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กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ
พัฒนา/ปรบัปรงุตามคู่มือตาม 
พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ 
และด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม
คู่มือการปฏบิตังิาน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 1
1. หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนต้องมีคู่มือตาม 
พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ ไว้ให้ประชาชน ณ ที่ท า
การหน่วยงานที่ประชาชนติดต่อ
2. หน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุน ต้องมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานแสดงไว้ ณ ที่ท าการหน่วยงาน
3. กรณีที่หน่วยงานใดด าเนินการแล้วให้ทบทวนและ
ตรวจสอบความเรียบร้อย ถกูต้องของขอ้มูลให้เป็น
ปัจจบุัน 
4. ลงประกาศคู่มือปฏิบัติงานไว้ในเว็บ ของหน่วยงาน
5. ทุกหน่วยงานด าเนินการภายใน 15 มีนาคม 2562

ทุกหน่วย ระดับส านัก/กอง หรือ
เทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน)

http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp        
http://www.mmtc.ac.th/TRI/610731-
MMTC-Training2561.pdf

พน. ไม่มีกระบวนการ
บริการประชาชนตามคู่มือ
อ านวยความสะดวกกรม
เจ้าท่า  แตม่ีการประกาศ
กระบวนการจัดการศึกษา
ในระบบบริการการศึกษา
 และประกาศฝึกอบรมให้
ประชาชนรับทราบบนเง็บ
ไซตข์อง พน.

ตารางแบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ .... 1 ......

ผู้รายงาน ชือ่.....ว่าที่ร้อยโท นท ี.......... สกุล ......ศรีมะกล่ า.......... ต าแหน่ง ......นักวิชาการศึกษาช านาญการ...... โทร. ....094-2105794......

หน่วยงาน .......ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า.................

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กลยทุธ์ที่ 1.1 ส่งเสรมิใหม้ีระบบหรอืกระบวนการเพ่ือตอ่ตา้นการทจุรติ

ผู้อัปโหลดข้อมูล ชือ่.....นายทรงคุณ .......... สกุล ......สาสนะ.......... ต าแหน่ง ....วิทยาจารยช์ านาญการพิเศษ...... โทร. ....0-2756-4971 ต่อ 829...



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้
ผู้บงัคับบญัชาระดบัส านัก/
กองหรอืเทยีบเทา่ ตดิตามผล
การด าเนินงาน ปญัหา/
อุปสรรคการด าเนินงาน  และ 
ใหค้วามรูห้รอืถ่ายทอดข้อมูล
ในการปอ้งกันการทจุรติและ
ประพฤตมิิชอบ พรอ้มทั้ง แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์
ตอ่บคุลากรและหน่วยงานใน
เรือ่งตา่งๆ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 2                                     1.
 จดัประชุมภายใน หน่วยงาน ระดับส านัก/กอง หรือ 
เทียบเท่า (เช่น   เร่ืองเกี่ยวกบัการประเมินผล , เร่ือง 
ความกา้วหน้าใน สายงาน/อาชีพ/  ต าแหน่ง , เร่ือง
สวัสดิการ/สิทธิ   ประโยชน์ของบุคลากร เป็นต้น) ไม่
น้อยกว่า 4 คร้ัง/ปี                                       - 
คร้ังที่ 1-2 ภายใน เดือน กมุภาพันธ์   2562       - 
คร้ังที่ 3-4 ภายใน เดือนสิงหาคม 2562           2.
 มีหลักฐานที่แสดง ถงึการจดัประชุม เช่น รายงาน
การประชุม , บันทึก  การประชุม , ภาพถา่ย , ลายมือ
 ชื่อผู้เขา้ร่วมประชุมประกอบการรายงานผลการ
ประชุม , ใบลงชื่อ ผู้มาประชุม เป็นต้น

ทุกหน่วย ระดับส านัก/กอง หรือ
เทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน)

                                   
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/m
edia_set?set=a.2197453946992224&type=
3                
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O11-
02.pdf       
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O12-
02.pdf

มีการจัดประชุมภายใน
หน่วยงานเพ่ือตดิตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันและ
แจ้งการปฏิบัตตินของ
ข้าราชการอยา่งโปร่งใส
ตา้นทุจริตและตรวจสอบ
ได ้จ านวน 2 ครั้ง  ไดแ้ก่ 
                               
    ครั้งที ่1 รายงานการ
ประชุมทบทวนโดยฝ่าย
บริหารระบบ 
ISO9001:2015 เมือ่
วนัที ่19 ต.ค. 61         
                               
    ครั้งที ่2  รายงานการ
ประชุมเพ่ือตดิตามแผน
ด าเนินงานปีงบประมาณ 
2562 (รอบ 6 เดอืน) 
เมือ่วนัที ่29 ม.ค. 62

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานความโปรง่ใสกรม
เจ้าทา่

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 3
ทุกหน่วยงาน (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน) เขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการจดัท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจา้ท่า หรือตามที่เกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการจดัท า
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจา้ท่า ก าหนด

ทุกหน่วย ระดับส านัก/กอง หรือ
เทียบเท่า (ยกเว้น
กลุ่มตรวจสอบภายใน)

https://www.md.go.th/central/md_ethic/

admin/images/upload/news/697-001.pdf



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมพัฒนาศูนยข์้อมูล
ข่าวสารกรมเจ้าทา่

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 4
1. มีขอ้มูลของกรมเจา้ท่า ที่ประชาชน   
    ควรทราบและเป็นขอ้มูลที่เป็น   
    ปัจจบุันที่ประกอบด้วย อยา่งน้อย  ดังนี้

โครงสร้างหน่วยงาน
ภารกจิกรมเจา้ท่า
ผู้บริหารกรมเจา้ท่า (ปัจจบุัน)
นโยบาย/แผนยทุธศาสตร์ (ปัจจบุัน)
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

     และการติดตาม/การประเมินผลประจ าปี
ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งต่างๆ
สถานที่ต้ัง สถานที่ติดต่อ

     ของศูนยข์อ้มูลขา่วสารกรมเจา้ท่า
ขอ้มูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กบับุคลากรกรมเจา้ท่า

2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า

1. ส านักงาน
    เลขานุการกรม 
    (ฝ่ายประชาสัมพันธ)์
2. ทุกหน่วย ระดับส านัก/  
    กอง หรือเทียบเท่า   
    (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบ  
    ภายใน)

http://www.mmtc.ac.th/2009/index.php

กิจกรรมที่ 5
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง/
การจัดหาพัสด ุประจ าปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 5
1. มีการจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง/   
    จดัหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือ   
    จดัจา้งและการบริหารพัสดุ 
    พ.ศ. 2560 และเป็นขอ้มูล
    ในปีปัจจบุัน (แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
2. แผนการจดัซ้ือจดัจา้งมีการลงนาม
    เห็นชอบโดยอธิบดีกรมเจา้ท่า 
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการภายใน 15 มีนาคม 2562

1. กองพัสดุ
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 6
การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
(ที่ผ่านมา) ในรอบ 12 เดอืน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 6
1. มีการประชุมวิเคราะห์สรุป
    ผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 
    (ที่ผ่านมา) รอบ 12 เดือน
2. มีการสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง  
    และปัญหา/อปุสรรคและ
    ขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 
3. มีหลักฐานการวิเคราะห์และ
    การสรุปผลและรายงานผลต่อ
    อธิบดีกรมเจา้ท่า 
4. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
5. ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
    15 มีนาคม 2562 

1. กองพัสดุ
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

กิจกรรมที่ 7
การประกาศข้อมูลข่าวสาร
ดา้นการจัดซ้ือจัดจ้างตอ่
สาธารณชน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 7
1. มีการประกาศขอ้มูลขา่วสาร
   ด้านการจดัซ้ือจดัจา้งลงในเว็บไซต์       
   กรมเจา้ท่า โดยเป็นขอ้มูลที่
   เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
   จดัหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือ
   จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
   2560 เช่น ประกาศเชิญชวน , 
   ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
   เป็นต้น
2. เป็นขอ้มูลภายในปีงบประมาณที่  
    เป็นปัจจบุัน
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า

1. กองพัสดุ
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 8
การสรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรอืจัดหาพัสดรุายเดอืน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 8
1. มีการสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
    หรือจดัหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ    
    สขร. 1 ตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือ
    จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
2. ขอ้มูลที่สรุปต้องเป็นขอ้มูล ในปีปัจจบุัน
3. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
4. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
ในแต่ละเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถดัไป

1. กองพัสดุ
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมมาตรการส่งเสรมิ
ความโปรง่ใสในการจัดซ้ือจัด
จ้าง

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 9
1. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม
   ความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
   จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
   หน่วยงาน เช่น การก าหนด
   ขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/
   เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริม 
   ความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง
    หรือการจดัหาพัสดุ
2. จดัท าเป็นมาตรการหรือ แนวทาง
    และน าเสนอต่ออธิบดีกรมเจา้ท่าลงนามประกาศ
3. น าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการภายใน เดือน 15 มีนาคม 2562

1. กองพัสดุ
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

กลยทุธ์ที่ 1.2 ส่งเสรมิใหม้ีการด าเนินการและตระหนักเหน็คุณค่าเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 10
การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดอืน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 10 
1. รายงานการการใช้จา่ยงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
จะต้องมีสรุปการใช้จา่ยงบประมาณของกรมเจา้ท่า ใน
รอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นขอ้มูล  ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. รายงานฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน 
เมษายน 2562 

1. กองคลัง 
    (ฝ่ายบัญชีและ
    งบประมาณ)
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

กิจกรรมที่ 11
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี(รอบ 12
 เดอืน ของปงีบประมาณที่
ผ่านมา)

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 11
1. รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ
   ประจ าปี จะต้องมีสรุปการใช้จา่ย
   งบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 
   12 เดือน และจะต้องเป็นขอ้มูล
   ของปีที่ผ่านมา (ปี 2561)
2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561

1. กองคลัง 
    (ฝ่ายบัญชีและ 
    งบประมาณ)
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 12
กิจกรรมจัดท าแนวทางการ
ปฏบิตัิ/คู่มือดา้นการ เบกิ - 
จ่าย เงินราชการในการไป
ราชการ การจัดประชุม/
สัมมนาการผลักใช้/คืนเงิน
ราชการ พรอ้มตวัอยา่ง
เอกสารที่เก่ียวข้อง

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 12
1. มีการจดัท าแนวทางการปฏิบัติ
    หรือ คู่มือในการเบิก -จา่ยเงิน 
    การขอยมืเงินไปราชการ/
    จดัประชุมหรือสัมมนา ต่างๆ 
    ซ่ึงเป็นแนวทางที่เจา้หน้าเขา้ใจและ  
    ปฏิบัติได้โดยประกอบไปด้วยขอ้มูล  เช่น 

ขั้นตอนการขอเบิก/ขอยมืเงินของราชการ
ขั้นตอนการผลักใช้/คืนเงินราชการ 
รายการเอกสารที่ใช้ในการขอเบิก/

     ขอยมืเงินของราชการ และ
     เอกสารที่ใช้ในการผลักใช้/คืนเงินของราชการ 

1. กองคลัง
    (ฝ่ายการเงิน)
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

ตัวอยา่งการรูปแบบเอกสาร
ตัวอยา่งการประมาณการ

     ค่าใช้จา่ย และการค านวณค่าใช้จา่ยในเบือ้งต้น
หน่วยงานหรือเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิก -  

จา่ย และผลักใช้/คืนเงิน และหมายเลขโทรศัพท์        
 ติดต่อ สอบถาม
2. ด าเนินการร่างคู่มือฯ แล้วเสร็จ ภายใน 15 มีนาคม
 2562
3. น าเสนอคู่มือฯ ต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า  และลง
ประกาศทางเว็บไซต์กรมเจา้ท่า พร้อมทั้งแจง้ ทุก
หน่วยงานรับทราบและถอืปฏิบัติภายในเดือน       
กนัยายน 2562



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 13
กิจกรรมการจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 13
1. จดัท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
    ประจ าปี จะต้องมีรายละเอยีด
    เกี่ยวกบัเงินงบประมาณที่   
    หน่วยงานจะมีการใช้จา่ย และ   
    จะต้องเป็นขอ้มูลของปีงบประมาณ ปัจจบุัน
2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
3. น าลงประกาศทางเว็บไซต์กรมเจา้ท่า

1. กองคลัง
2. ส านักแผนงาน
3. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี
    สารสนเทศ)

กิจกรรมที่ 14
กิจกรรมการทบทวน/จัดท า
กรอบแนวทางการใหป้ระชาชน
 ผู้รบับรกิารหรอืผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียเข้ามามีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงาน  ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 14
1. กรอบแนวทางฯ ต้องประกอบด้วยดังนี้

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     ต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ/ผู้มา
     ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
     ให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
     เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
     หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
     มากยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ของ
     หน่วยงาน หรือกล่องขอ้ความ
     หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

1. ทุกหน่วยงานที่มี
    การติดต่อกบัประชาชน
    หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    : ด าเนินการตามกรอบ
    แนวทางฯ ที่ก าหนด
2. ส านักงาน
    เลขานุการกรม 
    (ฝ่ายการเจา้หน้าที่) 
    : จดัท ากรอบแนวทางฯ 
    และสรุปผลการ  
    ด าเนินการ

https://www.messenger.com/t/Thai
MMTCFan                                
http://www.mmtc.ac.th/2009/phpb
b3/viewforum.php?f=3      
https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=2227053277365624&set=
a.132738890130417&type=3&theat
er

กลยทุธ์ที่ 1.3  ส่งเสรมิการสรา้งสังคมการมีส่วนรว่มเพ่ือตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ มีการเปิดโอกาสให้เกดิ
     การมีส่วนร่วมที่ต้องเป็น
     การด าเนินการหรือกจิกรรม
     ที่แสดงถงึการเปิดโอกาส ให้ผู้มี
     ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
     ในการด าเนินงานตามภารกจิ
     ของหน่วยงาน เช่น 

ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น

มีการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตาม    
     กรอบแนวทางฯ (ปีงบประมาณปัจจบุัน)

เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
2. ด าเนินการจดัท ากรอบแนวทางฯ 
    ภายในเดือน มกราคม 2562 

http://www.mmtc.ac.th/2009/phpBB3/vie

wtopic.php?t=1294

โครงการที่ 15
โครงการสัปดาหคุ์ณธรรม 
จรยิธรรม ปทีี่ 7 (พ.ศ. 2562) 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 15
1. จดัโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 7
2. ด าเนินการภายในเดือน พฤษภาคม 2562

ส านักงานเลขานุการกรม
(กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)

กลยทุธ์ที่ 1.4  ส่งเสรมิ สนับสนุน บรูณาการการตอ่ตา้นการทจุรติหรอืการกล่อมเกลาจิตใจหรอืประยกุตใ์ช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปน็เครือ่งมือ
ในการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โครงการที่ 16
โครงการอบรมฉัน คือ...
ข้าราชการที่ด ี(ส าหรบัข้าราช 
การบรรจุใหม่ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงคมนาคม)

ตัวชี้วัดโครงการที่ 16
มีการจดัส่งขา้ราชการบรรจใุหม่เขา้รับการอบรม
ตามที่กระทรวงฯ ก าหนดในแต่ละรอบการจดั
โครงการฯ

ส านักงานเลขานุการกรม
(กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)

โครงการที่ 17
โครงการคนตน้แบบและ
หน่วยงานตน้แบบกรมเจ้าทา่

ตัวชี้วัดโครงการที่ 17
จดัโครงการปีงบประมาณละ 1 คร้ัง ต้ังแต่เดือน 
มกราคม ถงึ เดือน สิงหาคม 2562 

ส านักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายการเจา้หน้าที่)

กิจกรรมที่ 18
กิจกรรมประเมินจรยิธรรมของ
ผู้บงัคับบญัชาในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ รองอธิบด ีและ
อธิบดี

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 18
ด าเนินการประเมินจริยธรรม
ของผู้บังคับบัญชา ในต าแหน่งผู้อ านวยการ รองอธิบดี
 และอธิบดี ปีงบประมาณ  ละ 1 คร้ังภายในเดือน
สิงหาคม 2562

ส านักแผนงาน

กิจกรรมที่ 19
กิจกรรมส่งเสรมิวิถีการด าเนิน
ชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วดักจิกรรมที่ 19
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมวถิี
    การด าเนินชีวติตามหลักปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพยีง 
2. ด าเนินการ ปงีบประมาณ 
    ละ 1 คร้ัง ภายในเดือนสิงหาคม 2562

ส านักงานเลขานุการกรม
(กลุ่มงานพฒันาบคุคล)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 20
กิจกรรมการศึกษาดงูานศาล
อาญาทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบกลาง

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 20
1. ด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริม 
    การให้ความรู้ อบรมหรือ
    การจดักจิกรรมที่เกี่ยวกบั
    การด าเนินการทางกระบวนการ
    ยติุธรรมกบัขา้ราชการ
    หรือเจา้หน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
    โดยมิชอบ 
2. จดักจิกรรมปีงบประมาณละ 1 คร้ัง

ส านักงานเลขานุการกรม
(กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)

กิจกรรมที่ 21
กิจกรรมเยี่ยมชมทณัฑสถาน 
กรมราชทณัฑ์ (เรอืนจ าบาง
ขวาง)

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 21
1. ด าเนินการจดักจิกรรมการส่งเสริม   
    การสร้างความตระหนักให้กบั
    เจา้หน้าที่กรมเจา้ท่า ไม่กระท า
    การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ 
2. จดักจิกรรมปีงบประมาณละ 1 คร้ัง

ส านักงานเลขานุการกรม
(กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 22
ประกาศเจตจ านงในการ
บรหิารงานดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจรติ โปรง่ใสของกรมเจ้าทา่

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 22
1. มีประกาศเจตจ านงสุจริตของ
    ผู้บริหารที่เป็นการแสดง   
    เจตนารมณ์หรือค ามัน่ของ
    ผู้บริหารสูงสุด (อธิบดีกรมเจา้ท่า)   
    คนปัจจบุันว่าจะปฏิบัติหน้าที่
    และบริหารหน่วยงานอยา่ง
    ซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใสและ
    เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

1. ส านักงานเลขานุการกรม
    (ฝ่ายการเจา้หน้าที่)
    : ด าเนินการจดัท า
    ร่างประกาศเจตจ านงฯ
    เสนออธิบดีกรมเจา้ท่า
    เพื่อลงนามประกาศ
2. ทุกหน่วยงาน : ด าเนินการตาม
แนวทางของประกาศเจตจ านงฯ 

http://www.mmtc.ac.th/ADM/620121-

AnnounceMD-GoodGovernance.pdf

2. ผู้บริหารระดับรองอธิบดี 
    ผู้อ านวยการส านัก/กอง/
    ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว/ีผู้อ านวยการ  
    ส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที่  1 - 7 /  
    หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/  
    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/
    ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ
    พนักงานราชการในสังกดั
    กรมเจา้ท่า ลงนามรับทราบ
    เพื่อแสดงเจตนาร่วมกนั
    ตามเจตจ านงที่อธิบดีกรมเจา้ท่า
    ประกาศไว้ 
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการประกาศเจตจ านงฯ 
ภายในเดอืนมกราคม 2562

กลยทุธ์ที่ 2.1  ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหท้กุหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการปอ้งกันและตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงในการบริหารงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต

* เน่ืองจากการโพสลาย
เซ็นลงบนสือ่โซเชียล
มีเดยีทีเ่ป็นสาธารณะอาจ
ส่งผลกระทบตอ่เจ้าของ
ลายเซ็น หรือผู้ไม่ประสงค์
ดอีาจน าลายเซ็นไป
กระท าผิดทางละเมิดอ่ืนๆ
 พน. จึงเห็นควรไม่        
  โพสลายเซ็นรับทราบ
เจตจ านงลงบนเวบ็ไซต ์
อยา่งไรก็ดทีาง พน. ได้
รายงานเป็นบันทึก
ข้อความ พน. ที ่คค 
0308.5/มศ.49 ลงวนัที่
 14  กุมภาพันธ ์ 2562 
 แจ้งผลการลงนามไปยงั 
สลก.กจ. เพ่ือทราบแล้ว



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 23
กิจกรรมประกาศนโยบายการ
บรหิารงานดา้นทรพัยากร
บคุคลของกรมเจ้าทา่เพ่ือใหเ้กิด
ความโปรง่ใสสอดคล้องกับ
การขับเคลือ่นภารกิจของ
หน่วยงานและทศิทางการ
ปฏริปูประเทศ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 23
1. จดัท าประกาศกรมเจา้ท่า เพื่อเป็น
    นโยบายการบริหารทรัพยากร   
    บุคคลจะต้องเป็นนโยบายหรือ   
    ทิศทางของกรมเจา้ท่าเกี่ยวกบั
    การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี   
    ความโปร่งใส สอดคล้องกบัการ  
    ขบัเคล่ือนภารกจิของหน่วยงาน  
    และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
    โดยมีรายละเอยีดอยา่งน้อย ดังนี้

มีทิศทางหรือแนวทางการบริการทรัพยากร
บุคคล  ของกรมเจา้ท่า
   

1. ส านักงานเลขานุการกรม :   
    ด าเนินการจดัท าร่าง
    นโยบายน าเสนออธิบดี
     กรมเจา้ท่าลงนาม
2. ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
    ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว/ี  
    ผู้อ านวยการส านักงาน  
    เจา้ท่าภูมิภาคที่ 1 - 7   
   /หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ  
    ภายใน/หัวหน้ากลุ่ม              
   พัฒนาระบบบริหาร 
    และหัวหน้าฝ่ายการ

http://www.mmtc.ac.th/ADM/620222-

AnnounceMD-

HumanResourceManagementPolicy.pdf

กลยทุธ์ที่ 3.1 ส่งเสรมิ สนับสนุน การบรหิารทรพัยากรบคุคลใหเ้กิดความโปรง่ใสและสอดคล้องกับการขับเคลือ่นภารกิจของหน่วยงานและทศิทางการปฏริปูประเทศ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ วิธีการด าเนินการ/ที่จะบริหาร
         บุคคลโดยมีการด าเนินการ
         ตามนโยบายการบริหาร
         ทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย
         การบริหารทรัพยากรบุคคล
         ของหน่วยงานในด้านต่างๆ   
         ตามที่กรมเจา้ท่ามี เช่น

การวางแผนก าลังคน/การ
         เตรียมอตัราก าลังทดแทน
         เพื่อรองรับการเกษียณอายรุาชการ 

การสรรหาคนดีคนเกง่
          เพื่อปฏิบัติงานตามภารกจิของหน่วยงาน

    เจา้หน้าที่ ลงนาม  
    รับทราบนโยบาย

   

การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร 
         การสร้างทางความกา้วหน้า
         ในสายอาชีพ การสับเปล่ียน
         หมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบรรจแุละแต่งต้ัง บุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ    

            บุคลากร ในหน่วยงาน เป็นต้น



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ การสรุปและรายงานผล
     การด าเนินการต่ออธบิดีกรมเจ้าทา่ 
     เปน็ต้น
2. ลงนามประกาศโดยอธบิดีกรมเจ้าทา่
3. เผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์ฝ่าย
    การเจ้าหน้าที่ และกรมเจ้าทา่
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 
2562

กิจกรรมที่ 24
กิจกรรมจัดท ามาตรการ
ปอ้งกันการรบัสินบน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 24
1. มีการจดัท ามาตรการป้องกนั  
    การรับสินบนจะต้องเป็นแนว
    ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 

การก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยว 

     ขอ้งกบัการป้องกนัการรับสินบน
2. น าเสนอการจดัท า มาตรการฯ 
    ดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า เพื่อลงนามประกาศ
3. น าลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

1. ส านักงาน
    เลขานุการกรม
    (ฝ่ายการเจา้หน้าที่)
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลย ี 
    สารสนเทศ)

กิจกรรมที่ 25
กิจกรรมการรายงานผลการ
บรหิารและพัฒนาทรพัยากร
บคุคลประจ าปขีองปถัีดไป

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 25
1. รายงานผลการบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคลประจ าปี      
    มีสรุปการบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
    ในรอบ 12 เดือนและจะต้องเป็น
   ขอ้มูลของปีที่ผ่านมา (ปี 2561)

1. ส านักงาน
    เลขานุการกรม
    (ฝ่ายการเจ้าหน้าที)่
2. ส านักแผนงาน
    (กลุ่มเทคโนโลยี  
    สารสนเทศ)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจกิายน 
2561

กิจกรรมที่ 26
กิจกรรมการเสรมิ สรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กร
มีทศันคตทิี่ดตีอ่องค์กรในการ
ปฏบิตังิานอยา่งซ่ือสัตยส์ุจรติ 
เสียสละตอ่ส่วนรวม 

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 26
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
    กจิกรรมที่แสดงถงึการเสริมสร้าง
    วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าที่ของ
    หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม ในการ
    ปฏิบัติงานอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต และ
    จะต้องเป็นขอ้มูลภายในปีที่งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
    ไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ 
เช่น

การเขา้ร่วมประชุม/อบรม/  
     สัมมนาเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวกบั
     การด าเนินงานด้านการป้องกนั
     และปราบปรามการทุจริตและ
     ประพฤติมิชอบของกรมเจา้ท่า

ทุกหน่วย ระดับส านัก/กอง หรือ
เทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน)

 
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2445012812236335&ty
pe=3                                                 
                 
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2292625787475039&ty
pe=3                                               
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2278390345565250&ty
pe=3

1. พน. ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 6 คน  
เมือ่วนัที่28 ก.พ. 62 ณ 
ห้องประชุมป่าสัก อาคาร
 6 ชัน้ 3  กรมเจ้าท่า     
                               
 2. พน. จัดกิจกรรมธรรม
สวนะครั้งที ่1 เมือ่วนัที ่
20 ก.พ. 62 ในหัวข้อ 
“ความซ่ือสัตยส์ุจริต” ณ
 ห้องประชุมน้ัน 4 อาคาร
อ าพล ตยีาภรณ ์ศูนยฝึ์ก
พาณชิยน์าว ี บุคลากร
และนักเรียนเดนิเรือ
พาณชิยเ์ข้าร่วม            
                  3.  
บุคลากร พน. เข้าร่วม
กิจกรรมวนัตอ่ตา้น
คอรัปชัน่สากล เมือ่วนัที ่
7 ธนัวาคม 61 จัดโดย 
ปปช. จังหวดั
สมุทรปราการ ณ    
ศาลาประชาคมจังหวดั
สมุทรปราการ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ การเขา้ร่วมกจิกรรม/โครงการหรือ
     ที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมคุณธรรม   
     จริยธรรม หรือวัฒนธรรม ศาสนา
     หรือการเขา้ร่วมกจิกรรมจติอาสา/บ าเพ็ญ
ประโยชน์/ เสียสละต่อส่วนรวม ต่างๆ 
2. มีการรายงานผลการจดักจิกรรม 
    อบรม สัมมนา หรือการเขา้ร่วม
    ตามรอบระยะเวลาของแผน
    ปฏิบัติการป้องกนัและปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจา้ท่า        
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
    หลักฐานการจดักจิกรรมหรือการเขา้ร่วม ดังนี ้เช่น 

เอกสารการอนุมัติจดักจิกรรม/  โครงการ
รายชื่อ/ภาพถา่ย
เอกสาร/หลักฐานการรับรองจากผู้บังคับบัญชา

3. น าขอ้มูลลงในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

 
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2445012812236335&ty
pe=3                                                 
                 
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2292625787475039&ty
pe=3                                               
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/
media_set?set=a.2278390345565250&ty
pe=3

1. พน. ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 6 คน  
เมือ่วนัที่28 ก.พ. 62 ณ 
ห้องประชุมป่าสัก อาคาร
 6 ชัน้ 3  กรมเจ้าท่า     
                               
 2. พน. จัดกิจกรรมธรรม
สวนะครั้งที ่1 เมือ่วนัที ่
20 ก.พ. 62 ในหัวข้อ 
“ความซ่ือสัตยส์ุจริต” ณ
 ห้องประชุมน้ัน 4 อาคาร
อ าพล ตยีาภรณ ์ศูนยฝึ์ก
พาณชิยน์าว ี บุคลากร
และนักเรียนเดนิเรือ
พาณชิยเ์ข้าร่วม            
                  3.  
บุคลากร พน. เข้าร่วม
กิจกรรมวนัตอ่ตา้น
คอรัปชัน่สากล เมือ่วนัที ่
7 ธนัวาคม 61 จัดโดย 
ปปช. จังหวดั
สมุทรปราการ ณ    
ศาลาประชาคมจังหวดั
สมุทรปราการ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 27
กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิตัิ
การปอ้งกันและปราบปราม
การทจุรติและประพฤตมิิชอบ
ของกรมเจ้าทา่

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 27
1. ด าเนินการจดัท า/ ทบทวนร่างแผน 
    ปฏิบัติการป้องกนัและปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ทุกปีงบประมาณ)
2. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ 
    เพื่อให้อธิบดีกรมเจา้ท่าลงนามประกาศใช้
3. น าลงประกาศในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการจดัท า/ทบทวน     
    แผนปฏิบัติการฯ ภายในเดือน 
    พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
5. มีการรายงานผลการก ากบัติดตาม
    การด าเนินการป้องกนัการทุจริต 
    รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ
   2562 ภายในเดือน พฤษภาคม  2562

1. คณะกรรมการจดัท ามาตรฐาน
    ความโปร่งใส กรมเจา้ท่า :       
   พิจารณา
    ยกร่างและเห็นชอบ
    ให้มีแผนปฏิบัติการฯ
2. ทุกหน่วยงาน :  ด าเนินการตาม 
    แผนปฏิบัติการฯ 
3. ส านักแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลย ี 
    สารสนเทศ) : เผยแพร่ 
    แผนปฏิบัติการฯ ทาง
    เว็บไซต์กรมเจา้ท่า 

อยู่ระหวา่งรอก าหนดการประชุมเพ่ือเข้าร่วม
ครั้งตอ่ไป

กลยทุธ์ที่ 3.2  ส่งเสรมิการมีแผนการด าเนินการเพ่ือส่งเสรมิการด าเนินงานในการปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ

กลยทุธ์ที่ 4.1 ส่งเสรมิใหม้ีการน าระบบหรอืกลไกในการตรวจสอบหรอืปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบหรือกลไกเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุก



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โครงการที่ 28
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment
  : ITA) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 28
1. เขา้ร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
    และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
    ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่
    ส านักงาน ป.ป.ช.หรือส านักงาน 
    ป.ป.ท. ก าหนด ปีงบประมาณ ละ 1 คร้ัง
2. มีผลคะแนนการประเมินฯITA 
    ของกรมเจา้ท่าไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  88

1. ส านักงานเลขานุการกรม 
    (ฝ่ายการเจ้าหน้าที)่ 
2. คณะกรรมการจัดท า   
    มาตรฐานความโปร่งใส   
    กรมเจ้าทา่ 

โครงการที่ 29
โครงการเตรยีมความพรอ้ม
ศูนยร์าชการสะดวก กรมเจ้าทา่
 (ภมูิภาค)

ตัวชี้วัดโครงการที่ 29
1. ส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที่ 2    
    คัดเลือกส านักงานเจา้ท่าภูมิภาค  
    สาขาในสังกดัที่มีความเหมาะสม
2. ด าเนินการอบรม/ให้ความรู้การด าเนินงานของ
    ศูนยร์าชการสะดวก
3. ศูนยร์าชการสะดวกกรมเจา้ท่า
    ภูมิภาคด าเนินการให้บริการประชาชนตาม          
     มาตรฐานและเกณฑ์ของการเป็น
    ศูนยร์าชการสะดวก (ท าแผน
    ปรับปรุงรองรับมาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก)
4. ตรวจ/ติดตามผลการด าเนินงาน
    ศูนยร์าชการสะดวกกรมเจา้ท่า  
5. ศูนยร์าชการสะดวกกรมเจา้ท่า
    ภูมิภาค รายงานผลการด าเนินการ
   ต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า ผ่านส านักงาน  
   เลขานุการกรม ภายในเดือน พฤษภาคม 2562

1. ส านักงานเลขานุการกรม        
      (ศูนยร์าชการ
    สะดวกกรมเจา้ท่า)
    : ด าเนินการในเร่ือง
    หลักเกณฑ์การประเมิน  
    และประสานการเขา้ร่วมเป็น
    ศูนยร์าชการ สะดวก
    ตามที่รัฐบาลก าหนด
2. ส านักงานเจา้ท่า
    ภูมิภาคที่ 2 ด าเนินการจดัต้ัง   
      ศูนยร์าชการสะดวก 
    : ด าเนินการพัฒนา    
    ศูนยร์าชการสะดวก 
    กรมเจา้ท่าภูมิภาค
    ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 30
กิจกรรมส่งประกวดศูนย์
ราชการสะดวกกรมเจ้าทา่ 
ตามแนวทางที่รฐับาลก าหนด

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 30
ด าเนินการจดัส่งศูนยร์าชการสะดวกกรมเจา้ท่า เขา้
รับการพิจารณารางวัลศูนยร์าชการสะดวก ตาม
แนวทางที่รัฐบาลก าหนด

ส านักงานเลขานุการกรม

กิจกรรมที่ 31
กิจกรรมการวิเคราะหค์วาม
เสีย่ง และการประเมินความ
เสีย่งการทจุรติประจาป ี2562

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 31
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริต
    ประจ าปี จะต้องเป็นผลการ
    ประเมินความเส่ียงและการบริหาร
    จดัการความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจ          
    กอ่ให้เกดิการทุจริต หรือการขดักนัระหว่าง
   ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
   ของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
   ขอ้มูลของปีที่ประเมิน
2. มีการสรุปผลการวิเคราะห์และ
    การประเมินความเส่ียงทุจริต  
    ดังกล่าว และน าเสนอต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า
3. น าผลการประเมินความเส่ียง
    การทุจริตลงเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

คณะกรรมการจดัท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมเจา้ท่า : 
ด าเนินการ วิเคราะห์
และประเมินความเส่ียงการทุจริต 
และสรุปผลการประเมินความเส่ียง
การทุจริต



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 32
กิจกรรมการด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสีย่งการทจุรติ 
(มาตรการบรหิารจัดการความ
เสีย่งการทจุรติของกรมเจ้าทา่)

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 32
1. ด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียง
    การทุจริตจะต้องเป็นการ
    ด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถงึ
    การด าเนินการตามแนวทาง
    การบริหาร จดัการความเส่ียง
    ของการด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกดิ
    การทุจริตหรือการขดักนัระหว่าง
    ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของ
    หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2562 โดยการจดัท า
    มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง
    การทุจริตขงิกรมเจา้ท่า 
2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า ลงนาม
3. ประกาศลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

ส านักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายการ
เจา้หน้าที่)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 33
กิจกรรมจัดท ามาตรการ
ปอ้งกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 33
1. มีการจดัท ามาตรการป้องกนั
    การขดักนัระหว่างผลประโยชน์
    ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
    จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของกรมเจา้ท่า เช่น 

การก าหนดขั้นตอนวิธีการ 
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบั

     การป้องกนัการขดักนัระหว่าง
     ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม

อธิบดีกรมเจา้ท่าลงนามประกาศ
2. น าลงประกาศใน เว็บไซต์กรมเจา้ท่า
3. ภายใน เดือนมกราคม 2562 

ส านักงานเลขานุการกรม (ฝ่าย
การเจ้าหน้าที)่

กิจกรรมที่ 34
กิจกรรมการจัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 34
1. มีการจดัท ามาตรการตรวจสอบ
    การใช้ดุลพินิจจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น 

การก าหนดขั้นตอนวิธีการ 
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

น าเสนออธิบดีกรมเจา้ท่า เพื่อลงนาม
2. น าประกาศลงเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
3. ภายในเดือนมกราคม 2562 

ส านักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายการ
เจา้หน้าที่)



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 35
กิจกรรมจัดท าและทบทวน
มาตรการการเผยแพรข่้อมูล
ตอ่สาธารณะ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 35
1. จดัท า/ทบทวนมาตรการเผยแพร่   
    ขอ้มูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนว  
    ปฏิบัติของกรมเจา้ท่า เช่น

การก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ส่วนงาน/เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวขอ้งกบั   

     การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ
น าเสนอการจดัท ามาตรการ

     ต่ออธิบดีกรมเจา้ท่า เพื่อลงนามประกาศ
2. น าเผยแพร่ขอ้มูลทางเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
3. ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2562

ส านักงานเลขานุการกรม
(ฝ่ายประชาสัมพันธ)์

ยทุธศาสตร์ที่ 5 ปฏริูปกลไกและระบบการท างานเพ่ือปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยทุธ์ที่ 5.1 ส่งเสรมิการพัฒนา ปรบัปรงุ มาตรฐานการใหบ้รกิารเพ่ือการบรกิารที่ดตีอ่ประชาชนและลดเรือ่งรอ้งเรยีน



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 36
กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
การใหบ้รกิารประชาชน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 36
1. จะต้องมีเนือ้หาเกี่ยวกบั   
    รายละเอยีดการให้บริการตาม
    ภารกจิของหน่วยงาน ที่ผู้มา
    รับบริการจะต้องรับทราบ 
    (ส าหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการ
    เป็นจ านวนมากอาจเผยแพร่
    เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ
    ที่มีความส าคัญต่อภารกจิของหน่วยงานกไ็ด้)
2. มีการน าเนือ้หาของขั้นตอน 
    รายละเอยีดการให้บริการ
   ประชาชนประกาศลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน มาตรฐานการให้บริการ  
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O14-01.pdf  
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O14-02.pdf       
     ประกาศฝึกอบรม
http://www.mmtc.ac.th/TRI/610731-MMTC-Train
ing2561.pdf                                                 
   ข้อมูลบริการนักเรียนจากระบบบริการการศึกษา
http://regist.mmtc.ac.th/home.asp           
ปฏิทินการศึกษา   
http://www.mmtc.ac.th/resources/MMTC-
AcademicCalendar-2561.pdf

กิจกรรมที่ 37
กิจกรรมสรปุผลข้อมูลเชิงสถิติ
การใหบ้รกิารประชาชน

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 37
1. จดัท าขอ้มูลเชิงสถติิการให้บริการ 
จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับบริการตามภารกจิของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นขอ้มูล ในปีงบประมาณ 
2562 ดังนี้

จ านวนผู้มารับบริการจากหน่วยงาน ตามประเภท
     การให้บริการของหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
     จากการให้บริการ

ปัญหา/อปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 
สรุปผลและรายงานผลตามรอบ  

     ระยะเวลาการรายงานผล
     การด าเนินการตามที่แผนปฏิบัติการฯ ก าหนด

1. ส านักแผนงาน 
2. ส านักงานเลขานุการกรม
3. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O15-
01.pdf    
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O15-
02.pdf    
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O16.p
df



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 2. เผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
3. ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   3.1 คร้ังที่ 1 ภายใน 15 เมษายน  2562 
3.2 คร้ังที่ 2 ภายใน 15 กนัยายน  2562 

กิจกรรมที่ 38
กิจกรรมการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารที่มีตอ่
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าทา่ 

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 38
1. มีรายงานผลการส ารวจความพึง   
    พอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจา้หน้าที่กรมเจา้ท่า  
    และสรุปผลที่ได้จากการส ารวจ
    ความพึงพอใจการให้บริการ
    ตามภารกจิของหน่วยงาน และ
    จะต้องเป็นขอ้มูล ปีงบประมาณ  2562 
2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจา้ท่าทราบ
3. ด าเนินการส ารวจทั้งส่วนกลางและ
    ภูมิภาค ภายในเดือน สิงหาคม 2562
4. น าเผยแพร่ขอ้มูลรายงานผล
    ความพึงพอใจในการให้บริการ
    ในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า

ส านักแผนงาน 
(กลุ่มสถติิวิเคราะห์ ,   
กลุ่มเทคโนโลย ี 
สารสนเทศ)

กลยทุธ์ที่ 5.2 ส่งเสรมิการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานเพ่ือปอ้งกันและแก้ไขการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 39
กิจกรรมการใหบ้รกิารใน
รปูแบบ E – Service

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 39
1. E – Service จะต้องเป็นส่วน
    ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
    ขอรับบริการตามภารกจิของ
    หน่วยงานในรูปแบบออนไลน์
    ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    (กรมเจา้ท่ามีการด าเนินการ  
    ช าระค่าธรรมเนียมของกรมเจา้ท่า    
    ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วีส ได้แก ่

1. ส านักมาตรฐานเรือ
2. กองก ากบัการพาณิชยนาวี  
3. กองมาตรฐานคนประจ าเรือ 
4. ส านักความปลอดภัย   
    และส่ิงแวดล้อมทางน้ า           
 5 . ส านักน าร่อง 
6. ส านักมาตรฐานทะเบียนเรือ 
7. กองคลัง

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า
ค่าบริการค่าจา้งน าร่อง
ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้ท างาน

        ในเรือประมงตามมาตรา 285
ค่าธรรมเนียมต่ออายใุบอนุญาตใช้เรือ
ค่าธรรมเนียมใบส าคัญรับรอง

        การตรวจเรือเพื่อต่ออายใุบอนุญาตใช้เรือ

โดยประกาศใช้ เมือ่วันที่ 24   สิงหาคม 2561 ซ่ึง
สามารถพิมพ์  ทางระบบ Internet ในเว็บไซต์    กรม
เจา้ท่า ได้ ทาง www.md.go.th   และไปช าระเงินได้
ทันที ฯลฯ)
2. ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการ/ความคืบหน้า 
    ตามรอบระยะเวลาการรายงาน
    ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 40
กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานและเว็บไซตก์รมเจ้า
ทา่เพ่ือส่งเสรมิการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 40
เว็บไซต์หน่วยงานและกรมเจา้ท่าต้องประกอบด้วย
ขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรอยา่งน้อย ดังนี้

โครงสร้างหน่วยงานรายละเอยีดการแบ่งส่วนงาน
     ภายในของหน่วยงาน

ขอ้มูลผู้บริหารอยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วย ดังนี้
ชื่อ–นามสกลุ และต าแหน่งของผู้บริหาร

           และรองผู้บริหารสูงสุด

1. ส านักแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลย ี 
    สารสนเทศ)    
    ด าเนินการทางระบบ  
    ของเว็บไซต์และให้  
    ความรู้กบัเจา้หน้าที่
    ที่ท าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์  
    ของแต่ละหน่วยงาน/สาขา      
      และท าหน้าที่  
    วิทยากรให้ความรู้

http://www.mmtc.ac.th/                       
https://www.facebook.com/ThaiMMTC    
  https://twitter.com/thaimmtc              
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในหน้า ITA 
http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=
aboutus&file=ITA62     ล ำดับ O1-O5

อ านาจหน้าที่ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกบั   
     อ านาจหน้าที่หรือภารกจิของ   
     หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด

แผนการขบัเคล่ือนหน่วยงาน อยา่งน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกจิของ

ขอ้มูลการติดต่อหน่วยงานอยา่งน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ไปรษณีย ์
อเิล็กทรอนิกส์(E–Mail)
แผนที่ต้ังหน่วยงาน 

2. ส านักงานเลขานุการกรม
    จดักจิกรรมให้ความรู้  
    แกเ่จา้หน้าที่ดูแลเว็บไซต์
3. ทุกหน่วยงานจดัเจา้หน้าที่ใน    
      การด าเนินงานด้านเว็บไซต์   
 ของหน่วยงาน/สาขา



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
พระราชบัญญัติ     
พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง 
ขอ้บัญญัติ/ประกาศ 

          ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
ขา่วประชาสัมพันธ์ จะต้องมี   

     ขา่วสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการ   
     ด าเนินงานตามภารกจิของ   
     หน่วยงานอยา่งต่อเนือ่ง โดย  
     จะต้องเป็นขอ้มูลภายใน ปีงบประมาณ 2562 



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ การเชื่อมโยงขอ้มูลและการปฏิสัมพันธ์ขอ้มูล ดังนี ้
Q&A จะต้องเป็นส่วนที่   

          ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ   
          สอบถามขอ้มูลหรือขอ้กงัวล   
          สงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น 
          กล่องขอ้ความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น

Social Network จะต้องเป็น
     ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือขา่ย  
     สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 

Facebook 
Twitter 
Line 

เป็นต้น 
- ด าเนินการ ภายใน 15 มีนาคม  2562 



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กิจกรรมที่ 41
กิจกรรมจัดท ามาตรการจัดการ
เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 41
1. มีการก าหนดมาตรการจดัการเร่ือง  
    ร้องเรียนการทุจริตจะต้องเป็นแนว  
    ปฏิบัติของหน่วยงาน โดย   
    หน่วยงานระดับส านัก/กอง หรือ  
    เทียบเท่า จดัท าค าส่ังของ  
    หน่วยงาน แต่งต้ังเจา้หน้าที่ด าเนินการเร่ืองการรับ 
       เร่ือง ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ดังนี ้

ก าหนดขั้นตอนวิธีการการรับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริต

ก าหนดส่วนงาน/เจา้หน้าที่ 
     ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

ก าหนดช่องทางแจง้เร่ือง
     ร้องเรียนการทุจริต ที่ผู้รับบริการ/   
     ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     สามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ

1. ส านักงานเลขานุการกรม : 
จดัท า ร่างมาตรการฯ
2. ทุกหน่วยงานระดับ   
ส านัก/กอง หรือเทียบเท่า           
 (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)    :
 จดัท าค าส่ังของหน่วยงาน          
  แต่งต้ังเจา้หน้าที่ด าเนินการ       
  เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
และด าเนินการตามมาตรการฯ 

มอบหมายผู้รับข้อร้องเรียน 
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O30.pdf   
                                                  
ก าหนดให้บุคลากรต้องด าเนินงานตาม
ระเบียบปฏิบัติงานข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว ้ 
(QP-EDS-04) 
http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O13.pdf   
                                                   
ก าหนดช่องทางการร้องเรียนของกรมเจ้าท่าไว้
ยงัหน้าเวบ็ไซต์สถาบัน 
http://rongtook.md.go.th/rongtook/

     เจา้หน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ขอ      
  งหน่วยงาน2. ประกาศลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562

  

กลยทุธ์ที่ 5.3 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพ



กิจกรรม/โครงการ ตวัชีว้ัดกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ผลการด าเนินการ (URL) หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ กิจกรรมที่ 42
กิจกรรมการจัดท าข้อมูลเชิง
สถิตเิรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ
ประจ าปี

ตัวชี้วัดกจิกรรมที่ 42
1. มีการจดัท าขอ้มูลเชิงสถติิเร่ือง
   ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 2561 จะต้องมีดังนี้

สรุปจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกบัการทุจริต
ประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริต   

     ของเจา้หน้าที่ของหน่วยงาน 
     ในรอบ 12 เดือน (ปี 2561)  ที่ผ่านมา
2. มีการรายงานผลการสรุปขอ้มูล
    เชิงสถติิเร่ืองร้องเรียนการทุจริต   
    และรายงานผลต่ออธิบดีกรมเจา้ท่าเพื่อทราบ
3. น าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจา้ท่า
    (เผยแพร่เฉพาะจ านวนตัวเลขและ
    ชื่อประเภทเท่านัน้ ไม่ต้องเผยแพร่ เนือ้หา)
4. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562

ส านักงานเลขานุการกรม (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

หมายเหตุ 1. ด าเนินการจัดส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ (สลก.(กจ.)) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

2. จัดส่งในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง E - Mail. : Trinnapat.k@md.go.th หรือ TRINNAPAT58 @GMAIL.COM 

* ผลด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ของ พน. ได้รวมรวม O1 ถึง O33 ไว้หน้าเว็บไซต์ พน. ช่อง ITA    http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62


