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รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2562   

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงI  

 1.1 ปลูกฝังจิตสำนึก
ให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ยกย่องผลงาน ประกาศ
ความดี 

- โครงการปิดทองหลังพระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงินดี หมดหนี้ มี
สุข" ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอฟท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายร 
และศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด
นครนายก 

1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สปสช. 
มีความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการให้ความรู้ด้านการ
วางแผนการเงิน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนคงเหลือน้อย และกลุม่ผู้ที่
สนใจ 

3. ดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง  
        ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562  จำนวน 34 คน 

      ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562   จำนวน 34 คน 

               
โครงการบรหิารหนี ้ค 

1_62.pdf
กาํหนดการอบรม 
17-18.01.62.pdf  

                
โครงการบรหิารหนี ้ค 

2_62.pdf  
กาํหนดการอบรม 
21-22.03.62.pdf  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
  

 
 
 
 

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ ได้รับความรู้ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการเงิน สามารถนำไปปรับใช้และปรับ
พฤติกรรมด้านการเงินของตนเองได้ต่อไป 

 - ประชุมใหญบุ่คลากร ครั้งที่ 1 
และกิจกรรมสง่เสริมวัฒนธรรม
องค์กร ในเทศกาลสงกรานต์ 

ดำเนินการ จัดกิจกรรม วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ลานชั้น 2 สปสช.  

    1. วัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกงบประมาณ 

และทิศทางการดำเนินงานครึ่งปีหลังงบประมาณ 2562 และส่งเสริม

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อย่างต่อเนื่อง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ไทย ความเป็นสิริมงคล  

    2. ผู้เข้าประชุม เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง และเขต

จำนวน 300 คน 

ขออนุมัตปิระชุม
บุคลากร 62.pdf  

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

     1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ 

ข่าวสารในทิศทางการดำเนินงานเดียวกัน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการสืบสานประเพณี

ไทย วันสงกรานต์                     

- โครงการ จิตอาสา เราทำความ
ดี บริจาคโลหติ ด้วยหัวใจ 

สำนักงาน เชิญชวนบุคลากร สปสช. ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 

พรรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562  (ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาด

ไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2561) 

ณ บริเวณลานโถงชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรงุเทพฯ 

กจิกรรม CSR บรจิาค
โลหติ สปสช 62.pdf  

 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร  

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสน  

เฮอริเทจ และโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี  

   1. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก (ACCEPT) แก่

ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ให้มีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง

ค่านิยมองค์กรและการทำงานอย่างมีความสุข ตอบยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปี 2560-2564  

   2. ผู้เข้าร่วมประชุม จากสว่นกลาง และเขต จำนวน  450 คน  

โครงการอนุมัตงิาน 
KM 2019 .pdf  

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

    1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัความรู้และได้ร่วมแลกเปลีย่นผลสำเร็จใน

การดำเนินงาน ประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ ในการพัฒนา

ตนเองและพัฒนางาน  

     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รว่มกันทำกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กร

แห่งความสุข (Happy work place) และสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ 

ปลูกฝังค่านิยม ACCEPT ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

สื่อสารให้มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) 

- การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความรว่มมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 19 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา

ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

   1. มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในการสร้าง 

      ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระดมสมองหารือ 

      กิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 

   2. ผู้เข้าประชุม เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      และเป็นผู้ที่มีความสนใจในการป้องกันทุจริต รวมกลุ่มกันโดยอิสระ  

      ภายใต้ชื่อ “กลุม่สับปะรดหวาน” จำนวน 26 คน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
   3. ในกจิกรรมนี้  มกีารบรรยายในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

          3.1 เรือ่ง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย  

นางสาวสุทธิรา ตั้งเพียรพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจรติและประเภทการทุจริต 

การควบคุมภายในด้านการทุจริต บุคลิกพฤติกรรมการกระทำการทุจริต 

เป็นต้น 

          3.2 เรือ่ง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะจัดการ

อย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผูอ้ำนวยการ สำนักกฎหมาย 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

         3.3 บคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยง

โอกาสเกิดการทุจริต ปี 2562 และร่วมกันกำหนดการตอบสนองความ

เสี่ยงดักล่าว พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมองคิดกิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม ที่จะดำเนินการในปี 2563   

   
ขออนุมัตจิัดประชุม
เครือข่ายฯ.pdf  

กาํหนดการประชุม
เครือข่ายฯ 62_20มยิ62  

สมาชกิกลุ่มสับปะรด
หวาน_62.pdf  

    
บทบาทของผู ้

ตรวจสอบภายในกับการ  
นําเสนอสัปรสหวาน 

๒๐ ม .ิย. ๖๒_สกม._เพ ิ   
Fraud risks 62_

สบัปะรดหวาน_21มยิ62_ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจ ความเสี่ยงการ

ทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริตฯ/ 

การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. 2562      

    2. ได้มีการประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ปี 2562 และ

ประเด็นการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว   

   3. ได้กิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่จะดำเนินการในปี 

2563     

- โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสนับสนุน (Admin 
branch) ปี 2562 (สื่อสารเน้นย้ำ 
เรื่อง conflict of interest) 

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี 
   1. วัตถุประสงค์เพื่อ สื่อสารความรู้ความเข้าใจและทิศทางการบริหาร 
       จัดการสำนักงาน ในรูปแบบ Smart Office แกผู่้ปฏิบัติงาน ผู้มี 
       ส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนกลางและเขต / รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ  
       เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการสำนักงาน /  
       เพื่อให้กระบวนการออกแบบผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน 
       และผู้เกีย่วข้อง 
   2. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ cluster 4  
      ซึ่งเป็นผุ้รบัผิดชอบระบบสนับสนุนขององค์กร จำนวน 140 คน 
   3. ในการประชุมนี้ได้ จัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของแต่ละ 
      สำนัก ใน C4 และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดบูทสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
      ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of 
interest)  

โครงการ admin 
branch 62 .pdf   

กาํหนดการ admin 
branch 62 .pdf  

                   
สื่อสารผลประโยชน์ทับ

ซอ้นฯ.rar     
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจ ทิศทางการ

บริหารจัดการสำนักงาน ในรปูแบบ Smart Office / ได้รับทราบ

ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารการ

จัดการสำนักงาน / ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่นำไปสู่กระบวนการ

ทำงานและมีขอ้สรุปร่วมกัน     

    2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ 
    ทับซ้อน (conflict of interest) การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ด้วย 
    ความซื่อสตัย์ สุจริต โปรง่ใส มีคณุธรรม  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
- เผยแพร่คู่มือโปร่งใส ให้
บุคลากรทุกคน 

ดำเนินการเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ไปยัง 
บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต / คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการ
สาธารณสุข คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 เขต 
คณะอนุกรรม การควบคุมมาตรฐานและบรกิารสาธารณสุขเขต 13 เขต 
/ บุคลากรภายนอกที่มาดูงาน สปสช. / บุคลากรทั่วไป ที่มาใช้บริการ 
ห้องสมุด สปสช.  

เผยแพร่คูม่อืฯ.rar

 
- กิจกรรม "สัปดาห์ธรรมาภิบาล 
สปสช." 

ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี 2562 วันที่ 11-
15 กุมภาพันธ์ 2562   

ภาพถา่ยกจิกรรม.rar

                                 

  
- สื่อสารความรู้ความเข้าใจเรือ่ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิด
ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 

การสื่อสารภายใน เสียงตามสาย รายการ “UHC Morning Talk” เรื่อง
ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ให้บุคลากร ภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 

  
- สื่อสารความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม 

มีการนำประเด็นคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สื่อสารให้บุคลากรเข้า
ใหม่ ในวาระการปฐมนิเทศ  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
1.2 นำประมวล
จริยธรรมขององค์กร
มาเป็นรากฐานใน
การสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

นำประมวลจริยธรรมของ
องค์กร มาเป็นบรรทัดฐานใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

- โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสนับสนุน (Admin 
branch) ปี 2562 (สื่อสาร เน้น
ย้ำ เรื่องประมวลจริยธรรม และ
ความโปร่งใส ) 

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี  (กจิกรรมเดียวกับ 1.1 ) 
  

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการ NHSO Happiness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to happiness : R๒H)” หลักสูตร
นักสร้างสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
“HAPPINOMETER : กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุข คนทำงาน และ
องค์กรแห่งความสุข” สามารถเขียนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข
ได้ฯ  
    2. ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทีป่ฏิบัติหน้าที่นักสร้างสุข สปสช.  
จำนวน 111 คน 
    3. ดำเนินการ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 

                             
หนงัสอืขออนมุตัอิบรม 

happyness.pdf  
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 
“HAPPINOMETER : กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุข คนทำงาน และ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
องค์กรแห่งความสุข” สามารถเขียนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข
ของสำนัก / สปสช.เขต ได้ 

  - โครงการ “สปสช. องค์กรแห่ง
ความสุข ปี 2562 

จัดกิจกรรม "เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ"  
     1. วัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ใหบุ้คลากร 
สปสช. ถือโอกาสช่วงเข้าพรรษา ตั้งต้นปวารณาตนด้วยการลดน้ำหนัก 
ปฏิบัติพฤติกรรมดีตามหลักศาสนา และตามหลักจริยธรรมสากล เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมกลุม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS) 
     2. ผู้ปฏิบตัิงาน สปสช. ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสร้างสุข สปสช. และ
บุคลากรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำหนัก จำนวน 30 คน 
     3. ดำเนินการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หน้าห้องประชุม 201 
สปสช.  
       

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

     1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องการลด

น้ำหนัก การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDS)  

     2. มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมลดน้ำหนัก ประเภทเดี่ยว และ

ทีม จำนวน 208 คน โดยผู้สมัคร เลือกว่า น้ำหนักที่ลดได้ (ตาม

เป้าหมายที่กำหนด) ประสงค์แปลงเป็นเงินกองบุญ บริจาคให้แก่ มูลนิธิ

มิตรภาพบำบัด/กิจกรรมพับเหรียญ โปรยบุญ (สตช.)/รพ.ราษีไศล/วัด

พระบาทน้ำพุ/กองทุนสวัสดิการ สปสช. 



11 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 

                          
อนุมัตโิครงการ สปสช.
 องค์กรแห่งความสุข 62 

1.2 นำประมวล
จริยธรรมขององค์กร
มาเป็นรากฐานใน
การสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

พัฒนาบุคลากรของ สปสช. 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรม บนฐานการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการศึกษาดูงาน โครงการ
พระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา 

- ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงนิดี หมดหนี้  
มีสุข" ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอฟท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด 
นครนายร และศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิ 
ชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก  (กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 

1.3 สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
บุคลากร เพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งการ
ทุจริต 

จัดกิจกรรมของเครือข่าย
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความรว่มมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 19 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
(กิจกรรมเดียวกับ 1.1 ) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
สร้างกลไกป้องกัน
ทุจริต 

2.1 สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหาร
ทุกระดับมีความ
พร้อมรับผิด 
(accountability) 

มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตในการบริหารงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
และสื่อสารอยา่งทรงพลัง  

- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ของ เลขาธิการ 
สปสช. ต่อบุคลากร และ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
  

เลขาธิการ สปสช. ได้ลงนามยืนยันใช้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ

บริหารงาน ปี 2561 ต่อเนื่องในปี 2562 โดยกำหนดนโยบายในการ

พัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงาน 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความ

ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานดำเนินการทบทวนการ 

ตามหนังสือที่ 4.63/17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  

                              
ทบทวนประกาศ
เจตจํานงฯ.rar  

 

- มีการประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต สปสช. ของ 
เลขาธิการ และบุคลากร สปสช.  

 

ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สปสช. 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

                              
ประกาศเจตนารมณ์ฯ.

rar  

มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามเจตจำนง
สุจริตของผู้บริหารระดับสูง
ในการต่อต้านการทุจริต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร 4 
ครั้ง  
(1.Tune brain network 
setting 2.Coach,Auditor 

ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณภาพ (Tune Brain) ปี 2562  

1.1 วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน
คุณภาพ (Tune Brain) ด้านระบบบริหารงานคุณภาพฯ (ISO) 
การควบคุมภายใน (IC) การบริหารความเสี่ยง (RM) การ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
training 3.Coach,Auditor 
training 4.KM ,M&E) 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน
เชิงพัฒนาระบบงานคุณภาพร่วมกัน 

1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสำนัก/เขต  
จำนวน 27 คน 

1.3 ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

             
ประชุม Tune 

brain.pdf  
ประเมนิความรูเ้ขา้ใจ_

TuneBrain.xlsx  

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

1. มีแนวทางการการบูรณาการระบบงานคุณภาพ  

2. มีเครือข่ายงานคุณภาพในองค์กร 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อระบบงาน

คุณภาพ สูงกว่าก่อนประชุม 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ (Coach & Auditor) ระบบ

บริหารคุณภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 

2.1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ (Coach & Auditor) 
ระบบบริหารคุณภาพ สปสช. ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ด้าน
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
ระบบบริหารงานคุณภาพฯ (ISO) การควบคมุภายใน (IC) การ
บริหารความเสี่ยง (RM) สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ 
และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO และเป็นที่ปรกึษา
ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนา
เครือข่ายงานคุณภาพองค์กร ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจ 
“การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต” แก่ผู้เขา้ร่วมประชุม 

2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสำนัก/เขต 

จำนวน 24 คน 
2.3  ดำเนินการ วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเบสท์ 

เวสเทริน์ พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี 

            
ขออนมุตัโิครงการอบรม 
Coach&Auditor 62.p 

Fraud risks.pptx ประเมนิผล
workshop_25-27กพ6 

ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อระบบงานคุณภาพ 

มีสูงกว่าก่อนเข้าร่วมประชุม 

2. มีเครือข่ายงานคุณภาพในองค์กร 

3. โครงการอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2015 Internal Auditor” 

ปีงบประมาณ 2562 

3.1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
สามารถเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal 
Auditor) ทั้งระดับสำนักและระดับองค์กรได้ อันจะเกิด
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติการแก้ไขความไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด เป็นต้น 

3.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของสำนัก/เขต  
จำนวน 40 คน 

3.3 ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม
เบสท์เวสเทริน ์พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี 

                    
ขออนุมัตอิบรม ISO 

2015.pdf                          
ผลการดำเนินงานโดยสรุป 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้

ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน (Internal Auditor) ได้  

2.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส ใช้ดุลย
พินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ดำเนินการตามปฏิทิน ITA ของ 
ป.ป.ช. 

ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  

                        
แผนแม่บทป้องกันฯ ฉ.

ทบทวน.pdf  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของ สปสช. ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 

                           
แผนปฏบิัตกิารฯ 

62.pdf  
3. นำเข้าจำนวน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIIT) / บุคลากร สปสช. ที่มี
อายุงาน 1 ปีขึ้นไป และนำเขา้ไฟล์ข้อมูลมีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIIT) /บุคลากรที่เข้ามารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของ
หน่วยงาน ปี 2562 ในระบบ ITAS ของ ป.ป.ช. 
4. สื่อสารให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (IIIT) และตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIIT) ผ่าน Intranet 
หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงาน Facebook สำนักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ Facebook สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร กรุ๊ป Line ต่าง ๆ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก เพื่อประเมินการดำเนินงานของ สปสช. ระหว่างวันที่ 15-30 
พฤษภาคม และ ป.ป.ช. ได้ขยายเวลาการตอบแบบวัดดังกล่าว ถึงวันที่ 
15 มิถนุายน 2562 ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. QR Code  

2. URL สำหรับเข้าตอบ  

 ตอบแบบวัด IIT  ที่ 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/hfmbl1 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
 ตอบแบบวัด EIT  ที่ 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hfmbl1 

รายละเอียดสื่อสาร
ภายใน ตอบ IIT 62.pdf

อนิโฟกราฟฟิค IIT 
EIT.rar

สือ่สาร IIT EIT.rar

  

3. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมเดียวกับ 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 
 

สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

- การระบุและประเมินความเสี่ยง
ระดับองค์กร (Corporate risks) 
และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 
ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ดำเนินการยกความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risks) และความ
เสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี 2562 จากปี 2561 ที่ยังจัดการได้ไม่เพียงพอ 
และยังมีผลการประเมินปลายปี อยู่ในระดับ สูงมาก และระดับสงู มา
จัดการต่อมาจัดการต่อในปี 2562 และมีการระบุความเสี่ยงประเด็นใหม่ 
ปี 2562 พร้อมกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพื่อดำเนินการ
จัดการแก้ไขความเสี่ยง ในปี 2562 โดยได้นำเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) ครัง้
ที่ 3/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 และเสนอคณะกรรมการ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 30 เมษายน 
2562 พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว 

รายงานการประชุม 
QMR ครัง้ที่ 3_62_fina  

รายงานประชุม คนย 
ครัง้ที่ 12_62.pdf   
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
 - ทบทวน มาตรการในการ

ดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 (มาตรการ
เกี่ยวกับพัสดุ) 

- ดำเนินการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (มาตรการที่ 4 มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
(กิจกรรมเดียวกับ 2.3) 
- มีการสื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 

2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

     
ประกาศมาตรการฯ 
พ.ศ. 2562.pdf   

INFO สื่อสารมาตรการ
ฯ 62.jpg    

mail สื่อสารมาตรการฯ
 62.pdf            

พัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันการทุจริต ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันเชิงรุก 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร 4 
ครั้ง  
(1.Tune brain network 
setting 2.Coach,Auditor 
training 3.Coach,Auditor 
training 4.KM ,M&E) 

ดำเนินกิจกรรม (กิจกรรมเดยีวกับ 2.1 ) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณภาพ (Tune Brain) ปี 2562  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ (Coach & Auditor) ระบบ

บริหารคุณภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 

3. โครงการอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2015 Internal Auditor” 

ปีงบประมาณ 2562 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
ประเมินความเสี่ยงด้าน
โอกาสการทุจริต และหาจุด
ควบคุมที่เหมาะสม  

ประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส
การทุจริตของ สปสช. (Fraud 
risk assessment) 

- ในการประชุมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กลุ่มสับปะรดหวาน วันที่ 19 มถิุนายน 2562 ณ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส

การทุจริตของ สปสช. ปี 2562 และกำหนดการตอบสนองความเสี่ยง

ดังกล่าว 

                            
Fraud risks 62_

สบัปะรดหวาน_21มยิ62_  

- มีการดำเนินการจัดการ/ตอบสนองความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริตดังกล่าว 

                            
การจัดการความเสี่ยงกา
รทจรติ 62_16ธค.rar  

 
 2.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับ ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

ทบทวน มาตรการในการ
ดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2562 
(มาตรการเกี่ยวกับบุคลากร) 

ดำเนินการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (มาตรการที่ 6 มาตรการป้องกันการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : 

กำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรสำนักงานหรือเครือ

ญาติเป็นผู้มีผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การสรร

หาบุคลากร การปฏิบัติงาน ฯลฯ) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 และเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
- มีการสื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 

2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

     
ประกาศฯมาตรการฯ 
62 ลงนามแลว้.pdf     

INFO สื่อสารมาตรการ
ฯ 62.jpg    

mail สื่อสารมาตรการฯ
 62.pdf          

ส่งเสริมกิจกรรมการร่วมกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการภายใน
สำนักงาน เพื่อการเป็นหูเป็น
ตาในการป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจริต 

การประชุมปฏิบัติการ เพื่อ
ส่งเสริมความรว่มมือของ
เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสับปะรดหวาน  

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 19 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
(กิจกรรมเดียวกับ 1.1 )  

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส่งเสริมการแจ้งเบาะแสของ
การทุจริตในองค์กรและ
พัฒนากระบวนการสืบสวนที่
รวดเร็วและเที่ยงธรรม  

- พัฒนาช่องทาง ระบบแจ้ง
เบาะแสที่ทำให้ผู้แจ้งรู้สึก
ปลอดภัย 
- พัฒนากระบวนการสืบสวนที่
รวดเร็วและเที่ยงธรรม 

ดำเนินการพัฒนาช่องทาง ระบบแจ้งเบาะแสที่ทำให้ผู้แจ้งรู้สึกปลอดภัย 
ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสบัปะรดหวาน สปสช.” 

                           
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg              

แจ้งเวียนพฤติการณ์การ
ทุจริตให้ทุกหน่วยงานภายใน 
สปสช. ได้รับทราบและ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 

แจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การ
ทุจริตในองค์กร ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในรับทราบ 

ดำเนินการแจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตในองค์กร ของหน่วยงาน
ภายนอกได้รับทราบ ในกลุม่เครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและหยุดยั้ง
การทุจริตใน สปสช. ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปะรดหวาน สปสช” 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ / 

แนวทางการดำเนนิการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 

                             
กลุ่มสับปะรดหวาน 

สปสช.jpg                            

 พัฒนาระบบสารสนเทศการ
ดำเนินงานด้านการปราบ
ป้องการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลาเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

ให้บุคลากรแสดงตนถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดำเนินกิจกรรมสื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำ

รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียฯ ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบ

อิเล็กทรอนิคส ์วันที่ 14 มีนาคม 2562  

ตอบแบบคํารัยรองฯ.
pdf  

ประเดน็การรับทราบฯ.
docx  

           
3.2 พัฒนาเครือข่าย
และ 
บูรณาการ
กระบวนการด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้และข้อมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต 

- โครงการประชุมปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบสนับสนุน (Admin 
branch) ปี 2562 (สื่อสาร เน้นย้ำ
เรื่องการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต ) 

ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี  (กจิกรรมเดียวกับ 1.1 )  

 


