
 
รายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของกรมเจ้าท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
วันพฤหัสบดีที ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุม 8303 อาคารเรียน 6 ชั้น 

 
ผู้มาประชุม 

1.  นายพิชัย แสงไฟ    ผพน. 
2.  นาวาตร ีขวัญ อ่ิมวิทยา           หบก. 
3.  นางสาวรสชรนิทร ์ ฉายแก้ว หวท. 
4.  นาวาตร ียุทธนา สังขปรีชา หรฝ. 
5.  นางภาวนา พงศ์ปริตร หมศ. 
6.  นายศรัณย ์ เกิดทรง หบท. 
7.  นายทรงคุณ สาสนะ หกน. / ประธานคณะกรรมการ  ICT 
8.  นายบดินทร ์ ศรีมณ ี หกฝ. / รก.หชก. 
9.  ว่าที่ร้อยตร ีสุทิน โคตรทอง หบศ. 
10. นายธนรุจ โรจนมานะวงศ ์ ผู้แทน หดร. 
11. ว่าที่ร้อยโท นที   ศรีมะกล่่า    นักวิชาการศึกษาช่านาญการ  
12. นายจักรพงศ์ ศีลวินัยพร นายช่างกลเรือปฏิบัติการ    
13. นายค่าสัน น้อยบุดดี เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ช่านาญงาน 
14.  นางสาวพัชรภรณ์ สาสนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
15.  นางสาวอลิษา หอมขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16.  นางสาวหทัยรัตน ์ สัตตบุศย์มณฑล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
      ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เนื่องจากในการประชุมวันนี้ท่าน รจท.สส. (นายสมชาย สุมนัสขจรกุล) ได้เชิญประชุม
คณะผู้บริหาร พน. เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด่าเนินการปรับเปลี่ยนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์การ
มหาชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการที่คณะผู้บริหารได้มารวมกันครบทุกกลุ่ม ฝ่าย ในวันนี้จึงขอ
ด่าเนินการประชุมต่อจากการติดตามงานของท่าน รจท.สส. ที่ด่าเนินการประชุมเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้า       
เพ่ือเป็นการติดตามการด่าเนินงานตามแผนด่าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของกรมเจ้าท่า ซึ่งได้ก่าหนดให้ทุกส่านัก กอง ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือก่ากับติดตามการด่าเนินงานของ
ผู้บริหาร และบุคลากรในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
 ทั้งนี้ในส่วนของ พน. ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามแผนการด่าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รายงาน
ผลด่าเนินงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของกรมเจ้าท่าได้ทราบแล้ว ซึ่งการ
ประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือเน้นย้่าการด่าเนินงานของทุกกลุ่มฝ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
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ตรวจสอบได้ ซึ่งจะได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการเพ่ือจัดท่าเป็นรายงานน่าเสนอต่อกรมเจ้าท่าต่อไปรับทราบผล
การด่าเนินงานประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (เดือน ส.ค. 2560-ก.ค. 2561) ซึ่งถือเป็นการประชุมเพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละกลุ่ม ฝ่าย ได้รับมอบหมายตามแผนด่าเนินงานของ
สถาบันซึ่งระบุในปฏิทินการศึกษา ตลอดจนรับทราบผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ร่วมกัน ซึ่งรายงานการประชุมครั้งนี้จะได้น่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th ให้สอดคล้องตามกิจกรรม
แผนปฏิบัติงาน ITA ที่คณะกรรมการจัดท่ามาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าก่าหนดต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
     - ไม่มี -     

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ   
    3.1 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล 
(ฉบับภาษาไทย) และเห็นชอบประกาศเจตจ านงฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
           กรมเจ้าท่าโดยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้ลงนามประกาศเจตจ่านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล (ฉบับภาษาไทย) และเห็นชอบประกาศเจตจ่านงฯ (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 14/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เพ่ือเป็นการให้บุคลากรของศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับทราบประกาศ
เจตจ่านงดังกล่าว รวมถึงยึดถือเป็นนโบบายและแนวปฏิบัติส่าหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของ พน. 
ต่อไป จึงขอให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันลงนามรับทราบประกาศเจตจ่านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ณ จุดลงนามฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารอ่าพล   
ตียาภรณ์ จนถึงวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น  บัดนี้ หบท. ได้เวียนแจ้งทุกกลุ่ม ฝ่าย เพ่ือทราบและแจ้ง
แก่บุคลากรในสังกัดได้ทราบและด่าเนินการตามประกาศดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 
    3.2 แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ตามค่าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 32/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการให้ประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงานของหน่วยงาน  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
เจ้าท่าได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการดังกล่าว ซึ่งในส่วนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้เผยแพร่ค่าสั่ง
ดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของ พน. www.mmtc.ac.th แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในหัวข้อ ITA เพ่ือเป็นการสื่อสารภายใน
องค์กรให้บุคลากร ทุกกลุ่ม ฝ่าย ได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 

    3.3 กรมเจ้าท่าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 
28/2562  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
  ตามที่  อจท. ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 
28/2562  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความโปร่งใส
และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ นั้น ทั้งนี้บุคลากรของ พน. 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้ร่วมกันลงนามรับทราบประกาศ
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นโยบายดังกล่าวครบถ้วน และได้น่าเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ พน. www.mmtc.ac.th แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใน
หัวข้อ ITA 

 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     - ไม่มี -     
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 การก ากับดูแลบุคลากรในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต 
  สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมเจ้าท่า ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
กรมเจ้าท่า สื่อสาร ให้ความรู้ และก าชับติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ได้แก่ ละเว้นจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกรับผลประโยชน์ กระท าการใดๆ ให้เสื่อม
เสียแก่ภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร ตลอดจนต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ควบคุม กวดขันการปฏิบัติตน และการปฏิบัติราชการ และ
สื่อสารนโยบายไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 
ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป          ยังไม่ก่าหนด 

ประธานกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   13.30  น.                                 
 
 
 
ว่าที่ร้อยโท                           ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นที  ศรีมะกล่่า) 
 
 
 

   ผู้อนุมัติรายงานการประชุม 
           (นายศรัณย์  เกิดทรง) 
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ภาพถ่ายการประชุม 
คณะผู้บริหารเพื่อก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 


