
ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม ว/ด/ป ท่ีด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร ผลผลิต/ผลลัพธ์

จ ำนวน
..88..คน

คิดเป็น.
100..%

1 ระเบียบแถวเคารพธงชาติ ส่งเสริมด้านวินัย
ข้าราชการ (เจ้าพนักงานในสังกัดท้ังหมด)

88 100% 1.เจ้าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.มีความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย
ต่อหน่วยงานและของต่อนเอง
3.เกิดความส านึกในหน้าท่ีของ
ข้าราชการ
4.ตรงต่อเวลารู้จักหน้าท่ีของตนเองมี
ความเรียบร้อยสวยงาม มีความสามัคคี
ในกลุ่มคณะ

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าพนักงาน
เรือนจ า (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ) ส่งเสริมด้านวินัยของ
ข้าราชการ เช่น ฝึกระเบียบแถว  ฟังการอบรม
ช้ีแจงตรวจแถว ช่วงเวลาเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเวร
รักษาการณ์ ,ฝึกทบทวนโครงการระงับเหตุร้าย

88 100%

          ต.ค.63- ปัจจุบัน     
(ยกเว้นช่วงโควิด - 19)

หน้าอาคารท่ีท าการ ,ในเรือนจ า
จังหวัดสระบุรี

เจ้าพนักงานได้ฝึกทบทวนท าให้มี
ทักษะ มีระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมเพรียง ในการปฏิบัติงาน

ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
(ยกเว้นช่วงโควิด-19)   เร่ิมต้ังแต่
วันท่ี5,8,12,14,19,22,26,29

 ต.ค.63    
2,5,9,12,16,19,23,26,30 

พ.ย. 63   22 ก.พ.64 
1,8,15,22,25 ,29 มี.ค.64  5 

เม.ย. 64    รวม 25 คร้ัง

หน้าอาคารท่ีท าการ และ สนาม
เอนกประสงค์ แดน 1

แบบรำยงำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วยงำน เรือนจ ำจังหวัดสระบุรี

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

โครงกำร/กิจกรรม

 กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (6 กิจกรรม)



3 กิจกรรมฟังธรรมเทศนา,ร่วมปฏิบัติธรรม และ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีท าบุญทุกเทศกาล
วันส าคัญ

88 100%
ต.ค. 63  (ช่วงผ่อนคลาย

มาตรการโควิด)
วัดในจังหวัดสระบุรี  ศูนย์ราชการ

จังหวัดสระบุรี

เจ้าพนักงานเกิดความส านึกรักใน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ความส าคัญกับ

วันต่าง ๆ

4 กิจกรรมไหว้พระและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ า
เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

88 100%

8,22 ธ.ค. 64 6,13,28 ม.ค. 
64 5,19 เม.ย. 64

เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

เพ่ือส่งเสริมการทนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและประเพณีปฏิบัติ 
และให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

ใจจิตใจ

5 การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดีกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (NO GIFT 
POLICY)

88 100%

22 ก.พ. 64

เรือนจ าจังหวัดสระบุรี หน้าอาคารท่ี
ท าการ และการประชาสัมพันธ์ติด

บอร์ดและทางช่องทางแอปพลิเคช่ัน
ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าจังหวัด

สระบุรี

เจ้าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศเป็นการร่วมสร้างพลังของแผ่นดินการ

ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ า
จังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ลด
โอกาสการรับสินบนของเจ้าพนักงานทุก
คน และไม่มีการร้องเรียนในเร่ืองการรับ

สินบนหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

6 กิจกรรมการรณรงค์ให้เจ้าพนักงานต่อต้านการ
ทุจริต    และคอร์รัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน (ZERO TOLERANCE)

88 100%

22 ก.พ. 64

หน้าอาคารท่ีท าการ  
ประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดและทาง
ช่องทางแอปพลิเคช่ันไลน์กลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าจังหวัดสระบุรี

เจ้าพนักงานปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตไม่คดโกง ส่งเสริมราชทัณฑ์

องค์กรแห่งความสุจริต และไม่มีการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรัปช่ัน

1 กิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ประกอบด้วย 
ภรรยา บุตร และการร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับ
เจ้าพนักงานเรือนจ า

10 
ครอบครัว

100%
ต.ค.63 ,17,24 ก.พ. 64 ,30 

มีค.64
บริเวณด้านหน้า บ้านพัก รอบ
บริเวณ เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมความสามัคคี
และมีจิตอาสาในการอุทิศตนเป็นประ

โยขน์ต่อสังคม ครอบครัวและหน่วยงาน

 กำรส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว



2 กิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬากับเจ้าพนักงานเรือนจ า 10 
ครอบครัว

100%

17,24 ก.พ. 64
บริเวณด้านหน้า บ้านพัก รอบ
บริเวณ เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

     ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน  เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน

ครอบครัว

3 จัดสวัสดิการให้กับเจ้าพนักงานและครอบครัว 
เช่น    การแจกของใช้เคร่ืองอุปโภคบริโภคทุก
เดือน การแจกชุดข้าราชการ เล้ียงอาหาร
กลางวันแก่เจ้าพนักงาน,โครงการเค๊กวันเกิด
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

88 100%

ต.ค. 63 - ปัจจุบัน เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

เจ้าพนักงานมีขวัญและก าลังใจท าให้
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดเพ่ือ
บุคคลในครอบครัว

4 จัดสวัสดิการให้กับครอบครัวเจ้าพนักงานท่ี
ภรรยาคลอดบุตร ,เจ้าพนักงานท่ีเจ็บป่วย,
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

88 100%

ต.ค. 63 - ปัจจุบัน เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

บุคคลในครอบครัวมีก าลังใจท่ีเข้มแข็ง
 และบุคคลในครอบครัวของเจ้า
พนักงานตระหนักว่าหน่วยงานไม่
ทอดท้ิงครอบครัวเจ้าพนักงาน

5 กิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกันระหว่างเจ้า
พนักงานกับบุคคลในครอบครัว เทศกาลวัน
ส าคัญต่างๆ

88 100%

ต.ค. 63 - ม.ค.64 (ช่วงผ่อน
คลายมาตรการโควิด)

วัดในจังหวัดสระบุรี และ ศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี

     ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน  เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน

ครอบครัว

6 สนับสนุนยกย่องเจ้าพนักงานท่ีได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ

1 100%

   27 เม.ย 2564 จังหวัดสระบุรี ,เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

เจ้าพนักงานท่ีได้รับการยกย่องเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่เจ้าพนักงานอย่าง
เต็มความสามารถ อุทิศตน และเป็น
การเสริมสร้างความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานท่ีได้รับ
รางวัลและเจ้าพนักงานในเรือนจ า



7 โครงการเจ้าพนักงานเรือนจ าดีเด่น ประจ าไตร
มาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท่ีประชุม
ข้าราชการประจ าเดือน และ เว็บไซต์เรือนจ าฯ
ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าพนักงานเข้าร่วมประกวด

3 100%

ส้ินเดือนมกราคม 2564  , ส้ิน
มีนาคม 2564   , 20 ม.ค. 

2564

เรือนจ าจังหวัดสระบุรี ,เรือนจ า
ประธานเขต 1 (คัดเลือก)

8 ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าพนักงานเข้าร่วมประกวด 
เข็มพระธ ามรงค์

1 100%
ส้ินเดือนมกราคม 2564  , ส้ิน
มีนาคม 2564   , 20 ม.ค. 

2564

เรือนจ าจังหวัดสระบุรี ,เรือนจ า
ประธานเขต 1 (คัดเลือก)

1 กิจกรรมลงนามไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานเรือนจ าจังหวัดสระบุรี

88 100%

 29 เม.ย. 64 (ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เรือนจ าจังหวัดสระบุรี

ท าให้เจ้าพนักงานมีความส านึกไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติดและดูแลครอบครัว

ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ช่วย
ประเทศในการป้องกันปัญหายาเสพติด

กิจกรรมท่ีกำรรณรงค์ต่อต้ำนอบำยมุข ยำเสพติด

เจ้าพนักงานท่ีได้รับการยกย่องเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่เจ้าพนักงานอย่าง
เต็มความสามารถ อุทิศตน และเป็น

การเสริมสร้างความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานท่ีได้รับ
รางวัลและเจ้าพนักงานในเรือนจ า


