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กาํหนดการตรวจตดิตามภายใน (Audit Schedule) 

อ้างองิตามแผนประจาํปี : พ .ศ. 2561 
 ฉบับแก้ไขครัง้ท ี่: - 

วันท ี่แจ้งกาํหนดการ  : 6 พฤศจกิายน 2560  
 

วันท ี่ตรวจฯ เวลา ฝ่าย/กลุ่มงาน กิจกรรมที่ตรวจ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

รายชื่อผู้ตรวจ 

จ. 13 พฤศจิกายน 

2560 

9.00 - 15.30 น. ฝ่ายบริหารงานกลาง 

/ กลุ่มงานอาคาร

สถานท่ี 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดล้อม การบํารุงรักษา 

QP-BM-001 ทีมท่ี 1 

(นายมาณพ, 

น.ส.นิตยา , 

 นายปฐมพงษ์) 

พ. 15 พฤศจิกายน 13.30 – 16.30 กลุ่มสารบรรณและ

การประชุม 

รอเอกสาร QP จากหน่วยงาน QMR รอเอกสาร  ทีมท่ี 1 

(นายมาณพ, 

น.ส.นิตยา ,  

นายปฐมพงษ์) 

พฤ. 16 พฤศจิกายน 

2560 

9.30 - 11.30 น. QMR คู่มือคุณภาพ QM-NIMT ทีมท่ี 1 

(นายมาณพ, 

น.ส.นิตยา ,  

นายปฐมพงษ์) 

   การสํารวจความพึงพอใจการกําหนด

นโยบาย วัตถุประสงค์ทบทวน และ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

QP-AD-001  

   การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP-AD-002  

 13.30 - 15.30 น. Document Control การควบคุมเอกสาร QP-DC-001  

   การควบคุมบันทึก QP-DC-002  

อ.14 พฤศจิกายน 

2560  

9.00 – 11.30 น. ฝ่ายบริหารงาน

กลาง/กลุ่มงานบัญชี

การเงินและพัสดุงาน

งานบัญชีและ

การเงิน 

ใบแจ้งหนีค่้าบริการสอบเทียบ 

 

 

 

 

QP-AF-001 ทีมท่ี 2 

(น.ส.คุณากร, 

นางภัทธภร ,  

นายจรัส) 

 



วันท ี่ตรวจฯ เวลา ฝ่าย/ส่วน กิจกรรมที่ตรวจ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

รายชื่อผู้ตรวจ 

พ.15 พฤศจิกายน 

2560 

9.00 – 11.00 น. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กลุ่มงาน

พัฒนาธุรกิจ งาน

ลูกค้าสัมพันธ์ 

ใบแจ้งหนีค่้าบริการสอบเทียบ QP-AF-001 ทีมท่ี 2 

(น.ส.คุณากร, 

นางภัทธภร ,  

นายจรัส)  

แผนคุณภาพการให้บริการสอบเทียบ QL-CRM-001 

การสนับสนุนการให้บริการสอบเทียบ QP-CRM-001 

การสอบเทียบเคร่ืองมือในกรณีล่าช้า

หรือยกเลิก 

QP-CRM-002 

การจัดการกับคําร้องเรียนของลูกค้า 

การแก้ไข และป้องกัน 

QP-CRM-002 

ใบแจ้งหนีค่้าบริการสอบเทียบ QP-AF-001 

พ.15 พฤศจิกายน 

2560  

14.00 – 16.00 น  กลุ่มงานส่ือสาร

องค์การ  

รอเอกสาร QP จากหน่วยงาน QMR รอเอกสาร ทีมท่ี 2 

(น.ส.คุณากร,นาง

ภัทธภร , นายจรัส) 

ศ.17 พฤศจิกายน 

2560 

13.30 – 17.00 ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กลุ่มงาน

พัฒนาธุรกิจ งาน

ลูกค้าสัมพันธ์/ตึก

เสียงและส่ันสะเทือน 

ใบแจ้งหนีค่้าบริการสอบเทียบ QP-AF-001 ทีมท่ี 2 

(น.ส.คุณากร, 

นางภัทธภร , นาย

จรัส) 

แผนคุณภาพการให้บริการสอบเทียบ QL-CRM-001 

การสนับสนุนการให้บริการสอบเทียบ QP-CRM-001 

การสอบเทียบเคร่ืองมือในกรณีล่าช้า

หรือยกเลิก 

QP-CRM-002 

การจัดการกับคําร้องเรียนของลูกค้า 

การแก้ไข และป้องกัน 

QP-CRM-002 

 

ใบแจ้งหนีค่้าบริการสอบเทียบ QP-AF-001 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน QP-AD-002 

จ. 13 พฤศจิกายน 

2560 

9.00 - 12.00 น. ฝ่ายบริหารงาน

กลาง/กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

ผังองค์กรและการสรรหาทรัพยากร

บุคคล 

QP-HR-001 ทีมท่ี 3  

(น.ส.ปาณิศรา , 

นายสุนทร ,  

น.ส.หงส์ฤทัย) 

จ. 13 พฤศจิกายน 

2560 

 

 

13.30 -16.30 น. ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กลุ่มงาน

พัฒนาธุรกิจ/งาน 

ฝึกอบรม 

แผนคุณภาพในการสนับสนุนการ

ฝึกอบรม 

QL-TN-001 ทีมท่ี 3  

(น.ส.ปาณิศรา , 

นายสุนทร ,  

น.ส.หงส์ฤทัย 
 
 
 
 



วันท ี่ตรวจฯ เวลา ฝ่าย/กลุ่มงาน กิจกรรมที่ตรวจ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

รายชื่อผู้ตรวจ 

   การรับเร่ืองขอรับบริการฝึกอบรม QP-TN-001  

การดําเนินการให้บริการฝึกอบรมแก่

ลูกค้า 

QP-TN-002 

การให้บริการฝึกอบรมภายใน QP-TN-003 

อ.14 พฤศจิกายน 

2560 

9.00 - 12.00 น. ฝ่ายบริหารงานกลาง 

/งานพัสดุ 

การจัดซือ้และการจัดจ้าง การคัดเลือก 

และประเมินผู้ขาย และผู้รับจ้าง 

QP-PM-001 ทีมท่ี 3  

(น.ส.ปาณิศรา , 

นายสุนทร ,  

น.ส.หงส์ฤทัย 

อ.14 พฤศจิกายน 

2560 

13.30 – 16.30 ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กลุ่มงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การควบคุมระบบสารสนเทศและรักษา

ข้อมูล 

QP-IT-001 ทีมท่ี 3  

(น.ส.ปาณิศรา , 

นายสุนทร ,  

น.ส.หงส์ฤทัย 
 
 

หมายเหตุ  สําหรับกลุ่มงานสารบรรณและการประชุม , กลุ่มงานสื่อสารองค์การ , ธุรการ จะทําการตรวจติดตาม เมื่อ
ได้รับเอกสารเรียบร้อยจากกลุ่มงานแล้วเทา่น้ัน 
 

หวัหน้าทีมผู้ตรวจ:  นายมาณพ   ตณิสริิสขุ วนัท่ี:  6 พฤศจิกายน 2560 
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แผนการตรวจตดิตามภายใน (IQA Plan)  ผู้จัดทาํ ผู้อนุมตัิ 

ประจาํปี: …2561….      ฉบับแก้ไขครัง้ที่: .…-…    
 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ข้อกาํหนดทีเ่กีย่วข้อง 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ก.ย. 

1.  ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (QMR)  1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1.1,5.1.2,5.2,5.3,

6.1,6.1.1,6.1.2,6.2,6.2.1,6.2.2,6.3,7.1, 

7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2, 

7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 

8.2.4,8.3,8.4,8.5,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,

8.5.5,8.5.6,8.7,9.1,9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.2,

9.2.1,9.2.2,9.3,9.3.1,9.3.2,9.3.3, 

10.1,10.2,10.3 

            

2.  ฝ่ายบริหารงานกลาง/ 

 กลุ่มงานบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคล 

5.3,6.2,6.2.1,6.2.2,7.1,7.1.1,7.1.2,7.2, 

7.3 

            

3.  ฝ่ายบริหารงานกลาง/  

กลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ 

6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,             

4.  ฝ่ายบริหารงานกลาง/ กลุ่มงานบญัชี 

การเงินและพสัดุ 

6.2,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.5,8.5.1             

5.  ฝ่ายบริหารงานกลาง/  

       งานพสัดุ 

6.2,8.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3             

 

หมายเหตุ:  แผนในการตรวจฯ     สถานะการตรวจฯ เรียบร้อยแล้ว 

                            แผนในการติดตามผลการแกไ้ข (Follow Up)  สถานะการติดตามผลการแกไัข เรียบร้อยแลว้ 

“ให้ตรวจทกุกิจกรรมในการตรวจ 

  ติดตามคณุภาพภายในทกุครัง้” 



          

FM-AD-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Effective Date :  25/05/2016 

                                                       

แผนการตรวจตดิตามภายใน (IQA Plan)  ผู้จัดทาํ ผู้อนุมตัิ 

ประจาํปี: …2561….      ฉบับแก้ไขครัง้ที่: .……    
 

ฝ่าย/ส่วน ข้อกาํหนดทีเ่กีย่วข้อง 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ก.ย. 

6.  ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ กลุ่ม

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6.2,6.2.1,6.2.2,7.1.3             

7.  ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์/  

กลุ่มงานยทุธศาสตร์และประเมินผล

(ฝึกอบรม) 

6.2,6.2.1,6.2.2,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,

8.5,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.6,9.1.1,

9.1.2,9.1.3, 

            

8. ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์/  

         นโยบายและยทุธศาสตร์ 

6.2,8.2.2,8.5.5,9.1,9.1.2,9.1.3             

9. ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ – ฝ่าย

มาตรวทิยาเสียงและการสั่นสะเทือน/

กลุ่มงานพฒันาธุรกิจ 

5.1.2,6.2,6.2.1,6.2.2,7.1.4,7.1.5,8.1,8.2,8.

2.1,8.2.2,8.2.3,8.5,8.5.1,8.5.2,8.5.3, 

8.5.4,8.5.5,8.6,9.1.1,9.1.2, 

            

10. Internal Audit         9.2 , 9.2.1 , 9.2.2             

11. กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม รอเอกสาร             

12. กลุ่มงานสื่อสารองคก์าร รอเอกสาร             

   13. Document Control 4.4,6.2,8.2.1,8.2.2,7.5,7.5.1,7.5.2,7.5.3, 

8.5 

            

 

หมายเหตุ:  แผนในการตรวจฯ     สถานะการตรวจฯ เรียบร้อยแล้ว 

                            แผนในการติดตามผลการแกไ้ข (Follow Up)  สถานะการติดตามผลการแกไัข เรียบร้อยแลว้ 
“ให้ตรวจทกุกิจกรรมในการตรวจ 

  ติดตามคณุภาพภายในทกุครัง้” 




