แผนดาเนินการประชาสัมพันธ์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนดาเนินการประชาสัมพันธ์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อกิจกรรม
1. รายการ “กะเทาะ
เปลือกคอร์รัปชัน”
ความยาว 25 นาที
ออกอากาศวันเสาร์
เวลา 22.30 – 23.00 น.
ทางช่อง NBT
(มท. 3 ตอน)

รายละเอียด

ผู้ให้สัมภาษณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วันที่
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน ผู้ประสานงานของกรม
บันทึกเทป
ในสังกัด มท.
ประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 1 การทุจริตที่เกิดขึ้นในการไฟฟ้า
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
นครหลวง (ในลักษณะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เจตนา)

กฟน.

31
มีนาคม
2560

1. นายวิชาญ มานนท์
โทร. 02-256-3281
2. นางสาวณัฐญาภรณ์ ธนดลภา
โทร. 02-256-3985

ตอนที่ 2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นายจรินทร์ จักกะพาก
อธิบดีฯ

สถ.

19
พฤษภาคม
2560

นางสาวจิราภรณ์ พืชพันธุ์
โทร. 098-356-5226 ,
02-241-0267

ตอนที่ 3 พนักงานหมุนเงินค่าน้าประปา
ไปใช้ส่วนตัว

นายเสรี ศุภราทิตย์
ผู้ว่าการฯ

กปภ.

4
สิงหาคม
2560

1. นางสาวสุรีย์พร ประภารัตน์
โทร. 02-551-8520
2. นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
โทร. 02-551-8899

1. นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต
โทร. 081-622-6007
E-mail :
boyvisit@yahoo.com
2. นางสาวเนาวรัตน์
แก้วแสงธรรม
โทร. 094-892-9119
E-mail :
ninayong16@gmail.com

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้ผปู้ ระสานงานของกรมประชาสัมพันธ์ก่อนวันทีบ่ ันทึกเทป 1 อาทิตย์ พร้อมสาเนาให้กระทรวงฯ ทราบทางอีเมล์ anticor.moi@gmail.com
2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยตรง

ชื่อกิจกรรม
2. เผยแพร่สารคดีสั้น
“Super Hero”
ความยาว 3 - 5 นาที
(มท. 2 ตอน)

รายละเอียด
ตอนที่ 1 บุคคลต้นแบบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปี พ.ศ. 2559
ตอนที่ 2 บุคคลตัวอย่าง

ผู้ให้สัมภาษณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นางสาวอารีรตั น์ เทียนอร่าม
นักบริหารงานพัสดุ 10
ฝ่ายจัดหา

กฟน.

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
หัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จ.จันทบุรี

ปภ.

วันที่
บันทึกเทป

รอการประสาน
จากกรม
ประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน
ผู้ประสานงาน
ในสังกัด มท.
ของกรมประชาสัมพันธ์
1. นายวิชาญ มานนท์
โทร. 02-256-3281
2. นางสาวณัฐญาภรณ์ ธนดลภา
โทร. 02-256-3985
นางสาวมยุเรศ
พงศ์ทองเมือง
โทร. 085-887-8881

นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต
โทร. 081-622-6007
E-mail :
boyvisit@yahoo.com

ชื่อกิจกรรม
3. รายการวิทยุ
“กฎหมายใกล้ตัว” ช่วง
“กะเทาะเปลือก
คอร์รัปชั่น” ความยาว
25 - 30 นาที เผยแพร่
ทาง FM 92.5 MHz และ
AM 891 KHz
(มท. 5 ตอน)

รายละเอียด

ผู้ให้สัมภาษณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตอนที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส 2.0 นายสุรศักดิ์ ไตรทาน
รองผู้ว่าการทรัพยากร
บุคคล

กฟภ.

ตอนที่ 2 กฎหมายของการประปาภูมิภาค
ในการป้องกันการทุจริตและการเข้าร่วม
ประเมิน ITA

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

กปภ.

ตอนที่ 3 การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

นายจรินทร์ จักกะพาก
อธิบดีฯ

สถ.

ตอนที่ 4 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตงานทะเบียนและบัตรประชาชน

นายนวน โทบุตร
รักษาการในตาแหน่ง
ผอ.ส่วนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ

ปค.

ตอนที่ 5 พัฒนาชุมชนใสสะอาด

นายประภาศ บุญยินดี
ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมประจา
กรมการพัฒนาชุมชน

พช.

สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์

ผู้ประสานงานของ
หน่วยงานในสังกัด มท.

15 มีนาคม 2560 1. นางดาราวรรณ พรหมกสิกร
โทร. 02-009-6160
2. นางสาวนุชนาถ ดนตรี
โทร. 02-009-6161
3 เมษายน 2560 1. นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
(10.30 น.)
โทร. 081-290-1237 ,
02-551-8899
2. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ศิริ
โทร. 081-099-8885 ,
02-551-8898
3 เมษายน 2560 นางสาวจิราภรณ์ พืชพันธุ์
(13.00 น.)
โทร. 098-356-5226 ,
02-241-0267
4 เมษายน 2560 1. นายนวน โทบุตร
(10.00 น.)
โทร. 081-699-8508 ,
02-791-7322-3
2. นายสายสิทธิ์ ขุนศรี
โทร. 063-901-3678
4 เมษายน 2560 นางสาวธิติมา รักวงศ์
(13.00 น.)
โทร. 090-939-9300 ,
02-141-6193

ผู้ประสานงานของ
กรมประชาสัมพันธ์
นายทรงพล ชูเวช
โทร. 089-729-4949
E-mail :
schoovej@gmail.com

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้ผู้ประสานงานของกรมประชาสัมพันธ์ก่อนวันสัมภาษณ์ 4 วัน พร้อมสาเนาให้กระทรวงฯ ทราบทางอีเมล์ anticor.moi@gmail.com
2. ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยตรง

ชื่อกิจกรรม
4. ผลิตบทความ
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
ของกรมประชาสัมพันธ์
และเครือข่าย
(มท. 5 ตอน)

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กาหนดส่งบทความ

ตอนที่ 1 พัฒนาชุมชนใสสะอาด

พช.

20
เมษายน
2560

ตอนที่ 2 แนวทางการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมการปกครอง

ปค.

27
เมษายน
2560

ตอนที่ 3 นโยบายของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ตอนที่ 4 การกากับดูแลกิจการที่ดีของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

ยผ.

4
พฤษภาคม
2560
11
พฤษภาคม
2560

ตอนที่ 5 ธรรมาภิบาลกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฟภ.

สถ.

18
พฤษภาคม
2560

ผู้ประสานงานของ
หน่วยงานในสังกัด มท.
นางสาวธิติมา รักวงศ์
โทร. 090-939-9300 ,
02-141-6193

เมื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ
ให้หน่วยงานส่งข้อมูล
โดยพิมพ์หัวข้อ "บทความ
ภาษาอังกฤษของ
กระทรวงมหาดไทย"
และส่งไปที่ E-mail :
pui_prd@hotmail.com
พร้อมส่งสาเนาให้
กระทรวงมหาดไทยที่ E-mail :
anticor.moi@gmail.com

นางสาวมยุเรศ พงศ์ทองเมือง
โทร. 085-887-8881
นายคณาธิป ละเอียดจิตต์
โทร. 062-451-5958 ,
02-299-4152
1. นางดาราวรรณ พรหมกสิกร
โทร. 02-009-6160
2. นางสาวนุชนาถ ดนตรี
โทร. 02-009-6161
นางสาวจิราภรณ์ พืชพันธุ์
โทร. 098-356-5226 และ
02-241-0267

ผู้ประสานงานของ
กรมประชาสัมพันธ์
นายนพคุณ สุนทรสังข์
โทร.086-389-8933
และ 02-618-2323
ต่อ 1700 E-mail :
pui_prd@hotmail.com

ชื่อกิจกรรม
5. รายงานพิเศษข่าว
ความยาวไม่เกิน
3 นาที
ออกอากาศช่วง
ข่าวภาคค่า ช่อง NBT
(ถ่ายทาสถานที่จริง)
(มท. 2 ตอน)

รายละเอียด

ผู้ให้สัมภาษณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วันที่บันทึกเทป

ผู้ประสานงานของ
หน่วยงานในสังกัด มท.

ประมาณเดือน
พฤษภาคม 2560
(รอการประสานจาก
กรมประชาสัมพันธ์)
ประมาณเดือน
กรกฎาคม 2560
(รอการประสานจาก
กรมประชาสัมพันธ์)

นายบันดาล สถิรชวาล
โทร. 094-996-6454

ตอนที่ 1 มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

นายประทีป กีรติเรขา
อธิบดีฯ

ทด.

ตอนที่ 2 นโยบายหรือมาตรการสาคัญใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผู้อานวยการองค์การตลาด

อต.

หมายเหตุ : ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกับผู้ประสานงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยตรง

ผู้ประสานงานของกรม
ประชาสัมพันธ์

นางสาวสมพร กิจพรประเสริฐ
โทร.092-246-8791
และ 02-275-4926
E-mail :
นางขวัญใจ วรรณปานไพร socialnews111@gmail.com
โทร. 094-925-3243
และ 02-158-0411-5
ต่อ 35

