
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานปรมาณูเพือ่สันติ (ปส.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 

……………………………………….. 
 

สวนที่ ๑ ขอมูลแผนงาน 

แหลงงบประมาณ :  งบสวกลางของ ปส.  

โครงการตามแผนงาน :  โครงการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ช่ืองบดำเนินงาน : ๑) งบสวกลางของ ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

สวนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 8 กิจกรรม ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม  

การใชจายงบประมาณ : จำนวน 37,500 บาท ใชจายงบประมาณแลว จำนวน 37,500 บาท 
 

สวนที่ ๓ ผลตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคม ปส. ที่ไมทนตอการทุจริต : 

๑) รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีทัศนคติและคานิยมที่ดี ไมยอมรับการทุจริต เปาหมายรอยละ 90 /  

-เนื่องจากมีสถานการณของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมทำใหไมสามารถวัดทัศนคติและคานิยม    

จากกิจกรรมดังกลาวได ซึ่งหากสถานการณดีขึ้นหนวยงานจะไดดำเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 

 ๑) หนวยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ไมนอยกวา 1 มาตรการ / อยูระหวางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก : 

 ๑) ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ ปส. เปาหมายรอยละ ๘4 / อยูระหวางดำเนินงาน 

  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 



 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๓) 

 

โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคม ปส. ที่ไมทนตอการทจุริต 

กลยุทธ ๑) ปรบัฐานความคิดใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

1) การปรับฐานความคดิ

การแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

รอยละของผูเขารวม

กิจกรรมมคีวามรูความ

เขาใจเพ่ิมขึ้น 

(ผูเขารวมกิจกรรมผาน

เกณฑการทดสอบรอย

ละ 90 ของผูเขารวม

กิจกรรม 

กำหนดจัดโครงการสัมมนาสัมมนา

เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล โดยกำหนดจดักิจกรรม

ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แตเนื่องจากมี

สถานการณของการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จึงมีการเลือ่นการจัดกิจกรรมดังกลาว 

- 4,635.- 

 

- 

(ไมมีการ

เบิกจาย

เนื่องจากเลื่อน

การจัด

กิจกรรม) 

สำนักงาน

เลขานุการ

กรม 

กลยุทธ 2) สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 

2) การตอยอดหลักสูตรการ

เสริมสรางเกียรติภูมิ

ขาราชการ สำนึกขาราชการ

ไทยไมโกงของ สำนักงาน 

กพ. และการปองกันและ

ตอตานการทุจรติ  

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

รอยละขาราชการและ

เจาหนาทีใ่หมของ ปส. 

ที่เขารวมกิจกรรม 

(รอยละ 80) 

ดำเนินการจัดสงขาราชการบรรจุใหมเขา

รับการปฐมนิเทศ จำนวน 3 ราย คือ 

1.นายทินลักษณ กองภพธนดล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

2.นางสาวนนัทพร จระมาศ 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

3.นางสาวธัญยพร อุตรนาค 

เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

- 37,500.- 37,500.- สำนักงาน

เลขานุการ

กรม 

 

- 2 - 



 
  

โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

กลยุทธ 3) ประยุกตหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต 

3) กิจกรรมสงเสริมบทบาท

การมีสวนรวมตอสังคมและ

สงเสริมการเรียนรูตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียง และหลักสูตรอ่ืนๆ

ที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

จำนวนบุคลากรของ 
ปส.ทีเ่ขารวมกิจกรรม
กับหนวยงานที่
เก่ียวของ (อยางนอย 
5 คน) 
 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
-อยูระหวางดำเนนิการ 
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- อยูระหวางดำเนนิการ 

- - - สำนักงาน

เลขานุการ

กรม 
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โครงการ/กจิกรรม    กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

กลยุทธ 3) ประยุกตหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือตานทุจริต 

4) กจิกรรมยกยองเชิดชู

เกียรติคุณผูประพฤติตน

ชอบดวยความซื่อสตัยของ 

ปส. 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

จำนวนกิจกรรมยก

ยองเชิดชูเกียรติผู

ประพฤติตนชอบดวย

ความซื่อสัตย (อยาง

นอย 1 กิจกรรม) 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 

- ได ด ำเนิ นการคั ด เลื อกข าราชการ      
พลเรือนสามัญดีเดนโดยมีผู ไดรับการ
คัดเลือก จำนวน 1 ราย คือนายวิทิต    
ผึ่งกัน นักฟสิกสรังสชีำนาญการพิเศษ 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- เปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภายในหนวยงาน 

- - - สำนักงาน

เลขานุการ

กรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น        - 37,500.- 37,500.- - 
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โครงการ/กิจกรรม    กลุมเปาหมาย ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ 1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกัน้การทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล  

1) หนวยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ไมนอยกวา 1 มาตรการ / อยูระหวางดำเนนิการ 

1.๑) การดำเนินงานตาม
นโยบายการกำกบัดูแล
องคการที่ดี ของ ปส. 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

จำนวนมาตรการ/

โครงการ/กิจกรรมใน

การสกัดก้ันการทจุริต

เชิงนโยบาย  

(1 มาตรการ/

โครงการ/กิจกรรม) 

- อยูในระหวางดำเนนิการ  - - - กลุมพัฒนา

ระบบ

บริหาร 

(กพร.ปส.) 

 ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

รอยละความสำเร็จ

ของการดำเนินการจัด

โครงการ/กิจกรรมที่

สอดคลองกับนโยบาย

การกำกับดูแลองคการ

ที่ดีของ ปส. (รอยละ 

80) 

- อยูในระหวางดำเนนิการ - - - กลุมพัฒนา

ระบบ

บริหาร 

(กพร.ปส.) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  
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โครงการ/กิจกรรม    
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

งบบูรณาการ งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พฒันาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ 1) สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทจุริต 
๑) การจัดทำแผนปฏบิัติ
การปองกันการทุจริต
ประพฤติมชิอบและติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงา
ของ ปส. ที่เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส.  

จำนวนแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ       

(1 แผน) 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย 
จำนวน 1 แผน  
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานปองกันการทุจริตฯ มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู รับฟงความคดิเห็น 
ขอเสนอแนะมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ และนำไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

- - - สำนักงาน

เลขานุการ

กรม/

คณะทำงาน

ปองกันการ

ทุจริตฯ 

 ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

รอยละความสำเร็จ

ของการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบของ 

ปส. (รอยละ 100 ) 

 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- อยูระหวางดำเนนิการ 
 

ผลลัพธเชิงคุณภาพ : 
- อยูระหวางดำเนินการ 

   สำนักงาน

เลขานุการ

กรม/

คณะทำงาน

ปองกันการ

ทุจริตฯ 
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โครงการ/กิจกรรม    

กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ งบบูรณา

การ 

งบหนวยงาน ผลเบิกจายจริง 

กลยุทธ 2) ผูบริหารแสดงเจตจำนงในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนและกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความ
โปรงใส 
1) การประกาศเจตจำนง
ตอตานการทุจริตของ
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ 
และเผยแพรประชาสัมพันธ
แสดงเจตจำนงการตอตาน
การทุจรติ 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

หนวยงานมีการ

ประกาศเจตจำนง    

ในการปองกันและ

ตอตานการทจุริต 

(มีประกาศ) 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- อยูระหวางดำเนนิการ 
 

 

- - - กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

(กพร.ปส.) 

 ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

หนวยงานมีการ

ประกาศเจตจำนง  

No Gift Policy 

อยางชัดเจน 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- ปส. ไดมีการประกาศเจตจำนง           
ไมรับ-ไมใหของขวัญในชวงเทศกาลปใหม
จำนวน 1 กิจกรรม  

- - -  กลุมสงเสรมิ  

ฝกอบรมและ

เผยแพร

ประชาสัมพนัธ 

(กฝป.กยผ.ปส.) 

กลยุทธ 3) การพัฒนาวิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานเพื่อเชื่ยมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรบัรูการทุจริตของ
ประเทศไทย 
1) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ในการ
ดำเนินงานของ ปส. 

ขาราชการและ

เจาหนาที่ใน 

ปส. 

คะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) การ

ดำเนินงานของ ปส. 

(คะแนน 84) 

ผลลัพธเชิงปริมาณ : 
- อยูระหวางดำเนนิการ 
 

 

- - - กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

(กพร.ปส.) 

ยุทธศาสตรที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 37,500.- 37,500.-  
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ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ        

1. การปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิด และการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต         

เปนเสมือนเรื่องของนามธรรมและเปนเรื่องของทัศนคติของบุคคลสวนหนึ่ง ซึ่งอาจยากตอการเปลี่ยนแปลง  

ขอเสนอแนะ  ตองมีการดำเนินงานโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และสถาบันตางๆ ของสังคม รวมทั้งตองมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสให

ทุกคนเขารวมกิจกรรมใน ทุกระดับ อยางตอเนื่องและใชระยะเวลาใหเกิดเปนทัศนคติ/คานิยม วัฒนธรรมในองคกรที่ดี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. ควรมีเครื่องมือในการติดตามฯ  เชน แบบสำรวจกลางท่ีทุกหนวยงาน สามารถนำไปใชวัดกับผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ดานทัศนคติและคานิยมในการตอตานทุจริต ทั้งนี้ แบบสำรวจอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

          2. การจัดกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากมีการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมบางกิจกรรมจึงไมสามารถ

ดำเนินการไดตามแผนที่กำหนด  

ขอเสนอแนะ  มีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดรับกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

 

 

จัดทำโดย กลุมการเจาหนาท่ี สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

เบอรติดตอ 0 2596 7600 ตอ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th  
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคม ปส. ที่ไมทนตอการทุจริต 

        -ไมมีภาพกิจกรรม 

  

ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

          -ไมมีภาพกิจกรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

        -ไมมีภาพกิจกรรม 
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