
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1 กิจกรรมคัดเลือก

ข้าราชการ สถจ. 
ดีเด่น ประจำปี 

จำนวนครั้งที่
ดำเนินงาน 

1  ครั้ง              ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ผ่านทาง 
Social Network 

จำนวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ์ 

อย่าง
น้อย
เดือนละ 
2 ครั้ง 

             ทุกกลุ่มงาน 

3 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับ    
อปท.ในจังหวัด
สกลนคร 

จำนวน
กิจกรรมใน
การเสริมสร้าง
ความรู ้

1 ครั้ง              ทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

 

 

วัตถุประสงค์ : 1. สร้างกลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                  2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
4 การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 
จำนวนครั้ง
ของการ
ตรวจสอบ 

2 ครั้ง              ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5 ปรับปรุงระบบและ
เพ่ิมช่องทางในการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการเพ่ิม
ช่องทาง 

อย่าง
น้อย 2 
ช่องทาง 

             กลุ่มงานกฎหมาย 

6 จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ อปท     
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

จำนวนของ
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

             ทุกกลุ่มงาน 

7 มีการจัดวางระบบ
และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

จำนวนระบบ
และการ
รายงานผล 

ไม่น้อย
กว่า 2 
ระบบ 

             ทุกกลุ่มงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
8 กิจกรรมการ

ดำเนินการ ITA 
ประจำปี พ.ศ.
2563 

ยกระดับ
คะแนน
ประเมิน 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม การ

ดำเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 กิจกรรมคัดเลือก
ข้าราชการ สถจ. 
ดีเด่น ประจำปี 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

             ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ผ่านทาง 
Social Network 

ดำเนินการ
แล้ว 

             ทุกกลุ่มงาน 

3 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับ    
อปท.ในจังหวัด
สกลนคร 

ดำเนินการ
แล้ว  
26  
มิ.ย.63 

             ทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

 

 

วัตถุประสงค์ : 1. สร้างกลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                  2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม การ

ดำเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

4 การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ดำเนินการ
แล้ว 

             ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5 ปรับปรุงระบบและ
เพ่ิมช่องทางในการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

             กลุ่มงานกฎหมาย 

6 จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ อปท   
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ดำเนินการ
แล้ว 

             ทุกกลุ่มงาน 

7 มีการจัดวางระบบ
และรายงานผลการ
ควบคุมภายใน 

ดำเนินการ
แล้ว 

             ทุกกลุ่มงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม การ

ดำเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

8 กิจกรรมการ
ดำเนินการ ITA 
ประจำปี พ.ศ.
2563 

ดำเนินการ
แล้ว 

              

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต 


