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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

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

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องน าไปสู่  การปฏิบัติ เ พ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ ง   
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของ 
คนไทยทุกคน  

เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นกรอบในการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถาบัน ปี 2565  เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  โดยจะ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่ งเน้นให้
ความส าคัญกับกระบวนการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝั งจริยธรรม ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานให้ มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน  
 

.................................................................... 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2565) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก 
จิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตและสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือปฏิบัติ 

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 

1 ครั้ง ส านักอ านวยการ 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ 

ร้อยละของเจ้าหน้าทีท่ี่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ 80 ส านักอ านวยการ 
 

การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามา
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การ
บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง ส านักอ านวยการ 

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในการไม่เป็นผู้
มีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ท าสัญญา
กับสถาบัน และไม่รับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

ร้อยละ 100 ทุกส านัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถาบันประจ าปี 

ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถาบัน  

ร้อยละ 80 ส านักอ านวยการ 
 

1.2 การทบทวนขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการท างาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของ
การทุจริต 

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การทบทวน ปรับปรุง 

1 เรื่อง ทุกส านัก 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความ
เสี่ยง และแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 95 ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบัน 

ร้อยละ 100 ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 

ร้อยละ 100 ส านักพัฒนาศักยภาพ
ด้านวัคซีนของประเทศ 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

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

1.1 การประกาศเจตจ านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตและสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือปฏิบัติ 
 

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 

1 ครั้ง ส านักอ านวยการ 

1.2 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดการอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที ่ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
อบรมเรื่องความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละ 95 
 

ส านักอ านวยการ 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  1.3 การให้ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
- จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กร 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การ
บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง ส านักอ านวยการ 

1.4 การส่งเสริมให้บุคลากร
ยึดถือแนวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติอย่างเคร่งครัด 
- จัดให้มีการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันในการประชุมของ
สถาบันทุกครั้ง  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมในการไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท า
สัญญากับสถาบัน และไม่รับ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าสาม
พันบาท 

 ทุกส านัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันมีระบบและ
กลไกทีมี่
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกใน
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบัน  

ร้อยละ 90 ส านักอ านวยการ 

1.2 การทบทวนขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความโปร่งใส 
และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดที่ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

เรื่องท่ี 1  ส านักอ านวยการ 

สถาบันมีระบบและ
กลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกใน
การป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 20 ทุกส านัก 
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วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 
 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสถาบัน 

ร้อยละ 100 ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 

ร้อยละ 100 ส านักพัฒนาศักยภาพด้าน
วัคซีนของประเทศ 

 
 


