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รายงานผลการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ราย 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

……………………………………….. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแผนงาน 

แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน  

โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ส่วนที่ 2 ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการได้ร้อยละ 50 ตามแผน  

การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณท้ังหมด 3,600 บาท จากงบส่วนกลาง  

ส่วนที่ 3 ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 

 ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายของ อว. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต /ดำเนินการได้ ร้อยละ 90  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 

 หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย 1 มาตราการ /อยู่ระหว่างดำเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 

  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สทน. ร้อยละ 90 / อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทน. ที่
ไม่ทนต่อการทุจริต       
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
โครงการ/กิจกรรม 
1. การปรับฐานคิดการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อ
การทุจริตของบุคลากร สทน. 
 
  

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีทัศนคติและคา่นิยมทีด่ี 
ไม่ยอมรับการทุจริต ร้อย
ละ 80 

- สทน.     1. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็น 
“วันต่อต้านคอร์รัปชนัสากล 
(ประเทศไทย)  สทน.ได้ร่วมเปน็ส่วน
หนึ่งในวันต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล 
(ประเทศไทย) #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่
เฉย รวมไทยต้านโกง 
2. สทน.มีนโยบาย "งดการให้ ไม่รับ
ของขวัญ"ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) รวมถึงประโยชน์
อ่ืนใดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
ต่างๆ  
โดยขอให้ส่งความปรารถนาดี ดว้ยคำ
อวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความสุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
#NOGIFTPOLICY 
3. จัดกิจกรรมพิธีประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 
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ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

14 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 
80 คน  
4. จัดอบรมโครงการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ของสถาบนั
เทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 
มีนาคม 2565 โดยวิทยากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการไมท่น 
และไม่ทำการทุจริต มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 80 คน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมเพื่อ
ต้านทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม 
2. การสร้างเจ้าหน้าที่รุน่ใหม่ สทน. 
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ของสำนักงาน กพ.    

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่ของ 
สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- สทน.     1. ไตรมาสที่ 1 มีการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ ทั้งหมด 7 คร้ัง รวม
ทั้งหมด 19 คน  
2. ไตรมาสที่ 2 มีการปฐมนิเทศ 
เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมด 3 คร้ัง รวม
ทั้งหมด 7 คน 
3. จะดำเนินการจัดอบรม“การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
มาตรฐานจริยธรรม” ประจำปี



5 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

งบประมาณ 2565 ในวันที่ 31 
มีนาคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือในการทำงานและดำรงชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มต่อ
สังคม และสง่เสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 
 
 

จำนวนบุคลากร  ของ 
สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- สทน.     อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดวา่จะ
ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย  
กลยุทธ์ 
วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ธรรมาภิบาล 
(ข ั ้ นการก ่อต ั วนโยบาย/กำหนด
นโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การนำ
นโยบายไปปฏ ิบ ัต ิ /การประเมิน
นโยบาย) 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

1. หน่วยงานมี
มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม ในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย 
 

- สทน.     อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดวา่จะ
ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

โครงการ/กิจกรรม  
1. การดำเนินงานตามนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สทน.  
(สร้างระเบียบ ประกาศหรือ
วัฒนธรรมองค์กร)ผู้บริหารแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และกำหนดนโยบาย 
1.1 มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
1.2 การวางระบบประเมินความเสี่ยง
ต่อกนาทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
นำไปสู ่การกำหนดมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.3 การกำหนดมาตรการส ่ งเสริม
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 
1.4 อ่ืนๆ 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

2. ร้อยละความ- สำเร็จ
ของการดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
รองรับนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การ  ที่ดี
ของ สทน. 

- สทน.     1. มีการประกาศระเบียบ คู่มือ
มาตราการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม 
การดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ 
www.tint.or.th  

2. มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยง
ประจำปี งบประมาณ 2565  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปอ้งกัน
การทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์  

         

http://www.tint.or.th/
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ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

1. สร้างกลไกการป้องกันเพื ่อยับยั้ง 
การทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อลดปัญหา
การทุจริตยกระดับดัชนีการรับรู ้การ
ทุจริตของประเทศไทย 

โครงการ/กิจกรรม 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และตดิตาม
ประเมินผลการดำเนนิงาน ของ สทน. 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จำนวน 1 แผน 

- สทน.     มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 1 แผน  

2. การรายงานผลการดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ     ของ สทน. ร้อย
ละ 100 

- สทน.     ดำเนินการได้ร้อยละ 70 ของแผน
ที่วางไว้  

กลยุทธ์ 2 ผู้บริหารแสดงเจตจำนงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
และกำหนดนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
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ยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4  

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

โครงการ/กิจกรรม 
การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการ
ทุจริตของ กรม และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แสดงเจตจำนงการ
ต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจำนง  ใน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

- สทน.     ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
สทน. มีการประกาศเจตจำนงในการ
ป้องกันและต่อตา้นการทุจริต ตาม
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
และมีการประกาศบนเวบไซค์สถาบัน 
www.tint.or.th  

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน
ของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดบัดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย 

         

โครงการ/กิจกรรม 
การยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity 
and Transparency Assessment : 
ITA) ในการดำเนินงานของ สทน.  

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างเหมา
บริการ ของ 
สทน. 

คะแนนการประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนิน งานของ สทน. 

- สทน.     รอประกาศผลจาก ป.ป.ช. 

http://www.tint.or.th/
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จัดทำโดย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ติดต่อโทร 02 401 9889 ต่อ 1162  

Email: theerarat@tint.or.th / Kanyanat@tint.or.th / เว็บไซต์ สทน. www.tint.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tint.or.th/
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ภาพโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทน. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต       

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

1. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  สทน.ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทย

ต้านโกง 
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2. สทน.มีนโยบาย "งดการให้ ไม่รับของขวัญ"ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ 
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3. จัดกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและอบรมโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

1. สทน. มีการประกาศระเบียบ คู่มือมาตราการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม การดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏอยู่ www.tint.or.th  

 

 

http://www.tint.or.th/
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2. สทน. จัดทำการประเมินความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ www.tint.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tint.or.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ 2 ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตตอ่สาธารณชน และกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

1. สทน. ประกาศเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  และมีการประกาศบนเวบไซต์สถาบัน www.tint.or.th 

 

http://www.tint.or.th/

