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 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 แผนการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
แผนงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1. แต่งต้ังคณะทำงานป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณ ธรรม จริยธรรม  และความ
โป ร่ ง ใส ใน การด ำ เนิ น งาน ขอ ง
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  รวมทั้ง
สื่อสารนโยบายด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตแก่บุคลากรให้ทราบ และ
สร้างกิจกรรมให้เกิดความตระหนัก
ร่วมกัน 
2. พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้
สามารถติดตามสถานะ (Tracking) 
ได ้ 
3. สลก. กับ กพร. ต้องขับเคลื่อน
แผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผล 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้

พฤศจิกายน 
2564 - กันยายน 
2565 

กพร./สลก. 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

             
 
2. จัดประชุมคณะคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเ พ่ือ
สันติ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพ่ือยกระดับการประเมิน ITA ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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แผนงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติทราบความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 

ประพฤติมิชอบฯ 

 
 
3. จัดประชุมคณะคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ 
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แผนงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

4. จัดประชุมคณะคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือติดตามความคืบหน้า
ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ 

 
5. จัดประชุมคณะคณะทำงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือพิจารณาหลักฐานการตอบ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และติดตามความคืบหน้าของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ฯ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
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แผนงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

           
  
6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         
 
7. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียน 
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มาตรการที่ 2 แผนการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

1. สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
ทรัพย์สินของราชการ ให้แก่บุคลากร
ภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ทราบ และนำไปปฏิบัติร่วมกันทุก
หน่วยงาน 
2. กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม – การคืน และการลงโทษ  
 

พฤศจิกายน 2564 
- กันยายน 2565 

กพด.  มีการสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยแจ้งเวียนผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบ และ
นำไปปฏิบัติร่วมกันทุกหน่วยงาน  
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มาตรการที่ 3 แผนการใช้งบประมาณ  

 
 
 
 
 
 

แผนงาน ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

การใช้งบประมาณ สื่อสารการใช้จ่ายงบประมาณแก่
บุคลากรทุกคนทราบ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

พฤศจิกายน 2564 
- กันยายน 2565 

กนผ.  มีการสื่อสารการใช้จ่ายงบประมาณแก่บุคลากรทุกคนทราบ โดยเผยแพร่ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของสำนักงาน  
 

       
 
https://www.oap.go.th/offices/strategy/policy?start=2 

 

https://www.oap.go.th/offices/strategy/policy?start=2
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มาตรการที่ 4 แผนการใช้อำนาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

การใช้อำนาจ จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

พฤศจิกายน 
2564 - กันยายน 
2565 

สลก. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) 
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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มาตรการที่ 5 แผนการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 
 

                        

แผนงาน ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ 

การปฏิบัติหน้าที่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วนทุกกระบวนการ และ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

พฤศจิกายน 2564 
- กันยายน 2565 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. คู่มือการดำเนินงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 
https://www.oap.go.th/images/documents/resources/KM/27-4-3-2560.pdf 
2. คู่มือการดำเนินงาน เรื่อง บริการการสนับสนุนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
https://www.oap.go.th/images/documents/resources/KM/27-5-3-2560.pdf 
3. คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอนำเข้าเครื่องกำเนิด
รังสี 
4. คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินการขอรับใบอนุญาต
ส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี 
5. คู่มือการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ด้วยวิธีการสอบ และการต่อใบอนุญาตใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีด้วยการฝึกอบรมและทดสอบ 
6. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย 
7. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

https://www.oap.go.th/images/documents/resources/KM/27-4-3-2560.pdf
https://www.oap.go.th/images/documents/resources/KM/27-5-3-2560.pdf

