
 Objective Key Results
ผลการด าเนินงาน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือน

ร้อยละ ผลการประเมิน หมายเหตุ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ Safety Culture แก่
บุคลากรภายใน ปส. จ านวน 1 คร้ัง

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สทน. 
"การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรร่วมกับสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ (Safety together)” 
และศึกษาดูงานบริษัทเชฟรอน (ไทย) จ ากัด 
วันท่ี 5 – 7  มี.ค. 2563 จ.ชลบุรี 80

กพร. เล่ือนก าหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรร่วมกับ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (Safety Together)” ใน
วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. 
เน่ืองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 (COVID-19) ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมา
เป็นปกติ

- -

ยกเว้นการประเมินผล 
เน่ืองจากการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้

ทบทวนค่านิยมองค์กรของ ปส. เพ่ือเสนอ 
ลปส. เห็นชอบ และประกาศใช้

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือเสนอ ลปส. เห็นชอบ
และประกาศใช้ 80

กพร. ด าเนินการปรับปรุงค่านิยมองค์กรของ ปส. เป็น ATOMS และ
ประกาศใช้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 100 1

หลักฐานการด าเนินงาน
ตามเอกสารแนบ 1

จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ ปส.
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้ว
เสร็จและผ่านความเห็นชอบของ ลปส. 
จ านวน ๑ ฉบับ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

75

ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ ปส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

100 1
หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 2

จัดท ารายงานผลส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของ ปส. ให้ครอบคลุมทุก
กระบวนงานบริการ และเสนอ ลปส. 
พิจารณาเห็นชอบ จ านวน ๑ ฉบับ

– จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ ปส. แล้วเสร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน
– การรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

25

กพร. จัดท ารายงานผลส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการในแต่ละเดือน
เสนอ ลปส. เรียบร้อยแล้ว

100 1
หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 3

จัดท า OKRs ของ ปส. รอบ ๖ เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
เสนอรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามระบบ
 OKRs ต่อ ลปส.

– ด าเนินการจัดท า OKRs ของ ปส. รอบ ๖ เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน
– การเสนอรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามระบบ OKRs อยู่
ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะน าเสนอผู้บริหารได้ภายในเดือน
มีนาคม 2563

50

เสนอรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามระบบ OKRs ต่อ ลปส. 
เรียบร้อยแล้ว

100 1
หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 4

O๔.๓.๑ พัฒนาระบบคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในองค์กรให้

มีมาตรฐานความโปร่งใส (ITA) ใน

ระดับสูงมาก 95 % ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือเสนอ ลปส.

อยู่ระหว่างด าเนินการ

25

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓

70 0

4

80.00

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ = ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
๐ = ผลการด าเนินงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย

OKRs ระดับหน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม Objective and Key Results (OKRs) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

สีแดง = ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือ ด าเนินการยังไม่ถึงร้อยละ 50 

O๑.๑.๑ เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีดีภายใน
 ปส.

O๔.๑.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ในระดับ Basic

ระดับความส าเร็จ
สีเขียว = ด าเนินการแล้วร้อยละ 70 ข้ึนไป
สีเหลือง = ด าเนินการแล้วร้อยละ 50 ข้ึนไป

จ านวน Key Results ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

ระดับคะแนนการประเมิน คิดเป็นร้อยละ


