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ผลการด าเนินงาน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือน
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O๓.๒.1 พัฒนาให้บุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายการก ากับ
ดูแลทางนิวเคลียร์ (กฝป.)

จัดท าหลักสูตรด้านกฎหมายการ
ก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ จ านวน 1 
หลักสูตร

- ได้ด าเนินการประสานงานร่วมกับ กกม. โดย กกม.แจ้งว่า หลักสูตรกฎหมาย
เก่ียวกับการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์ในขณะน้ีจะเก่ียวข้องกับกฎหมายล าดับรอง 
ซ่ึงยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน เพ่ือให้การจัดหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เห็นควร
ด าเนินการจัดเป็นหลักสูตร "การรับฟังปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง" โดย
เห็นควรจัดกิจกรรมไตรมาสท่ี 3 - 4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับใบอนุญาและผู้ท่ีอยู่
ภายใต้การบังคับใช้ (เน้นจังหวัดระยอง)
- ในส่วนของความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.
 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีการให้ความรู้ร่วมกับหลักสูตรของ ศปส. และ RSO
 อยู่ตลอดปีงบประมาณอยู่แล้ว
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- ด าเนินการประสานงานร่วมกับ กกม. อย่างต่อเน่ือง 
โดย กกม. ก าหนดจัดกิจกรรม 2 คร้ัง ได้แก่ 
คร้ังท่ี 1 ในวันจันทร์ท่ี 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 
2 ปส. โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 30 คน
คร้ังท่ี 2 ในวันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 103 
อาคาร 4 ปส. โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 30 คน
โดยมอบหมายให้นางสาวบังอร สงวนสุข นักวิชาการเผยแพร่ เป็นผู้
ประสานงานและได้ด าเนินการขออนุมัติ เชิญบุคลากร ปส. เข้าร่วม 
พร้อมท้ังจัดเตรียมการจัดกิจกรรมในเบ้ืองต้นแล้ว
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OKRs ระดับหน่วยงาน

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

จัดท าข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ในรูปแบบส่ือเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ (เอกสารแนบ ข้อท่ี 1) โดยมีหัวข้อและรูปแบบ ดังน้ี
1 การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี จัดท าข้อมูลในรูปแบบ 
Infographic ด าเนินการเผยแพร่ทาง Website Facebook และ 
Instagram ของ ปส. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
2 การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามแหล่งการประยุกต์ใช้
ประโยชน์ จัดท าข้อมูลในรูปแบบ Infographic ด าเนินการเผยแพร่
ทาง Website Facebook และ Instagram ของ ปส. เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว
3 การแบ่งการก ากับดูแลเคร่ืองก าเนิดในระบบการแจ้ง จัดท าข้อมูล
ในรูปแบบ Infographic อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเพ่ือเผยแพร่
ทาง Website Facebook และ Instagram ของ ปส.
4 กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 : ท่ีมาและการ
ด าเนินงาน จัดท าข้อมูลในรูปแบบ Infographic อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาเพ่ือเผยแพร่ต่อไป
5 กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 : สรุป
สาระส าคัญ จัดท าข้อมูลในรูปแบบ Infographic และ E-book อยู่
ระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาเพ่ือ
เผยแพร่ต่อไป
โดยมอบหมายนายนภดล  ศรีใจวงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า เผยแพร่ และติดตามการอนุมัติท่ีเก่ียวข้อง

จัดท าส่ือการเรียนรู้กฎหมาย
นิวเคลียร์เพ่ือประชาชน จ านวน 1 ส่ือ

- ได้ด าเนินการประสานงานร่วมกับ กกม. โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและ
ออกแบบส่ือ ท้ังน้ี ได้วางรูปแบบส่ือการเรียนรู้ อาทิ E-book pocket book 
online หรือ infographic เพ่ือส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจข้อมูลด้าน
กฎหมายได้ง่ายข้ึน
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จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. 
ระยะ ๕ ปี จ านวน ๑ ฉบับ

จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ซ่ึงเป็นไป
ตามรูปแบบท่ีทาง สศช. ก าหนด แล้วเสร็จ จ านวนท้ังส้ิน ๑ ฉบับ 100

ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และได้ด าเนินการเผยแพร่รูปเล่ม
เอกสารดังกล่าวผ่านทาง http://oap.go.th/about-us/policy 100 1

 หลักฐานการด าเนินงาน
ตามเอกสารแนบ 2

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรม ซ่ึงตามก าหนดการท างานท่ีได้วางแผนไว้น้ัน
 กยผ. มีก าหนดจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563
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ด าเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA เรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากปัจจุบัน
 ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 จึงท าให้การ
ประชุมดังกล่าวถูกระงับช่ัวคราว และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ก าหนดวันด าเนินกิจกรรมใหม่

- -

 ยกเว้นการประเมินผล 
เน่ืองจากการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้

พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล จ านวน ๑ ระบบ

พัฒนาระบบเช่ือมโยงประกาศจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS 
(Really Simple Syndication) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์/บริการภายใน หรือ 
http://app.oap.go.th/rss
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- พัฒนาระบบเช่ือมโยงประกาศจัดซ้ือจัดจ้างจากระบบ e-GP ใน
รูปแบบ RSS (Really Simple Syndication) โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์/บริการภายใน หรือ http://app.oap.go.th/rss
- ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ ปส. 
(ICOP_Report) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
https://soft.oap.go.th/oop/icop_report/
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ตามเว็บไซต์ดังกล่าว

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการตามแผนบริหารความ
เส่ียง ร้อยละ ๕๐

- วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง  แล้วเสร็จ 
'- บรรจุในวาระการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปส. 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติให้ กทส. จัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเส่ียง และน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไปเม่ือแล้ว
เสร็จ
'- อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเส่ียง
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- น าเสนอข้อมูล และประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
'- จัดท า (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 0

เตรียมความพร้อมระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามมาตรฐาน 
ISO 27001 ให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 
๕๐

- จัดท า Checklist ISO/IEC 27001:2013 จ านวน 114 controls เพ่ือ
เตรียมการตรวจประเมินความพร้อมตาม checklist ต่อไป
'- จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
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- จัดท า Flow chart, สรุปผล และแนวทางท่ี ปส. ควรจะด าเนินการ
'- ปรับปรุงระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 50 0

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติให้แล้วเสร็จและง่ายต่อการสืบค้น

1. ปรับปรุง web page คณะกรรมการและอนุกรรมการ (เก่ียวกับเรา) โดยสร้าง
แถบข้อมูลคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ และเพ่ิมเติมข้อมูล ค าส่ัง ผล
การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ปรับปรุง web page  หน่วยงาน (กลค. กยผ.) โดยเพ่ิมเติมข้อมูล ดังน้ี
    (1) โครงสร้างบุคลากร
    (2) หน้าท่ีความรับผิดชอบ
    (3) จดหมายข่าว
    (4) ปฏิทินกิจกรรม
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1. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศใน web page คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (เก่ียวกับเรา) ให้เป็นปัจจุบัน
2. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศใน web page หน่วยงาน (กลค. กยผ.) 
ให้เป็นปัจจุบัน

50 0

O๔.๑.๑ พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ (กนผ.)

O๔.๑.๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานให้สามารถรองรับ
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กทส.)

O๔.๑.๔ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของ
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (กลค.)
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จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เก่ียวข้อง
เพ่ือท าความตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ

จัดประชุม เร่ือง ทิศทางการขับเคล่ือนภารกิจของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ เม่ือวันอังคารท่ี 19 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ช้ัน 2 ปส.
โดยมี ลปส. ให้เกียรติเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธาน
คณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
จ านวน 12 คณะ
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1. จัดท ารายงานการจัดประชุม
2. ผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 8 
มกราคม 2563

100 1
 หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 3

เพ่ิมช่องทางการส่ือสารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของคณะอนุกรรมการ
ฯ ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ได้แก่
 www.oap.go.th , Application , 
Line-group

ศึกษาวิธีการ และสร้าง QR code ในการส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน (กลค.) 
และผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก จ านวน 2 รายการ ได้แก่
(1) link web page หน่วยงาน
(2) Line Group ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ

40

1. เปิดใช้งาน link web page หน่วยงาน
2. แจ้งข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับงานประชุมคณะอนุกรรมการ 
(เบ้ืองต้น) ผ่านช่องทาง Line Group ท่ีได้จัดต้ังข้ึน
3. วางแผนการสร้างระบบประสานงานคณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ

70 0

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลประวัติการประชุม/
ฝึกอบรม กับหน่วยงานต่างประเทศ
ให้แล้วเสร็จ จ านวน ๑ ระบบ และ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไตรมาสท่ี 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติฯ เดิมท่ีมีอยู่ให้รองรับการสืบค้นท่ีแยก
สาขาหลักและสาขาย่อยของกิจกรรมได้

15

ไตรมาสท่ี 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติฯ เดิมท่ีมีอยู่ให้รองรับ
การสืบค้นท่ีแยกสาขาหลักและสาขาย่อยของกิจกรรมได้
ไตรมาสท่ี 2 บันทึกข้อมูลสาขาหลักและสาขาย่อยของกิจกรรมให้
รองรับการสืบค้น ย้อนต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 50 0

พัฒนาระบบดิจิทัลส าหรับงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน ๑ 
ระบบ และจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้ครบถ้วน

ไตรมาสท่ี 1 ปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือและผู้ประสานงานกับ IAEA เครือข่าย 
และโครงการอ่ืนๆ ท่ีใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน

15

ไตรมาสท่ี 1 ปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือและผู้ประสานงานกับ IAEA 
เครือข่าย และโครงการอ่ืนๆ ท่ีใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ให้เป็น
ปัจจุบัน
ไตรมาสท่ี 2 จัดท าพ้ืนท่ีออนไลน์ส าหรับแชร์ข้อมูลระหว่างผู้
ประสานงานระหว่างประเทศของ ปส. และเจ้าหน้าท่ีผู้สนใจ เพ่ือการ
ใช้งานร่วมกัน (ปัจจุบันมี 11 ไฟล์ จาก 4 คน)

40 0

O๔.๑.๔ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของ
คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (กลค.)

O๔.๑.๕ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการต่างประเทศให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ (กปท.)



 Objective Key Results
ผลการด าเนินงาน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือน

ร้อยละ ผลการประเมิน หมายเหตุ

OKRs ระดับหน่วยงาน

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

จัดกิจกรรมรณรงค์ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ไตรมาสละ 1 คร้ัง

- ไตรมาสท่ี 1 ด าเนินการรณรงค์ความโปร่งใสภายในหน่วยงานผ่านกิจกรรม "No
 Gift Policy" และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปส. อาทิ เว็บไซต์ 
facebook
- ไตรมาสท่ี 2 อยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับกิจกรรมสัมพันธ์
ภายใน ปส. ไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยจะน าเสนอข้อมูลเพ่ือผลักดันการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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ไตรมาสท่ี 1 ด าเนินการรณรงค์ความโปร่งใสภายในหน่วยงานผ่าน
กิจกรรม "No Gift Policy" และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
 ปส. อาทิ เว็บไซต์ facebook
ไตรมาสท่ี 2 จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรภายใน ปส. 
เกิดความตระหนักด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 
ข้อท่ี 2) ดังน้ี
- จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. เม่ือวันท่ี 28
 มกราคม 2563 โดยน าเสนอข้อมูลเพ่ือผลักดันการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- จัดบอร์ดนิทรรศการรณรงค์ความโปร่งใและต่อต้านการทุจริต 
บริเวณโรงอาหาร อาคาร 1 ปส.
- จัดท า Infographic รณรงค์การขับเคล่ือนค่านิยม ปส. ตามประกาศ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เร่ือง ค่านิยมองค์กรส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2563 และเผยแพร่ผ่านทางหน้าจอ
โทรทัศน์ภายใน ปส. Website Instagram และบริเวณต่าง ๆ ภาย
ในปส.
- จัดท าคลิปวิดีโอ ค่านิยมปส. อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดคลิป
วิดีโอ เม่ือเสร็จแล้วจะด าเนินการเผยแพร่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ภายใน
 ปส. Website Youtube ต่อไป

100 1
 หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 1

จัดแคมเปญ "ปส.โปร่งใส ห่างไกล
ทุจริต" จ านวน 1 คร้ัง

- วางแผนจัดท าคลิปวิดีโอ เร่ือง "ปส. โปร่งใส ห่างไกลทุจริต" เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนบุคลากร ปส. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยจะท าการเผยแพร่
คลิปวิดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปส. อาทิ เว็บไซต์ facebook youtube
- ก าลังอยู่ระหว่างการวางโครงร่างและเน้ือหาของคลิปวิดีโอ
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จัดท าคลิปวิดีโอ เร่ือง "ปส. ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ" เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร ปส. ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส โดยท าการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปส. 
อาทิ Website Youtube Line กลุ่ม และหน้าจอโทรทัศน์ภายใน ปส.
 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ข้อท่ี 3)

100 1
 หลักฐานการด าเนินงาน

ตามเอกสารแนบ 1

6

46.15

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

จ านวน Key Results ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

สีแดง = ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือ ด าเนินการยังไม่ถึงร้อยละ 50 

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

ระดับคะแนนการประเมิน คิดเป็นร้อยละ

O๔.๓.1 รณรงค์และส่งเสริม
ให้บุคลากรภายใน ปส. เกิด
ความตระหนักด้านความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน


