ปรับปรุ งข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562

โครงสร้างภาระงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
งานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ

งานบริหารแผนและยุทธศาสตร์

งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

1. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MUERP
2. จัดทาประมาณการรายได้ และจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
เงินรายได้ส่วนงาน และบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP
3. จัดทาประมาณการรายได้ และจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
เงินรายได้กลางปี (เพิ่มเติม) และบันทึกข้อมูลในระบบ
MUERP
4. จัดทาเอกสารชี้แจงงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วน
งานประจาปี
5. จัดทาขอโอนเงินและเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมรายการจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน
6. งานวิเคราะห์จดั ทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามผลผลิต
7. จัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดหาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ส่วนงาน
8. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงินตาม
ผลผลิตจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทุกเดือน (สงป.)
9. จองงบประมาณและสรุปรายงาน FM จากระบบ MUERP
9.1 ประสานงานและจัดทาใบจองงบประมาณโครงการ
PA และโครงการอื่น ๆ จากเงินรายได้ส่วนงาน
a. จองงบประมาณงบลงทุนจากเงินงบฯแผ่นดินและ
งบฯ รายได้ส่วนงาน
10. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานประจาปี
11. ประสานงานและจัดทาสรุปการยกยอดภาระผูกพัน (กัน
เงินเหลื่อมปี) ณ วันสิ้นปีงบประมาณและรายเดือน/
ไตรมาส
12. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานและจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (4 ปี/ 20 ปี)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการของคณะประจาปี
3. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance
Agreement) ประจาปี
3.1 ข้อตกลงฯ PA ระดับส่วนงาน
3.2 ข้อตกลงฯ PA ระดับภาควิชา
3.3 ประสานงานผู้บริหารเยีย่ มภาควิชาเพื่อติดตามผล
ดาเนินงาน และความต้องการความช่วยเหลือจาก
ภาควิชา
4. ติดตามและรายงานผลตามยุทธศาสตร์
a. รายงานผลโครงการตามข้ อตกลงการปฏิ บัติ งาน
ของส่วนงานและระดับภาควิชา (PA) ทุกไตรมาส
b. รายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ทุกไตรมาส
c. รายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ทุกไตรมาส
5. จัดระบบและกลไกการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไป
สู่แผนปฏิบัติการประจาปีส่วนงาน
6. สื่อสารแผนฯ และผลการปฏิบตั ิการให้ประชาคมและ
คู่ความร่วมมือได้รับทราบ
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานประกันคุณภาพ
1. ประสานงานและจัดทารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพ EdPEx
2. ประสานงานและดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วน
งานและภายนอกส่วนงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ EdPEx
3. ประสานงานและจัดทาข้อมูลประกอบการประเมิน
คุณภาพภายใน
3.1 การเตรียมก่อนรับการประเมินคุณภาพภายใน
3.2 จัดการต้อนรับการประเมินคุณภาพภายใน
3.3 จัดการการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
3.4 จัดทาสรุปผลการเยี่ยมสารวจภายในภาพรวมระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน
4. รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
งานจัดทาแผน/รายงานผลบริหารความเสี่ยง
1. ประสานและติดตามการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากหน่วยงาน
2. ติดตามและจัดทารายงานผลบริหารความเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง
3. ติดตามและจัดทารายงานการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารข้อมูล
งานการรวบรวมข้อมูล
1.รวบรวม/สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจ
ของคณะฯ
2. จัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีละ 2 ครั้ง
3. จัดทารายงานข้อมูลผลการดาเนินงานบันทึกโครงการใน
ระบบ Social Engagement University ทุกไตรมาส
4. ประสานงานและรวบรวมผลการให้บริการวิชาการ (ประชุม/
อบรม) ภายในประเทศ
งานการสังเคราะห์
1.ประสานงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์/งานบริหารความเสี่ยง
และงานประกันคุณภาพ เป็นต้น
งานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะฯ
1. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2. จัดทารายงานประจาปีมหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูลที่โดด
เด่น (สาคัญ) และสารสนเทศมหิดล
3. จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานตามผลผลิต
(ฉบับสมบูรณ์)
4. จัดทารายงานผลสาเร็จตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน (Performance Agreement) ประจาปี ฉบับ
สมบูรณ์
5. จัดทารายงานผลความสาเร็จ Corporate KPIs ของ
แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
ฉบับสมบูรณ์
งานจัดระบบและกลไกการบริหารข้อมูลสนับสนุน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการบริหารงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นางสาวสุดใจ ประทีปทอง
หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบคุณภาพ

นางเมตตา เศวตเลข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ

นางกชกร เพ็ชรพลาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมาสวไลย ขาแนวนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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โครงสร้างการปฏิบัติงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพตามภารกิจ

หัวหน้างานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
นางสาวสุดใจ ประทีปทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

งานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ
นางสาวสุดใจ ประทีปทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

งานบริหารแผนและยุทธศาสตร์
นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
นางเมตตา เศวตเลข
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ

นางสาวมาสวไลย ขาแนวนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางกชกร เพ็ชรพลาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดใจ ประทีปทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานบริหารข้อมูล
นางกชกร เพ็ชรพลาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดใจ ประทีปทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

นางสาวมาสวไลย ขาแนวนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

