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 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

.................................................................. 
 

  ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ให้
เป็นไปตำมเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งได้จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ
สนัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับพัฒนำกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนให้
ดียิ่งขึ้น และน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมไว้วำงใจของประชำชน ผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน โดยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

                    1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเท่ำกับ 87.24 
คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งในกำรประเมินประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรประเมิน จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด และเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรประเมิน จ ำนวน 3 เครื่องมือ ปรำกฏว่ำ ตัวชี้วัดด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต แสดงค่ำคะแนนสูงสุด เท่ำกับ 100 
คะแนน และ ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต แสดงค่ำคะแนนต่ ำสุด เท่ำกับร้อยละ 58.35 คะแนน  
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2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ จำก 3 แบบ
วัด  คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำน
เกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ แบบวัด OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ 
e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดีย่ิงขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี ้

แบบวัด IIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยยึดระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงควรด ำเนินกำรดังนี้  

1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบใน
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับบริกำร ณ จุด
ให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก ำหนดมำตรกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ  

2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำค
ส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ  

3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งงำน 
(job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำง
ระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม – กำรคืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด  

5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำมำตรกำรกำร
ป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้โดยง่ำย
และสะดวก ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนใน
กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3. ก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ  

จำกผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 น ำมำสู่กำรก ำหนด
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2564 ดังนี้ 
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มาตรการที่ 1 แผนการแก้ไขปัญหาการการทุจริต 
แผนงาน การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 1. แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และควำม โปร่ งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  
รวมทั้งสื่อสำรนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและมำตรกำรในกำรป้องกันกำร
ทุจริตแก่บุคลำกรให้ทรำบ และสร้ำง
กิจกรรมให้เกิดควำมตระหนักร่วมกัน 
2. จัดให้มีระบบหรือกระบวนกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
3. สลก. กับ กพร. ต้องขับเคลื่อนแผนงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้ สั ม ฤท ธิ์ ผ ล  และ เผยแพ ร่ ผ ลก ำร
ด ำเนินงำนให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำน
ปรมำณูเพื่อสันติทรำบควำมก้ำวหน้ำเป็น
ระยะ 

ม.ค. – ธ.ค. 2564 กพร./สลก. 

 

มาตรการที่ 2 แผนการใช้งบประมาณ  
แผนงาน การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรใช้งบประมำณ สื่อสำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณแก่บุคลำกร
ทุกคนทรำบ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

ม.ค. – ธ.ค. 2564 กนผ.  

 

มาตรการที่ 3 แผนการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
แผนงาน การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 1. สื่อสำรแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับกำรยืม
ทรัพย์สินของรำชกำร ให้แก่บุคลำกร
ภำยในส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติทรำบ 
และน ำไปปฏิบัติร่วมกันทุกหน่วยงำน 
2. ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำร
ยืม – กำรคืน และกำรลงโทษ  

ม.ค. – ธ.ค. 2564 กพด.  
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มาตรการที่ 4 แผนการใช้อ านาจ 
แผนงาน การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรใช้อ ำนำจ จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งงำน (job 
description) และเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

ม.ค. – ธ.ค. 2564 สลก. 

 
มาตรการที่ 5 แผนการปฏิบัติหน้าที่ 

แผนงาน การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ครบถ้วนทุก
ก ระบ วน ก ำร  แ ล ะป ฏิ บั ติ ง ำน ต ำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดในคู่มือกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเคร่งครัด 

ม.ค. – ธ.ค. 2564 หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมต้องรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมเสร็จ และอุปสรรคที่

เกิดขึ้นต่อผู้บริหำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
   


