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รายงานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (รอบ 6 เดือน) 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

โครงการ/กิจกรรม  

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินงาน 
(ระบุผลการดำเนินงานที่เกดิขึน้จริง)  

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ล่าชา้กว่าเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

    

1. พัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู ้ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

    สทบ. โดยฝ ่ายอำนวยการ ได ้ประสานวิทยากรให้ความรู้ฯ         
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงาน
จัดอบรมในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
พนักงาน สทบ. ทั ้งส่วนกลางและ สทบ.สาขา 13 สาขา จำนวน  
60 คน 

  

2. พัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-
19) ในช่วงไตรมาสแรกมีการแพร่ระบาดสายพันธ์ใหม่ และมี
มาตรการของรัฐบาลในการเฝ้าระวังและควบคุมการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มทำให้หน่วยงานยังไม่สามารถจัดประชุมพนักงานประจำปีได้ 
ดังนั้น สทบ. จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 
โดยกำหนดกิจกรรมเน้นย้ำให้พนักงาน สทบ. มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสื่อสัตยส์จุรติ 
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานและทัศนคติ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระหว่าง
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โครงการ/กิจกรรม  

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินงาน 
(ระบุผลการดำเนินงานที่เกดิขึน้จริง)  

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ล่าชา้กว่าเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ผู้บริหาร และพนักงาน สทบ.สาขา 13 สาขา ระหว่างเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2564  ดังนี้ 

1)  ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2)  ภาคกลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมสมาคม
ส่งเสริมอาชีพเกษตรสุพรรณบุรี (ชาวไร่อ้อย) ตำบลย่านยาว อำเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

3)  ภาคตะว ันออกเฉ ียง เหน ือ ระหว ่างว ันท ี ่  22-23 
พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

4)  ภาคใต้  ระหว ่ า งว ันท ี ่  ๑  -  ๒   ธ ันวาคม  ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา (ห้องธนาริน ๑ ชั้น ๒) อำเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

3. ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต
จากการรับสินบน และการรับของขวัญจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

 ดำเนินการประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตจาก
การรับสินบน และการรับของขวัญจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บนเวปไซต์ของ สทบ. โดยมีเนื้อหา 

1) ประกาศ สทบ. เรื ่อง “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัล      
ทุกชนิด (No Gift Policy) 
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โครงการ/กิจกรรม  

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินงาน 
(ระบุผลการดำเนินงานที่เกดิขึน้จริง)  

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ล่าชา้กว่าเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
2) แบนเนอร์หน้าเวปไซต์ นโยบายขอความร่วมมือ “งดรับ     

งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) อีกทั้ง เน้นย้ำ
การประกาศนโยบายฯ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร สทบ. และพนกังาน     
ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ระหว่างการ
ตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนการ
ดำเนินคดี ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 
พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

๔. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สทบ. 
 
 

 จัดบริการข้อมูลเผยแพร่บนเวปไซต์ของ สทบ. และเพิ่มช่องทางใน 
Facebook สำนักงานกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ทำให้ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้
มากยิ่งขึ้น 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก     
1. เชิญผู ้แทนจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องบรรยายให้
ความรู ้ด ้านการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

    

2. ม ีช ่องทางการย ื ่นขอร ับบร ิการผ ่านเคร ือข ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สทบ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื ่อให้บริการผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรม  

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ผลการดำเนินงาน 
(ระบุผลการดำเนินงานที่เกดิขึน้จริง)  

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
ล่าชา้กว่าเปา้หมาย 

(ระบุ ) 
1) ระบบการต่อใบอนุญาตผู ้ตรวจสอบบัญชี ผ่านระบบ

ออนไลน์ และจัดทำคู ่ม ือใช ้งานระบบให้แก่ผ ู ้ใช ้งานและ
ผู้เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานระบบ 

2) ระบบยื่นข้อเสนอโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อรองรับการยื่นข้อเสนอ
โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองสำหรับกองทุนหมู่บ้านที่สนใจและมีคุณสมบัติตาม
ประกาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

    

1. ติดตามปรับปรุงแนวทางปฏบิัติในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

 สทบ. ไดป้รับปรุงแนวทางปฏิบตัิในการรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มช่อง
ทางการรับและแจ้งเรื่องร้องเรียน 

  

 

 

 

 


