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รายงานผลการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

……………………………………….. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแผนงาน 

แหล่งงบประมาณ :  งบหน่วยงาน 

โครงการตามแผนงาน : โครงการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส่วนที่ 2 ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม : จำนวน 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ...4... กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ .....80....... 

การใช้จ่ายงบประมาณ : จำนวน - บาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน  7,200 บาทจากงบส่วนกลาง  

ส่วนที่ 3 ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สทน. : 

 1) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายของ สทน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90 / ร้อยละ 90 

 2) ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่ของ สทน. (ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรแล้ว ร้อยละ 90 / ร้อยละ 90) 

 3) ส่งบุคลากรเพ่ือรับการคัดเลือก คนดีศรี อว. (อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ : 

 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 1 แผน / ผลที่ได้ จำนวน 1 แผน 

 2) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมได้ตามแผนของ สทน.  (ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจำนวน 2 โครงการ) 

 3) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สป.อว. (ระดับ 2 องค์กรคุณธรรม)  (อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

 
ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรม ใน สทน. 
กลยุทธ์ 
วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรม
ไทย เป ็ นฐานในการ เสร ิ มสร ้ า ง
คุณธรรม 

   
 
 
    

ร้อยละบคุลากร 
เป้าหมาย ของ สทน. ที่
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

โครงการ/กิจกรรม  
1 . การขับเคลื ่อน ววน. ด ้วยหลัก
คุณธรรม  
1.1 กิจกรรมส่งเสร ิมสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

เจ้าหน้าที่ สทน. - สทน.      ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
1. 5 ธันวาคม 2564 ผสทน.ร่วมพธิีวาง
พานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวนัพระ
บรมราชสมภพ และเพื่อน้อมรำลกึถึง
พระมหากรุณาธคิุณ สมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ  กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และคณะผู้บรหิารกระทรวงฯ 
และหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมพิธ ี ใน
โอกาสนี้ สทน.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมจติอาสา "อว.รวมพลังทำความดี 
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ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  
ถวายพ่อหลวง" โดยเป็นกิจกรรม Clear 
and Clean อีกทั้งร่วมทำความสะอาด
พื้นที่ริมถนนสาธารณะด้านหน้า สทน.
สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

  - สทน.     13 ตุลาคม 2564 สทน.ได้จัดพิธีนอ้ม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ผสทน. 
ประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาถวายราช
สักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
และกลา่วสดดุีพระเกียรติคณุในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บรหิาร และ
เจ้าหน้าท่ี สทน.เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่ง
พิธีได้จัดขึ้นที่ สทน. สำนักงานใหญ่ อ.
องครักษ์ จ.นครนายก 

1.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 

เจ้าหน้าที่ สทน. 15,000 สทน.    
  (ศูนย์เครื่อง

ปฏิกรณ์) 

    3. บุคลากร สทน. ได้ร่วมกันทำบญุ
กิจกรรมทำบญุครบรอบการเดินเครื่อง
ปฏิกรณ์ฯ ประจำปี 2564 ในวันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 ณ อาคารเตาปฎิกรณ์
ปรมาณู สทน. จตุจักร 
มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 คน 
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ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  
   สทน.     4. สทน. ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกาย

ด้วยชุดผ้าไทย ในทุกวันศุกร์ วันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และวันสำคญัของ
ชาติ ตลอดปี พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565 

1.3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทยและสืบ
สานประเพณีไทย 
 

เจ้าหน้าที่ สทน. - สทน.        
(ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและ

ประชาสมัพันธ์ 

    5. บุคลากรสทน. ร่วมกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปี
ใหม่ 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 
จำนวน 30 คน 

 

1.4 การส่งเสริมบทบาทการมีสว่น
ร่วมต่อสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ 

เจ้าหน้าที่ สทน. - สทน.     6. สทน.ส่งมอบหน้ากากอนามยัจำนวน 
40 กล่อง และเจลแอลกอฮอร์จำนวน 
300 หลอด ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ให้ รร.บ้านทำนบ (เลศิสินอนุสรณ)์ หมู่ที่ 
1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์  เพื่อสนับสนุน
การดำเนินการป้องกันการแพรร่ะบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
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ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  

 - สทน.     7. สทน.ส่งมอบถุงกำลังใจจำนวน 
159 ถุง เพื่อมอบให้น้องๆ ผู้พิการและ
นักเรียนที ่อยู่ในความดูแลของศูนย์
การศ ึกษาพ ิ เศษมหาจ ักร ีส ิร ินธร 
ประจำจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
ในภาพรวม เป้าหมาย ร้อยละ 90 /ผล
ที่ได้ ร้อยละ 90 

2. การสร้างเจ้าหน้าที่รุ ่นใหม่ สทน. 
ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่
โกง ของสำนักงาน กพ.    

เจ้าหน้าที่ สทน. ร้อยละเจ้าหน้าที่ใหม่
ของ สทน. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3,600 สทน.       
(ฝ่ายพัฒนา

ประสิทธิภาพ
องค์กร) 

    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
8. การจัดอบรมหลักสูตร แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 
มกราคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในวนัที่ 28 มกราคม 2565 มี
ผู้เข้าร่วม 149 คน  
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ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  
3. การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ สทน. จำนวนบ ุ คลากรที่

ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี 
( เจ ้าหน ้าท ี ่ด ี เด ่น 2 
คน/คนด ีศร ี  อว./ผู้
ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตน
ด ้วยความซื ่อส ัตย์1 
คน/ผ ู ้ท ี ่ทำช ื ่อเส ียง
ให้แก่องค์กร) 

6,000.84
  
 
 

สทน. 
(ฝ่าย

ทรัพยากรบุ
คล) 

    9. สทน. ได้เชิญชวนให้บุคลากรที่
สนใจเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็น “คนดีศรี สทน.” 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอ
คณะพิจารณาบุคลากรดีเด่นในการ
พิจารณาคัดเลือก “คนดีศรี สทน. ใน
วันที่ 22 มีนาคม และจะส่งบุคลากร 
“คนดีศรี สทน. เข้ารับการคัดเลอืก
เป็นคนดีศรี อว. ในลำดบัถัดไป  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ 
ความสามารถที่เต็มกำลัง 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ ์
1. สร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
เสร ิมสร ้างความเป ็นเอกภาพแก่
สถาบัน/องค์กรในสังคม 

  
 

       



8 
 

 
ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  
2. ผลักดันให้เก ิดกิจกรรมด้านจิต
อาสา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
บ ุคลากรของหน ่วยงานเข ้า ร ่ วม
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม  
1.จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม และติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน ของ สทน.  

เจ้าหน้าที่ สทน. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

      ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป้าหมาย จำนวน 1 แผน /ผล
ที่ได้จำนวน 1 แผน 

2. การรายงานผลการดำเน ินงาน 
พร้อมข้อเสนอแนะ 

เจ้าหน้าที่ สทน. ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ 
สทน. 

      ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
1. การจัดอบรมหลักสูตร แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน 1 คร้ัง ในวันที่ 28 มกราคม 
2565 โดยวิทยากรจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. 
2. การจัดอบรมหลักสูตรการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของสถาบนั
เทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร ์

การดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4  
(องค์การมหาชน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 
คร้ัง ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดย
วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท.  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ และ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏบิัติการ
ฯ สามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กร
คุณธรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่ สทน. จำนวนหน่วยงานใน
สังกัด อว. ที่ประเมิน
ผ่านระดับองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

      สทน.ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้
เป็น "องค์กรคุณธรรม" เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2565  

 

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 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน สทน. 

1. กิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และเพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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2. กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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3. ทำบุญกิจกรรมทำบุญครบรอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์ฯ 
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4. สทน. ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในทุกวันศุกร์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ ตลอดปี พ.ศ. 2565 
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5. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565 
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 6. สทน.ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 40 กล่อง และเจลแอลกอฮอร์จำนวน 300 หลอด ให้ รร.บ้านทำนบ 
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7. ส่งมอบถุงกำลังใจจำนวน 159 ถุง เพื่อมอบให้น้องๆ ผู้พิการและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 
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8. การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สทน. ได้เชิญชวนให้บุคลากรที่สนใจเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี สทน.” ประจำปี พ.ศ. 2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

1. การจัดอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันที่ 28 มกราคม 2565  
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2. การจัดอบรมหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565  
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สทน.ได้รบัการประกาศเกียรติคุณให้เป็น "องค์กรคุณธรรม" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 


