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รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการ ในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามตัวชี้วัดหลัก / ตัวช้ีวัดย่อย 
ในการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการในการ
พัฒนาการด าเนินการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามตัวชี้วัดหลัก / ตัวชี้วัดย่อย ในการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้แล้วนั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ / แนวทาง / มาตรการ ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. ประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยมืพสัดุ 
ครุภณัฑ์ ท้ังในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  การประชุมโรงเรียน และ
การประชุมสาขาวิชา/ฝ่าย 

2. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
พัสดุ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์หลักของโรงเรียน 
www.mwit.ac.th 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ แจง้ / 
รายงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึน้
ระหว่างปฏิบตัิงาน  
ให้โรงเรียนทราบได ้

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
- ฝ่ายบรหิาร

ความสัมพันธ์องค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งท่ี 141/9/2564 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2564 ท่ีประชุมรับทราบผลการ
ประเมิน ITA 2021 พร้อมตั้งข้อสงัเกต
ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินน้อย ท่ี
ผู้เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง และท าความเขา้ใจ
ให้กับบุคลากรเพิ่มเตมิ 

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งท่ี 144/12/2564 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมมีการทบทวน
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
และเงื่อนไขในการยืมครุภณัฑ์ของ
นักเรียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจ และถือปฏิบัตไิปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

 

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

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

 - ฝ่ายบรหิารทรัพยากรปรับปรุง / เพิ่ม
ช่องทางในการขอยืมอุปกรณ์มัลตมิีเดีย 
และประชาสัมพันธผ์่านเว็บไซตโ์รงเรียน 
ผ่านหัวข้อ “MWIT Service” เพือ่ให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้บรกิารได้
ง่ายขึ้น และแจ้งบุคลากรทราบในการ
ประชุมโรงเรียน ครั้งท่ี 213/12/2564 
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2565 

2. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาการทุจริต 
และส่งเสรมิความมี
คุณธรรมม จริยธรรม 
ความโปร่งใสในองค์กร 

1. ประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นโยบายการป้องกันการทุจริต แผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปรามการทจุริต 
และหลักธรรมาภิบาล แก่บุคลากร ท้ังใน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
การประชุมโรงเรียน และการประชุม
สาขาวิชา/ฝา่ย 

2. ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ นโยบายป้องกัน 
การทุจริตและแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บนเว็บไซตห์ลักของ
โรงเรียน www. mwit.ac.th และติด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธต์ามจดุต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 

3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่
หลากหลาย ปลอดภัยและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 

 
 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- ฝ่ายบรหิาร

ความสัมพันธ์องค์กร 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
142/10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565  
ที่ประชุมมีการทบทวน เกี่ยวกับเรือ่งการ
สอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัย
ร้ายแรง พร้อมเน้นย้ าบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ปญัหาการทจุริตและ
ส่งเสริมความมีคณุธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใสในองค์กร  และแจ้งบุคลากรของ
โรงเรียนทราบในท่ีประชุมโรงเรียน ครั้งท่ี 
211/10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

- ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
145/1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
ที่ประชุมมีการหารือเกีย่วกับการเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มเติม โดยให้มีช่องทางที่
แยกจากช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใหข้้อมูล 
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างความรู้ / ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณ 

1. ประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น กรอบงบ 
ประมาณประจ าปี แผนการใช้งบประมาณ 
ของโรงเรียน และรายงานความก้าวหน้า
การใช้งบประมาณตามแผนฯ แก่บุคลากร 
ทั้งในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
การประชุมโรงเรียน และการประชุม
สาขาวิชา/ฝา่ย 

2. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ข้อมูลที่ส าคัญ
และจ าเป็นเกี่ยวกับการแผนการใช้
งบประมาณประจ าปี แนวปฏิบตัิในการ
ใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า และช่องทาง
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ แก่
บุคลากรของโรงเรียน โดยจดัท าเป็น
เอกสารเล่มงบประมาณฉบับย่อ  ฉบับ
สมบูรณ์ หรือ สรุปข้อมลูในรูปแบบ 
infographic และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของโรงเรยีน www.mwit.ac.th 

3. เปิดโอกาสให้ผูร้ับผดิชอบในแต่ละส่วน
งาน สามารถ รายงานปัญหา อุปสรรค 
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่เกดิขึน้
ระหว่างปฏิบตัิงาน ให้โรงเรยีนทราบได้
อย่างสม่ าเสมอ ท้ังรายเดือน และราย 
ไตรมาส 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- ฝ่ายบรหิาร

ความสัมพันธ์องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - น าข้อมูลเกี่ยวกับ แผน-ผล การใช้
งบประมาณของโรงเรยีน เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนิน เพ่ือทราบ ท าความ 
เข้าใจ และทบทวนการใช้งบประมาณ ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 142/10/2564 เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคม 2565 
2) ครั้งท่ี 143/11/2564 เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2564 
3) ครั้งท่ี 144/12/2564 เมื่อวันท่ี 17 

ธันวาคม 2564 
4) ครั้งท่ี 145/1/2565 เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2565 
5) ครั้งท่ี 146/2/2565 เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2565 
6) ครั้งท่ี 147/3/2565 เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2565 
- น าข้อมูลเกี่ยวกับกรอบค าของบประมาณ 

/ กรอบงบประมาณรายจ่าย เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 144/12/2564 เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2564 
2) ครั้งท่ี 147/3/2565 เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2565 
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

- น าข้อมูลเกี่ยวกับ แผน-ผล การใช้
งบประมาณของโรงเรยีน เข้าท่ีประชุม
โรงเรียน เพื่อแจ้งบุคลากรทราบ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 211/10/2564 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2564 

- เผยแพร่แผนการใช้งบประมาณ พ.ศ. 
2565 บนเว็บไซต์หลักของโรงเรียน 
www.mwit.ac.th หัวข้อ “การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี” 

4. ทบทวน / ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
อ านาจ 

1. ประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
โครงสร้างองค์กร และหลักธรรมาภิบาล 
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ทั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  การ
ประชุมโรงเรียน  
และการประชุมสาขาวิชา/ฝ่าย 

2. ช้ีแจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ 
การกรอกภาระงาน และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร
ของโรงเรียน ท้ังในการประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการ  การประชุม
โรงเรียน และการประชุมสาขาวิชา/ฝ่าย 

3. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โครงสรา้งองค์กร 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- ฝ่ายบรหิาร

ความสัมพันธ์องค์กร 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 - ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
142/10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
มีการทบทวน ท าความเข้าใจเกีย่วกับการ
ใช้อ านาจ กรณีการสอบข้อเท็จจรงิและ
การสอบสวนวินัยร้ายแรง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และถือปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ี
อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 

- ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
143/11/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจากท่ีพัก (WFH)  

- ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
145/1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2565 ทบทวนแนวปฏิบัติ และอ านาจ
การติดสินใจของผู้บังคับบัญชาในแต่ส่วน
งาน เกี่ยวกับการอนุญาตให้บคุลากร
ปฏิบัติงานจากท่ีพัก (WFH) เพื่อให้มั่นใจ
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มาตรการ / แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ค าสั่งโรงเรียน เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งบริหารในระดับ
ต่าง ๆ และประกาศโรงเรยีนเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน บนเว็บไซต์หลักของ
โรงเรียน www.mwit.ac.th รวมถึงช่อง
ทางการติดต่อ สื่อสารภายในองคก์ร เช่น 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์  / Facebook: 
MWIT Society 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ แจง้ / 
รายงานปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ระหว่างปฏิบตัิงาน  
ให้โรงเรียนทราบได ้

ว่าบุคลากรปฏิบัติหนา้ที่อย่างเพียงพอ 
และสามารถตรวจสอบการท างานได ้

- ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 
147/3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2565 มีการชี้แจงเรื่อง เครื่องมือ เกณฑ์ 
เงื่อนไข และช่วงเวลาในการประเมิน
ภาระงานของบุคลากร รอบการประเมิน 
16 กันยายน 2564 – 15 มีนาคม 2565) 

- การประชุมโรงเรียน ครั้งท่ี 
211/10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2565 มีการทบทวน ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจ กรณีการสอบ
ข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยรา้ยแรง 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และถือปฏิบตัิตาม
อ านาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และ 
เป็นธรรม แก่บุคลากร 

- เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล โครงสรา้งองค์กร 
ค าสั่งโรงเรียน เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งบริหารในระดับ
ต่าง ๆ และประกาศโรงเรยีนเกี่ยวกับ 
การมอบหมายงาน บนเว็บไซต์หลกัของ
โรงเรียน www.mwit.ac.th 

 

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

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. ทบทวน / พัฒนา
รูปแบบ วิธีการ หรือ
ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การ
ติดต่อสื่อสาร การรับฟัง
ความคิดเห็น จากผูร้ับ 
บริการ ผูม้าตดิต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1. ประชุมหารือ เกี่ยวกับรูปแบบ  วิธกีาร 
หรือช่องทาง ในการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของหน่วยงาน  การตดิต่อสื่อสาร  
และแนวทางในการรับความคิดเหน็จาก
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีจากภายนอก ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

2. ก าหนดรูปแบบการจัดกจิกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
/ การให้บริการของโรงเรยีน จากการ
ประชุมแบบ onsite ให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย และเหมาะสมสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร / เพิม่ช่องทางการติดต่อเสื่อสาร 
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ จากผูร้ับบริการ  ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมคีวาม
หลากหลายมากข้ึน 

- ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
- ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ครั้งท่ี 141/9/2564 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2564 ท่ีประชุมรับทราบผลการ
ประเมิน ITA 2021 พร้อมตั้งข้อสงัเกต
ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลการประเมินน้อย ท่ี
ผู้เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์และหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั 

- ปรับเปลีย่นรูปแบบการตดิต่อสื่อสาร / 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง 
เพิ่มมากข้ึน ตามสถานการณ์และ 
ความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนี ้
1) Google Meet 
2) Google Forms 
3) Group Line 
4) ช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสมใน

แต่ละช่วงเวลา 

 

 


