระดับยุทธศาสตรกรมถึงระดับบุคคล 
เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีมุงสูการบรรลุเปาหมายตามแผนขององคกร การกำหนดตัวช้ีวัด
ท่ีทาทายและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชวยใหเกิดนวัตกรรมท่ีสงผลตอการตอบสนอง 

๖



ความสำเร็จขององคกร มีการติดตามความกาวหนาของงานอยางตอเน่ืองโดยไดพัฒนา
ระบบ EPP+ มาใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือชวยลดข้ันตอน
และอำนวยความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลคะแนนที่ไดจาก
การประเมินนำมาใชในการพิจารณาปรับเล่ือนเงินเดือน และประกาศยกยองชมเชย
ผูท่ีมีผลงานดีเดน ดีมาก ในขณะท่ีกรมศุลกากรไดประเมินความผูกพันของบุคลากร
อยางเปนทางการ โดยทอดแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกประเภท
และทุกหนวยงานอยางทั่วถึงทั้งองคกรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บ
เปนขอมูลเชิงสถิติ และอยางไมเปนทางการ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดและองคประกอบ
ที่เกี่ยวของ เชน อัตราการลาออก/ขอโอนออก/ขอกลับเขารับราชการ การรักษา
ใหบุคลากรอยูกับสวนราชการ การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ นำมา
ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร อีกทั้งผูบริหารกรมศุลกากรยังให
ความสำคัญและเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  ไดอยางเปดกวางผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
อาทิ ศูนยรับเรื่องรองเรียนและรองทุกข ตูรับฟงความคิดเห็น สภากาแฟ ศูนยให
คำปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน และมีการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ท่ีใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิดในการทำงานหรือปรับปรุงการทำงาน 

เชน การจัดระบบการทำงานท่ีไมเปนทางการ (คณะทำงานหรือทีมงาน) และจัดทำ
KM เพ่ือใชประโยชนรวมกัน รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรนำเสนอนวัตกรรมในการทำงาน
ผานกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมศุลกากร
ไดกำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ถูกตอง และ
เหมาะสม โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล มีการทบทวนปรับปรุง
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในทุกรอบการประเมิน และนำผลดังกลาวเปนขอมูล
การบริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจ
ใหแกบุคลากรในการทำงานและสรางผลงานที่โดดเดนใหแกหนวยงาน
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 การใชประโยชน ทั้ง ๒ สวนราชการมีการสงเสริมบรรยากาศการทำงาน
ของบุคลากรท้ังในดานสุขภาพ ไดแกการจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป 
สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ทำงานที่สะอาดถูกสุขอนามัย และมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหสวยงาม เปนตน ดานสวัสดิภาพ ไดแก การจัดระบบความปลอดภัย 
การจัดทำแผนเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในการปองกันเหตุฉุกเฉิน 
จัดใหมีท่ีจอดรถภายในบริเวณสถานท่ีทำงาน เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงสถานท่ี
ทำงาน เปนตน และดานสวัสดิการ ในการดูแลการจัดสวัสดิการที่หลากหลาย
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการ
จัดใหตามปกติ ไดแก สวัสดิการที่อยูอาศัย สหกรณออมทรัพย ฌาปนกิจ
สงเคราะห เปนตน
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 เกณฑการคัดเลือกป ๒๕๖๒ สำหรับการคัดเลือกหนวยงานดีเดนดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจะมีการใหรางวัล ๔ ดาน โดยจะรวบรวมขอมูลจาก
หลายแหลง ไดแกผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของขาราชการ
ในสวนราชการ การรายงานผลการดำเนินการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ทั ้งนี ้ แตละรางวัลจะมีการประเมินใน
รายละเอียด ดังนี้
  (๑) ดานคุณภาพชีวิต
    ระดับความสำเร็จของหนวยงานในการสรางสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงานสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำงานของขาราชการและองคกรในภาพรวม
    ระดับความสำเร ็จของหนวยงานในการจัดและปรับปรุง
สวัสดิการที่ตอบสนองความตองการของขาราชการและองคกร
    ระดับความสำเร็จของหนวยงานในการพัฒนามาตรการที่สราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางขาราชการในสวนราชการ
  (๒) ด านการนำเทคโนโลยีท ี ่ เหมาะสมมาใชในเร ื ่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
    ระดับความสำเร ็จของมาตรการการนำเทคโนโลยีมาใช 
ในการทำงาน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
    คุณภาพของฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่เปนปจจุบัน 
และระดับความสำเร็จในการใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวในการทำงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  

เกณฑการคัดเลือกป ๒๕๖๒ 
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  (๓) ดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ระดับความสำเร็จในการสรางวัฒนธรรมการทำงานขององคกร
ที่โปรงใส ตรวจสอบได
    ระดับความเชื ่อมั ่นที่มีตอกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบการตรวจสอบผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (๔) ดานการนำแผนไปปฏิบัติ (Alignment)
    ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร/
แผนท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน
และยุทธศาสตรชาติ 
ทั ้งนี ้ เมื ่อประมวลผลขอมูล และไดรายชื ่อสวนราชการที ่มีความโดดเดน
ในแตละดานแลว (๔ ดาน ดานละ ๕ สวนราชการ) จึงจะมีหนังสือเพื่อขอใหสง
นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดนในดานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยมูลนิธิ
พันเอก จินดา ณ สงขลา จะสงรายละเอียดอธิบายเกณฑโดยละเอียดใหสวนราชการ
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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รายชื่อคณะกรรมการ
มูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา  

นายวิลาศ  สิงหวิสัย
ประธานกรรมการ

นางพัชรดา  ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ

นายปรีชา  วัชราภัย
รองประธานกรรมการ

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
รองประธานกรรมการ



นางเมธินี  เทพมณี
กรรมการ

นายวิชัย  สีตสุวรรณ
กรรมการ

นางเบญจวรรณ  สรางนิทร
กรรมการ

นายสีมา  สีมานันท
กรรมการ

นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ
กรรมการ



นายปรีชา  วิชัยดิษฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์  เอกสมาธิกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายปยวัฒน  ศิวรักษ
กรรมการ

หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล
กรรมการ

นายจีระพงษ สิวายะวิโรจน
กรรมการและเลขานุการ

นางทัศนีย  วังสวาง
กรรมการและเหรัญญิก




