สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สานักงานเลขานุการกรม

คานา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยลดลง
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อเป็นกลไกและมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ” (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงของผู้บริหารและบุคลากรกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการต่อต้านการทุจริตและเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม
การทุ จริต ตลอดจนเสริมสร้างค่ านิ ย มในเรื่องของคุณ ธรรมจริยธรรมให้ กับบุ คลากรของกรม โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและประชาชนเป็นสาคัญ

สานักงานเลขานุการกรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตุลาคม 2561

ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต โดยปั จจุ บั นอยู่ ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
ถึง 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตต่อรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและมาตรการที่กาหนดให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อประชาชน สังคมที่มีต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แสดงเจตจานงต่อการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม
3. เพื่อสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ บุ คลากรของกรม ปฏิบัติราชการโดยยึดหลั กธรรมาภิบ าล ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
4. เพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความเข้าใจและความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
การสร้างจิตสานึก พัฒนาบุคลากรทุกระดับของกรมพัฒนา
ค่านิยมที่เสริมสร้าง สังคมและสวัสดิการ โดยการถ่ายทอด
วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
เสริมสร้างคุณธรรม ทุจริต หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
จริยธรรมให้กับ
ธรรมาภิบาล ได้แก่
บุคลากรของกรม 1. การบรรยายเรื่อง “หลักคุณธรรม และ
- จัดโครงการจานวน 3 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพัฒนา
พัฒนาสังคมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ
ได้แก่พนักงานราชการ สังกัดกรม ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล
สวัสดิการ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สานักงาน
ของพนักงานราชการ”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28
เลขานุการกรม
วิทยากร “นายปัญญา กางกรณ์” อดีตที่
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมา โฮเต็ล
ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวง พม.
กรุงเทพฯ (จานวน 40 คน)
โครงการ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8
พนักงานราชการ”
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมา โฮเต็ล
กรุงเทพฯ (จานวน 60 คน)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (จานวน 60คน)
เอกสารอ้างอิง :

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- หนังสือที่ พม 0601.03/2316 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการ
จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
พนักงานราชการ
- หนังสือที่ พม 0601.03/488 ลงวันที่
20 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการจัด
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ
รุ่นที่ 1 – 2

ผู้รับผิดชอบ

2. การบรรยายเรื่อง “การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและวิธีการทางาน เพื่อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
วิทยากร “นายปัญญา กางกรณ์” อดีต
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวง พม.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตาม
สายงานตาแหน่งนักพัฒนาสังคม”

-จัดโครงการจานวน 3 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยข้าราชการ/พนังานราชการ
ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานนักพัฒนาสังคม
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23
มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (จานวน 40 คน)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์
สปา จ.สมุทรสงคราม (จานวน 60 คน)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน
พาเลซ จ.ชลบุลี (จานวน 60 คน)
เอกสารอ้างอิง :
- หนังสือที่ พม0601.03/162 ลงวันที่

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการกรม

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
25 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานผล
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตาม
สายงานตาแหน่งนักพัฒนาสังคม รุ่นที่ 1
- หนังสือที่ พม0601.03/390 ลงวันที่
8 มีนาคม 2562 เรื่องรายงานผลโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายงาน
นักพัฒนาสังคม รุ่นที่ 2 – 3

ผู้รับผิดชอบ

3. การบรรยายเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน อานาจ หน้าที่ ในการปฏิบัติงาน
ของกรมฯ” วิทยากร “นายปัญญา กางกรณ์”
อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวง พม.
โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่”
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

-จัดโครงการ จานวน 2 รุ่น
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการพลเรือน
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(จานวน 30 คน)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562
ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการกรม

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
(จานวน 30 คน)
เอกสารอ้างอิง :
- หนังสือที่ พม0601.03/2151 ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานผล
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
- หนังสือที่ พม0601.03/613 ลงวันที่
10 เมษายน 2562 เรื่อง รายงาน
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่รุ่นที่ 2
4. การบรรยายเรื่อง “ระเบียบการเบิก
-กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานใน
จ่ายเงินในระบบราชการภายใต้ความโปร่งใส สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้ง
และ แนวคิดและหลักการภายใต้ความ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 50 คน
โปร่งใสของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดโครงการระหว่างวันที่ 25 – 28
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน
วิทยากร “นางกุลิสราพ์ บุญทับ”
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินและ
เอกสารอ้างอิง :
บริหารพัสดุที่ 8
-หนังสือที่ พม 0601.03/554 ลงวันที่ 29
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นาต้นแบบกรม มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลโครงการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (DSDW
พัฒนาศักยภาพผ็นาต้นแบบกรมพัฒนา
Pioneer Leadership)”
สังคมและสวัสดิการ (DSDW Pioneer
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
Leadership)
** รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการ
(จัดโครงการ วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ)

5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การขับเคลื่อนงานนิคมสร้าง
ตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม

** อยู่ระหว่างดาเนินการจัดโครงการ ใน
เดือนพฤษภาคม 2562 **

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
เลขานุการกรม

กองพัฒนาสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
งานนิคมสร้างตนเอง เรื่อง ข้อสังเกตุและ
คาแนะนาในการปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง
วิทยากร นางกุลิสราพ์ บุญทัพ
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 8 และคณะ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. แสดงเจตจานงในการ - กิจกรรมประกาศเจตจานง
- ผู้บริหารระดับกระทรวง และระดับกรม กระทรวง/
ต่อต้านการทุจริตของ
ต่อต้านการทุจริตในระดับ
ได้เข้ารวมกิจกรรม “แสดงพลังสร้าง
ทุกกรม
ผู้บริหาร
กระทรวง ระดับกรมฯ
เจตนารมณ์ ค่อต้านคอร์รัปชัน (Zero
Tolerance พม.ไม่ทนต่อการทุจริต)”
พร้อมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
เจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวง พม. ได้ทราบและนาไป
ปฏิบัติรวมถึงกล่าวคาปฏิญาณตน พม.ไม่
ทนต่อการทุจริต
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ลานพระ
ประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรุงเทพฯ
เอกสารอ้างอิง :
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต”
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดย
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.
- ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกัน
ทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ .... .......... 2562
- ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ประกาศ ณ วันที่ .... .......... 2562
** รอขอข้อมูลจากพี่เอก กฎหมาย**

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

2.1 การออกนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะนิเทศ
ติดตาม

-จัดคณะนิเทศติดตาม เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในพื้นที่ พร้อมให้คาแนะนาชขี้แจงให้
ความช่วยเหลือ รับฟังปัญหา อุปสรรค
และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
(ไตรมาสที่ 2 ต.ค. 61 – มี.ค. 62)
เอกสารอ้างอิง :
หนังสือที่ พม0604.04/1837 ลงวันที่
19 เมษายน 2562 เรื่อง รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)
-ดาเนินการตามแผนตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ 2562 เพื่อควบคุม/ตรวจสอบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว326 ลง
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทราบ ถึงผลการตรวจสอบ พร้อมปัญหา
และอุปสรรค
เอกสารอ้างอิง :
-หนังสือที่ พม 0606/107 ลงวันที่ 28

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

2.2 การตรวจสอบภายใน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
ของหน่วยรับตรวจ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในครั้งที่ 1

3. การส่งเสริมเกี่ยวกับ - การตวจสอบควบคุมบุคลากร - เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ กลุ่มพัสดุ
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
และบริหาร
กับการพัสดุ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สังคมและสวัสดิการ (www.dsdw.go.th) ทรัพย์สิน
ในหัวข้อ “ข่าวการประกวดราคาจัดซื้อ
จัดจ้าง”
- เผยแพร่ “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ เว็บไซต์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
(www.audit.dsdw.go.th)

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)

ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ 1.1 การมอบอานาจอนุมัติ /
และใช้อานาจให้เป็นไป อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการดาเนินงาน
-มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้รักษาราชการแทนในกรณที่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
เอกสารอ้างอิง :
- คาสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ที่
169/2562 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562
- คาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่
484/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

1.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/
- สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์
ขั้นตอน/ระยะเวลา การให้บริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้ประชาชนผู้ใช้บริการทราบ
(www.dsdw.go.th หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์)
- ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใช้บริการได้จาก สถานที่
ให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
ซึ่งจะระบุขั้นตอนการใช้บริการ/
ระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการ
กรม

สานัก/กอง
และเทียบเท่า

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
1.จัดให้มีการเผยแพร่
- การประกาศเผยแพร่หรือเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็น ข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ
การอานวยความสะดวก จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
แก่ประชาชนและมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของกรมฯ
2.การรับฟังความคิดเห็น
การรับและการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

2.1 กิจกรรมการสร้างช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์/
Facebook
2.2 กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
กรมฯ
2.3 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน
และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนรับทราบ

ผลการดาเนินงาน
- เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(www.dsdw.go.th)
ในหัวช้อ “ข่าวการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง”

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัสดุและ
บริหารทรัพย์สิน
สานักงาน
เลขานุการกรม

หอม
หอม
หอม

กลุ่มกฎหมาย
สานักงาน
เลขานุการกรม
กลุ่มกฎหมาย
สานักงาน
เลขานุการกรม
กลุ่มกฎหมาย
สานักงาน
เลขานุการกรม

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาระบบและ
1. จัดทารายงานการควบคุม
รายงานการควบคุมตามที่ ภายใน
สตง. กาหนด

ผลการดาเนินงาน
จัดทารายงานควยคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ
เบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารอ้างอิง :
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต กระบวนการเบิกค่า
พาหนะในการเดินทางไปราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ www.dsdw.go.th หัวข้อ
เอกสารเผยแพร่
2. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มีแผนปฏิบัติการตามแผนบริหาร
และควบคุมภายใน
ความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ
เบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
แผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ www.dsdw.go.th หัวข้อ
เอกสารเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล
สานักงานเลขานุการกรม

กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล
สานักงานเลขานุการกรม

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมให้ประชาชน กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็น/
มีส่วนร่วมในการต่อต้าน ข้อเสนอแนะจากประชาชน ได้แก่
– การประชุมคณะกรรมการ
การทุจริต
ส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร

ผลการดาเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 6
เอกสารอ้างอิง :
รายงานการประชุม (กอพม.กทม.)
ครั้งที่ 1/2562

ผู้รับผิดชอบ

กองกิจการ
อาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคม

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
ภารกิจ
การสร้างจิตสานึก
และความตระหนัก
แก่ประชาชน
เครือข่ายของกรม
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

โครงการ/กิจกรรม
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต
ให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ได้แก่
โครงการอบรมอพม. ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่อง “แนวคิดและอุดมการณ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์”
เรื่อง แนวคิดเรื่องการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน
โดย อาจารย์ ดร.น้าผึ้ง มีศิล (ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
เรื่อง “นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์”
โดย นายปัญญา กางกรณ์ (เอกชน)
การอภิปราย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ อพม.ในภารกิจกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”
โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ภาครัฐ)
นายปัญญา กางกรณ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
สป.พม. (เอกชน)
ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(เอกชน)
อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี)
กระบวนการกลุ่ม จานวน 5 หัวข้อ ดังนี้
-กลุ่มที่ 1 เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
-กลุ่มที่ 2 เรื่อง เทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
สังคม การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและการประสานส่งต่อ
-กลุ่มที่ 3 เรื่อง การสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-กลุ่มที่ 4 เรื่อง การจัดทาแผนงาน/โครงการ
-กลุ่มที่ 5 เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียนการทางานของ
อพม. และการเขียนรายงาน
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กองกิจการ
อาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคม

-ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ อพม. เป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังด้านการต่อต้านทุจริตในระดับ
พื้นที่
-กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อพม. ใหม่จาก 76
จังหวัดทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562
ณ โรงแรมวังคา จังหวัดเชียงราย
ผู้เข้าอบรมจานวน 97 คน
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562
ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ
ผู้เข้าอบรม จานวน 101 คน
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าอบรม จานวน 113 คน
ครั้งที่ 4 ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าอบรม จานวน 97 คน
ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562
** ครั้งที่ 5 อยู่ระหว่างดาเนินการ**

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม
โดย วิทยากรกระบวนการภาคเอกชน 6 คน
อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี (อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี)
นางสาวอรอนงค์ เสียงเลิศ (ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี)
นายกองบุญ ผุยแสงพันธ์ (ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี)
นางสาวชนก ธรรมสีหา (ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี)
นายศักดา แสงกันหา (ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี)
นายธเนศ วิชัยดิษฐ์ (ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี)
เรื่อง “แรงบันดาลใจในการทางานเพื่อสังคม”
โดย อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี (เอกชน)
เรื่อง “ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริต”
โดย ผู้แทนจากสานักงาน ปปช. (ภาครัฐ)
กระบวนการกลุ่ม “เสริมพลังชุมชน ในการต่อต้านการทุจริต”
โดย ทีมวิทยากรจากสานักงาน ปปช. 6 คน
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