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ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั ภารกจิหลกั

1.   งานวิเคราะห์งบประมาณ
1.1 จัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณจำกเงินงบแผ่นดินและเงินงบรำยได้

ส่วนงำน
1.2 ประสำนงำนและจัดท ำประมำณกำรเรำยรับจำกเงินรำยได้

ส่วนงำน
1.3 จัดท ำค ำขอต้ังงบรำยได้ส่วนงำน   (เพิ่มเติมกลำงปี)
1.4 จัดท ำข้อมูลประกอบกำรช้ีแจงงบประมำประจ ำปี
1.5 ขออุทธรณ์ และขอแปรญัตติเพื่อของบประมำณเพ่ิมเติม
1.6 ขอโอนเงินและเปลี่ยนแปลงรำยกำร/เพ่ิมเติมงบประมำณจำก

เงินงบแผ่นดินและเงินงบรำยได้ส่วนงำน
1.7 จัดท ำค ำขอสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกตำม

นโยบำยรัฐบำลและอื่น ๆ 
1.8 ประสำนงำนและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีจำกเงินรำยได้

ส่วนงำน
2. งานจัดท าแผน

2.1   ประสำนงำนและจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Agreement) ระดับคณะฯ/ภำควิชำ

2.2  ประสำนงำนและเตรียมกำรต้อนรับทีมบริหำรมหำวิทยำลัย
เพื่อจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (PA)  ประจ ำปี 

3. งานติดตามและประเมนิผล
3.1 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติกำร

(PA)  ทุกไตรมำส_ของส่วนงำน
3.2   ตรวจทำนสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำม

แผนปฏิบัติกำร (PA) ทุกไตรมำส_ของภำควิชำ
4. งานควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร 5 คน และงาน

บริหารจัดการหน่วยงานใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
5.งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง

1. งานบริหารข้อมูลและการจัดการความรู้
1.1 รวบรวม ติดตำม วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ

คณะ/ภำควิชำ/หน่วยงำนน ำมำจดัท ำรำยงำนและเป็นขอ้มลู
พื้นฐำนของส่วนงำน
-จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
-จัดท ำรำยงำนสำรสนเทศ/รำยงำนประจ ำปี ม.มหิดล
-จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมผลผลิต
ปีละ  1 ครั้ง 

-จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำร   
ด ำเนินงำนจำกกำรใช้จำ่ยงบประมำณ (PART) ปีละ 1
ครั้ง

2. งานวิเคราะห์จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อ/
จัดจ้าง /รายงานผลทุกเดือน (สงป.) (จำกเงินงบฯแผ่นดิน)

3. จัดท าแผนการรับนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบค ำขอตั้ง
งบประมำณแผ่นดิน ปีละ 1 ครั้ง

4.  ประสานงานและจัดท าสรุปรายจ่ายกันเงินเหลื่อมปีจาก
ระบบ ERP ปีละ 1 ครั้ง

5.  งานจัดการความรู้ 6. งานธุรการของฝ่ายแผนฯ
7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกจิรอง

1.  ช่วยประสำนงำนและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของคณะ
สำธำรณสุขศำสตร์  (4 ปี)

2. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและโครงกำรของงำน
แผนพัฒนำและระบบคุณภำพ ปีละ 1 ครั้ง

3.  งำนเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.  งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกขอ้ 1-3

ภารกจิรอง
1.ช่วยงำนจัดท ำข้อมลูประกอบรำยงำนเย่ียมส ำรวจภำยในและ
ภำยนอก

ส่วนงำน 
2. งำนเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนกุำรและผู้ช่วยเลชำนุกำร   
3. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกขอ้ 1-2

1.  จัดท าแผน
1.1  ประสำนงำนและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของคณะ

สำธำรณสุขศำสตร์ (4 ปี)
1.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 1 ปี

2.  งานติดตาม และประเมินผล
2.1 จัดท ำรำยงำนส ำเร็จโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงินตำม

แผนปฏิบัติกำร (PA)  ฉบับสมบูรณ์
2.2   จัดท ำรำยงำนผลส ำเร็จ Coreporate KPI ประจ ำปี

ทุกไตรมำสและฉบับสมบูรณ์
2.2 รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ผลด ำเนินงำนตำมตัวชีว้ดัของ

แผนพัฒนำกำรศึกษำของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ รวมทั้ง
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของคณะฯ ทุกไตรมำส

2.3  รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบส ำรวจ/แบบสอบถำมที่     
เกี่ยวข้องกับระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

3.  งานระบบและกลไก
3.1 จัดท ำระบบและกลไกกำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธไ์ปสู่    

กำรปฏิบัติประจ ำปีส่วนงำน
4.  งำนสื่อสำรแผนฯ และผลกำรปฏิบัติงำนให้ประชำคมและคู่ควำม

ร่วมมือได้รับทรำบรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

ภารกจิรอง

1. งำนเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/ผูช่้วยเลขำนุกำร
2. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกข้อ 1

1.   งานจัดท า Template /บันทึกข้อมูล/จองงบประมาณและสรุปรายงาน FM จากระบบ MUERP
1.1 จัดท ำ Template และบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงำนและกำรใช้จำ่ยเงินจำกเงินงบแผ่นดินและเงินงบรำยไดส้่วนงำน
1.2   ประสำนงำนและจัดท ำใบจองงบประมำณโครงกำร PA เงินงบแผ่นดินและงบเงินรำยได้ส่วนงำน ในระบบ MUERP
1.3   จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงจำกเงินงบประมำณแผ่นดนิและเงินงบประมำณรำยได้คณะฯ  (รำยเดือน) จำกระบบ MUERP

2.   งานบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP (ค ำขอตั้งงบประมำณและแผนควำมต้องกำรล่วงหน้ำ 3 ปี/ตัวชี้วัดตำมผลผลิต และแผนรับนักศึกษำ นักศึกษำคง
อยู่และนักศึกษำส ำเร็จ/ประมำณกำรรำยได้ และประมำณกำรล่วงหน้ำ 3 ปีและค ำขอตั้งงบประมำณเงินรำยได้ส่วนงำนกลำงปี  รวมทั้งขอ้มลู
แผนงำน/โครงกำร)

3.   งานรวบรวมข้อมูล
3.1 รวบรวมข้อมลูสรุปแผนควำมตอ้งกำรงบประมำณประจ ำปีจำกเงินงบประมำณแผ่นดนิและเงินงบประมำณรำยไดค้ณะฯ ระดับภำควิชำ/

หน่วยงำน
3.2  รวบรวมสรุปข้อมูลตวัชีว้ดัแบบประเมนิขอ้ตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement) ระดับภำควิชำ/หน่วยงำนทุกไตรมำส
3.3  จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน และรำยงำนตำมผลผลิต ทุกเดือน (สงป.)   

4.  จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำเดือนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ (ทุกเดือน)

1. เป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกข้อ 1

1.  งานประกันคุณภาพ 
1.1 ประสำนงำนและจัดท ำรำยงำนประเมนิคุณภำพตนเอง
1.2   ประสำนงำน/รวบรวม และคัดกรองข้อมูล/เอกสำรประกอบตำมตวับ่งชี้ของ MUQD,

สกอ. และ สมศ. ในระบบ MUFIS
1.3 ประสำนงำนและด ำเนินกำรเย่ียมส ำรวจภำยในส่วนงำนและภำยนอกส่วนงำน
1.4 จัดท ำสรุปผลกำรเย่ียมส ำรวจภำยในภำพรวมระดับภำควิชำ/หน่วยงำน 

2.  งานจัดท าแผน/รายงานผล
2.1 จัดท ำแผนบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลบริหำรควำมเสี่ยง
2.2 จัดท ำรำยงำนผลบริหำรควำมเสี่ยง ทุกไตรมำส
2.3 จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในทกุเดอืน

3.  งานติดตาม และประเมินผล
3.1 ประสำนงำนและจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประเมนิคุณภำพภำยในและประเมินคุณภำพ

ภำยนอก
3.2 รวบรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะคณะกรรมกำรเย่ียมส ำรวจฯ  

4.  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ภารกจิรอง

1. ช่วยงำนรวบรวมขอ้มูลตำมตัวบ่งชี้ สกอ/สมศ.  และ EdPEx
2. งำนเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร
3. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกขอ้ 1-2

นส.ศิริมา ยีมีเด็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนง. ส่วนงาน)

ภารกจิหลกั

1. งานปรับปรุงและพัฒนาหน้า website ของงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
1.1 ประสำนงำน/ปรับปรุง และน ำข้อมูลขึ้น Website งำนแผนพัฒนำและระบบคุณภำพ
1.2 upload ข้อมูลข่ำวสำรและรำยงำนของงำนแผนพัฒนำและระบบคุณภำพ

2.  งานติดตาม และประเมินผล
2.1   ติดตำม รวบรวมขอ้มูลกำรควบคุมภำยในระดับภำควชิำทุกเดอืน
2.2 ติดตำมและรวบรวมข้อมูลจดัท ำรำยงำนกำรจดักำรควำมรูร้อบ 6 เดือนและ 12 เดือน
2.3 รวบรวมข้อมูลเพือ่จดัท ำ (ร่ำง) รำยงำนประจ ำปีของคณะสำธำรณสุขศำสตร์/รำยงำนประจ ำปี   

มหำวิทยำลัยมหิดล/รำยงำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย และอื่น ๆ
3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงบรรยำกำศจัดกำรควำมรู ้ วิเครำะห์จัดท ำคลังควำมรู้/จดัท ำรำยงำนฯ

และเผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้
4.  งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกจิรอง

ภารกจิหลกั

1. ช่วยงำนจัดท ำรำยงำนสำรสนเทศมหำวิทยำลัย/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะ /งำนประกัน
คุณภำพ และเป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยนอกเหนือจำกข้อ 1

ภารกจิรอง

ผงัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงานแผนพฒันาและระบบคณุภาพ


