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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   ❑ รอบ  12  เดือน     

 

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

 

2. กิจกรรม    

        อบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                

(ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1 และ 3)             

 

3. งบประมาณ 

  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ / หน่วยงาน) 

  งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

  งบประมาณจากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุ....................................................) 

 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

  บุคลากรและนกัเรียนของโรงเรียนต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          

 

5. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แก่บคุลากรของโรงเรียน 

(2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้แกน่ักเรียน      

(3) เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน

การทุจริต               

 

 

 

✓ 

✓ 
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6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ   

6.1 เชิงปริมาณ (ที่ก าหนด)   บุคลากรและนกัเรียนของโรงเรียน  จ านวน  850  คน  

6.2 เชิงคุณภาพ (ที่ก าหนด) 

(1) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(2) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบุคลากร 

(3) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนักเรียน 

(4) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียน 

(5) จ านวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแก่บุคลากรและนักเรียน ไม่ต ่ากว่า 5 แห่ง 

 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม / วิธีการด าเนนิงานที่เกิดขึ้นจริง) 

(1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในวันอังคารช่วงเช้า 

หรือบ่ายตามตารางการอบรมและพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับนักเรียน 

สลับกับการจัดกิจกรรมแบบ online เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

(2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ในวันอังคารช่วงเช้า หรือ

บ่ายตามตารางการอบรมและพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับนักเรียน สลับ

กับการจัดกิจกรรมแบบ online เนือ่งจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

(3) ด าเนินการประเมินความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรและนกัเรียน 

(4) ด าเนินการประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรและนักเรียน 

(5) จัดท าสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อนและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแก่บุคลากรและนักเรียน 

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)          
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9. ผลการด าเนนิงานของโครงการ  

9.1 ผลผลิต (Outputs)  บุคลากรและนกัเรียนของโรงเรียน  จ านวน  850  คน   

9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

(1) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(2) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบุคลากร 

(3) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนักเรียน 

(4) ร้อยละ 86 ของผลการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียน 

(5) จ านวนสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรและนักเรยีน ไม่ต ่ากว่า 5 แห่ง 

    

10. งบประมาณ :   เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินงานปกติของโรงเรียนอยู่แล้ว         ก 

 

11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

11.1  ปัญหา อุปสรรค  - 

11.2 ข้อเสนอแนะ  -  

 

------------------------- 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   ❑ รอบ  12  เดือน     

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

 

2. โครงการ / กจิกรรม    

1) ปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน ์      

สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1) 

2) พัฒนาระบบบริหารด้วยความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ         

ด าเนินการของโรงเรียน (ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 - 6)     

 

3. งบประมาณ 

  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ / หน่วยงาน) 

  งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

  งบประมาณจากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุ....................................................) 

 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

  บุคลากรและนกัเรียนของโรงเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรบัเปลี่ยน

ความคิดในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย ์พร้อม

ทั้งพัฒนาระบบบริหารความโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

ของโรงเรียน             

 

5. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรไดร้ับการปลูกฝังจิตส านึกการต้านการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและ     

ค่านิยมด้านความซื่อสัตย ์                        

(2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของ

โรงเรียน                

✓ 

✓ 
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6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 

6.1 เชิงปริมาณ บคุลากร และ นกัเรียนของโรงเรียน จ านวน  850  คน    

6.2 เชิงคุณภาพ (ที่ก าหนด) 

(1) ร้อยละ 90 ของผลการประเมินด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านค่านิยมการปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย ์            

(2) จ านวนครั้งที่โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของโรงเรียน / เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

บุคคลทั่วไปทีป่ฏิบัติงานภายใต้การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมของตนด้วย

ความซื่อสัตย์ต่อที่ประชุมและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง      

(3) จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ

โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 20 คน            

 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม / วิธีการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง) 

(1) จัดกิจกรรมปลกูฝังจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนความคิดในการรกัษา       

ผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ของบุคลากรและ

นักเรียน เช่น การประชุมประจ าเดือนของบุคลากรและนักเรียน (กลยุทธ์ท่ี 1)       

(2) กิจกรรมตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลยุทธ์ที่ 2)        

(3) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เบ้ืองต้นในรูปแบบ Infographic และข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากร

และนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ยุทธศาสตร์ที่ 3)   

(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4)             

(5) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต (กลยุทธ์ที ่5)      

(6) กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ITA (กลยุทธท์ี่ 6)           

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)         . 
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9. ผลการด าเนนิงานของโครงการ  

9.1 ผลผลิต (Outputs)  บุคลากร และ นักเรียนของโรงเรียน จ านวน  850  คน   

9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

(1) ร้อยละ 90 ของผลการประเมินด้านความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านค่านิยมการปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย ์            

(2) จ านวนครั้งที่โรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของโรงเรียน / เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล

ทั่วไปที่ปฏิบัติงานภายใต้การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและค่านิยมของตนด้วยความซื่อสัตย์

ต่อที่ประชุมและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง      

(3) จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

ไม่น้อยกว่า 20 คน            

 

10. งบประมาณ :   เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินงานปกติของโรงเรียนอยู่แล้ว         ก 

 

11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

10.1  ปญัหา อุปสรรค   - 

10.2 ข้อเสนอแนะ  - 

 

 

------------------------------ 
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

การด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   ❑ รอบ  12  เดือน     

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

 

2. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    

        พัฒนาระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต               

(ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยทุธ์ที่ 1 – 3 )             

 

3. งบประมาณ 

  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพ้ืนฐานของส่วนราชการ / หน่วยงาน) 

  งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

  งบประมาณจากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุ....................................................) 

 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 

  จัดให้มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการป้องกนัการทุจริต      

 

5. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อให้มีช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ                   

(2) เพื่อให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ        

(3) เพื่อให้เกิดค่านิยมขององค์กรที่ต่อต้านการทุจริต           

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 
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6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ   

6.1 เชิงปริมาณ   บุคลากร และ นักเรียนของโรงเรียน จ านวน  850  คน    

6.2 เชิงคุณภาพ  

(1) ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง            

(2) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบหกเดือน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80             

(3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  

ของครูโดยนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
         

7. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม / วิธีการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง) 

(1) กิจกรรมการจดัระบบช่องทางการร้องเรียน ให้มีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวก และรวดเร็ว 

(กลยุทธ์ที่ 1)               

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลยุทธ์ที่ 2)            

(3) กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใส และเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล (กลยุทธ์ที่ 3)             
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563)         . 
 

9. ผลการด าเนนิงานของโครงการ  

9.1 ผลผลิต (Outputs)  บุคลากร และ นกัเรียนของโรงเรียน จ านวน  850  คน 

9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

(1) ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนและการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง            

(2) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบหกเดือน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80             

(3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  ของครู

โดยนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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10. งบประมาณ :   เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินงานปกติของโรงเรียนอยู่แล้ว         ก 

 

11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

10.1  ปญัหา อุปสรรค  - 

10.2 ข้อเสนอแนะ  - 

 

------------------------ 


