
 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของ
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล 

6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  

7 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน 

 
 



 

ก |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

         ค าน า  

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดเป้าหมายและ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังปรากฏ
ใน เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4)  เพ่ือใช้
เป็นกรอบทิศทางการน าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีตัวชี้วัดเป็นกลไกที่
ส าคัญในการก ากับการด าเนินงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าผลส าเร็จตามตัวชี้วัด จะน าองค์กร
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ผู้วิเคราะห์จึงเห็นความจ าเป็นในการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานขอ งส่วนงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วง
สมบูรณ์ได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกท่าน จนท าให้งานวิเคราะห์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้ 

 
งานนโยบายและแผน 

มีนาคม  2564 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

ข |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร  

การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กมุภาพันธ์ 2564) 

 
การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)  จัดท าขั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การจัดท าแผนและผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในประเด็นที่เก่ียวกับ  1. ผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ  รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8 ตัวชี้วัด  2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  จ านวน 7 ตัวชี้วัด  
และ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ  1)  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2 
กองทุน   2)  เงินนอกงบประมาณ จ านวน 4 กองทุน  ผลการวิเคราะห์พบว่า 

1. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจ านวน 3 ตัวชี้วัด
ภาพรวมมีผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.70 (นักศึกษาคงอยู่แผน 749 คน ผล 537 
คน)     

2. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รวมจ านวน 7 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 70.96 

3.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  คิดเป็นร้อยละ 59.70  (แผน 61.55 ล้านบาท  ผล 
36.75 ล้านบาท) 

4.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้คณะฯ  คิดเป็นร้อยละ 12.23 (แผน 
49.25 ล้านบาท  ผล 6.02 ล้านบาท) 

5.  ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 5 รายการ จะลงนามเดือน มีนาคม 2564 รวม 1 
รายการ 

ทั้งนี้งานนโยบายและแผน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้สรุปผล
การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รวม 12 
เดือน)  เมื่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่งผลการจัดท ารายงานในเดือนตุลาคม 2564 ต่อ          
กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 



 

ค |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

 

 
สารบัญ  

 

 หน้า 
 

  

ค าน า ก 

บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ค 

ส่วนที่  

 1.  ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของการวิเคราะห์ 1 
 2.  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 1 

 3.  ขอบเขตของการวิเคราะห์ 2 
 4.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 2 

 5.  สรุปผลการวิเคราะห์ 3 

 6.  ข้อเสนอแนะ   4 
บรรณานุกรม 5 

ภาคผนวก ก  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและ 
                 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 

ภาคผนวก ข  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กมุภาพันธ์ 2564) 

1.  ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของการวิเคราะห์  
  ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน      

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
งบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย  และ มาตรา 48 ในกรณีที่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณปรั บปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่
ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือทราบ ในกรณีที่
หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร    

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนส ารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน  มาตรา 50 ให้
หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพ่ือผู้อ านวยการจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จ าแนก จัดกลุ่ม 
เรียบเรียง วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของส่วนงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
เพ่ือวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 



2 |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ครอบคลุมถึง การจัดท าแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ส่งเอกสาร 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเดือน 
โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ  รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8 ตัวชี้วัด  2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
จ านวน 7 ตัวชี้วัด   

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ  1)  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2 
กองทุน   2)  เงินนอกงบประมาณ จ านวน 4 กองทุน 
 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 การวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  มีข้ันตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการน าเสนอ 8  ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วางแผนการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ติดตาม ประสาน เพ่ือขอรับผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25   

ของเดือน 
3. ตรวจทานความถูกต้อง วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 1-
2 ของเดือนถัดไป 

4. น าไปสื่อสารประชาพิจารณ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณฯ  โดยจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสอบทานข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละ
เดือน วิธีการตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป 

5. ตรวจทานภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนน าเสนอผู้บริหารและน าส่งกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของเดือนถัดไป 

6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการจัดการข้อมูล (รวบรวม จ าแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียงแผน-
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ รวม 12 เดือน รวม 15
ตัวชี้วัด จ านวน  2 แหล่งงบประมาณ) 

7. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปรียบเทียบกับแผนประจ าปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อย
ละ (Percentage)  และค่าเฉลี่ย (Mean) 

8. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการน าเสนอ 
 



3 |  รายงานจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.63-ก.พ.64) 

 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
                และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอสรุปผลการจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  (รวม 12 เดือน)  เมื่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่งผลการจัดท ารายงานในเดือนตุลาคม 
2564 ต่อกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
 
                
 

รายละเอียด ภาคผนวก 
 
 
ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 
 
 
 

รายละเอียด ภาคผนวก 
 
 
ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
 

รายละเอียด ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
รายละเอียด ภาคผนวก 
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6.  ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  อย่างต่อเนื่องทุกปี 

ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบแนวโน้มความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณส าหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้
เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้ควบคุมก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้ผู้เสนอแผนตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณได้เสนอความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน  รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพ่ือน า
ผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ควรจัดท า คู่มือการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือ
ส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรน าไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผล
ส าเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ควรมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การจัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลส าเร็จต่อ
ตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพ่ือให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดที่
เสนอจะส่งส า เร็จตามแผนงานที่ก าหนดทั้ งของคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  และของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ 
จดหมายเวียนอีเมล์ Facebook Lie ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะน าคณะฯ การประชุม ระดมความ
คิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพ่ือให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มีความเข้าใจ และน าไปทบทวน เพ่ือเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และควรศึกษา
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 
มุ่งเน้นให้เกิดความส าเร็จตามตัวชี้วัดอันจะน าองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  

แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

( 5 เดือน คือ ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) 
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