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หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำาคัญ  
บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

โดยเป็นศนูย์กลางงานสารบรรณของคณะฯ งานจดัการประชมุผูบ้รหิารและงานเลขานกุารผูบ้รหิาร ตลอดจนการบรกิารตดิต่อประสานงาน 

และอ�านวยความสะดวกในงานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยมีเป้าหมายรักษาความลับของข้อมูล/เอกสาร  

บริหารงานเอกสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก�าหนดเวลา   

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
- บริหารจัดการเอกสารด้วยการรักษาความลับ การรับ - ส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันก�าหนดเวลา  

- ผูรั้บบริการได้รับการบริการทีถ่กูต้องตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบบัแก้ไขปรบัปรงุ  

พ.ศ. 2548

- ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้รับความพึงพอใจในการบริการและการติดต่อประสานงานต่างๆ เป็นอย่างดี

- การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงไปยังภาควิชา/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่สำาคัญ : Key indicators

ตัวชี้วัดสำาคัญ
Key Indicator

เป้าหมาย
Target

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ : Outcome

ปีงบประมาณ : Fiscal Year

2554
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2555
2102

2556
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2014

1. อัตราการติดตามสถานะของเอกสารภายใน 5 นาที (ร้อยละ)
 Document tracking accomplished within 5 minutes (%) 100 89.27 99. 84 100 93.26

2. อัตราความถูกต้องในการวิเคราะห์คัดกรองเอกสาร (ร้อยละ)
 Correctness ratio of document screening (%) 100 99.96 99. 89 100 99.99

3. ร้อยละของการส่งเอกสารถูกต้อง
 Percentage of correctness of document delivery 100 100 100 99.89 99.93

4. จ�านวนครั้งของการสูญหายของเอกสาร (ครั้ง)
 Count of document loss (time) 0 1 2 0 0 

eneral Administration Division

งานบริหารและธุรการ
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การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปรบัขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิานให้รวดเรว็ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะฯ ส่งเสรมิ พฒันาทกัษะ เพิม่พนู 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยส่งอบรม ดูงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และพัฒนาพฤติกรรม 

ให้บริการ พัฒนางานประจ�าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ และจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ท�างานแทนกันได้

- จดัประชมุเจ้าหน้าทีท่กุบ่ายวนัพธุสดุท้ายของเดอืน เพือ่แจ้งข้อมลูข่าวสาร แลกเปลีย่นความคดิเหน็ หาแนวทางในการแก้ปัญหา 

และข้อผิดพลาดจากการท�างานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

Key Functions and Targets 
General Administration Division is responsible for document management to support entire faculty operation in  

compliance with the faculty policy and vision. The division is the center of faculty documentary administration, executive  

meeting and executive secretariat, including coordinating and facilitating ceremonies and activities both inside and outside  

the faculty with emphasis on keeping information/document confidentially, and correct, fast, timely, quality document  

management.

Key performance
- Confidentially manage correct, complete, fast and timely incoming - outgoing documents.

- Clients receive correct services in accordance with the Prime Minister Office’s regulation on correspondence 1983  

and the revision issue 2005.

- Internal and external clients are satisfactory with services and good facilitation.

- Development of an electronic document management system connecting to departments and divisions.

Continuous Quality Improvement
- Re-design processes and turn-around time to deliver fast operation for improving Faculty’s business transactions.   

Promote skill development and enhance knowledge and competency for operation of staffs at every level, through training,  

study visits on both inside and outside the Faculty, and improving service behaviors.  Continuously improve routine operations  

to be in accordance with the Faculty’s vision.  And, produce work instruction manuals for non-interruption of operation.

- Hold a regular staff meeting on the last Wednesday of every month for internal communication, idea exchange,  

group problem solving and trouble shooting, quality development, and continuous business operation.
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