
หน้าที่หลักและเปาหมายที่สำ คัญ  
บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โดยเป็นศูนย์กลางงานสารบรรณของคณะฯ  งาน
จัดการประชุมผู้บริหาร และงานเลขานุการผู้บริหาร  ตลอด
จนการบริการติดต่อประสานงาน และอ�านวยความสะดวกใน
งานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 
โดยมีเป้าหมายรักษาความลับของข้อมูล/ เอกสาร บริหาร
งานเอกสารทีม่คีณุภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก�าหนดเวลา   

จ�านวนบุคลากรทั้งหมดของงานบริหารและธุรการ   
32  อัตรา

ตัวชี้วัดที่สำ คัญ Key Indicators

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 in the internal and 

external faculty with emphasis on keeping information/ 

document confidentially, and correct, fast, timely, quality 

document management.

 There are 32 staff members in General Administration 

Division. 

1.  อัตราการติดตามสถานะของเอกสารภายใน 5  นาที
 Document tracking accomplished within 5 minutes
2.  อัตราความถูกต้องในการวิเคราะห์คัดกรองเอกสาร
    Correctness in document analysis
3.  ร้อยละของการส่งเอกสารถูกต้อง
 Percentage of correctness of document delivery
4.  จ�านวนครั้งของการสูญหายของเอกสาร (ครั้ง)
 Times of document loss

2555
2012

2554
2011
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Target

¼ลลัพ¸์·ี่ป¯ิบัติได้  (ย้อนËลัง 3 ป‚)
Outcome (in the last 3 years)

2556
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ผลการดำ เนินงานที่สำ คัญ Key Performance

. บริหารจัดการเอกสารด้วยการรักษาความลับ  การรับ - ส่ง
เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว ทันก�าหนดเวลา  

. ผูรั้บบริการได้รับการบริการท่ีถูกต้องตามระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขปรับปรุง 
พ.ศ. 2548

. ผูรั้บบริการท้ังภายในและภายนอกคณะ ฯ ได้รับความพงึพอใจ
ในการบริการและการติดต่อประสานงานต่างๆ เป็นอย่างดี

. จัดท�าเอกสารคุณภาพ/ คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงาน

. เน้นการท�างานเป็นทมี  สามารถให้บริการและท�างานแทนกันได้

. KPI for CQI ปรับตวัช้ีวดัให้สอดคล้องกับกลุม่งาน น�าปัญหา 
มาวิเคราะห์ หาแนวทางป้องกัน  แก้ไข  

. ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

. ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

. สร้างวฒันธรรมความปลอดภัยและคณุภาพงาน  เรียนรู้ร่วมกัน  
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

. Confidentially manage correct, complete, 

fast and timely incoming – outgoing documents

. Customers receive correct service in 

accordance with the Prime Minister Office’s 

regulation on correspondence 1983 and the 

revision issue 2005

. Internal and external customers are 

satisfactory with services and good cooperation

. Formulate quality document/ manual/ 

operation guideline

. Emphasis on teamwork and be able to 

work for one another

. KPI for CQI: Adjust the indicator to 

comply with the working group; raise the problem 

for analysis and find the way to prevent or solve 

the problem

. Reduce process and operating time

. Promote skill development, knowledge and 

ability of personnel

. Create safety culture, work quality, mutual 

learning and continuity of working development

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหิดล ประจําป 2555 เดินทางมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้า
เยี่ยมชมห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ณ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 และแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ณ ห้องประชุมราชปนัดดา
สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา 
The laureates of Prince Mahidol Award 2012 visited the Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
and Somdej Phraboromrajanok room, 2nd floor of Sayamindra building, as well as delivering the 
honorary lectures at Rajapanadda Sirindhorn conference room, Srisavarindira building.
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ความท้าทาย ความเส่ียงสำ คัญ จุดเน้น
ในการพัฒนาของหนวยงาน

Challenge, key risk, emphasis point 
on division development

   

   

1. การบริหารจัดการเอกสารด้วยความถูกต้อง
 Correctness of document management

2. ความล่าช้า
 Delay of document

3. เอกสารสูญหาย
 Document loss

4. ลดขั้นตอนการท�างาน
 Reduce work process

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 Customers satisfaction

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการบริหารจัดการเอกสารและความละเอียดรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน 
Staff development: Provide knowledge and understanding on document 
management techniques and operation awareness

จัดท�าเอกสารคุณภาพและจัดท�าคู่มือการปฏิบัติการ
Formulate the quality document and operation guideline

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารด�าเนินงานให้รวดเร็ว ตามเวลาที่ก�าหนด
IT development: Implement fast and timely document management

น�าเรื่องด่วนด�าเนินการการก่อน
Manage urgent document first

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสาร
IT development to check the document status

¡Òรส่งเอกสารให้ภาควิชา/ หน่วยงาน ต้องลงชื่อและวันที่รับเอกสารทุกครั้ง
Documents sent to departments/ divisions must be signed and dated 
every time of document received

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนท�างานที่ซับซ้อน
IT development for document management to reduce complications 
of work process

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เน้นการให้บริการด้วยความละเอียด รอบคอบ และอัธยาศัยไมตรีอันดี
Staff development with emphasis on careful service and hospitality

ความ·้า·าย·ี่สíาคัÞ แนว·างสíาคัÞ·ี่ãช้ãนการตอบสนอง
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ระบบเชื่อมโยงเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ ต่างๆ และหน่วยงานภายใน

สัมมนาผู้บริหารฯ และคณะกรรมการปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สัญจร พ.ศ. 2556
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