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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

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

 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 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นกรอบในการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถาบัน ปี 2563 โดยจะด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังจริยธรรม ความมี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิด
ยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น  

 
 

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

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก 
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตและสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือปฏิบัติ 

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ส านักอ านวยการ 
 

การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามา
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การ
บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในการไม่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท าสัญญา
กับสถาบัน และไม่รับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ทุกส านัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

สถาบันมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถาบันประจ าปี 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถาบัน  

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

1.2 การทบทวนขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการท างาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของ
การทุจริต 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การทบทวน ปรับปรุง 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

ทุกส านัก 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความ
เสี่ยง และแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการตรวจสอบภายใน 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
95 

ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบัน 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ส านักอ านวยการ 
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2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ส านักพัฒนา
ศักยภาพด้านวัคซีน

ของประเทศ 
 
 
 
 
 

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
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 านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตและสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือปฏิบัติ 
- จัดท าประกาศเจตจ านงและเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ อนุมัติเผยแพร่ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถาบัน 

จ านวนประกาศ
เจตจ านงของ
ผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1 ครั้ง    ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1.2 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง

 ร้อยละ 
95 

  ส านักอ านวยการ 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดการอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ โดย เจ้าหน้าที่ ปปช. 

ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม 
ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
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 การบรรยาย
ให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   1 ครั้ง ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1.4 การส่งเสริมให้บุคลากร
ยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติอย่างเคร่งครัด 
- จัดให้มีการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันในการประชุมของ
สถาบันทุกครั้ง  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมในการไม่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียในกิจการที่
ท าสัญญากับสถาบัน 
และไม่รับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพัน
บาท 

    ทุกส านัก 

 

 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 

 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

สถาบันมีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกใน
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
สถาบนัประจ าป ี
- จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งตอบแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
จัดส่งให้กับหน่วยงานผูป้ระเมิน 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบัน  

   ผล
คะแนน
ร้อยละ 

80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

1.2 การทบทวนขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความโปร่งใส 
และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนทบทวนหรือออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด 3 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดที่
ได้รับการทบทวน 
ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เรื่องท่ี 
1  

เรื่องท่ี  
2 

เรื่องท่ี  
3 

 ส านักอ านวยการ 

จัดส่งหลักฐานเชิง

ประจักษ ์
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วัตถุประสงค์ 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

เร่ือง ได้แก่  
1) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลฯ 
 2) ประกาศ ความก้าวหน้าในสาย
งานของบุคลากรฯ 3) ระเบียบ
สถาบนัฯว่าดว้ยการปฏบิัติงานและ
การลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 
 
 
 
 

 

สถาบันมีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกใน
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนการ
ควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความ
เสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก 
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วัตถุประสงค์ 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 

กิจกรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

กรรมการบริหารฯ  
2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 
 

ร้อยละของข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

ร้อยละของข้อมูลการ
ให้ทุนที่เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักพัฒนาศักยภาพ
ด้านวัคซีนของประเทศ 

 
 


