- สําเนา แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระดับกรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
 ระดับหนวยงาน
ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2562
หน%วยงานที่รับการตรวจ
ขอบเขตการตรวจ สัปดาห/ที่ 1 สัปดาห/ที่ 2 สัปดาห/ที่ 3 สัปดาห/ที่ 4 สัปดาห/ที่ 5
ทีมผู.ตรวจติดตาม
(1)
(4 - 8) (11 - 15) (18 - 22) (25 – 29)
1. สํานักงานเลขานุการกรม
ขอกําหนดมาตรฐาน
14
12
2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย%
ระบบคุณภาพ
รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
ISO 9001 : 2015
13
คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายในของ
4. กองแผนงานและวิชาการ
และภารกิจหลักของ
6
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
แตละหนวยงาน
11
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2562
6. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภค ฯ
19
7. สํานัก สว. ดานควบคุมเครื่องสําอาง
20
8. สํานัก สว. ดานควบคุมวัตถุอันตราย
12
9. สํานักดานอาหารและยา
21
10. สํานักยา
13
11. สํานักอาหาร
19
12. กลุมกฎหมายอาหารและยา
14
หมายเหตุ : 1. ผูอนุมัติระดับกรม คือ ประธานผูจัดการระบบคุณภาพ
2. ผูอนุมัติระดับหนวยงาน คือ ผูจัดการระบบคุณภาพของหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน
3. ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
F-FDA-T-11 (1-08/07/57) หนา1/2

หน%วยงานที่รับการตรวจ
13. กลุมตรวจสอบภายใน
14. ศูนย%ขอมูลและสารสนเทศ
15. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
16. กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
17. กองสงเสริมการประกอบการ
ผลิตภัณฑ%สุขภาพ
18. ศูนย%จัดการเรื่องรองเรียนฯ

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระดับกรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
 ระดับหนวยงาน
ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2562
ขอบเขตการตรวจ สัปดาห/ที่ 1 สัปดาห/ที่ 2 สัปดาห/ที่ 3 สัปดาห/ที่ 4 สัปดาห/ที่ 5
ผู.ตรวจติดตาม
(1)
(4 - 8) (11 - 15) (18 - 22) (25 – 29)
15
22
14
12

เจษฎาพร โชติรัตน%
ลงชื่อ...............................................................ผู
จัดทํา
(นายเจษฎาพร โชติรัตน%)
ตําแหนง หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล
๘ กุมภาพันธ% ๒๕๖๒
วันที่ ............................................................................
สําเนาถูกตอง

12
20
พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ%
วิมล สุวรรณเกษาวงษ%
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ตรวจสอบ ลงชื่อ.......................................................................ผู
อนุมัติ
(นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ%)
(นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ%)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ
๑๑ กุมภาพันธ% ๒๕๖๒
วันที่ .....................................................................
.......

ตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๑๘ กุมภาพันธ% ๒๕๖๒
วันที่ ............................................................................
หมายเหตุ : 1. ผูอนุมัติระดับกรม คือ ประธานผูจัดการระบบคุณภาพ

(นายมานพ ปยนุสรณ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

2. ผูอนุมัติระดับหนวยงาน คือ ผูจัดการระบบคุณภาพของหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน
3. ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
F-FDA-T-11 (1-08/07/57) หนา2/2

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ทีมที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายวรพจน ฤทธิ์ดี
ผูตรวจติดตาม
๑. นายสายันต รวดเร็ว
๒. นางสาวพัชราภรณ ธํารงกิจเจริญ
๓. นางสาวภัทราวรรณ วัฒนศัพท
๔. นางชนานันท สมณา
๕. นางสาวอทิตา ชนะสิทธิ์
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายวิบูลย เวชชัยชีวะ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางอุรธิดา ทองธรรมชาติ
๒. นางสาวพาริดา สิงหเสนี
๓. นางสาวเกวลี เชื่อมสามัคคี
๔. นางสาวจุฑามาศ คชสาร

หน'วยงานที่รับการตรวจ

สํานักยา

สํานักอาหาร

หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางภาวิณี ส1งเสริม
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวสุมน นิติการุญ
๒. นางรพิศพรรณ อินทญาติ
๓. นางสาวดวงพร คําจริง
๔. นายพงษพัฒน เตชะวิจิตร
๕. นางสาวกมลเนตร อุดมรัตน

สํานักด1านอาหารและยา

หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาววีรวรรณ จงจิต
ผูตรวจติดตาม
๑. นางนิตติยา พันธุศักดิ์
๒. นางสาวรุ1งฤทัย ทองศาสตร
๓. นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
๔. นางเปมิกา กิจศึกษา
๕. นายนันทมนัส สิงโต

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ด9านควบคุมเครื่องสําอาง

หนา 1 จาก 4

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ทีมที่
๕.

๖.

๗.

๘.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายอาทิตย พันเดช
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวปานชนก ปวงนิยม
๒. นางสาวคริสติน1า ลี้สุรพลานนท
๓. นางสาวสรัลพร ชวาลคุณากร
๔. นายสุเมธา บุญประเสริฐ
๕. นายดํารงคเกียรติ อรมัย
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวใจพร พุ1มคํา
ผูตรวจติดตาม
๑. นายกฤษดา ลิมปนานนท
๒. นางมาฆมาส หรรษคุณาฒัย
๓. นางสาวดวงกมล ภักดีสัตยพงศ
๔. นางสาวมธุรส ยอดพรหม
๕. นางสาวศศิธร แง9เจริญกุล

หน'วยงานที่รับการตรวจ

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ด9านควบคุมวัตถุอันตราย

กองควบคุมเครื่องมือแพทย

หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางอารทรา ป?ญญาปฏิภาณ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสุภาศิริ ศรีชาติ
๒. ร.ต.ท.หญิง กนกพร หังสวณิช
๓. นางเกษรา จันทรวงศไพศาล
๔. นางสาวจิรประภา กล9าหาญ

กองควบคุมวัตถุเสพติด

หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวภัทรภร รักษชูชีพ
ผูตรวจติดตาม
๑. นายจารุวัตร เจนวุฒิพาณิชย
๒. นางบงกช เอี่ยมจํารูญ
๓. นางสาวจารุวรรณ เจริญทรัพยานันต
๔. นางสาวฐิติมาพร สุนทรนันท

หนา 2 จาก 4

สํานักงานเลขานุการกรม

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ทีมที่

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน

หน'วยงานที่รับการตรวจ

๙.

หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายสัญชัย จันทรโต
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวรัฐกานต สัจจวิเศษ
๒. นางสาวสิริกันยา เทพรักษ
๓. นางสาววณิชญา มีศิริโรจน
๑๐. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวโศภิต แสนโกศิก
ผูตรวจติดตาม
นางสาวกุลทรัพย ตันตระการสกุล

กองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ (MR ส1วนกลาง)

๑๑. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางศจี ขีดเขียน
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวนันทนรี วีระโสภณ
๒. นางสาวสุพิชฌาย อัครจิตตานนท
๓. นางสาวเกศรา เรืองจรัสศรีกุล
๔. นางสาวตรีวิทย เพ็ญสว1างวัธน
๑๒. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายภูมิพัฒน อรุณากูร
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสุวนีย สุขแสนนาน
๒. นางสาววรนุช รื่นหาญ
๑๓. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวทศพร เวศนานนท
ผูตรวจติดตาม
๑. นายมานพ ปMยนุสรณ
๒. นางสาวอรพรรณ ใจอุตม
๓. นางสาวจิระธิดา ขันเงิน
๔. นางสาวปริณดา สงทิพย
๑๔. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาธิตา มาดี

กองพัฒนาศักยภาพผู9บริโภค

กองส1งเสริมงานคุ9มครองผู9บริโภคฯ

กองส1งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ

กลุ1มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

หนา 3 จาก 4

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ทีมที่

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ผูตรวจติดตาม
นางสาวโชติมา อ1อนน9อม
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายธนาพนธ ทองพานิช
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวกรกนก แก9วขาว
๒. นายสถาพร ศิลปกิจ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวธัญญลักษณ เฉลิมทรง
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวรุ1งนภา รื่นกลิ่น
๒. นางสาวแก9วตา แตงอ1อน
๓. นางสาววิภาทิพย บํารุงเกาะ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวกรกนก แก9วขาว
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวกมลฉัตร กุลกิติเกษ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวลัดดาพร อ1อนศรี
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวชุลวี รรณ วัฒนาวรรณะ
๒. นางรุจิพัชร ยิ่งกิจวิวัฒน
๓. นางสาวอังคณา ดํานิล
๔. นายสรวุฒิ ยิ้มแย9ม
๕. นางสาวฉันทนี เรือนวิลัย
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายวินัย สุขศรี
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวกุลชนา ชุ1มคํา
๒. นางสาวไปรยา พรรณวิญาณ

หน'วยงานที่รับการตรวจ

กลุ1มกฎหมายอาหารและยา

กลุ1มตรวจสอบภายใน

กลุ1มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนยข9อมูลและสารสนเทศ

ศูนยจัดการเรื่องร9องเรียนฯ

หนา 4 จาก 4

