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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นปัญหาที่สําคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง รวมท้ังการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆ ในการหยุดย้ังการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่และทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงใน
สายตาของนานาประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (CPI : Corruption 
Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International (TI) ปี พ.ศ. 
2557 อยู่ในอันดับ 85 ประกอบกับประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต 
ค.ศ. 2003 (UNCAC) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสํานึกในการทําดี ไม่สนับสนุนการทุจริต สร้างความกดดันทาง
สังคมต่อผู้ที่กระทําการทุจริต ส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลตรวจสอบการทุจริต และปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม ให้มี
การต่ืนตัวในการต่อสู้กับการทุจริต พัฒนาระบบการทํางานให้มีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเช่ือถือของประชาชน  

ทั้งน้ีในที่ประชุม World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปช่ัน ต้องกระทําอย่างจริงจังโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมท่ีต้องร่วมมือกัน ในการรายงาน
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและนําเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  

2. การทําให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการทํางานให้ผู้ติดต่อ
ทราบ มีระยะเวลากํากับการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และ  
ให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพ่ือปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ผู้ใช้บริการ  

3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระทําได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ การกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีโอกาสจะใช้อํานาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้ง
ก่อนและหลังดํารงตําแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมท้ังเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมี
องค์กรอิสระที่มีอํานาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระทําการคอรัปช่ันเพ่ือนํามาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม  

4. ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล  
5. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไป โดย      

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลเป็นการเฉพาะ เช่นการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้               
ในการบริหาร  

สอดคล้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ระยะที่ ๒) (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน     

ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย         

ในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด    

ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม จําเป็นจะต้องดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเน่ือง โดยจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 – 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพ่ือให้สถาบันฯ มีระบบการทํางานที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

 
1.3 ขอบเขตของแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

1.3.1 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ระยะที่ ๒)       
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 

 
1.4 กระบวนการจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

1.๔.1 ศึกษาบทบาท อํานาจหน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
1.4.2 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานป้องกันและ

ปราบการทุจริตแห่งชาติ (ระยะที่ ๒ ) (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
1.4.3 ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
1.4.4 จัดทําร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) และแผนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านบริหารของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

1.4.5 เสนอร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)                 
ต่อคณะกรรมการบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

1.4.6 จัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1  บุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน  

1.5.2  ทําให้มีเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
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บทที่ 2 

กระบวนการจัดทาํแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
ในการจัดทําแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
2.1 ศึกษาบทบาท อํานาจหน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2.2 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2.3 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ระยะที่ ๒ ) (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
2.4 ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตแห่งชาติ  

 
2.1 ศึกษาบทบาท อํานาจหน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ไว้ดังน้ี 

(1) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านวัคซีน และการดําเนินงานของสถาบัน 
(2) บริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน   

ด้านวัคซีนของประเทศ 
(3) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
(4) ก่อต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทํานิติกรรมอ่ืนใด         

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(5) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ง        

ในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(6) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(7) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(8) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินการต่างๆ        

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(9) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

การเข้าร่วมทุนตาม (6) และการกู้ยืมเงินตาม (7) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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2.2  ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2.2.1  วิสัยทัศน์  
เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเช่ือถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา

เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
2.2.2  พันธกิจ 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ    
2.2.3 ยุทธศาสตร์  

๑) การสร้างความเข้มแข็งใหห้น่วยงานกลางดา้นวัคซีน 

๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
๓) การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  
๔) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 

ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
๕) การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

2.2.4 เป้าประสงค์ 
1. สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ 
2. บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3. สถาบันมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต      

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว 
5. เครือข่ายสามารถพัฒนาวัคซีนและมีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ เพ่ือการใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
7. สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีนของ

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2.5 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การสรา้งความเข้มแข็งใหห้น่วยงานกลางดา้นวัคซีน 

เพ่ือให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง     
ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ดังน้ี 

1) มีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
2) ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: 

PMQA) ในการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือมุ่งสู่การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพฒันาศักยภาพบคุลากรดา้นวัคซีนอย่างครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต 

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงกําหนดกลยุทธ์ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ 

องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 2) จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลน โดยผลักดันให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
 4) จัดทําแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ

เครือข่าย เพ่ือรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  
เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จําเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ

และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ดังน้ี 
1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือดําเนินการจัดต้ังและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น

เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างครบวงจรและ            

ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่ึงอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์  

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดา้นวัคซีนของประเทศใหมี้ความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์ ดังน้ี 
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1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดําเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน

และควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ส่งวัคซีนที่ผลิตออกจําหน่ายต่างประเทศได้ 

3) ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการพัฒนาสมรรถนะให้เทียบเท่าหน่วยงานต้นแบบ (Benchmarking) 
4) แสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนางานด้านวัคซีนได้อย่างต่อเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็น

ระบบ 
เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน

ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ คือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสทิธิภาพ 
2) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.6 เป้าหมาย 

 ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
 

2.3 ศึกษายุทธศาสตร์ชาตว่ิาดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ระยะที่ ๒ ) (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  

วิสัยทัศน์ 
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล” 
พันธกิจ 
พันธกิจการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 

๑. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๒. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่ายการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคในการบูรณาการและการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

๓. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเป็นนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

๔. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต 
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วัตถุประสงค์หลัก 
๑. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะ          

อย่างย่ิงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
๒. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต รวมท้ังมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

๓. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจ และเช่ือมั่นในความปลอดภัย  

๔. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านทุจริตให้
เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล  

เป้าหมายหลัก 
จากกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักข้างต้น เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีได้แก่ “เพ่ิมระดับของค่า CPI ของประเทศไทยเป็นสําคัญ โดยต้ังเป้าไว้ที่ร้อยละ ๕๐             
ในปี ๒๕๖๐” 

เป้าหมายรอง 
สําหรบัเป้าหมายรองของแผนยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

๑. ผู้มีอํานาจหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง 
๒. เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบลดลง 
๓. ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองสูงขึ้น 
๔. ระดับการทุจริตอันเกิดจากภาคธุรกิจและการดําเนินการทางต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการ

ต่าง ๆ ลดลง 
๕. ระดับความโปร่งใสและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
๖. ระดับการปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ได้แก่ 
๑. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทย         

ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
๒. บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
๓. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
๔. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๕. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
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สําหรับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มีดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของ

คนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. ปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็น
แก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย   
แก่ทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ 

๒. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้าน      
การทุจริต ให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพ่ือนําไปสู่การปฏิรูปการเมือง
และสังคมให้เอ้ือต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย 
๑. เจ้าหน้าที่ในองค์กรหลักมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น 
๒. ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคส่วนเพ่ิมขึ้น 
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทําทุจริต 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย 
๑. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและกํากับดูแลการ

ประพฤติให้เป็นตามหลักประมวล 
๓. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการปลูก - ปลุกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด  
๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย   

ในประเทศ 
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. การประสานการทํางานและการบริหารการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรหลักที่มี
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน 

2. เสริมสร้างกระบวนการทํางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล โดยร่วมมือ
กับภาคีต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือขจัดการผูกขาด
และการแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง 

4. เสริมสร้างให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุน        
ด้านทรัพยากรและการสร้างขวัญกําลังใจ เพ่ือเพ่ิมจํานวนและคุณภาพของเครือข่ายสําหรับเป็น
แนวร่วมในการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 

5. จัดให้มีศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ 
6. เพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้เกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่

ของบุคลากรและบทบาทขององค์กร และปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการทุจริตเพ่ือปิดช่องโหว่ 
รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
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เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย 

1. ระดับความสําเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานข้อมูลการทุจริตร่วมกัน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
4. ระดับความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการ

อํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย 
๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
๒. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง  
4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์

ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทํางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล 
๒. เพ่ือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่างๆ 

เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย 
1. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตกับเครือข่ายระหว่างประเทศ 
2. ความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน / องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
3. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาระบบบริหารเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาระบบคุ้มครอง
พยานให้เข้มแข็ง 

2. สร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจ 
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือให้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวตกรรมสําหรับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย 
1. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องมือใหม่ในการปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย 
1. บรรจุยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล 
2. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมั่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. จัดให้มีการเก็บรวบรวม สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้วยการจัดต้ังศูนย์กลางของแต่ละ
หน่วยงาน 

๒. สร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในองค์กร 

๓. เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและทัศนคติ) ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย 
๑. ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
๒. บุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย 
๑. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา 
๒. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้  
๓. สร้างบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรายสาขา 
๔. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้     

การวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.4 ศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

2.4.1  แนวคดิการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

สํานักงาน ป.ป.ช มีแนวคิดว่า การท่ีจะทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น การประเมินผลจากการรับรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแต่เพียง
ด้านเดียวคงไม่เพียงพอ จึงได้สร้างความสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบคือ 
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1. เคร่ืองมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการรับรู้ของ

ประชาชนผู้มีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการจากภาครัฐโดยตรงและเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้นๆ 
(Perception - based) 

2. เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใสในการดําเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based) 
และจากมุมมองการรับรู้ 

จากแนวคิดในการสร้างสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลดังกล่าว สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้ใช้กรอบแนวคิด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA)  แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี 

1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

5) คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 
2.4.2 รายละเอียดดัชนี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมี    

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
- Based) บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน  

2) ดัชนคีวามพร้อมรบัผดิ (Accountability Index) 
ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ   

ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ดัชนีน้ีจะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสําเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความ
คิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
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3) ดัชนคีณุธรรมการใหบ้รกิารของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index) 
ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการ

ดําเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์      
ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่าน้ีน้อยหรือไม่มีเลย และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานดี 

ดัชนีน้ีจะวัดระดับการรับรู้จาก 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Corruption Perceived) 
และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการ
รับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการให้บริการท่ีเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง
สําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืนๆ 

2) ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เก่ียวกับการถูก        
ร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานหรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดัชนีน้ีเป็นการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน และจากการ

นําหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูกช้ีมูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมิน
แบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1) วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มหรือพวกพ้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ 

2) การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประเมินการรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายในมีการ
ทํางานอย่างเป็นอิสระ ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ การนําผลการประเมิน
การตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ การติดตามและ
ตรวจสอบผู้กระทําการทุจริต กระบวนการลงโทษผู้กระทําการทุจริต การใช้จ่ายเงินที่ไม่สมควรและเพื่ออุดหนุน
ธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง การเรียกรับเงินพิเศษและการเร่ียไรในโอกาสต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้าง 
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ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 
รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดัชนีน้ีเป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคล 

(Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเป็นธรรมในการ   
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในหน่วยงาน  
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บทที่ 3 
แผนการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ  

สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 – 2560 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557 – 2560 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสร้างค่านิยม การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบ การทุจริต 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส 

 
เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สอดรับกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งบรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้ง     
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ัน จึงกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในช่วง 3 ปี      
(พ.ศ. 2558 – 2560) ดังน้ี 
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แผนผงัยุทธศาสตรก์ารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิสัยทศัน ์
เปน็องคก์รทีด่าํเนนิงานด้วยความโปร่งใส ยดึม่ันในคณุธรรม จริยธรรม  

 โดยทกุคนมีสว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

  พันธกิจ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

๑. ส่งเสริมและสร้างค่านิยม การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบ การทุจริต  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส 

1.  บุคลากรของสถาบันฯ  มี
ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1.  สถาบันฯ มีระบบและกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ   
ได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าท่ีโดยมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและ   
เชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต   
โดยยึดเป็นค่านิยมหลักขององค์กร 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบ   
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม   
ในการ ติดตามและตรวจสอบ   
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๑ . สร้างค่านิยม คุณธรรม และ
จริ ยธรรม  ในการ ป้อง กันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๒ .  สร้างความเ ข้มแข็งภายใน
อ ง ค์ ก ร ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

๓. พัฒนากลไกในการสร้างความ
โปร่งใส 

1.  สถาบันฯ มีระบบและกลไก
ในการสร้างความโปร่งใส 

1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
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ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. พัฒนากลไกในการสร้างความโปร่งใส 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
๑. บุคลากรของสถาบันฯ มีค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. สถาบันฯ มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. สถาบันฯ มีระบบและกลไกในการสร้างความโปร่งใส 

 
กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มีกลยุทธ์ดังน้ี 
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดเป็นค่านิยมหลัก    

ขององค์กร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มีกลยุทธ์ดังน้ี 
1. สร้างระบบและกลไกในการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากลไกในการสร้างความโปร่งใส 

มีกลยุทธ์ดังน้ี 
1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แผนกลยุทธก์ารป้องกันและปราบปรามทจุริต 
สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 – 2560 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย (ผลผลติ) 
2558 2559 2560 

1. บุคลากรของสถาบันฯ มีค่านิยม 
คุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๑ .  ส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกระดับไ ด้ เรียนรู้ และ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ด ย มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ค่า นิยม  คุณธรรมและ
จริยธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

70 75 80 

๒ .  ส่ง เสริมค่า นิยมการ  
ยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึด
เ ป็ น ค่ า นิ ย ม ห ลั ก ข อ ง
องค์กร 
 

1. คัดเลือกบุคลากรที่
ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย (ผลผลติ) 
2558 2559 2560 

1. สถาบันฯ มีระบบและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

1. สร้างระบบและกลไก
ในการป้องกันการควบคุม 
และการตรวจสอบ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความ
เสี่ยง และ แผนการตรวจสอบ
ภายใน  ที่ ค รอบค ลุมการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ 

ร้อยละของการดําเนินการ
ต า ม แ ผนก า ร ค วบคุ ม
ภายใน แผนการบริหาร
ความเสี่ยง และ แผนการ
ตรวจสอบภายใน  

80 85 90 

2. การจัดทํามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ร้อยละของกระบวนการ
ตามภารกิจหลักที่มีการ
จั ดทํ ามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

80 85 90 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการติดตาม
และตรวจสอบ การทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
 

1. การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับ
ก า ร ทั ก ท้ ว ง จ า ก ห น่ ว ย
ตรวจสอบ        

ร้อยละของเรื่องทักท้วง
จ า กห น่ ว ย ต ร ว จ ส อบ   
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

80 85 90 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกในการสร้างความโปร่งใส 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย (ผลผลติ) 
2558 2559 2560 

๑. สถาบันฯ มีระบบและ
กลไกในการสร้ า งความ
โปร่งใส 

1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใส  

จํ า น วน ช่อ งทา งก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

2 ช่องทาง 3 ช่องทาง  4 ช่องทาง 

2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ เผยแพร่
ผ่ า นทา ง เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ ง
สถาบันฯ 

90 95 100 

3. เผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการ  
ให้ทุนที่เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถาบันฯ 

90 95 100 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ให้ความรู้ตามประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

80  85  90 
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บทที่ 4 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลงาน     

ที่สําคัญ 
ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. บุคลากรของ
สถาบันฯ มีค่านิยม 
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ไ ด้ รับการพัฒนา
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

N/A ร้อยละ 75 ๑ .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
บุคลากรทุกระดับได้
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่โดยมีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ใ ห้ มีความรู้ ค วาม เข้ า ใจ 
ค่ า นิ ย ม  คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม  ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ 
 

    5,000 สํานัก
อํานวยการ 

๒ .  ส่ ง เส ริมค่ านิ ยม  
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  โ ด ย ยึ ด เ ป็ น
ค่ า นิ ย ม ห ลั ก ข อ ง
องค์กร 
 

1 .  โ ค ร งกา รคั ด เ ลื อก
บุคลากรที่ประพฤติดีและ     
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

    5,000 สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

  
 
 
 



22 

 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลงาน        

ที่สําคัญ 
ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. สถาบันฯ มีระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามแผนการ
ควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และ 
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน  

N/A ร้อยละ 85 1. สร้างระบบและ
กลไกในการป้องกัน  
การควบคุม และการ
ต ร ว จ ส อ บ  ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทําแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ที่
ครอบคลุมการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ 

    - ทุกสํานัก 

ร้อยละของกระบวนการ
ตามภารกิจหลักที่มีการ
จัด ทํามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

N/A ร้อยละ 85 2. จัดทํามาตรฐานในการ
ปฏิบั ติ งานตามภารกิ จ
หลัก 

    - ทุกสํานัก 

 ร้อยละของเรื่องทักท้วง
จ ากหน่ ว ยตรวจสอบ    
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

N/A  ร้อยละ 85 2. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ 
ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
 

1. การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับ
การ ทัก ท้ว งจากหน่วย
ตรวจสอบ        

    - สํานัก 
อํานวยการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกในการสร้างความโปร่งใส  

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลงาน      

ที่สําคัญ 
ข้อมูลปัจจุบัน เป้าหมาย กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. สถาบันฯ มีระบบ
และกลไกในการสร้าง
ความโปร่งใส 

จํานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

N/A  3 ช่องทาง 1. ส่งเสริมให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ า วส า รคว าม รู้ ที่
เกี่ ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใส  

    - สํานัก
อํานวยการ 

ร้อยละของข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

N/A ร้อยละ 95 2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ 

    - สํานัก
อํานวยการ 

ร้อยละของข้อมูลการ
ให้ทุนที่เผยแพร่ผ่าน
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
สถาบันฯ 

N/A ร้อยละ 95  3. เผยแพร่ข้อมูลการ     
ให้ ทุนผ่านทางเ ว็บไซต์
ของสถาบันฯ 

    - สํานัก
อํานวยการ 

ร้อยละของบุคลากร  
ที่เข้าร่วมโครงการให้
ความรู้ เกี่ ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

N/A ร้อยละ 85 1. ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความ รู้ เกี่ ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน ์ 
ทับซ้อน 

1 .  โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว าม รู้   
ตามประมวลจ ริ ยธ รรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    - สํานัก
อํานวยการ 

 


