
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 256๒ - วนัที่ ๓0 กันยายน 256๓) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ(ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที่ ๓0 กันยายน 256๓) 
……………………………………….. 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบส่วนกลางของ ปส.  
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชื่องบดำเนินงาน : ๑) งบส่วนกลางของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม  
การใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน 42,135 บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 37,500 บาท 
 

ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ : 

๑) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต เป้าหมายร้อยละ 90  
-เนื่องจากมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมทำให้ไมส่ามารถวัดทัศนคติและค่านิยม    

จากกิจกรรมดงักล่าวได้ ซึ่งหากสถานการณ์ดีข้ึนหน่วยงานจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า 1 มาตรการ / อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
 ๑) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ ปส. เป้าหมายคะแนน ๘4 / ได้คะแนน 87.24 คะแนน 

 รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 



 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - วันที่ ๓0 กันยายน 256๓) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1) การปรับฐานความคิด
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 

ปส. 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึน้ (ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ  ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดย
กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
แต่เนื่องจากมีสถานการณ์ของการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

- 4,635.- 
 

- 
(ไม่มีการ
เบิกจ่าย

เนื่องจากเลื่อน
การจัด

กิจกรรม) 

สำนักงาน
เลขานุการ

กรม 

   ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกนัและต่อต้าน
การทุจริต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน”ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 
2563 เวลา 08.30 น.-14.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. 
ดังนี ้
1.นายอิศรา พงศ์มโนภาพ 
ตำแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
2.นายอภิเบต วงชาล ี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

- - - สำนักงาน
เลขานุการ

กรม 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ดำเนินการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

เร่ือง การขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้องปริ้นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริน๊ซ์พาเลช มหา
นาค กรุงเทพ ดังนี ้
1.นายวีระชยั จันลุน 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2.นายอภิเบต วงชาล ี
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
3.นางสาวศิริธร ธรรมวัติ 
ตำแหน่งเจ้าหนา้บริหารงานทั่วไป 

    

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
2) การต่อยอดหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สำนึกข้าราชการ
ไทยไมโ่กงของ สำนักงาน 
กพ. และการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจรติ  

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 

ปส. 

ร้อยละขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ใหม่ของ ปส. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 80) 

ดำเนินการจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ จำนวน 3 ราย คือ 
1.นายทินลักษณ์ ก้องภพธนดล  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2.นางสาวนนัทพร จระมาศ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
3.นางสาวธัญยพร อุตรนาค 
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

- 37,500.- 37,500.- สำนักงาน
เลขานุการ

กรม 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ 3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
3) กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักสูตรอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

จำนวนบุคลากร
ของ ปส.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- วิทยากรจิตอาสา หัวข้อ "วว.จิตอาสา เราทำความ "ดี" 
ด้วยหัวใจ" วันที่ 28 พฤศิจกายน 2562 เวลา 08.30-
16.30 น. อาคาร Admin วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1.นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    2.นายสรรเสริญ ยานะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป     
       ปฏิบัติการ   
- เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 13.30 น.ห้องประชุม อาคารสถานี      
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กรุงเทพฯ ในวันที่    
2 เมษายน 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1.นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    2.นายสรรเสริญ ยานะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 
      ปฏิบัติการ   
-วิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา
ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 
เวลา 07.30-17.30น.ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างใน
ส ม เด็ จ พ ระ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์  พ ระบ รม ราชิ นี น าถ          
บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1.นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    2.นายสรรเสริญ ยานะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 
      ปฏิบัติการ   

- - - สำนักงาน
เลขานุการ
กรม/กอง

ยุทธศาสตร์
และ

แผนงาน/
หน่วยงาน

อ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ 3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
3) กิจกรรมส่งเสริม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักสูตรอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

จำนวนบุคลากร
ของ ปส.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-วิทยากรจิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายขยายผล 
เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันที่ 
19-21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  จำนวน 2 ราย 
ดังนี้ 
    1.นายปราลม จาดโห้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    2.นายสรรเสริญ ยานะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 
      ปฏิบัติการ   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ความภาคภูมิใจในการเข้ารว่มกิจกรรมเนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการในฐานะที่
เป็นผู้รับใชป้ระชาชน  
 

- - - สำนักงาน
เลขานุการ
กรม/กอง

ยุทธศาสตร์
และ

แผนงาน/
หน่วยงาน

อ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

4) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติคุณผู้
ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์
ของ ปส. 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

จำนวนกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติผู้
ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์ 
(อย่างน้อย 1 
กิจกรรม) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ดีเด่นโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ
นายวิทิต ผึ่งกัน นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏบิัติงาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

- - - สำนักงาน
เลขานุการ

กรม 

 
 
 
 

- 5 - 



 
 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ 3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจรติ 
 ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ ปส. 
 

จำนวน “คนดีคนเก่ง 
ของ ปส.” ที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
-มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 คน ดังนี ้
1.นางสาวเกศรินทร์ สายตา นักฟิสิกส์รังสี
ชำนาญการ 
2.นางสาวนชุจรีย์ สัจจา นักวชิาการ
เผยแพร่ปฏิบัติการ 
3.นายสามารถ โตสารเดช พนักงานขับ
รถยนต์ ส 2 
4.นางพัชรี เอ่ียมสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกมีขวัญและกำลังใจใน
การป ฏิ บั ติ ง าน  ส ร้ า งแ ร งก ระตุ้ น ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- - - สำนักงาน
เลขานุการ

กรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิน้        - 42,135.- 37,500.- - 
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โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ 1) วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล  

1) หน่วยงานมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการสกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย ไมน่้อยกว่า 1 มาตรการ / อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

1.๑) การดำเนินงานตาม
นโยบายการกำกบัดูแล
องค์การที่ดี ของ ปส. 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

จำนวนมาตรการ/
โครงการ/กจิกรรมใน
การสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย  
(1 มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม) 

- ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - - - กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร 

(กพร.ปส.) 

 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การ
ที่ดีของ ปส. (ร้อยละ 
80) 

- ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - - - กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร 

(กพร.ปส.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  
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โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
๑) การจัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงาน
ของ ปส. ที่เหมาะสมกับ
สถานการณป์ัจจุบนั 

ข้าราชการและ
เจา้หน้าที่ใน 
ปส.  

จำนวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ       
(1 แผน) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย 
จำนวน 1 แผน  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานป้องกันการทุจริตฯ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบตัิ
การฯ และนำไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

- - - สำนักงาน
เลขานุการ

กรม/
คณะทำงาน
ป้องกันการ

ทุจริตฯ 

 ข้าราชการและ
เจา้หน้าที่ใน 
ปส. 

ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของ 
ปส. (ร้อยละ 100 ) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ ปส. ร้อยละ 80 
(เนื่องจากบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้
จากมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการ

เลือ่นการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ไม่มี 

   สำนักงาน
เลขานุการ

กรม/
คณะทำงาน
ป้องกันการ

ทุจริตฯ 
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โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา

การ 
งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ 2) ผูบ้ริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนและกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
1) การประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แสดงเจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริต 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง    
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
(มีประกาศ) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ปส. ไดป้ระกาศเจตจำนงสุจรติ 
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารราชการของ ปส. ประกาศ ณ 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
 

 

- - - กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 
(กพร.ปส.) 

 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง  
No Gift Policy 
อย่างชัดเจน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ปส. ได้มีการประกาศเจตจำนง           
ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
จำนวน 1 กิจกรรม  

- - -  กลุ่มส่งเสริม  
ฝึกอบรมและ

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
(กฝป.กยผ.ปส.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 - 



 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ งบบูรณา

การ 
งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

กลยุทธ์ 2) ผูบ้ริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนและกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
1) การประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แสดงเจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริต 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง  
ปส. ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- จัดทำ Infographic เรื่อง ITA ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส และเรื่อง 
ค่านิยมองค์กรของปส. ATOMS ซึ่ งมี
รายละเอียดเกี่ยวการการดำเนินงานด้วย
ความโปร่งใส (T : Transparent) รวมอยู่
ด้วย และดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่ อส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  ปส. เกิดการรับรู้และปฏิบัติ
ตาม 
- จัดทำวิดีทัศน์ ปส. ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ และเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์
ของ ปส. อาทิ แฟนเพจเฟสบุ๊ก เว็บไซต์ 
ปส. และจอประชาสัมพันธ์ภายใน ปส. 
เป็นต้น 
- จัดกิจกรรม "ปส. ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น 
รณรงค์ คนไทยไม่โกง" ภายใต้กิจกรรม
สานสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 1-2563 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  
 

- - - กลุ่มส่งเสริม  
ฝึกอบรมและ

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
(กฝป.กยผ.ปส.) 
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โครงการ/กิจกรรม    
กลุ่มเป้าหม

าย 
ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 
กลยุทธ์ 2) ผูบ้ริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนและกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรง่ใส 
   ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 

- เผยแพร่สปอตรณรงค์ของสำนักงาน ป.ป.ช.“ไม่ยอม 
ไม่ทนไม่เฉย”รวมพลังคนไทยไม่โกง จำนวน 19 ตอน 
เพื่ อประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านทุจริตทุก
รูปแบบ ดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์
ภายใน ปส. เว็บไซต์ Youtube และ Facebook  

- อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำ Infographic เรื่อง 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับวินัยราชการ 

- - - กลุ่มส่งเสริม  
ฝึกอบรมและ

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
(กฝป.กยผ.ปส.) 

กลยุทธ์ 3) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่ยมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย 
1) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ในการ
ดำเนินงานของ ปส. 

ข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่
ใน ปส. 

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) การ
ดำเนินงานของ ปส. 
(คะแนน 84) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ปส. ได้คะแนนการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) คือ 87.24 คะแนน 
 

 

- - - กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.ปส.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทัง้สิ้น - 42,135.- 37,500.-  
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ        

1. การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิด และการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต         
เป็นเสมือนเรื่องของนามธรรมและเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจยากต่อการเปลี่ยนแปลง  

ข้อเสนอแนะ  ต้องมีการดำเนินงานโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และสถาบันต่างๆ ของสังคม รวมทั้งต้องมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาให้เกิดเป็นทัศนคติ/ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์กรที่ดี รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. ควรมีเครื่องมือในการติดตามฯ  เช่น แบบสำรวจกลางที่ทุกหน่วยงาน สามารถนำไปใช้วัดกับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านทจุริต ทั้งนี้ แบบสำรวจอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

          2. การจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากมีการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมบางกิจกรรมจึงไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด  

ข้อเสนอแนะ  มีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดรับกับสถานการณท์ี่เกิดข้ึน 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
เบอร์ติดต่อ 0 2596 7600 ตอ่ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th  
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 12 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

        -ไม่มีภาพกิจกรรม 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

          -ไม่มีภาพกิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

       -  
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