


แบบรายงานผลการปฏิบตังิานประจ าสัปดาห์ของนางสาวกรรณกิา มณวีรรณ์ ทีม่าปฏิบัติงาน ณ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
 ส านักงานเลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อ  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ กลุ่มงาน  ส านักงานเลขานุการกรม สัปดาห์ท่ีรายงานผล 1 2 3 4 5 

  ข้าราชการ       พนักงานราชการ     หัวหน้างาน  ลปส. วันที่ 22 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 63 

งานในหน้าที่ประจ าที่ปฏิบัติจริงในช่วงสัปดาห์นี้ ผลการปฏิบัติงาน/ผลความคืบหน้าของงาน (ในช่วงสัปดาห์นี้/ล่าสุด) 
1. งานสารบรรณ 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานบริหารพัสดุ 
4. งานบริหารคลัง 
5. งานอาคารสถานที่ 
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ดูแลการเสนองานต่อผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์ กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้ง
จัดส่ง  จ านวน จ านวน 844 รายการ 

2. งานด้านงานด้านบริหารทั่วไปของ สลก. เกี่ยวกับการประสาน ตดิตาม รวบรวมข้อมลูส่ง และสรุปเรื่องในภาพรวมของ ปส. 
รวมทั้งติดตามและประสานงานตามข้อสั่งการของผู้บรหิาร จ านวน 208 รายการ 

3. ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร ค าสั่งต่างๆ  ตรวจสอบข้อมลู และดูแลระบบ DPIS  ระบบ SEIS รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2563  

4. ด าเนินงานด้านพสัดุ ด้านจดัซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ลงนามในสัญญา บริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุ อ่ืนๆ จ านวน 
จ านวน 657 รายการ 

5.  การบริหารงบประมาณ ตรวจสอบระเบียบ การเบิกจา่ย และอื่น จ านวน 440 รายการ 
6. ประชุมหัวหน้ากลุ่มเพื่อตดิตามงานด้านต่างๆ 
7. การตรวจสอบแนวปฏิบตัิ แนวทางการท างาน จัดท าผังกระบวนงานและขั้นตอน SOP การปฏิบัติงาน 
8. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจ าปี พ.ศ. 

2563 ณ บรเิวณห้องโถง อาคาร 1 ปส. 
9. ด าเนินการด้านอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ จ านวน 47 รายการ 
10. ดูแลเฝ้าระวังอาคารและสถานท่ีตามมาตรการ COVID-19  

งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติจริงในช่วงสัปดาห์นี้ ผลการปฏิบัติงาน/ผลความคืบหน้าของงาน (ในช่วงสัปดาห์นี้/ล่าสุด) 
- ดูแลเฝา้ระวังอาคารสถานท่ีตามมาตรการ COVID-19 - ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด  

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติจริงในช่วงสัปดาห์นี้ (ถ้ามี) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน ที่ช่วยแก้ปัญหา/ท าให้งานด าเนินการต่อได้ 
1. มีปัญหาความล่าช้าของงานบ้าง เนื่องจากมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีบางรายปฏิบตัิงานในบ้านพัก 
และอุปกรณ์การท างานและการสือ่สารไม่พร้อม ท าให้การประสานติดต่องานบางส่วนค่อนข้างช้า 
2. การปฏิบัติงานท่ีบ้านพักไมส่ามารถปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลนไ์ด้ทุกข้ันตอนเนื่องจากต้องสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินการเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน 

ทุกคนควรมีอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว และเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานแบบ WFH 

 
 
 
 

ลงช่ือ ผู้รายงานผล (นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์) 
ลงช่ือ ผอ. กลุ่มงาน          

สรุปวันปฏิบัติงาน และวันลา (ในรอบสัปดาห์) 

 ท างาน .....7........ วัน ไปราชการ/อบรม ......-...... วัน และ ลา ......-......... 
จ านวน .....-..... วัน 
 



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสถานที่พัก ( 22 - 30 มิถุนายน 2563) 
 

ภารกิจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติจริง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มอ ำนวยกำร 1. งำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปของ สลก. เกี่ยวกับกำรประสำน 
กำรรวบรวมและรำยงำนผลส ำหรับตัวชี้วัดร่วมกับกระทรวงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรประสำน ตรวจสอบรำยละเอียด ตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี และ รวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ในนำม สลก. จ ำนวน 19 เรื่อง  

2. วิเครำะห์ กลั่นกรองและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 
จำกหน่วยงำนภำยใน จ ำนวน 627 เรื่อง และหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 217 เรื่อง เพ่ือน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหำรพิจำรณำ 

3. ลงทะเบียนหนังสือส่งหน่วยงำนภำยนอกและน ำส่งหนังสือ ด้วย
วิธีทำงไปรษณีย์ จ ำนวน 157 เรื่อง ส่งแบบถึงมือผู้รับ จ ำนวน 22  
เรื่อง และประสำนงำนเบื้องต้นทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 3 
เรื่อง 

4. ประสำนงำน ติดตำม กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือสรุปเรื่องใน
ภำพรวม ของ ปส. บันทึกน ำเสนอพร้อมท ำหนังสือโต้ตอบกับ
หน่วยงำนภำยนอก ในภำรกิจที่เก่ียวข้อง 7 เรื่อง 

5. งำนเลขำนุกำรนักบริหำร ลงบันทึกนัดหมำย ติดตำมและ
ประสำนงำนตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำร 
6. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณพระบรมรำชินี ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ 
บริเวณห้องโถง อำคำร 1 ปส. 

มีควำมล่ำช้ำของกำรปฏิบัติงำนบ้ำงเนื่องจำก
ประสำนงำนที่หน่วยงำนส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนที่
บ้ำนและไม่มีผู้ประสำนประจ ำหน่วยงำน และกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มอ ำนวยกำรมีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำร ณ ปส. เป็นหลัก จึงเป็นส่วนน้อยที่
สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรที่บ้ำนได้ 

 



ภารกิจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติจริง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ 1. กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

2. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฎิบัติรำชกำรรำยบุคคล ของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร รอบที่ 2/2563 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง 

3. ดูแลระบบ DPIS ระบบ SEIS ตรวจสอบข้อมูล อัพเดทข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

4. ตรวจสอบกำรสแกนลำยนิ้วมือ ประจ ำวัน เข้ำ – ออก กำรลำ
ออนไลน์ กำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำนในที่พัก ตรวจสอบดูแลระบบ
ให้ใช้งำนได้ปกติ 

5. ด ำเนินงำนด้ำนนักเรียนทุน เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันกำรทุจริต และสวัสดิกำร 

6. กำรจัดท ำบันทึกเสนอเรื่องให้โอนข้ำรำชกำร 
7. ดูแลและบริหำรจัดกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ระบบจ่ำยตรง

ค่ำรักษำพยำบำล 
8. ด ำเนินกำรเรื่องกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จด ำรงชีพ 

บ ำเหน็จตกทอด 
9. ประสำนงำน ติดตำม กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อรวบรวมกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทั้งในที่ท ำงำนและที่พัก เรื่องในภำพรวมของ 
ปส.  

10. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
11. กำรจัดท ำค ำสั่ง ประกำศเรื่องต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

กำรด ำเนินกำรมีควำมจ ำเป้นต้องใช้เอกสำรเพ่ือ
ประกอบกำรด ำเนินกำรซึ่งเอกสำรจะมีเก็บไว้ที่
ส ำนักงำนฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรและ
เจ้ำหน้ำที่ ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่สะดวก 
ประกอบกับเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ส่งผลกระทบให้กำรปฏิบัติงำนในที่พักมีควำม
ล่ำช้ำ และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ อีก
ทั้งเจ้ำหน้ำที่ยังขำดอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรท ำงำน 
อำทิเช่น โน๊ตบุ๊ค  

 



ภารกิจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติจริง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบริหำรงำนคลัง 1. กำรบริหำรงบประมำณ ตรวจสอบระเบียบเบิกจ่ำยและ
งบประมำณ  

    1.1 ตัดจองใช้จ่ำย 150  รำยกำร 
    1.2 บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยจริง 80 รำยกำร 

     2. กำรเบิกจ่ำยเงิน 
    2.2 ตั้งเบิกเงินผ่ำนระบบ GFMIS 80 รำยกำร  
    2.3 ตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร 10 รำยกำร 
    2.4 จัดท ำใบส ำคัญจ่ำย 70 รำยกำร 
    2.5 ตรวจสอบเอกสำรส่งชดใช้เงินยืมรำชกำร เงินทดรอง

รำชกำร 1 รำยกำร 
3. กำรรับ-จ่ำยเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate online  50 

รำยกำร 
4. กำรตรวจสอบ บันทึกบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน สถำนะทำง

กำรเงินและบัญชี  
5. กำรตรวจสอบแนวปฏิบัติ แนวทำงกำรท ำงำน จัดท ำผัง

กระบวนงำนและขั้นตอน SOP กำรปฏิบัติงำน   

กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินมีควำมจ ำเป็นต้อง
ตรวจสอบจำกเอกสำรหลักฐำนที่เป็นต้นฉบับ  
ต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ GFMIS ของ
กระทรวงกำรคลัง จึงท ำให้งำนบำงส่วนไม่
สำมำรถด ำเนินกำรที่บ้ำนพักได้เช่น กำร
ตรวจสอบหลักฐำน หำกจะท ำที่บ้ำนพัก ก็ต้องน ำ
เอกสำรหลักฐำน กลับไปที่บ้ำนพักเพ่ือตรวจสอบ 
ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกำรสูญหำยของเอกสำร
หลักฐำน และเม่ือถึงขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยก็ต้องน ำ
หลักฐำนนั้นมำขอเบิกจ่ำยจำกระบบ GFMIS ที่มี
เครื่อง Terminal ตั้งอยู่ที่ ปส. เป็นต้น ดังนั้น 
กำรบริหำรงำนคลังจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำร ณ สถำนที่ตั้งเป็นหลัก กำรด ำเนินงำน
ที่บ้ำนพัก อำจต้องเป็นเรื่องของกำรปรับปรุงกำร
ท ำงำน ท ำ SOP หรือเส้นทำง แนวทำง แนว
ปฏิบัติ ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มำกกว่ำงำน
ประจ ำที่มีควำมเป็นไปได้ยำกที่จะด ำเนินกำร ณ 
ที่พัก 

 



ภารกิจ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานที่ปฏิบัติจริง ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ 
 
 
 
 
 
 

1. งำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธี จ ำนวน 171 รำยกำร 
2. งำนลงนำมสัญญำ จ ำนวน 12 รำยกำร 
3. งำนบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ จ ำนวน 101 รำยกำร 

     4. กำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรสัญญำด้ำนพัสดุของ ปส. 
ในระบบ e-GP และระบบ GFMIS จ ำนวน 335 รำยกำร 
     5. งำนทะเบียนควบคุมพัสดุ กำรบริหำรพัสดุ กำรรับบริจำค
ครุภัณฑ์ จ ำนวน  35 รำยกำร 
     6. กำรด ำเนินกำรคืนหลักประกันสัญญำ หนังสือรับรองผลงำน
จ ำนวน 3 รำยกำร                      
 

กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำนพัก กพด.ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทุกขั้นตอน
เนื่องจำกเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอยู่ที่ ปส. ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรทุกชุด จะต้อง
เดินทำงมำพิจำรณำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
และลงนำมเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำงร่วมกันที่ ปส.  

 

กลุ่มอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 
 

๑. จัดท ำบันทีกเสนอผู้บริหำรในเรื่องต่ำงๆ รวมทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
งำนรับผิดชอบ จ ำนวน 30 เรื่อง 
๒. งำนซ่อมแซม บ ำรุงรักษำระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน จ ำนวน  17
ครั้ง  
๓. กำรตรวจกำรขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ ดูแลด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัย และควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่ ปส. 
ประจ ำวัน 
๔. งำนให้บริกำรประจ ำวันเช่น จัดรถยนต์ส่วนกลำงให้ผู้ขอรับบริกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลำงพร้อมท ำควำมสะอำดเพ่ือให้
รถยนต์รำชกำรพร้อมใช้งำน  
 

อินเตอร์เน็ตส่วนตัวไม่มีส ำหรับกำรประสำนงำนที่
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในกำรด ำเนินงำน  
  
 

 

 


