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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

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

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 2 ฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการ
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
น าไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) มาเป็นกรอบในการก าหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยจะด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังจริยธรรม ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน  

 
 

.................................................................... 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก จิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บรหิาร
ในการต่อต้านการทุจริตและสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือ
ปฏิบัต ิ

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจรติ 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที ่

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ส านักอ านวยการ 
 

การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
น ามามาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การบรรยาย
ให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบนัวัคซีนแห่งชาติอย่าง
เคร่งครัด 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในการไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ท าสัญญากับ
สถาบนั และไม่รับทรัพยส์ินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกส านัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถาบนัประจ าป ี

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบนั  

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์
1.2 การทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
วิธีการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความโปร่งใส และ
ลดความเสี่ยงของการทุจริต 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานที่ได้รับ
การทบทวน ปรับปรุง 

3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง ทุกส านัก 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความเสีย่ง 
และแผนการตรวจสอบภายในที่
ครอบคลุมการด าเนินงานของ
สถาบนัฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
สถาบนั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบนั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

หน่วยสนบัสนุนทนุ 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก จิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บรหิาร
ในการต่อต้านการทุจริตและสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือ
ปฏิบัต ิ
- จัดท าประกาศเจตจ านงและเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบนัฯ อนุมัติ
เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของสถาบัน 

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต 

1 คร้ัง    ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที ่
- จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในการประชุมของ
สถาบนั และ/หรือการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ร้อยละ 
95 

ส านักอ านวยการ 
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

  การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
- จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กร 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การ
บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    
1 คร้ัง 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดให้มีการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันในการประชุมของสถาบัน
ทุกครั้ง ตลอดปี 2561 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมในการไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท า
สัญญากับสถาบัน และไม่รับ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าสาม
พันบาท 

    ทุกส านัก 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 



6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน
ประจ าป ี
- จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน และจัดส่งให้กับ
หน่วยงานผู้ประเมิน 

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบนั  

   ผล
คะแนน
ร้อยละ 

80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์

1.2 การทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
วิธีการท างาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ
ของความโปร่งใส และลดความเสี่ยง
ของการทุจริต 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนทบทวนหรือออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด รวม 3 
เร่ือง ได้แก่ 1) ประกาศ เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ
สถาบนั 2) แนวทางการเบิกจา่ยวัสดุ
ส านักงานดว้ยระบบ E-supply 3) 
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดที่ได้รบัการ
ทบทวน ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

เร่ืองที่ 
1 และ 

2 

เร่ืองที่ 
3 

  ส านักอ านวยการ 

  

จัดส่งหลักฐาน

เชิงประจักษ์ 
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความเสี่ยง และแผน 
การตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุการ
ด าเนินงานของสถาบนัฯ  
- จัดท าแผนต่าง ๆ เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
รายงานผลการด าเนนิงานรายไตร
มาสต่อคณะกรรมการบริหารฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
สถาบนั 

   ร้อยละ 
100 

ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบนั 

   ร้อยละ 
100 

หน่วยสนบัสนุนทนุ 

  
 

 


