
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาต ิ

ประจำปี พ.ศ. 256๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 
1.  วิสัยทัศน ์

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ 
และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพยีง 
อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 
2.  พันธกิจ 

1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก  ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไข
ปัญหา 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 
3.  ภารกิจ 

1.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สาหรับการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
กรณีจำเป็นเร่งด่วน 

2.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

4.  กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริ มสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 

5.  ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการทำงาน แบบพหุภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราบการทุจริต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมกองทนุหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาตทิี่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจติสำนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อง
เกลาทางสังคมในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการผลักดนัให้เกิดสังคมที่ไมท่นต่อ
การทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ประยุกต์หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพลังการมีส่วน
ร่วมของสำนักงานกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่องเกลา
ทางสงัคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
3. สร้างความตืน่ตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดนัให้เกิด
การลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย
บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกนัการทุจริตให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานดา้นการป้องกัน
การทุจริตเข้าสู่การทำงานเชิงรกุสามารถป้องกันการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดปญัหาการ
ทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการมีสว่นร่วม
ระหว่าง สทบ. และภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริต 

1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
บริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขัน้ตอน หรือกระบวนการใช้
ดุลยพินิจของพนักงาน 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริต 

 3. มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งภายในสำนักงาน 
4. การทุจริตลดน้อยลง หรือไมเ่กิดการทุจริตขึ้นใน
อนาคต 

 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ภาคีต่าง ๆ ได้มี
โอกาสร่วมในการพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตที่สอดคล้อง
และเป็นทีย่อมรับของทุกฝ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานดา้นการ
ปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเทา่ทนัต่อผลวัตของการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธภิาพ 

1. การปรับปรุงระบบการรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตตา่ง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยงา่ย 
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับ
เร่ืองร้องเรียน 



5.  แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ  
    (1 ตุลาคม 2564 – 3๐ กันยายน 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4   

 ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หน่วยงาน งบประมาณ 

1. พัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ใน
การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน โดย
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

            ฝ่ายอำนวยการ 410,400 บาท 

2. พัฒนาบุคลากรประจำปี  
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

            งานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
/ฝ่ายปฏิบัติการ
และเครือข่าย

สัมพันธ ์

1,125,000 
บาท 

3. ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตจากการรับสินบน 
และการรับของขวัญจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

            งานสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์ /
ฝ่ายกฎหมาย

และงานทะเบียน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ 
สทบ. 

            งานสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์/ 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 



6.  แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ  
     (1 ตุลาคม 2564 – 3๐ กันยายน 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4   

 ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หน่วยงาน งบประมาณ 

1. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องบรรยายให้ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

            สำนักผูบ้ริหาร ไม่ใช้งบประมาณ 

2. มีช่องทางการยืน่ขอรับบริการผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 



 
7.  แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ  
     (1 ตุลาคม 2564 – 3๐ กันยายน 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4   

 ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หน่วยงาน งบประมาณ 

1. ติดตามปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ในการรับเรื่องร้องเรียน 

 
 

           สำนักผู้บริหาร/
ฝ่ายกฎหมาย

และงาน
ทะเบียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

               
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 


