
 Objective Key Results
ผลการด าเนินงาน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ

ผลการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือน

ร้อยละ ผลการประเมิน หมายเหตุ

KR ๓.๒.๑.๑ จัดท ำ Specific Jobs 
Description ของ ปส. แล้วเสร็จทุก
ต ำแหน่ง 

 - คณะท ำงำนประเมินและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ ปส. อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จัดท ำ Specific Jobs Description ของ ปส. 
ในแต่ละกลุ่มแล้ว

50

คณะท ำงำนประเมินและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ ปส. อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จัดท ำ Speciflc Jobs Description ของ ปส. 
ในแต่ละกลุ่มแล้ว

60 0

KR ๓.๒.๑.๒ จัดท ำประเด็นข้อค ำถำม
ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรรำย
ต ำแหน่งของแต่ละหน่วยงำน (Knowledge,
 Skill, Attitude : KSA)

 - คณะท ำงำนประเมินและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ ปส. อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จัดท ำ Specific Jobs Description ของ ปส. 
ในแต่ละในส่วนของ Requirements (Use KSA as reference) 
เพ่ือลงสู่ระดับกอง/กลุ่มงำน แล้ว

50

คณะท ำงำนประเมินและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของ ปส. อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จัดท ำ Speciflc Jobs Description ของ ปส. 
ในแต่ละในส่วนของ Requirements (Use KSA as reference) 
เพ่ือลงสู่ระดับกอง/กลุ่มงำนแล้ว

60 0

KR ๓.๒.๒.๑ ปรับปรุงข้อมูลแผนพัฒนำ
บุคลำกรของ ปส. ให้ทันสมัยเหมำะสม
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้บริหำร

 - อยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูลแผนพัฒนำบุคลำกรของ ปส. ประจ ำปี
งบประมำณ พศ. 2564 - 2568 คำดว่ำจะน ำเสนอผู้บริหำร
เห็นชอบได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 60

อยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูลแผนพัฒนำบุคลำกรของ ปส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2568

80 0

KR ๓.๒.๒.๒ พัฒนำบุคลำกรของ ปส. ตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรท่ีก ำหนด จ ำนวน 4 
กิจกรรม

ด ำเนินกำรแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่                                  1. 
โครงกำรเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี จ ำนวน 2 
กิจกรรมได้แก่       
    - กำรจัดสอบเพ่ือรองรับกำรข้ึนทะเบียนเจ้ำหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยทำงรังสีโดยออกเป็นใบอนุญำต (สอบภำคทฤษฎี) จ ำนวน 
15 คร้ัง  
    - กำรจัดสอบเพ่ือรองรับกำรข้ึนทะเบียนเจ้ำหน้ำท่ีควำม
ปลอดภัยทำงรังสีโดยออกเป็นใบอนุญำต (สอบภำคปฏิบัติ) จ ำนวน 
3 คร้ัง    
2. โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองและปฏิบัติหน้ำท่ี
รำชกำรโดยส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 5 คน         
3.  ด ำเนินกำรจัดท ำเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของ สลก. แล้ว 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกำรเพ่ิมเติม

75

ด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองและ
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรโดยส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 9 คน

80 0

KR ๔.๑.๑.๑ ปรับปรุงระบบบริกำร
ออนไลน์ภำยใน ปส. ให้มีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบแจ้งเงินเดือน
 ระบบเล่ือนเงินเดือน และระบบกำรลำ

ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรบริกำรออนไลน์แล้วครบท้ัง 3 ระบบ โดย
ระบบกำรลำ อยู่ระหว่ำงปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมกำรใช้
มำกข้ึน อำทิ กำรลำรำชกำร กำรยกเลิกวันลำ 90

ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรบริกำรออนไลน์แล้วครบท้ัง 3 ระบบ โดย
ระบบกำรลำ อยู่ระหว่ำงปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมกำรใช้
มำกข้ึน อำทิ กำรลำรำชกำร กำรยกเลิกวันลำ 90 0

KR ๔.๑.๑.๒ พัฒนำระบบกำรของำนซ่อม
บ ำรุงแบบออนไลน์

ด ำเนินกำรแล้วและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทดลองใช้ระบบ

90

ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรของำนซ่อมบ ำรุงแบบออนไลน์แล้วเสร็จ
 และระบบมีควำมเสถียรครบถ้วน โดยเปิดให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
http://it.oap.go.th/helpdesk_b/index.php

100 1
หลักฐำนกำรด ำเนินงำน

ตำมเว็บไซต์ดังกล่ำว

OKRs ระดับหน่วยงาน

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

O3.2.1 จัดท ำแผนพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร  
(Competency) ด้วยเคร่ืองมือ 
SARCONs ตำมแผนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563

O3.2.2 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ของ ปส. เพ่ือกำรก ำกับดูแลควำม
ปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

O4.1.1 พัฒนำนวัตกรรมกำร
ให้บริกำรภำยใน ปส. ด้วยระบบ
ดิจิทัล
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OKRs ระดับหน่วยงาน

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

KR ๔.๑.2.๑ ปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรงำนพัสดุ และงำนคลังให้มี
ประสิทธิภำพรวดเร็ว  ได้แก่ ลดระยะเวลำ
ในกระบวนกำรพัสดุ กำรน ำไอทีมำพัฒนำ
ระบบกำรออกใบเสร็จรับเงิน ระบบบริหำร
งบประมำณ (OAP Budget) 

      กบค. ด ำเนินกำรน ำ ไอทีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน 2 ระบบ ดังน้ี 
1. ระบบกำรออกใบเสร็จรับเงิน เป็นไปตำม TOR  โดยด ำเนินกำร
ในงวดท่ี 1 พร้อมท้ังช ำระค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี 1 จ ำนวน 112,350 
บำท เรียบร้อยแล้ว
2. ระบบงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ จ ำนวน 500,000 บำท ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 ให้กับ กยผ. เรียบร้อยแล้ว 40

      ในส่วนของ กบค. ด ำเนินกำรน ำ ไอทีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน 2 
ระบบ ดังน้ี
1. ส่งมอบเอกสำรกำรออกแบบโค๊ตส ำหรับใบเสร็จต่ำง ๆ
เพ่ือแสดงรำยละเอียดของข้อมูลท่ีจะด ำเนินกำรจัดเก็บในฐำนข้อมูล
 และกำรออกแบบหน้ำจอในกำรกรอกข้อมูลในใบเสร็จรับเงน อยู่
ระหว่ำงรอกำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือทดสอบระบบ
2. อยู่ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 ขอ
ระบบงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของระบบงบประมำณ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณ จ ำนวน 
500,000 บำท

60 0

KR ๔.๑.2.2 จัดท ำแผนกำรจัดซ้ือวัสดุคง
คลัง

       กพด. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือวัสดุคงคลัง จ ำนวน 4 
คร้ัง แล้ว ดังน้ี          
- คร้ังท่ี 1 วัสดุส ำนักงำนด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซ้ือเม่ือวันท่ี 2 
ธันวำคม 2562
 - คร้ังท่ี 2 กระดำษถ่ำยเอกสำร จะด ำเนินกำรจัดซ้ือประมำณเดือน
มกรำคม 2563
 - คร้ังท่ี 3 วัสดุส ำนักงำนจะด ำเนินกำรจัดซ้ือประมำณเดือน
มิถุนำยน 2563   
 - คร้ังท่ี 4 กระดำษถ่ำยเอกสำรจะด ำเนินกำรจัดซ้ือประมำณเดือน
กรกฎำคม 2563

25

       กพด. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือวัสดุคงคลัง จ ำนวน
4 คร้ัง แล้ว ดังน้ี
- คร้ังท่ี 1 วัสดุส ำนักงำนด ำเนินกำรขออนุมัติจัดซ้ือเม่ือวันท่ี
2 ธันวำคม 2562
- คร้ังท่ี 2 กระดำษถ่ำยเอกสำรขออนุมัติจัดซ้ือเม่ือวันท่ี 14
มกรำคม 2563
- คร้ังท่ี 3 วัสดุส ำนักงำนจะด ำเนินกำรจัดซ้ือประมำณเดือน
มิถุนำยน 2563
- คร้ังท่ี 4 กระดำษถ่ำยเอกสำรจะด ำเนินกำรจัดซ้ือประมำณ
เดือนกรกฎำคม 2563

50 0

KR ๔.๑.2.3 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
บริหำรงำนคลัง ปส. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 – 2564

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนคลัง ปส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 โดย ลสก. ได้เห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 และขณะน้ี
อยู่ระหว่ำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบ้ติ

100

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนคลัง ปส.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 โดย ลสก. 
ได้เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 
2562 และขณะน้ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผน

100 1
หลักฐำนกำรด ำเนินงำน

ตำมเอกสำรแนบ 1

O4.3.1 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมผูกพันแก่
บุคลำกรภำยใน ปส. เพ่ือยกระดับ
มำตรฐำนควำมโปร่งใสภำยในองค์กร

KR 4.3.1.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และควำมผูกพันองค์กร จ ำนวน 
๑ คร้ัง โดยมีบุคลำกรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80

ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ ผ่อน
คลำยควำมคิด ละท้ิงควำมเคลียด ในวันอังคำรท่ี 3 ธันวำคม 2562
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 ปส. โดยมี นพ. ศรุตพันธ์ุ จักรพันธ์ุ ณ 
อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ เป็นวิทยำกร

100

ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ ผ่อน
คลำยควำมคิด ละท้ิงควำมเคลียด ในวันอังคำรท่ี 3 ธันวำคม 2562
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 ปส. โดยมี นพ. ศรุตพันธ์ุ จักรพันธ์ุ ณ 
อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ เป็นวิทยำกร

100 1
หลักฐำนกำรด ำเนินงำน

ตำมเอกสำรแนบ 2

3

30.00

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ = ผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐สีเขียว = ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 70 ข้ึนไป

ระดับความส าเร็จ

จ านวน Key Results ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

ระดับคะแนนการประเมิน คิดเป็นร้อยละ

O4.1.2 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรงำนพัสดุ และกำรคลังเชิงรุก



 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) ส านักงานเลขานุการกรม รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

๐ = ผลกำรด ำเนินงำนไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยสีเหลือง = ด ำเนินกำรแล้วร้อยละ 50 ข้ึนไป
สีแดง = ยังไม่ได้ด ำเนินกำร หรือ ด ำเนินกำรยังไม่ถึงร้อยละ 50 


