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รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการ ในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ตามตัวชีว้ัดหลัก / ตัวชี้วัดย่อย 
ในการประเมนิการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมนิ ITA ของโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มีข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการในการ
พัฒนาการด าเนินการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามตัวชี้วัดหลัก / ตัวชี้วัดย่อย ในการประเมินการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไวแ้ล้วนั้น  โรงเรยีนได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการ ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างความรู้ / ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ 

1. ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ
ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้
งบประมาณประจ าปี แก่บุคลกร 
ในการประชมุคณะกรรมการ
ด าเนิน การประชุมโรงเรียน 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ บนเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www.mwit.ac.th 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
แจ้งปัญหา อปุสรรค ในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการใช้
งบประมาณให้โรงเรียนทราบ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

องค์กร 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 131/15/2563 วันท่ี 19 ต.ค. 63 
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมนิ ITA 
63 และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการ
ประเมินด้านการใช้งบประมาณ 
เนื่องจากมีผลการประเมินน้อยที่สุด 
(82.70) 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 132/16/2563 วันท่ี 20 พ.ย. 63 
แจ้งมติคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 
137/6/2563 (วนัที่ 10 พ.ย. 63) ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

2) รายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ของงานอาคารสถานที่ฯ  

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 134/2/2564 วันที่ 22 ม.ค. 64 
แจ้งมติคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 
138/1/2564 (วนัที่ 6 ม.ค. 64) ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) รายงานการใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
2) กรอบวงเงนิค าของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 134/2/2564 วันที่ 22 ม.ค. 64 
มีการรายงานภาพรวมในการใช้
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
: ไตรมาส 1 ใหท้ี่ประชุมทราบ 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 136/4/2564 วันที่ 19 มี.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอให้ผู้เก่ียวข้อง ทบทวน
การใช้งบประมาณและ
เตรียมปรับแผนงานและ
งบประมาณ เมือ่สิ้น 
ไตรมาส 2 
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

แจ้งมติคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 
139/2/2564 (วนัที่ 9 มี.ค. 64) ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) รายงานการใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
2) ขอปรับแผนงบประมาณรายจา่ยและ
แผนปฏิบัติงานประเภทเพื่อลงทุน 

- น าข้อมูลเก่ียวเรือ่งงบประมาณ ที่แจ้ง
ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
ข้างต้น แจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ในการประชมุโรงเรียนดังนี ้
1) ครั้งที่ 198/9/2563 ( 4 ต.ค.63) 
2) ครั้งที่ 200/10/2563 (21 ต.ค. 63) 
3) ครั้งที่ 202/1/2564 (29 ม.ค. 64) 

- เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บน
เว็บไซต์หลักของโรงเรียน 
www.mwit.ac.th 
 

http://www.mwit.ac.th/
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

2. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
อ านาจ 

1. ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โครงสร้าง
องค์กร และหลักธรรมาภิบาล แก่
บุคลากร ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ การ
ประชุมโรงเรียน และการประชุม
สาขาวิชา / ฝ่าย 

2. ชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ การกรอกภาระงาน
และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานแก่บุคลากร ในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
การประชุมโรงเรียน และการ
ประชุมสาขาวิชา / ฝ่าย 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคบั 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โครงสร้างองค์กร บนเว็บไซต์หลกั
ของโรงเรียน (www.mwit.ac.th) 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

องค์กร 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 132/16/2563 วันท่ี 20 พ.ย. 63 
แจ้งมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 96/4/2563 
วันที่ 29 ต.ค. 63 เรื่อง เห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์ให้
คะแนนภาระงานของเจ้าหน้าทีส่าย
วิชาการและสายสนับสนุน เพือ่ให้
สะท้อนความเปน็จริง 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 132/16/2563 วันท่ี 20 พ.ย. 63 
มีการทบทวนข้อตกลงเก่ียวกับแนว
ปฏิบตัิการเข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ในวันหยดุ
ของบุคลากร ตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ของโรงเรียน 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 133/1/2564 วันที่ 3 ม.ค. 64  
แจ้งเรื่องการแตง่ตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ปฏิบตัิหน้าที่ ตั้งแต่วนัที่  
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 68 

 

http://www.mwit.ac.th/
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

ค าส่ังแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งบริหารต่าง ๆ และ
ประกาศโรงเรียนเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / 
Facebook: MWIT Society  

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ 
แจ้ง / รายงานปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน  
ให้โรงเรียนทราบได้ 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 134/2/2564 วันที่ 22 ม.ค. 64 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
ครั้งที่ 138/1/2564 วันที่ 6 ม.ค. 64 
เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 136/4/2564 วันที่ 19 มี.ค. 64 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
ครั้งที่ 139/2/2564 วันที่ 9 มี.ค. 64 
เรื่อง เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียน
ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่สายวิชาการและสาย
สนับสนนุ เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง  
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเสนอ 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 136/4/2564 วันที่ 19 มี.ค. 64 มี
เรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี ้
1) แจ้งผลการแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ีค. 64 เป็นต้นไป 
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

2) ทบทวนแนวปฏิบัติการท างานวันหยุด
เพื่อขอใช้สิทธิ์การหยุดชดเชย 

- น าข้อมูลเก่ียวเรือ่งงบประมาณ ที่แจ้ง
ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
ข้างต้น แจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ในการประชมุโรงเรียนดังนี ้
1) 201/11/2563 (24 ธ.ค. 63) 
2) ครั้งที่ 202/1/2564 (29 ม.ค. 64) 
3) ครั้งที่ 203/2/2564 (25 ก.พ. 64) 
4) ครั้งที่ 204/3/2564 (26 มี.ค. 64) 

- เผยแพร ่ข้อบังคบั ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หลักของโรงเรียน 
www.mwit.ac.th / จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และ Facebook: MWIT 
Society 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

3. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบั
การยืมพัสดุ ครภุัณฑ์ ทั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
การประชุมโรงเรียน และการ
ประชุมสาขาวิชา/ฝ่าย 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัสดุ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www.mwit.ac.th 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ 
แจ้ง / รายงาน ปัญหา อุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน  
ให้โรงเรียนทราบได้ 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

องค์กร 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 - เผยแพร ่ข้อบังคบั ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง บนเวบ็ไซตห์ลัก
ของโรงเรียน www.mwit.ac.th 

จัดท าคู่มือ ขั้นตอนการ
ขออนุญาตยมืทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติ 
งาน ให้มีความชดัเจน 
และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบอย่าง
ทั่วถึงมากข้ึน 

http://www.mwit.ac.th/
http://www.mwit.ac.th/
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ ข้อเสนอแนะ 

4. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การทุจริต 
และส่งเสริมความมี
คุณธรรมม จริยธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร 

1. ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการ
ทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปรามการทุจริต และหลักธรรมาภิ
บาล แก่บุคลากร ทั้งในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ การ
ประชุมโรงเรียน และการประชุม
สาขาวิชา/ฝ่าย 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ นโยบาย
ป้องกันการทุจริตและแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต บนเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www. mwit.ac.th และ
ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุด
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่
หลากหลาย  
ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

องค์กร 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งที่ 131/15/2563 วันท่ี 19 ต.ค. 63 
ที่ประชุมรับทราบผลการประเมนิ ITA 
63 และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการ
ประเมินด้านการใช้งบประมาณ 
เนื่องจากมีผลการประเมินน้อยที่สุด 
(82.70) 

- เผยแพร่ นโยบายป้องกันการทุจริตและ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต, คู่มือความรู้และความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www. mwit.ac.th  

- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน (บอร์ดประชาสัมพันธ์ , 
ลิฟต์) 

ท าการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับรู้ และเกิด
ความตระหนักมากขึ้น 

 


