
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔) 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔) 

……………………………………….. 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ชื่องบดำเนินงาน : รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน สร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง จำนวน 200,000 บาท 
 
ส่วนที่ ๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม : จำนวน ๕ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ...๔... กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ..๘๐.......... 
การใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน 2๐0,000 บาท ใช้จา่ยงบประมาณแล้ว จำนวน  ๕๔,๖๐๐ บาท / คิดเป็นร้อยละ …๒๗.๓๐….. 
ส่วนที่ ๓ ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สทน. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘๕ / ร้อยละ ๘๐  (จาก ๔ กิจกรรม) 
 2) ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 / ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
 3) ส่งบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคนดีข้าราชการดีเด่น/คนดีศรี วท./การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.) /อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ : 
 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 ๒) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมได้ตามแผนของ สทน. ร้อยละ ๑๐๐ / ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.อว. (ระดับ ๒ องค์กรคุณธรรม) / ยังไม่ได้ดำเนินงาน  
 
 

����  รอบ 6 เดือน 

����  รอบ 12 เดือน 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔) 

 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน สทน. 
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 

1) การขับเคลื่อนสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยหลักคุณธรรม ของ สทน. ดังนี ้

1) การขับเคลื่อน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ตาม
หลักค่านิยมองค์กร 
 - จัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ทางศาสนา/การปฏิบัติ
ธรรม/การสืบสานประเพณี
ไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
สทน.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ร้อยละบุคลากร  
ของ สทน. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
(ร้อยละ 8๕) 

รอบ ๖ เดือน 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- ครบรอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
ประจำปี ๒๕๖๓ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
2563 ณ อาคารเตาปฎิกรณ์ปรมาณู 
สทน. จตุจักร 
มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน 
- 11 ตุลาคม 2563 สถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทน. ได้ร่วมเปน็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
ประจำปี 2563 ณ วัดคลองเทพโลก ต.
บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
- กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ณ ห้อง 110 
อาคาร 1 สทน. องครักษ์ วันที่ 30 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 185,000 25,000 สทน. 
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-  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมต่อสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เจ้าหน้าที่ 
สทน.  

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 

- บริจาคนำ้ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับ อบต.
บางสมบูรณ์ และ อบต.องครักษ์ จ.
นครนายก ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือน
พฤษภาคม 2564  จำนวน 24 วัน  วัน
ละ 12,000 ลิตร  รวมเป็น 288,000 
ลิตร 

- สนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 
บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม    สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำ
ด่านคัดกรองโควิด-19 จำนวน 1 ด่านหลัก 
และ 3 ด่านรอง 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง (การศึกษา ดูงาน/ Self 
Study) อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 
๓ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 8๕ / 
ผลที่ได้ ร้อยละ ๘๐ 
 

 

 

 หมายเหตุ : ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๘๕) 
นับเฉพาะโครงการ/กิจกกรมที่ สทน. ดำเนินการ  

- ๓ - 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

2) การสร้างเจ้าหนา้ที่รุ่น
ใหม่ สทน. ตามหลักสูตร
การเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สำนึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ของสำนักงาน 
กพ.    
(1 หลักสูตร) 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารฉาย
รังสีชั้น ๑ สถาบนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
คลอง ๕ จ.ปทุมธาน ี
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
สทน.  

ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่
ของ สทน. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารฉายรังสีชัน้ ๑ 
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) คลอง ๕ จ.ปทุมธาน ี
มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๘๐ 
คน 
- การชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ขององค์กร ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 จำนวน ๑๗๘ 
คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- เจ้าหน้าที่ สทน. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบตัิการฯ 
สามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ๘๒.๙๕  
 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 

- - ๒๙,๖๐๐ สทน. 

- ๔ - 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3) การเชิดชูผูไ้ด้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

 
 
 
ส่งบุคลากรเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นคนดี
ข้าราชการดีเด่น/คนดี
ศรี วท./การยกย่องผู้
ประพฤติปฏิบตัิตน    
ด้วยความซื่อสัตย์ของ 
สำนักงาน ป.ป.ช.) 

คอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่คิดเป็น ร้อยละ 
๘๒.๙๕ 
 
-ประชุมคณะทำงานพิจารณาบคุลกรดีเด่น
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ 
- เปิดรับสมัคร 
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาบุคลกรดีเด่น
เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  185,000 ๕๔,๖00  

- ๕ - 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบนั/องค์กรในสังคม 
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม และ
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน   ของ สทน.  
 
 
2) การรายงานผลการ
ดำเนินงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
 

เจ้าหน้าที่ 
สทน.  

๑) หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรม 
 

 

๒) ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ของ สทน. 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
เป้าหมาย จำนวน 1 แผน /ผลที่ได้ 
จำนวน ๑ แผน 
 
ร้อยละ ๑๐๐ มีการประชุมคณะทำงาน
ด้านธรรมภิบาลและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 303 
สทน. จตุจักร 
 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ สามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๕,000  สทน. 

- ๖ - 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบนั/องค์กรในสังคม 
 
 

 ๓) ผ่านระดับองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

 

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน  -  สทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐ ๕๔,๖๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐ ๕๔,๖๐๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

- ๗ - 



ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจำเป็นต้องงด              

จัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ติดต่อโทร 0 2401 9889 ต่อ 1132 / โทรสาร ๐๓ ๗๓๙๒ ๙๑๓ 
เว็บไซต์ สทน. www.tint.or.th 

- ๘ - 



ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สทน. 
 

1. งานทำบญุครบรอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม 2563 ณ อาคารเตาปฎิกรณ์ปรมาณู  
สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จตุจักร 

 
๒. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้ร่วมเปน็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสอื อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 
 

 

- ๙ - 



๓. กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ณ ห้อง 110 อาคาร 1 สทน. องครักษ์ วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

๔. บริจาคน้ำช่วยเหลือภัยแล้งให้กับ อบต.บางสมบูรณ์ และ อบต.องครักษ์ จ.นครนายก ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2564  จำนวน 24 วนั   

วันละ 12,000 ลิตร  รวมเป็น 288,000 ลิตร 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 - ๑๐ - 



๖. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม    สำหรับผูป้ฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองโควิด-19 จำนวน 1 ด่านหลัก และ 3 ด่านรอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
๗ . โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓เวลา 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารฉายรังสีชัน้ ๑ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลอง ๕ จ.ปทุมธาน ี
 

 

 

 - ๑๑ - 
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 ๘. กิจกรรมการเข้าชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์กร ให้กับกลุ่ม ศูนย์ ฝา่ย ของ สทน. 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

 
๑. การประชุมคณะทำงานด้านธรรมภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องประชุม 303 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จตุจักร 
 
 

- ๑๓ - 


