แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 256๔

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
1. วิสัยทัศน์
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ
และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
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. สนับ สนุ นการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สาหรับการลงทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
กรณีจำเป็นเร่งด่วน
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการเรียนรู้ และ
พัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน
4. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริ มสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
5. ส่ งเสริมให้ ป ระชาชนเป็ น ผู้บ ริห ารจัดการเอง มุ่งพั ฒ นาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการทำงาน แบบพหุภาคี

4. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราบการทุจริต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าประสงค์
1. เพื่อปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้างกระบวนการกล่องเกลาทาง
สังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อบูรณาการและเสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การ
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตเข้าสู่การ
ทำงานเชิงรุกสามารถป้องกันการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพลังการมี
ส่วนร่วมของสำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้าน
การทุจริต

แนวทางมาตรการ
1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การกล่องเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
3. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และ
ทางกฎหมายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและ 1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหา สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
การทุจริต
ทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วน 2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมระหว่าง สทบ. และภาคี
ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน
เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ
หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต สื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต

เป้าประสงค์
3. มีการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งภายในสำนักงาน
4. การทุจริตลดน้อยลง หรือไม่เกิด
การทุจริตขึ้นในอนาคต
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อผลวัต
ของการทุจริต

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมายที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

กลยุทธ์

แนวทางมาตรการ
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ภาคีต่าง ๆ ได้มีโอกาสร่วมในการพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องและเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

5. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 256๓ – 3๐ กันยายน 256๔)
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๓

1. พัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ ร้อยละระดับ ร้อยละ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความรู้ความ
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เข้าใจของ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและ
ผู้เข้าร่วม
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อบรม
2. พัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อ
ร้อยละของ ร้อยละ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมา
พนักงาน
ภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่
พอเพียงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ
พัฒนา
3. ประชาสัมพันธ์กรอบแนว
จำนวนครั้ง
ครัง้
ทางการป้องกันการทุจริตจากการ การดำเนินการ
รับสินบน และการรับของขวัญจาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6๓

6๓

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๔ 6๔ 6๔

หน่วยงาน
ฝอก.

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล.

งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๓

๔. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
สทบ.

ร้อยละความ
ถึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ร้อยละ

6๓

6๓

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๔ 6๔ 6๔

หน่วยงาน
งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 256๓ – 3๐ กันยายน 256๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม
1. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทน
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
4. มีการบริการแบบออนไลน์
(Q-online) และมีจุดบริการที่
สะดวกต่อการเข้าถึง

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6๓ 6๓ 6๓

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
6๔ 6๔ 6๔

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๔ 6๔ 6๔

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๔ 6๔ 6๔

หน่วยงาน

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม

ร้อยละ

ฝจส.

ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
ร้อยละของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม

ร้อยละ

ฝ่าย/สำนัก

ร้อยละ

ฝปค.

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ

ร้อยละ

ฝจส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

7. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256๔ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 256๓ – 3๐ กันยายน 256๔)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
หน่วย
นับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
6๓

1. ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติ/ระยะเวลาในการรับเรื่อง
ร้องเรียนทุกไตรมาส

6๓

6๓

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

6๔

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6๔ 6๔ 6๔

หน่วยงาน
ฝกท.

