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ผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
……………………………………………… 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. สร้างความ
ตระหนัก จิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้
ในบุคลากร 

1.1 การประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร
รับรู้และถือปฏิบัติ 
- จัดท าประกาศเจตจ านงและ
เสนอผู้อ านวยการสถาบันฯ 
อนุมัติเผยแพร่ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนประกาศเจตจ านง
ของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริต 

1 ครั้ง    ส านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
1.2 การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ 
- จัดการอบรมเรื่อง ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 
ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ โดย เจ้าหน้าที่ ปปช. 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมอบรมเรื่องความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ร้อยละ 
95 
 

  ส านัก
อ านวยการ 

 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
  1.3 การให้ความรู้ความเข้าใจใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
- จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กร 

จ านวนการศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริ 
และ/หรือ การบรรยายให้
ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   1 ครั้ง ส านัก
อ านวยการ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 

1.4 การส่งเสริมให้บุคลากร
ยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติอย่างเคร่งครัด 
- จัดให้มีการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันในการประชุมของ
สถาบันทุกครั้ง  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในการไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ท า
สัญญากับสถาบัน และไม่
รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาท 

    ทุกส านัก ด าเนินงานได้
ตามแผน 

 

 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 

 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
สถาบันมีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. สร้างระบบและ
กลไกในการป้องกัน
การทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของสถาบันประจ าป ี
- จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งตอบแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
และจัดส่งให้กับหน่วยงานผู้
ประเมิน 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
สถาบัน  

   ผล
คะแนน
ร้อยละ 

80 

ส านัก
อ านวยการ 
และส านัก

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 

1.2 การทบทวนขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการท างาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของ
การทุจริต 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนทบทวนหรือออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อก าหนด 3 เร่ือง ได้แก่  
1) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลฯ 
 2) ประกาศ ความก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากรฯ 3) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อก าหนดที่ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

เรื่องท่ี 
1  

เรื่องท่ี  
2 

เรื่องท่ี  
3 

 ส านัก
อ านวยการ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 

จัดส่งหลักฐานเชิง

ประจักษ ์
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วัตถุประสงค์ 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานและการลาของ
เจา้หน้าที่และลูกจ้าง 
 

สถาบันมีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. สร้างระบบและ
กลไกในการป้องกัน
การทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ  
- จัดท าแผนต่าง ๆ เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน     
รายไตรมาสต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ  
 

ร้อยละของการด าเนินการ
ตามแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก ด าเนินงานได้
ตามแผน 

2. ส่งเสริมให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการ
จดัซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบันฯ 
 

ร้อยละของข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านัก
อ านวยการ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 
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วัตถุประสงค์ 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้
ทุนผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

ร้อยละของข้อมูลการให้
ทุนที่เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถาบัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านวัคซีน

ของประเทศ 

ด าเนินงานได้
ตามแผน 

 
 


