- สําเนา หน&วยงานที่รับการตรวจ
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย$
3. กองควบคุมวัตถุเสพติด
4. กองยุทธศาสตร$และแผนงาน
5. กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
6. กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภค ฯ
7. กอง สว. ดานควบคุมเครื่องสําอาง
8. กอง สว. ดานควบคุมวัตถุอันตราย
9. กองดานอาหารและยา
10. กองยา
11. กองอาหาร
12. กลุมกฎหมายอาหารและยา

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระดับกรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 ระดับหนวยงาน
ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2563
ขอบเขตการตรวจ สัปดาห0ที่ 1 สัปดาห0ที่ 2 สัปดาห0ที่ 3 สัปดาห0ที่ 4 สัปดาห0ที่ 5
ทีมผู/ตรวจติดตาม
(2-6)
(9 - 13) (16 - 20) (23 - 27) (30 – 31)
ขอกําหนดมาตรฐาน
12
17
ระบบคุณภาพ
รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
ISO 9001 : 2015
13
คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายในของ
และภารกิจหลักของ
11
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แตละหนวยงาน
16
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.2563
20
12
16
10
13
18
18
หมายเหตุ : 1. ผูอนุมัติระดับกรม คือ ประธานผูจัดการระบบคุณภาพ
2. ผูอนุมัติระดับหนวยงาน คือ ผูจัดการระบบคุณภาพของหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน
3. ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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- สําเนา หน&วยงานที่รับการตรวจ
13. กลุมตรวจสอบภายใน
14. ศูนย$ขอมูลและสารสนเทศ
15. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
16. กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
17. กองผลิตภัณฑ$สุขภาพและนวัตกรรมฯ
18. ศูนย$จัดการเรื่องรองเรียนฯ
19. กองผลิตภัณฑ$สมุนไพร

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระดับกรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 ระดับหนวยงาน
ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2563
ขอบเขตการตรวจ สัปดาห0ที่ 1 สัปดาห0ที่ 2 สัปดาห0ที่ 3 สัปดาห0ที่ 4 สัปดาห0ที่ 5
ผู/ตรวจติดตาม
(2-6)
(9 - 13) (16 - 20) (23 - 27) (30 – 31)
20
9
18
11
11
19
19

เจษฎาพร โชติรัตน$
ลงชื่อ...............................................................ผู
จัดทํา
(นายเจษฎาพร โชติรัตน$)
ตําแหนง หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล
๕ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๓
วันที่ ............................................................................
สําเนาถูกตอง

พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ$
วารีรัตน$ เลิศนที
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ตรวจสอบ ลงชื่อ.......................................................................ผู
อนุมัติ
(นางวารีรัตน$ เลิศนที)
(นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ$)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร$แผนงาน
๕ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๓
วันที่ .....................................................................
.......

ตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๑๑ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๓
วันที่ ............................................................................
หมายเหตุ : 1. ผูอนุมัติระดับกรม คือ ประธานผูจัดการระบบคุณภาพ

(นายมานพ ปยนุสรณ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

2. ผูอนุมัติระดับหนวยงาน คือ ผูจัดการระบบคุณภาพของหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน
3. ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
ทีมที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวจินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวสาวิตรี มงคลศิลป
๒. นายนีรนาท โพธิยานนท
๓. นางสาวรจิตพรรณ จันทราช
๔. นางสาวชนานันทน โฉมงามดี
๕. นางสาวเกศรา เรืองจรัสศรีกุล
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางอารทรา ป+ญญาปฏิภาณ
ผูตรวจติดตาม
๑. ร.ต.ท.หญิงกนกพร หังสวณิช
๒. นางเกษรา จันทรวงศไพศาล
๓. นางสาวจิรประภา กล1าหาญ
๔. นางสาวกาญจนา ลิ้มถาวรกิจ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
ร.ต.อ.(ญ) นันทิยา บุณยะจินดา
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวสุชา อู8เจริญ
๒. นางสาวรัฐกานต สัจจวิเศษ
๓. นางสาววณิชญา มีศิริโรจน
๔. นางสาวชลามาศ พราหมณชูเอม
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสิธยา สุมนานนท
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวณฐา แก1วสระแสน
๒. นางสาวศรุดา บุญเลิศ
๓. นางสาวรพิศพรรณ อินทญาติ
๔. นางสาวกิตติมา ลากุล
๕. นางสาวจิตโสภิณ ตันสงวน

หน(วยงานที่รับการตรวจ

กองยา

กองอาหาร

กองควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
(ด1านควบคุมเครื่องสําอาง)

กองควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
(ด1านควบคุมวัตถุอันตราย)

หนา 1 จาก 4

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
ทีมที่
๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายวิบูลย เวชชัยชีวะ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวพรศรี คลังวิเศษ
๒. นางสาวพาริดา สิงหเสนี
๓. นางสาวเปรมจิตติ เกษภิญโญ
๔. นางสาวกิตติยา สงาบานโคก
๕. นางสาวฐาปนี ทอกทิ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายสายันต% รวดเร็ว
ผูตรวจติดตาม
๑. นางชนินันท พรหมเพ็ชร
๒. นางสาวนงเยาว ประทีปะจิตติ
๓. นางสาววาลิกา สนองคุณ
๔. นางสาวนิชนันท ธรรมวัฒน
๕. นางสาวจุไรรัตน ถนอมกิจ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายภูมิพัฒน% อรุณากูร
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวรัชนู กรีธาธร
๒. นายวีรภัทร เหลาเขตกิจ
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางจิตธาดา เซ8งเจริญ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวจิระธิดา ขันเงิน
๒. นางสาวพรกนก จันทรขํา
๓. นางสาวรัชนี มุงเมือง
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายกฤษดา ลิมปนานนท
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวมธุรส ยอดพรหม

หน(วยงานที่รับการตรวจ

กองด8านอาหารและยา

กองควบคุมเครื่องมือแพทย

กองควบคุมวัตถุเสพติด

สํานักงานเลขานุการกรม

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

หนา 2 จาก 4

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
ทีมที่

๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.

๑๔.

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน
๒. นางภรณวีณา ปFGนสุวรรณ
๓. นางมาฆมาส หรรษคุณาฒัย
๔. ว8าที่ร1อยตรีธีรวัต นนทสวัสดิ์ศรี
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาววีรวรรณ จงจิต
ผูตรวจติดตาม
๑. นางเปมิกา กิจศึกษา
๒. นางนิตติยา พันธุศักดิ์
๓. นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวลัดดาพร อ8อนศรี
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวเหนือนภา อินทรทรัพย
๒. นางสาวกัญญาพรรณ นิลคํา
๓. นางสาวอรอนงค ดํานิล
๔. นางสาวชุลวี รรณ วัฒนาวรรณะ
๕. นายสรวุฒิ ยิ้มแย1ม
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายธนาพนธ ทองพานิช
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายเทวะ แก1วปลั่ง
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวสุกัญญา มีคํา
๒. นายนพดล เสารสุวรรณ
๓. นางสาววิภาดา โพดาพล
๔. นางสาวอศัลยา รอดจีรา
หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวดวงกมล ภักดีสัตยพงศ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวศิริพรรณ ฉัตรรัตนา
๒. นายอนุรัตน รุ8งแสงทอง

หน(วยงานที่รับการตรวจ

กองส8งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภคฯ

กองพัฒนาศักยภาพผู1บริโภค

กลุ8มตรวจสอบภายใน

กลุ8มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ8มกฎหมายอาหารและยา

หนา 3 จาก 4

บัญชีแนบทายคณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
ทีมที่

ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน

๑๕. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวกรกนก แก1วขาว
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวกมลฉัตร กุลกิติเกษ
๒. นางสาวภัทรพร ทองพูล
๑๖. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวอุษณีย ทองใบ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางอณิมา ส8วนเศรฐษา
๒. นางสาวปานชนก ปวงนิยม
๓. นางสาวสรัลพร ชวาลคุณากร
๔. นายสุเมธา บุญประเสริฐ
๕. นายดํารงคเกียรติ อรมัย
๑๗. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาธิตา มาดี
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวกมลชนก ประทีปสุขทน
๑๘. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นายวินัย สุขศรี
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวหทัยรัตน งิ้วงาม
๒. นางสาวไปรยา พรรณวิญาณ
๑๙. หัวหนาผูตรวจติดตาม
นางสาวทิพยวิมล จุลหาญกิจ
ผูตรวจติดตาม
๑. นางสาวภัทรภร รักชูชีพ
๒. นายจารุวัตร เจนวุฒิพาณิชย
๓. นายกฤดิพล จันทรานันต
๔. นางสาวกนกกาญจน บุญเหมือน

หน(วยงานที่รับการตรวจ

กลุ8มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

กองผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

ศูนยจัดการเรื่องร1องเรียนฯ

ศูนยข1อมูลและสารสนเทศ

กองผลิตภัณฑ%สมุนไพร

หนา 4 จาก 4

