 รอบ 12 เดือน

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. กิจกรรม
อบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตร์ที่
1 กลยุทธ์ที่ 1 และ 3)
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).....................................................................
4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.วัตถุประสงค์
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่นักเรียน
(3) ให้บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
การทุจริต
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
6.1 เชิงปริมาณ (ที่กาหนด) บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
6.2 เชิงคุณภาพ (ที่กาหนด)
(1) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
(3) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนักเรียน
(4) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
(5) จานวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเแก่บุคลากรและนักเรียน ไม่ต่ากว่า 5 แห่ง

7. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
(1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรและนักเรียนในวันพุธช่วง
บ่ายที่เป็นวันอบรมของบุคลากร หรือวันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษของนักเรียน
(2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรและนักเรียนในวันพุธช่วง
บ่ายที่เป็นวันอบรมของบุคลากรหรือวันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษของนักเรียน
(3) ดาเนินการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรและนักเรียน
(4) ดาเนินการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรและนักเรียน
(5) จัดทาสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเแก่บุคลากรและนักเรียน
8. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)
9. ผลการดาเนินงานของโครงการ
6.1 ผลผลิต (Outputs) บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
6.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
(3) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนักเรียน
(4) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
(5) จานวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเแก่บุคลากรและนักเรียน ไม่ต่ากว่า 5 แห่ง
10. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จานวน 10,000 บาท
11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค 11.2 ข้อเสนอแนะ ………………………………….

(มีต่อ)

 รอบ 12 เดือน
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
ปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์(ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ 1)
และพัฒนาระบบบริหารด้วยความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการของโรงเรียน (ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 - 6)
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ)........................................................................
4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
บุคลากรและนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยน
ความคิดในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์
พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารด้วยความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการของโรงเรียน
5.วัตถุประสงค์
(1) เสริมสร้างให้บุคลากรได้รับการปลูกฝังจิตสานึกการต้านการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและ
ค่านิยมด้านความซื่อสัตย์
(2) สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจการ
ของโรงเรียน
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
6.1 เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
6.2 เชิงคุณภาพ (ที่กาหนด)
(1) ร้อยละ 96 ของผลการประเมินด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านค่านิยมการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์

(2) จานวนครั้งที่โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลทั่วไปทีป่ ฏิบัตงิ านภายใต้การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมของตนด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อที่ประชุมและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง
(3) จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ไม่ต่ากว่า 10 คน
7. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
(1) จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ของบุคลากร
และนักเรียน เช่น การประชุมประจาเดือนทั้งของบุคลากรและนักเรียน (กลยุทธ์ที่ 1)
(2) กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลยุทธ์ที่ 2)
(3) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นในรูปแบบ Infographic และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากร
และ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมลูเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต (กลยุทธ์ที่ 3)
(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชน
ทราบ (กลยุทธ์ที่ 4)
(5) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ ได้มีกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง กับการใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต
(กลยุทธ์ที่ 5)
(6) กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการ ITA (กลยุทธ์ที่ 6)
8. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน2562)
9. ผลการดาเนินงานของโครงการ
9.1 ผลผลิต (Outputs) บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) ร้อยละ 96 ของผลการประเมินด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านค่านิยมการปฏิบัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์
(2) จานวนครั้งที่โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลทั่วไปทีป่ ฏิบัตงิ านภายใต้การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมของตนด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อที่ประชุมและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง
(3) จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน ไม่ต่ากว่า 10 คน

10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จานวน 200,000 บาท
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 53,000 บาท
11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค 11.2 ข้อเสนอแนะ ………………………………….

(มีต่อ)

 รอบ 12 เดือน
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
พัฒนาระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 - 3)
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน)
 งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
 งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).........................................................................
4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
จัดให้มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต
5.วัตถุประสงค์
(1) ช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนที่หลากหลายและสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
(2) ให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
(3) ให้มีค่านิยมขององค์กรที่ต่อต้านการทุจริต
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กาหนด)
6.1 เชิงปริมาณ บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
(1) ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง
(2) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบหกเดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
(3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูโดยนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86

7. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
(1) กิจกรรมการจัดระบบช่องทางการร้องเรียน ให้มีหลากหลายช่องทาง ความสะดวกและรวดเร็ว
(กลยุทธ์ที่ 1)
(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
(กลยุทธ์ที่ 2)
(3) กิจกรรมประกาศเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตยสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ที่ 3)
8. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)
9. ผลการดาเนินงานของโครงการ (ที่เกิดขึ้นจริง)
9.1 ผลผลิต (Outputs) บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จานวน 840 คน
9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง
(2) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบหกเดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
(3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโดยนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จานวน 60,000 บาท
10.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน - บาท
11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหา อุปสรรค 11.2 ข้อเสนอแนะ ………………………………….

