กระบวนการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการบริหารพัสดุ ฝาย บริหารงานทั่วไป
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. วางแผนการจัดซื้อพัสดุ
2. สํารวจความตองการการใชพัสดุ ของแตละฝายงาน
3. การเบิกจายพัสดุโดยวิธีตกลงราคาและวิธีพิเศษ
4. การเบิกและควบคุมพัสดุ
5. การบํารุงรักษาพัสดุ
6. การจําหนายพัสดุ ที่ใชงานไมได เสื่อมสภาพ ลาสมัย ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ : เอกสารการจัดซื้อจัดจางที่ตีกลับใหแกไข

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เลมแผนการจัดซื้อพัสดุ
มีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน
การเบิกจายพัสดุโดยวิธีตกลงราคาและวิธีพิเศษเปนไปตาม
ระเบียบ
รอยละการเบิกพัสดุที่ถูกตอง
รอยละการซอมบํารุงพัสดุ
รอยละการจําหนายพัสดุที่ไมใชงาน

เปาหมายตัวชี้วัด
1 เลม
≥ รอยละ 95
รอยละ 100
≥ รอยละ 95
≤ รอยละ 10
≤ รอยละ 10
≤ รอยละ 5.00

กระบวนการบริหารงบประมาณ ฝายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คําขอตั้งงบประมาณประจําป

2. จัดทํารายละเอียดงบลงทุน
3. จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับโครงการ
กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจําป ใหครบทุกโครงการ
4. บันทึกขอมูลคําขอตั้งงบประมาณในระบบ ERP
5. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป

รายงานงบลงทุน
งบประมาณรายจายประจําปของโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําป
ขอมูลสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมประจําปใน
ระบบ ERP ที่บันทึกแลว
แผนการใชจายงบประมาณประจําป

6. การติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ

รายงานผลการติดตามใชจายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ : รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินในภาพรวม

เปาหมายตัวชี้วัด
คําขอตั้งงบประมาณประจําป 1 ชุด
1 รายงาน
แผนปฏิบัติการประจําป 1 แผน
รายงานการตรวจสอบคําขอตั้ง
งบประมาณ 1 ชุด
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป 1 แผน
รายงานผลการติดตามใชจาย
งบประมาณทุกเดือน
≥ รอยละ 96

กระบวนการประชาสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไป
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. ประสานงานขอมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม /ประชุมจากบุคลากรใน
หนวยงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนขาวประชาสัมพันธของหนวยงาน

2. คัดเลือกประเด็นขาวที่นาสนใจและมีความสําคัญตอหนวยงาน

4. เขียนขาวตามหลัก 5 W 1H

จํานวนประเด็นขาวที่นาสนใจและมีความสําคัญตอ
หนวยงาน
ระยะเวลาของการลงพื้นที่เพื่อทําขาวกอนเวลาเริ่ม
กิจกรรม
รอยละของความถูกตองและครบถวนตามหลัก 5W 1H

รอยละ 100

5. ตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูลที่ถูกตองกับแหลงขาว

รอยละความถูกตองของขอมูลจากแหลงขาว

รอยละ 100

6. เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
จํานวนชองทางการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ : การรับรูภาพลักษณและการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

2 ชองทาง
≥ รอยละ 75

3. ลงพื้นที่เพื่อทําขาวกอนเวลาเริ่มกิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัด
96 ขาว
≥1
≤ 30 นาที

กระบวนการธุรการสารบรรณ ฝายบริหารงานทั่วไป
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. การรับเอกสารจากภายนอก/ภายใน

ดําเนินการทันเวลา

2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

รอยละความถูกตองของเอกสาร

≥ รอยละ 90

3. การออกเลขเอกสารรับ-สง

รอยละความสําเร็จของการออกเลขเอกสาร

≥ รอยละ 90

4. การจัดเก็บเอกสาร

รอยละความถูกตองและครบถวนของการจัดเก็บเอกสาร

≥ รอยละ 90

ตัวชี้วัดที่สําคัญ : การรับ-สงเอกสารที่แลวเสร็จถูกตอง ทันเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมายตัวชี้วัด
≤ 1 วัน

≥ รอยละ 90

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายบริหารงานทั่วไป
ขั้นตอน/กิจกรรม
1. วางแผนทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนบุคลากรเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง

2. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยการเปดสอบแขงขัน การสัมภาษณ

เกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รอยละของบุคลากรใหมทไี่ ดรับการปฐมนิเทศ
รอยละของคะแนนประเมิน

5. การสรางแรงจูงใจแกบุคลากร
รอยละรางวัลหรือกิจกรรมทีบ่ ุคลากรไดรับ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน

เปาหมายตัวชี้วัด
≥ 16 คน
1 ฉบับ
≥ รอยละ 80
≥ รอยละ 80
≥ รอยละ 80
≥ รอยละ 80

กระบวนจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป ฝายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ
ขั้นตอน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
และแผนปฏิบัติการประจําป
ยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป

เปาหมายตัวชี้วัด
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 1 ชุด

2. สํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานของหนวยงาน
3. จัด ทําโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป

รายงานสรุปผลการสํารวจความ
ตองการฯ 1 ชุด
รายงานสรุปโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรฯ 1 โครงการ
แผนยุทธศาสตร5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจําป 1 แผน
รอยละ ≥ 80

รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รายงานสรุปโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการประจําป
แผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจําป
5. การติด ตามและรายงานผลการดํ า เนิน งานโครงการตาม รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการประจําป
ตัวชี้วัดที่สําคัญ : รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป

≥ 80

