
                            

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 

 

 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 
……………………………………….. 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบประมาณส่วนกลางของ ปส.  
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ชื่องบดำเนินงาน : ๑) งบส่วนกลางของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 14 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม  
การใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน 178,850 บาท ใช้จา่ยงบประมาณแล้ว จำนวน 37,500 บาท 
 

ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 95) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 
 ๑) หน่วยงานที่มีนโยบาย ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 
 ๑) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 100) 
 ๒) ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ ปส. (คะแนน 87) 
 
 
 
 
 

  รอบ 6 เดือน 

  รอบ 12 เดือน 



 
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565) 
 

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

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
กลยุทธ์ ๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1) โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏบิัติงาน 
เช่น คลัง พสัดุ การ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

1) ร้อยละของบุคลากร ปส. 
ที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติที่ดีขึ้น (ร้อยละ 90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี ้
1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย
ของข้าราชการ ปส. ผ่านระบบออนไลน์ วนัที่ 
26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 
12.15 น. 
2) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายและ
การเบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ วนัที่ 11 มีนาคม 
2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
3) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 
09.00 - 16.00 น. 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : เป็นการสร้างความความรู้
ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
เก่ียวกับระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
 

- 7,200- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200- 
 

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



 
2) การเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการรักษา
วินัย การป้องกันการ
ทุจริตและการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 
 
3) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลต่อตา้น
การทุจริต” 

 
2) ร้อยละของบุคลากรของ 
ปส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต
มีทัศนคติและคา่นิยมทีด่ีไม่
ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 
90) 
 
3) จำนวนการเผยแพร่
กิจกรรมเกี่ยวกับการทุจริต 
จำนวน 1 คร้ังต่อเดือน 
 
4) จ ำ น ว น ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ   
มิชอบลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : แจ้งเวียนข่าวสารวนิัย 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลประจำเดือน เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : เป็นการสร้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. 
 
 
 
 
 

 
สลก./

กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
1) การสร้าง
ข้าราชการและ
เจา้หน้าที่รุ่นใหม่ ของ 
ปส.ตามหลักสูตรการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

1) ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายของ ปส. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “การสร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่น
ใหม่ ของ ปส.” (ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
ดำเนินการจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศ จำนวน 2 ราย คือ  
1. นางสาวสาวิณี พนัธุ์คุณ 
    ตำแหน่งนายชา่งไฟฟ้าปฏิบตัิงาน 
2. นางสาววิชชุดา ช่วยพชิัย 
    ตำแหน่งนักวชิาการเผยแพรป่ฏิบัติ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : เป็นการสร้างเจ้าหนา้ที่รุ่น
ใหม่ของ ปส.ในการเป็นข้าราชการที่ด ี
 

- 
 

5,000- 
(คนละ 2,500

บาท) 

5,000- 
 

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 



กลยุทธ์ 3) ส่งเสริมให้บุคลากรนำปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการทำงานและดำรงชวีิต 
1 )  ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของบุคลากร 
ปส.กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 
 
2 )  ก า ร ร ณ ร ง ค์  
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ า วส า ร  ด้ าน ก า ร
ป้ อ งกั น ก า รทุ จ ริ ต 
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

1) ร้อยละของกิจกรรมที่ ปส. 
เข้าร่วม (ร้อยละ 85) 
 
 
 
 
2) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร (อย่างน้อย 5 
ช่องทาง) 

 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
 - ได้ดำเนนิการจัดทำคลิปวดิีโอ No Gift Policy 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   1.You Tube Atom 4 peace 
   2.Facebook Atom 4 peace สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
   3.กลุ่ม Line 
   4.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   5.จอประชาสัมพนัธ์ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 
ชั้น 1  
  ตามลิงค์ดังนี้ shorturl.asia/M5UCw 
ผลลพัธ์เชงิคุณภาพ : 
- เป็นการสร้างความตระหนักให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ปส. 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : สร้างความตระหนักให้กับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสงักัด ปส. 
 

- - - สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น        - 12,200 12,200  

 
 

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



งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ 1) วางมาตรการเสริม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบายบนฐานธรรมาภบิาล (ขั้นการก่อตัวนโยบาย/กำหนดนโยบาย/ตัดสนิใจนโยบาย/การนำนโยบายไปปฏิบัติ/การประเมินนโยบาย) 
1) การดำเนินงาน
ตามนโยบาย  
มาตรการ แนวทาง 
แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงาน 
 
2) ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหลักและ
กระบวนงาน
สนับสนนุที่มีโอกาส
เกิดการทุจริตภายใน
องค์กร 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

1) จำนวนของมาตรการ/
กิจกรรมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตตามนโยบายผู้บริหาร 
(3 มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม) 
 
 
2) ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงของ ปส.
ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
สำนักงานเลขานุการกรม 
(ร้อยละ 100) 
 
3) ร้อยละความสำเร็จของ
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตตามแผนที่ กำหนด   
(ร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- แจ้งเวียนข่าวสารวินัย จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลประจำเดือน เพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ 
- ดำเนินการประเมินความเสีย่งการทุจริตของ
โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประชาชน รอบที่ 1  พร้อมทั้งจดัส่งให้ สป.อว. เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
- สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในศตวรรษ
ที่ 21 (Enterprise Risk Management in 21st) 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

- - - สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 
 
 

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

 
 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ 1) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทจุริต 
1) การจัดทำ
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของ ปส. 
 
 
 
 
 
2) การรายงานผล
การ-ดำเนินงานตาม
แผนฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส.  

1) จำนวนแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (1 แผน) 
2) ร้อยละของบุคลากร ปส. 
ที่มีความรู้มากขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 
85)   
 
 
 
1) ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจรติฯ 
(ร้อยละ 85) 
2) จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(รายงาน 1 ฉบบั) 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย จำนวน 
1 แผน  
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- คณะทำงานป้องกันการทุจริตฯ มีการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการทำแผนปฏบิตัิการของ
หน่วยงาน 
 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- อยู่ในระหว่างดำเนนิการ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- อยู่ในระหว่างดำเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 
 
 
 

 
 

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3) โครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นกลไกใหม่ในการ
ป้องกันการทุจริต 

1) หน่วยงานมีกลไกใหม่ใน
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างน้อย        
1 กลไก 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- การจัดกิจกรรม NO GIFT POLICY เปลี่ยน
ของขวัญเป็นคำอวยพร โดยมีการประชาสัมพนัธ์
การจัดกิจกรรมเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 
ปส. ขอความร่วมมือ “งด” การให้และ “ไม่” รับ
ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนใดในเทศกาลปี
ใหม่ 
 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เป็นการสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที ่

สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 

กลยุทธ์ 2) การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 
1) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำ
ข้อเสนอแนะ/ผลการ
ดำเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรให้เกิด
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2) จัดกิจกรรมรณรงค์
เก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน และ
แผนแพร่ให้บุคลากร
ใน ปส.ทุกระดบัทราบ  
 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน 
ปส. 

1 ) ผ ลค ะแน น ป ระ เมิ น
คุณธรรมและความ-โปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของ 
ปส. (คะแนน 87) 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- อยู่ระหว่างการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ ปส. (ITA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- - - สลก./
กพร.ปส./ 
กฝป.กยผ. 



 
 
 
3) จัดทำมาตรการ
หรอืระบบเฝ้าระวัง
สอดส่องติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อ
ลดระดับความเสี่ยง
หรือป้องกันความ
เสี่ยงเก่ียวกับการ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ + ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น - 155,000.- 7,200.-  

 หมายเหตุ  สลก. : สำนักงานเลขานุการกรม 
                        กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                        กยผ. : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ด้านทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านทุจริต ทั้งนี้ แบบสำรวจอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

          2. การจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมบางกิจกรรมจึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด  

ข้อเสนอแนะ  มีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 
 
จัดทำโดย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
เบอร์ติดต่อ 0 2596 7600 ต่อ 1307  e-mail: weerachai.c@oap.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weerachai.c@oap.go.th


ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม ปส. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ ปส. ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.15 น. 

 

 

2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในศตวรรษที่ 21 (Enterprise Risk Management in 21st) ณ ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

           กิจกรรม NO GIFT POLICY เปลี่ยนของขวัญเปน็คำอวยพร 
 

 

 

 

 


