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กำหนดการ 

การประชุมเชงิปฏิบัติการ “ระบบบริหารคุณภาพองค์กร Tune Brain1 เดินหน้าพฒันาร่วมกัน” 
วันที่ 24-25 ธนัวาคม 2563 

         ณ ห้องประชุมยุคลธร ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………. 

 

วันพฤหสับดีที ่24 ธันวาคม 2563 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. เปิดการประชมุ และ มอบนโยบาย “ยกระดับบัตรทอง ม่ันคงด้วยระบบบริหารคุณภาพ” 
                              โดย ทพ.อรรถพร ลิม้ปัญญาเลศิ  รองเลขาธิการ สปสช. 
09.15 – 09.45 น. บรรยาย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง : ความเสี่ยงและโอกาสการพฒันา”  
   โดย นางศิริพร สินธนัง                  ที่ปรึกษา สทอ.  ผู้ดำเนินรายการ 
    นางสาวสิริวรรณ คล้อยเอ่ียม หัวหน้างาน สงบ. 
    นายทรงกรด เกษกาญจนานชุ หัวหน้างาน สบส. 
09.45 – 10.45 น.        บรรยาย“Brush up IC & RM และ ความเสีย่งระดับองค์กร Corp. risk & Fraud risk 
                                         ปี 2564”  
                               โดย นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน สทอ.  
10.15 – 12.00 น. ประชุมปฏิบัติการ  การบริหารความเสี่ยง 
                               - ระดับองค์กร (Corp. risk & Fraud risk) 
                               - ระดับหน่วยงาน (Business risk)” 
                               โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน สทอ.   
 นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 2 พิษณโุลก   

นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธ์  ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง 
นางศิริพร สินธนัง                  ที่ปรึกษา สทอ.    
  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.30 น. ประชุมปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง (ต่อ) 
                               - ระดับองค์กร (Corp. risk & Fraud risk) 
                               - ระดับหน่วยงาน (Business risk)  
   

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 
 

09.00 – 10.00 น. บรรยาย “บูรณาการงานตรวจสอบกับงานคุณภาพและการป้องกันการทุจริต” 
โดย  นางประไพ วัฒนไกร  หัวหน้ากลุ่มงาน รักษาการ ผูอ้ำนวยการ สำนักตรวจสอบ  

10.30 – 11.00 น.         นำเสนอ ผลการประชุมปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง 
                               - ระดับองค์กร (Corp. risk & Fraud risk) 
                               - ระดับหน่วยงาน (Business risk) 

โดย วิทยากรประจำกลุ่ม 
นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน สทอ.   

 นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 2 พิษณโุลก   
นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธ์  ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง 
นางศิริพร สินธนัง            ที่ปรึกษา สทอ. 
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11.00 – 12.00 น.        บรรยาย “Update :  ITA 64 , Re accredit ISO 9001:2015 , PMQA 4.0”  
   โดย นางศิริพร สินธนัง  ที่ปรึกษา สทอ. 

นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์           หัวหน้ากลุ่มงาน สทอ.   
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.00 น.  อภิปราย “การบูรณาการแผนงานคุณภาพกับงานประจำ ปี 2564” 
โดย นางสาวบุษกร สุรรังสรรค์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ 

    นางสาวมาลิสา พิมสอน  เจ้าหน้าที่อาวุโส สจช. 
14.00 - 15.00 น.         อภิปรายท่ัวไป และปิดการประชุม 

โดย  นางปิยพร ปิยะจันทร์             ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล      
                                                              และพัฒนาองค์กร         

 
……………………………………………………………………… 

 
  

 

หมายเหตุ  1. กำหนดการน้ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
  2. รับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม เวลา 10.45 น. และ 14.45 น. 
 
 

(ไฟล์ประกอบการประชุมอยู่ท่ี : Drive T \ QMS \ ปีงบประมาณ  2564  \ ประชุม ต่าง ๆ \ Tune brain 1_64) 
 


