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ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

1 กิจกรรมที ่1 กำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำมคู่มอืตำม 1. หนว่ยงานที่ใหบ้ริการประชาชนต้องมีคู่มือ   ทุกหนว่ย ระดับส านกั/กอง 

พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ       ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ ไว้ให้ หรือเทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)

และด ำเนินกำรใหเ้ปน็ไปตำมคู่มอืกำรปฏบิตังิำน     ประชาชน ณ ที่ท าการหนว่ยงานที่ประชาชน ติดต่อ 

2. หนว่ยงานที่เปน็หนว่ยสนบัสนนุต้องมีคู่มือ

    การปฏบิติังานแสดงไว้ ณ ที่ท าการหนว่ยงาน

3. กรณีที่หนว่ยงานใดด าเนนิการแล้ว 

    ใหท้บทวนและตรวจสอบความเรียบร้อย   

    ถูกต้องของข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั 

4. ลงประกาศคู่มือปฏบิติังานไว้ในเว็บของหนว่ยงาน   

5. ทุกหนว่ยงานด าเนนิการภายใน  15 มีนาคม 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริตและมีจิตส ำนึกรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ 
กลยุทธท์ี ่1.1 ส่งเสริมใหม้รีะบบหรือกระบวนกำรเพ่ือตอ่ตำ้นกำรทจุริต

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตักิำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบของกรมเจ้ำท่ำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครัง้ที่ 2) 

หน่วยงำน ..........ศูนย์ฝึกพำณชิย์นำวี กรมเจ้ำท่ำ...........................

หมำยเลขโทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได ้........094-8279714 (นท)ี............

ผู้รำยงำน ชื่อ.....ว่ำที่รอ้ยโท นท ี.......... สกุล ......ศรมีะกล่ ำ.......... ต ำแหน่ง ......นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร...... โทร. ....094-2105794......

ผู้อัปโหลดข้อมูล ชื่อ.....นำยทรงคุณ .......... สกุล ......สำสนะ.......... ต ำแหน่ง ....วิทยำจำรย์ช ำนำญกำรพิเศษ...... โทร. ....0-2756-4971 ตอ่ 829...



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

2 กิจกรรมที ่2 จัดประชมุภำยในหน่วยงำนเพ่ือใหผู้้บงัคับบญัชำ 1. จัดประชุมภายใน หนว่ยงาน ระดับ ส านกั/  ทุกหนว่ย ระดับส านกั/กอง 

ระดบัส ำนัก/กองหรือเทยีบเทำ่ ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน     กอง หรือ เทียบเท่า (เช่น เร่ืองเกี่ยวกับการ หรือเทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ปญัหำ/อุปสรรค กำรด ำเนินงำนและ ใหค้วำมรู้หรือถ่ำยทอด     ประเมินผล , เร่ืองความก้าวหนา้ใน 

ขอ้มลูในกำรปอ้งกันกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ พร้อมทัง้     สายงาน/อาชีพ/ต าแหนง่ , เร่ืองสวัสดิการ/

แจ้งขอ้มลูขำ่วสำรทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่บคุลำกรและหน่วยงำน     สิทธิประโยชนข์องบคุลากร เปน็ต้น)

ในเรื่องตำ่งๆ     ไม่นอ้ยกว่า 4 คร้ัง/ปี

- คร้ังที่ 1-2 ภายใน เดือน กุมภาพันธ์  2562

- คร้ังที่ 3-4 ภายใน เดือน สิงหาคม 2562

2. มีหลักฐานที่แสดง ถึงการจัดประชุม เช่น   

    รายงานการประชุม , บนัทึกการประชุม , 

    ภาพถ่าย , ลายมือชื่อ เปน็ต้น 

3. เผยแพร่การด าเนนิการลงในเว็บไซต์หนว่ยงาน  

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 1 (URL)  :  พน. ไม่มีกระบวนการบริการประชาชนตามคู่มืออ านวยความสะดวกกรมเจา้ท่า  แต่มีการประกาศกระบวนการจดั
การศึกษาในระบบบริการการศึกษา และประกาศฝึกอบรมให้ประชาชนรับทราบบนเวบ็ไซต์ของ พน.    http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :    -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

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



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

3 กิจกรรมที ่3 กำรประชมุคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำน  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ทุกหนว่ย ระดับส านกั/กอง หรือเทียบเท่า

ควำมโปร่งใสกรมเจ้ำทำ่  ความโปร่งใสที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน  (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ความโปร่งใสกรมเจ้าท่าก าหนด

4 กิจกรรมที ่4 พัฒนำศูนย์ขอ้มลูขำ่วสำรกรมเจ้ำทำ่ 1. มีข้อมูลของกรมเจ้าท่า ที่ประชาชนควรทราบ   1. ส านกังานเลขานกุารกรม 

    และเปน็ข้อมูลที่เปน็ ปจัจุบนัที่ประกอบด้วย      (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

     อย่างนอ้ย ดังนี้ 2. ทุกหนว่ย ระดับส านกั/กอง 

โครงสร้างหนว่ยงาน     หรือเทียบเท่า (ยกเว้นกลุ่ม

ภารกิจกรมเจ้าท่า     ตรวจสอบภายใน)

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :   -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 3 (URL)  :  พน. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครบทุกคร้ัง
https://www.md.go.th/central/md_ethic/admin/images/upload/news/697-001.pdf

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 2 (URL)  :  มีการจดัประชุมภายในหน่วยงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถาบันและแจง้การปฏิบัติตนของ
ข้าราชการอยา่งโปร่งใสต้านทุจริตและตรวจสอบได้ จ านวน 2 คร้ัง  ได้แก่   คร้ังที่ 1 รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารระบบ ISO9001:2015 เมือ่
วนัที่ 19 ต.ค. 61 / คร้ังที่ 2  รายงานการประชุมเพื่อติดตามแผนด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) เมือ่วนัที่ 29 ม.ค. 62   
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/media_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



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

ผู้บริหารกรมเจ้าท่า (ปจัจุบนั)

นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ (ปจัจุบนั)

แผนปฏบิติัราชการประจ าป ีและ

     การติดตาม/การประเมินผลประจ าปี

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างต่างๆ

สถานที่ต้ัง สถานที่ติดต่อของศูนย์ข้อมูล

     ข่าวสารกรมเจ้าท่า

ข้อมูลอื่นๆ ที่เปน็ประโยชนก์ับบคุลากรกรมเจ้าท่า

2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

5 กิจกรรมที ่5 กำรจัดท ำแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง/ 1. มีการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง/จัดหา  1. กองพัสดุ

กำรจัดหำพัสด ุประจ ำปงีบประมำณ     พัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและ 2. ส านกัแผนงาน

    การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และเปน็     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    ข้อมูลในปปีจัจุบนั (แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

2. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างมีการลงนามเหน็ชอบ

    โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า 

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 4 (URL)  :  http://www.mmtc.ac.th/2009/index.php

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

4. ด าเนนิการภายใน 15 มีนาคม 2562

6 กิจกรรมที ่6 กำรวิเครำะหแ์ละสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 1. มีการประชุมวิเคราะหส์รุปผลการจัดซ้ือ 1. กองพัสดุ

ประจ ำปงีบประมำณ (ทีผ่่ำนมำ) ในรอบ 12 เดอืน     จัดจ้างประจ าป ี(ที่ผ่านมา) รอบ 12 เดือน 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. มีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างและปญัหา/    

    อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้าง 

3. มีหลักฐานการวิเคราะหแ์ละการสรุปผลและ

    รายงานผลต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า 

4. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

5. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 15 มีนาคม 2562

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 5 (URL)  :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 6 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

7 กิจกรรมที ่7 กำรประกำศขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 1. มีการประกาศข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ 1. กองพัสดุ

ตอ่สำธำรณชน     จัดจ้างลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า โดยเปน็ 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ

    การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง

    และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ

    เชิญชวน , ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เปน็ต้น

2. เปน็ข้อมูลภายในปงีบประมาณที่เปน็ปจัจุบนั

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

8 กิจกรรมที ่8 กำรสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือจัดหำ 1. มีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหา 1. กองพัสดุ

พัสดรุำยเดอืน     พัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 ตาม 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

2. ข้อมูลที่สรุปต้องเปน็ข้อมูลในปปีจัจุบนั

3. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 7 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

กลยุทธท์ี ่1.2 ส่งเสริมใหม้กีำรด ำเนินกำรและตระหนักเหน็คุณค่ำ เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

4. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่าในแต่ละ

    เดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

9 กิจกรรมที ่9 กิจกรรมมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 1. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 1. กองพัสดุ

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง     ในการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องเปน็แนวปฏบิติั 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    ของหนว่ยงาน เช่น การก าหนด ขั้นตอน 

    วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง

    กับการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซ้ือ

    จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2. จัดท าเปน็มาตรการหรือ แนวทางและ

   น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามประกาศ

3. น าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการภายในเดือน 15 มีนาคม 2562

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 9 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 8 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

10 กิจกรรมที ่10 กำรรำยงำนกำรใชจ้่ำยงบประมำณ 1. รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณ 1. กองคลัง 

รอบ 6 เดอืน     รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปการใช้จ่าย     (ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ)

    งบประมาณของกรมเจ้าท่า ในรอบ 6 เดือน 2. ส านกัแผนงาน

    และจะต้องเปน็ข้อมูลในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. รายงานฯ ด าเนนิการแล้วเสร็จ

    ภายในเดือน เมษายน 2562 

11 กิจกรรมที ่11 รำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปี 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1. กองคลัง 

(รอบ 12 เดอืน ของปงีบประมำณทีผ่่ำนมำ)    ประจ าป ีจะต้องมีสรุปการใช้จ่าย      (ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ)

   งบประมาณของหนว่ยงาน ในรอบ 12 เดือน 2. ส านกัแผนงาน

    และจะต้องเปน็ข้อมูลของปทีี่ผ่านมา  (ป ี2561)     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 10 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

12 กิจกรรมที ่12 จัดท ำแนวทำงกำรปฏบิตั/ิคู่มอืดำ้นกำร เบกิ - จ่ำย1. มีการจัดท าแนวทางการปฏบิติัหรือ คู่มือ 1. กองคลัง (ฝ่ายการเงิน)

เงินรำชกำรในกำรไปรำชกำร กำรจัดประชมุ/สัมมนำ     ในการเบกิ -จ่ายเงิน การขอยืมเงินไป 2. ส านกัแผนงาน

กำรผลักใช/้คืนเงินรำชกำร พร้อมตวัอย่ำงเอกสำรทีเ่ก่ียวขอ้ง     ราชการ/จัดประชุมหรือสัมมนา ต่างๆ     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    ซ่ึงเปน็แนวทางที่เจ้าหนา้เข้าใจและ  

    ปฏบิติัได้โดยประกอบไปด้วยข้อมูล  เช่น 

 ขั้นตอนการขอเบกิ/ขอยืมเงินของราชการ

 ขั้นตอนการผลักใช/้คืนเงินราชการ

 รายการเอกสารที่ใช้ในการขอเบกิ/

     ขอยืมเงินของราชการ และเอกสารที่ใช้

     ในการผลักใช้/คืนเงินของราชการ 

 ตัวอย่างการรูปแบบเอกสาร

 ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย

     และการค านวณค่าใช้จ่ายในเบือ้งต้น

 หนว่ยงานหรือเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบ

     ในการเบกิ - จ่าย และผลักใช้/คืนเงิน และ

     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 11 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

2. ด าเนนิการร่างคู่มือฯ แล้วเสร็จ   

    ภายใน 15 มีนาคม 2562

3. น าเสนอคู่มือฯ ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า  

    และลงประกาศทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า 

    พร้อมทั้งแจ้งทุกหนว่ยงานรับทราบและ

    ถือปฏบิติัภายในเดือนกันยายน 2562

13 กิจกรรมที ่13 กำรจัดท ำแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปี 1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 1. กองคลัง

    จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน 2. ส านกัแผนงาน

    งบประมาณที่หนว่ยงานจะมีการใช้จ่าย และ   3. ส านกัแผนงาน

    จะต้องเปน็ข้อมูลของปงีบประมาณปจัจุบนั     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

3. น าลงประกาศทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน เดือน ธันวาคม 2561

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 12 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

14 กิจกรรมที ่14 กำรทบทวน/จัดท ำกรอบแนวทำง 1. กรอบแนวทางฯ ต้องประกอบด้วยดังนี้ 1. ทุกหนว่ยงานที่มีการติดต่อกับ

กำรใหป้ระชำชน ผู้รับบริกำรหรือ  มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ต้องเปน็    ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเขำ้มำมสี่วนร่วม      ส่วนที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้    : ด าเนนิการตามกรอบแนวทางฯ   

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน      ส่วนเสียสามารถใหค้วามคิดเหน็หรือ    ที่ก าหนด

     ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน  2. ส านกังานเลขานกุารกรม 

     ของหนว่ยงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่) 

     ผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน หรือกล่อง       : จัดท ากรอบแนวทางฯ 

     ข้อความหรือเว็บบอร์ด เปน็ต้น     และสรุปผลการด าเนนิการ

 มีการเปดิโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วมที่ต้อง

     เปน็การด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

     การเปดิโอกาส ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

     มีส่วนร่วมในการด าเนนิงานตามภารกิจ

     ของหนว่ยงาน เช่น 

     ร่วมวางแผน

     ร่วมด าเนนิการ

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 13 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

  กลยุทธท์ี ่1.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงสังคมกำรมสี่วนร่วม เพ่ือตอ่ตำ้นกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

     ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็

    ร่วมติดตามประเมินผล

เปน็ต้น

 มีการสรุปผลและรายงานผลการด าเนนิการ

     ตามกรอบแนวทางฯ (ปงีบประมาณ ปจัจุบนั)

 เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

2. ด าเนนิการจัดท ากรอบแนวทางฯ 

    ภายในเดือน มกราคม 2562

15 โครงกำรที ่15 โครงกำรสัปดำหคุ์ณธรรม จริยธรรม 1. จัดโครงการสัปดาหคุ์ณธรรม จริยธรรม  ปทีี่ 7 ส านกังานเลขานกุารกรม

ปทีี ่7 (พ.ศ. 2562) 2. ด าเนนิการภายในเดือน พฤษภาคม 2562 (กลุ่มงานพัฒนาบคุคล)

http://www.mmtc.ac.th/2009/phpbb3/viewforum.php?f=3

http://www.mmtc.ac.th/2009/phpBB3/viewtopic.php?t=1294

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

กลยุทธท์ี ่1.4 ส่งเสริม สนับสนุน บรูณำกำรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริต หรือกำรกล่อมเกลำจิตใจหรือประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปน็เครื่องมอืในกำรตอ่ตำ้น

                  กำรจริตและประพฤตมิชิอบ

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ 15 (URL)  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 14 (URL)  :  ช่องทางการส่ือสารของ พน.  https://www.messenger.com/t/ThaiMMTCFan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227053277365624&set=a.132738890130417&type=3&theater



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

16 โครงกำรที ่16 อบรมฉนั คือ...ขำ้รำชกำรทีด่ี มีการจัดส่งข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับ ส านกังานเลขานกุารกรม

(ส ำหรับขำ้รำช กำรบรรจุใหม่ การอบรมตามที่กระทรวงฯ (กลุ่มงานพัฒนาบคุคล)

ตำมหลักสูตรของกระทรวงคมนำคม) ก าหนดในแต่ละรอบการจัดโครงการฯ

17 โครงกำรที ่17 โครงกำรคนตน้แบบและหน่วยงำนตน้แบบ จัดโครงการปงีบประมาณละ 1 คร้ัง ส านกังานเลขานกุารกรม

กรมเจ้ำทำ่ ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน สิงหาคม 2562 (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

18 กิจกรรมที ่18 กิจกรรมประเมนิจริยธรรมของผู้บงัคับบญัชำใน ด าเนนิการประเมินจริยธรรมของผู้บงัคับบญัชา  ส านกัแผนงาน

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร รองอธบิด ีและอธบิดี ในต าแหนง่ผู้อ านวยการ รองอธิบดี และอธิบดี

ปงีบประมาณ ละ 1 คร้ัง ภายในเดือนสิงหาคม 2562

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ 17 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ 16 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

19 กิจกรรมที ่19 กิจกรรมส่งเสริมวิถีกำรด ำเนินชวีิต 1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีการด าเนนิชีวิต ส านกังานเลขานกุารกรม

ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มงานพัฒนาบคุคล)

2. ด าเนนิการ ปงีบประมาณ ละ 1 คร้ัง 

    ภายในเดือนสิงหาคม 2562

20 กิจกรรมที ่20 กิจกรรมกำรศึกษำดงูำนศำลอำญำทจุริต 1. ด าเนนิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใหค้วามรู้ ส านกังานเลขานกุารกรม

และประพฤตมิชิอบกลำง     อบรมหรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ (กลุ่มงานพัฒนาบคุคล)

    การด าเนนิการทางกระบวนการยุติธรรมกับ

    ข้าราชการหรือเจ้าหนา้ที่รัฐที่ปฏบิติัหนา้ที่โดยมิชอบ 

2. จัดกิจกรรมปงีบประมาณละ 1 คร้ัง

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 19 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 18 (URL)  :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

21 กิจกรรมที ่21 กิจกรรมเยี่ยมชมทณัฑสถำน 1. ด าเนนิการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้าง ส านกังานเลขานกุารกรม

กรมรำชทณัฑ์ (เรือนจ ำบำงขวำง)     ความตระหนกัใหก้ับเจ้าหนา้ที่กรมเจ้าท่า (กลุ่มงานพัฒนาบคุคล)

    ไม่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในหนา้ที่ 

2. จัดกิจกรรมปงีบประมาณละ 1 คร้ัง

22 กิจกรรมที ่22 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำน 1. มีประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารที่เปน็ 1. ส านกังานเลขานกุารกรม

ดว้ยควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสของกรมเจ้ำทำ่     การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามัน่ของ     (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

    ผู้บริหารสูงสุด (อธิบดีกรมเจ้าท่า)     : ด าเนนิการจัดท าร่างประกาศ

    คนปจัจุบนัว่าจะปฏบิติัหนา้ที่และบริหาร     เจตจ านงฯ เสนออธิบดี

    หนว่ยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและ     กรมเจ้าท่า เพื่อลงนามประกาศ

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธท์ี ่2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ใหท้กุหน่วยงำนแสดงเจตจ ำนงในกำรปอ้งกัน และตอ่ตำ้นกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 20 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 21 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

    เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล 2. ทุกหนว่ยงาน : ด าเนนิการตาม   

2. ผู้บริหารระดับรองอธิบดี ผู้อ านวยการ     แนวทางของประกาศเจตจ านงฯ 

    ส านกั/กอง/ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว/ี     

    ผู้อ านวยการส านกังานเจ้าท่าภมูิภาคที่  

    1 - 7 / หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน/  

    หวัหนา้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ข้าราชการ    

    ลูกจ้างประจ า และพนกังานราชการในสังกัด

    กรมเจ้าท่า ลงนามรับทราบเพื่อแสดงเจตนา

    ร่วมกันตามเจตจ านงที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศไว้ 

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการประกาศเจตจ านงฯ 

    ภายในเดือนมกราคม 2562

23 กิจกรรมที ่23 กิจกรรมประกำศนโยบำยกำรบริหำร 1. จัดท าประกาศกรมเจ้าท่า เพื่อเปน็นโยบาย 1. ส านกังานเลขานกุารกรม :   

งำนดำ้นทรัพยำกรบคุคลของกรมเจ้ำทำ่เพ่ือใหเ้กิด     การบริหารทรัพยากรบคุคลจะต้องเปน็     ด าเนนิการจัดท าร่างนโยบาย 

ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 22 (URL)  :   http://www.mmtc.ac.th/ADM/620121-AnnounceMD-GoodGovernance.pdf

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :   -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :   -

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย
กลยุทธท์ี ่3.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลใหเ้กิดควำมโปร่งใสและสอดคล้องกับกำรขบัเคลือ่นภำรกิจของหน่วยงำน และทศิทำงกำรปฏริูปประเทศ



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

ควำมโปร่งใสสอดคล้องกับกำรขบัเคลือ่นภำรกิจของหน่วยงำน     นโยบายหรือทิศทางของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับ     น าเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าลงนาม

และทศิทำงกำรปฏริูปประเทศ     การบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีความโปร่งใส   2. ผู้บริหารระดับส านกั/กอง/

    สอดคล้องกับการขับเคล่ือนภารกิจของ     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว/ี  

    หนว่ยงานและทิศทางการปฏรูิปประเทศ     ผู้อ านวยการส านกังานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 1 - 7  

    โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ย ดังนี้     /หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน/

     มีทิศทางหรือแนวทาง     หวัหนา้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหวัหนา้ 

         การบริการทรัพยากรบคุคล  ของกรมเจ้าท่า     ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ ลงนามรับทราบนโยบาย  

     วิธีการด าเนนิการ/ที่จะบริหาร

         บคุคลโดยมีการด าเนนิการตามนโยบาย     

         การบริหารทรัพยากรบคุคลตาม

         นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล

         ของหนว่ยงานในด้านต่างๆ ตามที่กรมเจ้าท่ามี เช่น 

          การวางแผนก าลังคน/การเตรียม

         อัตราก าลังทดแทนเพื่อรองรับการ  

         เกษียณอายุราชการ 

          การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ

         ปฏบิติังานตามภารกิจของหนว่ยงาน

          การพัฒนาบคุลากร (การพัฒนา

         บคุลากรการสร้างทางความก้าวหนา้

         ในสายอาชีพ การสับเปล่ียนหมุนเวียน  



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

         งาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          การบรรจุและแต่งต้ังบคุลากร

          การประเมินผลการปฏบิติังาน

          การส่งเสริมจริยธรรมและ

         รักษาวินยัของบคุลากรในหนว่ยงาน 

เปน็ต้น

     การสรุปและรายงานผล

         การด าเนนิการต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า 

เปน็ต้น

2. ลงนามประกาศโดยอธิบดีกรมเจ้าท่า

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ และกรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

24 กิจกรรมที ่24 จัดท ำมำตรกำรปอ้งกันกำรรับสินบน 1. มีการจัดท ามาตรการปอ้งกันการรับสินบนจะต้อง 1. ส านกังานเลขานกุารกรม

    เปน็แนวปฏบิติัของหนว่ยงาน เช่น     (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

 การก าหนดขั้นตอนวิธีการ 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ 23 (URL)  :

 http://www.mmtc.ac.th/ADM/620222-AnnounceMD-HumanResourceManagementPolicy.pdf



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

     การรับสินบน    

2. น าเสนอการจัดท า มาตรการฯ ดังกล่าว ต่ออธิบดี    

    กรมเจ้าท่าเพื่อลงนามประกาศ

3. น าลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

25 กิจกรรมที ่25 กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรบริหำร 1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 1. ส านกังานเลขานกุารกรม

และพัฒนำทรัพยำกรบคุคลประจ ำปี     ประจ าป ีมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากร     (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

    บคุคลของหนว่ยงาน ในรอบ 12 เดือนและจะต้อง 2. ส านกัแผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    เปน็ข้อมูลของปทีี่ผ่านมา (ป ี2561)

2. มีการรายงานต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

3. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน เดือน พฤศจิกายน 2561

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/620201-AnnounceMD-GuidelinesForManagingFraudComplaints.pdf

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/620315-AnnounceMD-GuidelinesForDiscretion.pdf

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 24 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/611220-AnnounceMD-GuidelinesForPreventingAndGivingBribesOrGifts.pdf

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 25 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

26 กิจกรรมที ่26 กิจกรรมกำรเสริม สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้องเปน็ ทุกหนว่ย ระดับส านกั/กอง หรือเทียบเท่า 

เพ่ือใหเ้จ้ำหน้ำทีข่ององค์กรมทีศันคตทิีด่ตีอ่องค์กร     การด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละตอ่ส่วนรวม     วัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน

    มีทัศนคติค่านยิม ในการปฏบิติังานอย่างซ่ือสัตย์  

    สุจริต และจะต้องเปน็ข้อมูลภายในปี

    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ว่าจะเปน็การจัด

    กิจกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ เช่น

 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรม

     ที่เกี่ยวกับการด าเนนิงานด้านการปอ้งกันและ

     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ของกรมเจ้าท่า   (อบรมของ ปปช. จังหวดัสมุทรปราการ)

 การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการหรือที่เกี่ยวกับการ

     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรม ศาสนา

     หรือการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญ

     ประโยชน์/เสียสละต่อส่วนรวม ต่างๆ 

2. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา หรือ

    การเข้าร่วมตามรอบระยะเวลาของแผนปฏบิติัการ

    ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

    มิชอบของกรมเจ้าท่า ประจ าปงีบประมาณ 

    พ.ศ. 2562 โดยมีหลักฐานการจัดกิจกรรมหรือ

    การเข้าร่วม ดังนี ้เช่น

 เอกสารการอนมุัติจัดกิจกรรม/โครงการ

 รายชื่อ/ภาพถ่าย

 เอกสาร/หลักฐานการรับรองจากผู้บงัคับบญัชา

3. น าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของหนว่ยงาน

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

27 กิจกรรมที ่27 กำรจัดท ำแผนปฏบิตักิำรปอ้งกันและ 1. ด าเนนิการจัดท า/ทบทวนร่างแผน 1. คณะกรรมการ จัดท ามาตรฐาน

ปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบของกรมเจ้ำทำ่     ปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปราม    ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า : 

    การทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ทุกปงีบประมาณ)     พิจารณายกร่างและเหน็ชอบใหม้ี

2. น าเสนอร่างแผนปฏบิติัการฯ เพื่อใหอ้ธิบดี     แผนปฏบิติัการฯ

    กรมเจ้าท่าลงนามประกาศใช้ 2. ทุกหนว่ยงาน : ด าเนนิการตาม 

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

กลยุทธท์ี ่3.2 ส่งเสริมกำรมแีผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในกำรปอ้งกันกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 26 (URL)  :                                                                                                                             
https://www.facebook.com/ThaiMMTC/media_set?set=a.2292625787475039&type=3

https://www.facebook.com/ThaiMMTC/media_set?set=a.2278390345565250&type=3

https://www.facebook.com/ThaiMMTC/media_set?set=a.2445012812236335&type=3



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

3. น าลงประกาศในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า    แผนปฏบิติัการฯ   

4. ด าเนนิการจัดท า/ทบทวน แผนปฏบิติัการฯ 3. ส านกัแผนงาน

    ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5. มีการรายงานผลการก ากับติดตาม      : เผยแพร่ แผนปฏบิติัการฯ ทาง

    การด าเนนิการปอ้งกันการทุจริต รอบ 6     เว็บไซต์กรมเจ้าท่า 

    เดือนของปงีบประมาณ 2562 ภายใน

    เดือน พฤษภาคม 2562

28 โครงกำรที ่28 โครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส 1. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ 1. ส านกังานเลขานกุารกรม 

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ     โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน     (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่) 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)     ภาครัฐ (ITA) ตามที่ส านกังาน ป.ป.ช.หรือ 2. คณะกรรมการจัดท า   

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562     ส านกังาน ป.ป.ท. ก าหนด ปงีบประมาณ  ละ 1 คร้ัง     มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า  

2. มีผลคะแนนการประเมินฯ ITA      

    ของกรมเจ้าท่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ  88

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/620308-ReportOnTheImplementationOfTheActionPlan-1-62.pdf

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 27 (URL)  :   ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยจดัส่งรายงานการด าเนินงานคร้ังที่ 1/2562 และเข้าร่วมประชุมคณะ
คณะกรรมการทุกคร้ัง

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  : -

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบหรือกลไกเพ่ือปอ้งกันกำรทุจริตเชิงรุก
กลยุทธท์ี ่4.1 ส่งเสริมใหม้กีำรน ำระบบหรือกลไกในกำรตรวจสอบหรือปอ้งกันกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

29 โครงกำรที ่29 เตรียมควำมพร้อมศูนย์รำชกำรสะดวก 1. ส านกังานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 2 คัดเลือก 1. ส านกังานเลขานกุารกรม 

กรมเจ้ำทำ่ (ภมูภิำค)     ส านกังานเจ้าท่าภมูิภาค สาขาในสังกัดที่มีความเหมาะสม     (ศูนย์ราชการ สะดวกกรมเจ้าท่า)

2. ด าเนนิการอบรม/ใหค้วามรู้การด าเนนิงาน     : ด าเนนิการในเร่ือง

    ของศูนย์ราชการสะดวก     หลักเกณฑ์การประเมิน  

3. ศูนย์ราชการสะดวกกรมเจ้าท่า ภมูิภาค     และประสานการเข้าร่วม

    ด าเนนิการใหบ้ริการประชาชนตามมาตรฐาน     เปน็ศูนย์ราชการสะดวก ตามที่รัฐบาลก าหนด

    และเกณฑ์ของการเปน็ศูนย์ราชการสะดวก 2. ส านกังานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 2

    (ท าแผนปรับปรุงรองรับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก)      ด าเนนิการจัดต้ังศูนย์ราชการสะดวก

4. ตรวจ/ติดตามผลการด าเนนิงานศูนย์ราชการ    : ด าเนนิการพัฒนาศูนย์

    สะดวก กรมเจ้าท่า      ราชการสะดวกกรมเจ้าท่า

5. ศูนย์ราชการสะดวกกรมเจ้าท่า ภมูิภาค    ภมูิภาคใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด

    รายงานผลการด าเนนิการต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า 

    ผ่านส านกังานเลขานกุารกรม ภายในเดือนพฤษภาคม    

2562     

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ 29 (URL)  :

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ 28 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

30 กิจกรรมที ่30 กิจกรรมส่งประกวดศูนย์รำชกำรสะดวกกรมเจ้ำทำ่ด าเนนิการจัดส่งศูนย์ราชการสะดวกกรมเจ้าท่า ส านกังานเลขานกุารกรม

ตำมแนวทำงทีร่ัฐบำลก ำหนด เข้ารับการพิจารณารางวัลศูนย์ราชการสะดวก 

ตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด

31 กิจกรรมที ่31 กิจกรรมกำรวิเครำะหค์วำมเสีย่ง 1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าป ี คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส

และกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทจุริตประจ ำป ี2562     จะต้องเปน็ผลการประเมินความเส่ียงและการ ของกรมเจ้าท่า : ด าเนนิการ 

    บริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนนิงานที่ วิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงการทุจริต

    อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต หรือการขัดกัน และสรุปผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต

    ระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชน์

    ส่วนรวมของหนว่ยงาน และจะต้องเปน็ข้อมูล 

    ของปทีี่ประเมิน

2. มีการสรุปผลการวิเคราะหแ์ละการประเมิน

    ความเส่ียงทุจริต ดังกล่าว และน าเสนอ

    ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า

3. น าผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 30 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

    ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

32 กิจกรรมที ่32 กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสีย่งกำรทจุริต 1. ด าเนนิการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ส านกังานเลขานกุารกรม (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่) 

 (มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งกำรทจุริตของกรมเจ้ำทำ่)     จะต้องเปน็การด าเนนิการหรือกิจกรรมที่

    แสดงถึงการด าเนนิการตามแนวทาง

    การบริหารจัดการความเส่ียงของการ

    ด าเนนิงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือการ

    ขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับ

    ผลประโยชนส่์วนรวมของหนว่ยงาน ประจ าปี

    งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดท า

    มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

    ของกรมเจ้าท่า 

2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าลงนาม

3. ประกาศลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 31 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

33 กิจกรรมที ่33 กิจกรรมจัดท ำมำตรกำรปอ้งกันกำรขดักัน 1. มีการจัดท ามาตรการปอ้งกันการขัดกัน ส านกังานเลขานกุารกรม (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม     ระหว่างผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชน์

    ส่วนรวมจะต้องเปน็แนวปฏบิติัของกรมเจ้าท่า 

เช่น 

 การก าหนดขั้นตอนวิธีการ

 ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน

     การขัดกันระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

     กับผลประโยชนส่์วนรวม

 อธิบดีกรมเจ้าท่าลงนามประกาศ

2. น าลงประกาศใน เว็บไซต์กรมเจ้าท่า

3. ภายใน เดือนมกราคม 2562 

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 32 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 33 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

34 กิจกรรมที ่34 กิจกรรมกำรจัดท ำมำตรกำรตรวจสอบ 1. มีการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ ส านกังานเลขานกุารกรม (ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่)

กำรใชด้ลุพินิจ     จะต้องเปน็แนวปฏบิติัของหนว่ยงาน เช่น 

 การก าหนดขั้นตอนวิธีการ

 ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับ

     การตรวจสอบการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่

     ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินจิ

 น าเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อลงนาม

2. น าประกาศลงเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

3. ภายในเดือนมกราคม 2562 

35 กิจกรรมที ่35 กิจกรรมจัดท ำและทบทวนมำตรกำร 1. จัดท า/ทบทวนมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ ส านกังานเลขานกุารกรม

กำรเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สำธำรณะ     สาธารณะจะต้องเปน็แนวปฏบิติัของกรมเจ้าท่า เช่น (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

 การก าหนดขั้นตอนวิธีการ

 ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้อง

     กับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 น าเสนอการจัดท ามาตรการต่ออธิบดี

     กรมเจ้าท่าเพื่อลงนามประกาศ

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 34 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

2. น าเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

3. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562

36 กิจกรรมที ่36 กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรประชำชน 1. จะต้องมีเนือ้หาเกี่ยวกับรายละเอียดการ หนว่ยงานที่ใหบ้ริการประชาชน

    ใหบ้ริการตามภารกิจของหนว่ยงาน ที่ผู้มา

    รับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับหนว่ยงาน

    ที่มีการใหบ้ริการเปน็จ านวนมากอาจเผยแพร่

    เฉพาะมาตรฐานการใหบ้ริการที่มีความส าคัญ

    ต่อภารกิจของหนว่ยงานก็ได้)

2. มีการน าเนือ้หาของขั้นตอนรายละเอียด

    การใหบ้ริการประชาชนประกาศลงเว็บไซต์

    ของหนว่ยงาน

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 35 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏริูปกลไกและระบบกำรท ำงำนเพ่ือปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธท์ี ่5.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำ ปรับปรุง มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรเพ่ือกำรบริกำรทีด่ตีอ่ประชำชนและลดเรื่องร้องเรียน

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 36 (URL)  :  มำตรฐำนกำรให้บริกำร /  ประกำศฝึกอบรม  / ขอ้มูลบริกำรนักเรียนจำกระบบบริกำรกำรศึกษำ  / ปฏิทินกำรศึกษำ

 http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O14-01.pdf



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

37 กิจกรรมที ่37 กิจกรรมสรุปผลขอ้มลูเชงิสถิติ 1. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการจะต้องเปน็ 1. ส านกัแผนงาน 

กำรใหบ้ริกำรประชำชน     สรุปจ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจของ 2. ส านกังานเลขานกุารกรม

    หนว่ยงานและจะต้องเปน็ข้อมูล 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

    ในปงีบประมาณ 2562 ดังนี้

 จ านวนผู้มารับบริการจากหนว่ยงาน

    ตามประเภทการใหบ้ริการของหนว่ยงาน

 ระดับความพึงพอใจของประชาชนจากการใหบ้ริการ

 ปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 สรุปผลและรายงานผลตามรอบระยะเวลา

     การรายงานผลการด าเนนิการตามที่

     แผนปฏบิติัการฯ ก าหนด

2. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์หนว่ยงาน

3. ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

   3.1 คร้ังที่ 1 ภายใน 15 เมษายน 2562 

http://www.mmtc.ac.th/resources/MMTC-AcademicCalendar-2561.pdf

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

http://regist.mmtc.ac.th/home.asp

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O14-02.pdf

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

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

http://regist.mmtc.ac.th/home.asp


ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

   3.2 คร้ังที่ 2 ภายใน 15 กันยายน 2562 

38 กิจกรรมที ่38 กิจกรรมกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร 1. มีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ ส านกัแผนงาน 

ทีม่ตีอ่เจ้ำหน้ำทีก่รมเจ้ำทำ่     ของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหนา้ที่กรมเจ้าท่า  (กลุ่มสถิติวิเคราะห ์,   

    และสรุปผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

    การใหบ้ริการตามภารกิจของหนว่ยงาน และ

    จะต้องเปน็ข้อมูล ปงีบประมาณ 2562 

2. น าเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ

3. ด าเนนิการส ารวจทั้งส่วนกลางและ

    ภมูิภาค ภายในเดือน สิงหาคม 2562

4. น าเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลความพึงพอใจใน

    การใหบ้ริการในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 38 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 37 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O15-02.pdf

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O15-01.pdf

http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O16.pdf



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

39 กิจกรรมที ่39 กำรใหบ้ริกำรในรูปแบบ E – Service 1. E – Service จะต้องเปน็ส่วนที่ผู้รับบริการ 1. ส านกัมาตรฐานเรือ

    ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ 2. กองก ากับการพาณิชยนาวี  

    ขอรับบริการตามภารกิจของหนว่ยงานใน 3. กองมาตรฐานคนประจ าเรือ 

    รูปแบบออนไลนผ่์านทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน    4. ส านกัความปลอดภยั   

        (กรมเจ้าท่ามีการด าเนนิการช าระ     และส่ิงแวดล้อมทางน้ า 

    ค่าธรรมเนยีมของกรมเจ้าท่า ผ่านทาง 5. ส านกัน าร่อง 

    เคานเ์ตอร์เซอร์วีส ได้แก่ 6. ส านกัมาตรฐานทะเบยีนเรือ 

    ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตใหเ้รือออกจากท่า 7. กองคลัง

    ค่าบริการค่าจ้างน าร่อง

    ค่าธรรมเนยีม การออกใบอนญุาตใหท้ างาน

        ในเรือประมงตามมาตรา 285

    ค่าธรรมเนยีมต่ออายุใบอนญุาตใช้เรือ

    ค่าธรรมเนยีมใบส าคัญรับรองการตรวจเรือ

        เพื่อต่ออายุใบอนญุาตใช้เรือ

โดยประกาศใช้ เมือ่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

ซ่ึงสามารถพิมพ์ทางระบบ Internet ในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ได้ทาง www.md.go.th และไปช าระเงินได้ทันที ฯลฯ)

2. ด าเนนิการรายงานผลการด าเนนิการ/

กลยุทธท์ี ่5.2 ส่งเสริมกำรน ำระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศมำด ำเนินกำรในภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือปอ้งกันและแก้ไขกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ 

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

    ความคืบหนา้ ตามรอบระยะเวลาการรายงาน

    ผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการฯ

40 กิจกรรมทื ่40 กำรพัฒนำเว็บไซตห์น่วยงำน เว็บไซต์หนว่ยงานและกรมเจ้าท่าต้องประกอบด้วยข้อมูล 1. ส านกัแผนงาน 

และเว็บไซตก์รมเจ้ำทำ่ เพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธข์ำ่วสำร พื้นฐานขององค์กรอย่างนอ้ย ดังนี้     (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

 โครงสร้างหนว่ยงานรายละเอียดการแบง่ส่วน     ด าเนนิการทางระบบของเว็บไซต์และให ้

     งานภายในของหนว่ยงาน     ความรู้กับเจ้าหนา้ที่ที่ท าหนา้ที่ดูแลเว็บไซต์

 ข้อมูลผู้บริหารอย่างนอ้ยจะต้องประกอบด้วย ดังนี้     ของแต่ละหนว่ยงาน/สาขาและท าหนา้ที่

      ชื่อ–นามสกุล และต าแหนง่ของผู้บริหาร      วิทยากรใหค้วามรู้ 

           และรองผู้บริหารสูงสุด 2. ส านกังานเลขานกุารกรม

 อ านาจหนา้ที่ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับอ านาจหนา้ที่     จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหนา้ที่ดูแลเว็บไซต์ 

     หรือภารกิจของหนว่ยงานตามที่กฎหมาย 3. ทุกหนว่ยงานจัดเจ้าหนา้ที่ใน

     ก าหนด     การด าเนนิงานด้านเว็บไซต์  

 แผนการขับเคล่ือนหนว่ยงาน อย่างนอ้ยจะต้อง     ของหนว่ยงาน/สาขา

ประกอบด้วย     

      ยุทธศาสตร์

      วิสัยทัศน์

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 39 (URL)  :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

      พันธกิจของ

 ข้อมูลการติดต่อหนว่ยงาน อย่างนอ้ยจะต้องประกอบด้วย

      ที่อยู่

      หมายเลขโทรศัพท์

      หมายเลขโทรสาร

      ที่อยู่ไปรษณีย์

      อิเล็กทรอนกิส์(E–Mail)

      แผนที่ต้ังหนว่ยงาน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

      พระราชบญัญัติ

      พระราชกฤษฎกีา

      กฎกระทรวง

      ข้อบญัญัติ/ประกาศ

          ระเบยีบหรือมติคณะรัฐมนตรี 

เปน็ต้น

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารที่

     เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตามภารกิจของ   

     หนว่ยงานอย่างต่อเนือ่ง โดยจะต้องเปน็ข้อมูล

     ภายในปงีบประมาณ 2562 

 การเชื่อมโยงข้อมูลและการปฏสัิมพันธ์ข้อมูล ดังนี้



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

 Q&A จะต้องเปน็ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มา

      ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

      สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวล สงสัย ผ่าน

      ทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน เช่น 

      กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เปน็ต้น

 Social Network จะต้องเปน็ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่

เครือข่ายสังคมออนไลนข์องหนว่ยงาน เช่น

      Facebook 

      Twitter 

      Line    เปน็ต้น

- ด าเนนิการ ภายใน 15 มีนาคม 2562

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 40 (URL)  :                                                                                                                               
                รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนในหน้ำ ITA

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :  -

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :  -

กลยุทธท์ี ่5.3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรตอ่เรื่องร้องเรียนใหม้ปีระสิทธภิำพ

http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62     ล าดับ O1-O5

http://www.mmtc.ac.th

https://www.facebook.com/ThaiMMTC

https://twitter.com/thaimmtc   

http://www.mmtc.ac.th/
https://www.facebook.com/ThaiMMTC
https://twitter.com/thaimmtc


ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

41 กิจกรรมที ่41 จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทจุริต 1. มีการก าหนดมาตรการจัดการเร่ือง  ร้องเรียนการทุจริต 1. ส านกังานเลขานกุารกรม : 

   จะต้องเปน็แนวปฏบิติัของหนว่ยงาน     จัดท าร่างมาตรการฯ

     โดยหนว่ยงานระดับส านกั/กอง หรือเทียบเท่า 2. ทุกหนว่ยงานระดับส านกั/กอง หรือเทียบเท่า    

     จัดท าค าส่ังของหนว่ยงานแต่งต้ังเจ้าหนา้ที่ด าเนนิการ      (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน) : จัดท าค าส่ัง

    เร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหนว่ยงาน ดังนี้     ของหนว่ยงาน แต่งต้ังเจ้าหนา้ที่

 ก าหนดขั้นตอนวิธีการการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต   ด าเนนิการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน

 ก าหนดส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับ   การทุจริตและด าเนนิการตามมาตรการฯ 

     การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

 ก าหนดช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน

     การทุจริต ที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ หรือ

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเร่ือง

     ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่

     ของหนว่ยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของ หนว่ยงาน

2. ประกาศลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562

มอบหมายผู้รับข้อร้องเรียน http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O30.pd

ก าหนดให้บุคลากรต้องด าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติงานข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว ้ (QP-EDS-04) http://www.mmtc.ac.th/ITA/62/O13.pd

ก าหนดช่องทางการร้องเรียนของกรมเจา้ท่าไวย้งัหน้าเวบ็ไซต์สถาบัน http://rongtook.md.go.th/rongtook/

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 41 (URL)  :

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

42 กิจกรรมที ่42 กิจกรรมกำรจัดท ำขอ้มลูเชงิสถิติ 1. มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน ส านกังานเลขานกุารกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เรื่องร้องเรียนกำรทจุริตประจ ำปี     การทุจริตประจ าป ี2561 จะต้องมีดังนี้

 สรุปจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต

 ประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่

    ของหนว่ยงานในรอบ 12 เดือน (ป ี2561) ที่ผ่านมา

2. มีการรายงานผลการสรุปข้อมูลเชิงสถิติ

    เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและรายงานผล

    ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อทราบ

3. น าเผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

    (เผยแพร่เฉพาะจ านวนตัวเลขและ

    ชื่อประเภทเท่านัน้ ไม่ต้องเผยแพร่เนือ้หา)

4. ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 42 (URL)  :

หมำยเหตุ

ปญัหำ/อุปสรรค (ถ้ำม)ี :

แนวทำงกำรแก้ไข (ถ้ำม)ี  :

1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรน้ีเปน็กำรรำยงำนผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนปฏิบตักิำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

    ประพฤตมิิชอบของกรมเจ้ำท่ำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่แตล่ะหน่วยงำนรับผิดชอบ หรือเก่ียวขอ้ง(ถ้ำม)ี



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

      หรือ 3) กำรลงนำมรับทรำบของเจ้ำหน้ำที่  

      หรือ 3) กำรลงนำมรับทรำบ (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลัก)

      ทั้งน้ี กรณีหน่วยงำนสนับสนุนมีกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ฯ จะประสงค์รำยงำนผล ก็สำมำรถรำยงำนได ้

      กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562) โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

      1) น ำค ำสัง่ฯ ประกำศทำงเว็บไซตข์องหน่วยงำน หรือ 2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ค ำสัง่ฯ ก ำหนด หรือ 3) กำรลงนำมรับทรำบของเจ้ำหน้ำที่

2.4 กิจกรรมที่ 34 (ประกำศกรมเจ้ำท่ำ ที่ 41/2562 ลงวันที่ 15 มีนำคม 2562 เรือ่ง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรลดกำรใชด้ลุพินิจและ

      1) น ำประกำศฯ ฉบบัน้ี ประกำศในเว็บไซตข์องหน่วยงำน หรือ 2) แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ หรือ 3) กำรลงนำมรับทรำบของเจ้ำหน้ำที่

2.5 กิจกรรมที่ 41 (ค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 77/2562 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562 เรือ่ง แนวทำงกำรจัดกำรเรือ่งร้องเรียนกำรทุจริต

      กรณีกำรเรียกรับเงนิหรือผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่) โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ดงัน้ี 1) น ำค ำสัง่ฯ ฉบบัน้ี ประกำศทำงเว็บไซตข์องหน่วยงำน

    เน่ืองจำกเปน็ขอ้มูลที่ตอ้งน ำส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. ตำมโครงกำรฯ ITA ป ี2562 โดยกิจกรรมที่เปน็กรอบแนวทำง/มำตรกำร มีดงัตอ่ไปน้ี

      เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน) โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ดงัน้ี 1) น ำค ำสัง่ฯ ประกำศทำงเว็บไซตห์น่วยงำน 

      2) แสดงกิจกรรม/โครงกำรที่ให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมลงในเว็บไซตข์องหน่วยงำน อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม/โครงกำร (ถ้ำม)ี 

2. กิจกรรมใดที่เปน็กรอบแนวทำง/มำตรกำร** ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งไดอ้อกเปน็ ค ำสัง่หรือประกำศกรมเจ้ำท่ำ แจ้งไปแล้วน้ัน

    ใคร่ขอควำมอนุเครำะหห์น่วยงำนที่เก่ียวขอ้งตำมค ำสัง่หรือประกำศน้ันๆ ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร หรือ ควำมคืบหน้ำ มำดว้ย

**กิจกรรมที่เปน็กรอบแนวทำง/มำตรกำร ที่เปน็ค ำสัง่หรือประกำศกรมเจ้ำท่ำ ไดแ้ก่

2.1 กิจกรรมที่ 14 (ค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 32/2562 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2561 เรือ่ง แนวทำงกำรให้ประชำชน ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนไดเ้สีย

2.2 กิจกรรมที่ 24 (ค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 911/2561 ลงวันที่ 20 ธนัวำคม 2561 เรือ่ง กรอบแนวทำงกำรให้และรับสินบนหรือของขวัญ)

2.3 กิจกรรมที่ 33 (ค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 96/2562 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ ์2562 เรือ่ง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรขดักันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน

      กำรตรวจสอบกำรใชด้ลุพินิจในกำรปฏิบตังิำนของเจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำ) โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

      โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำร ดงัน้ี 1) น ำค ำสัง่ฯ ประกำศทำงเว็บไซตห์น่วยงำน หรือ 2) ด ำเนินกำรแสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ฯ 



ล ำดบั กิจกรรม/โครงกำร ตวัชีว้ัด หน่วยงำนรับผิดชอบ

8. กิจกรรมใดที่ไดร้ำยงำนมำแล้วในครัง้ที่ 1 น้ัน ในครัง้ที่ 2 น้ี ยังตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดว้ย เพ่ือเปน็กำรแสดงว่ำยังมีกำรน ำขอ้มูล/ขำ่วสำร

    ประกำศลงเว็บไวตอ์ยู่ และเพ่ือแสดงว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ือง

    และควรตรวจสอบดว้ยว่ำ กำรส่งไฟล์มำน้ันสำมำรถเปดิดเูปน็รูปแบบ Excel ได ้

   ทั้งน้ี เพ่ือควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน กรณีที่หน่วยงำนไม่มีกำรรับเรือ่งร้องเรียนตำมแนวทำงของค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 77/2562ฯ

    ของเจ้ำหน้ำที่ ตำมเอกสำรแนบท้ำยค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 77/2562 ฯ หรือไม่ก็ได้

    หน่วยงำนจะแสดงแบบรำยงำนสรุปกำรรับเรือ่งร้องเรียนตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรือ่งร้องเรียนกำรทุจริต กรณีกำรเรียกรับเงนิหรือผลประโยชน์

6. กำรจัดส่งจะถือว่ำผู้บงัคับบญัชำระดบั ส ำนัก/กอง หรือเทียบเท่ำ ไดท้รำบแล้ว 

7. กำรจัดส่งตอ้งจัดส่งในภำพรวมของหน่วยงำน ระดบั ส ำนัก/กอง/ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว/ีส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคที่ 1 - 7/กลุม่พัฒนำระบบบริหำร
    เท่ำน้ัน ไม่รับพิจำรณำกำรจัดส่งในรูปแบบหน่วยงำนระดบัอ่ืนๆ เชน่ กลุม่/ส่วน/ฝ่ำย/งำน/ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ หรือ 

    และควรใส่ URL ชอ่ง/Cel ละ 1 URL

      2) แสดงค ำสัง่หรือกำรสัง่กำรแตง่ตัง้ขำ้รำชกำรรับเรือ่งร้องเรียนตำมขอ้ 3. หรือขอ้ 4. ของค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ที่ 77/2562 ฯ 

9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตอ้งรำยงำนผลในรูปแบบ URL เท่ำน้ัน ตำมแนวทำงมตทิี่ประชมุคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสกรมเจ้ำท่ำ

  ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ตลุำคม 2562 วำระที่ 2 เรือ่งเพ่ือทรำบ เรือ่งที่ 2  ดงัน้ันฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ไม่รับพิจำรณำกำรจัดส่งในรูปแบบอ่ืน

  ทั้งน้ี URL ตอ้งเชือ่มโยงหรือลิง้ค์ (Link) ไปยังเว็บไซตข์องหน่วยงำนท่ำนไดด้ว้ย

10. กรณีที่หน่วยงำนไม่ตอ้งกำรเปดิเผยลำยมือชือ่/ลำยเซ็น ในเว็บไซต ์สำมำรถใชว้ิธกีำร เชน่ กำรพิมพ์ชือ่ - นำมสกุลแทนในผลงำนที่ด ำเนินกำร 

      หรือเอกสำรที่ตอ้งเผยแพร่ และหรือกำรระบขุอ้ควำมในเอกสำรว่ำไดด้ ำเนินกำรแล้ว หรือกำรใชส้ ำเนำเอกสำร เปน็ตน้ 

    ส ำนักงำนพัฒนำและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำที่ 1 - 8)  ฯลฯ

5. กรณีที่ผลกำรด ำเนินกำรมีมำกกว่ำ 1 URL ท่ำนสำมำรถแทรกแถวลงมำจำกใตช้อ่ง "ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่ ....... (URL)  :" ไดต้ำมจ ำนวน URL  

3. ด ำเนินกำรจัดส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสกรมเจ้ำท่ำ ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2562

4. ด ำเนินกำรส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เท่ำน้ัน โดยให้จัดส่งมำที่ E-Mail. : TRINNAPAT58@GMAIL.COM หรือ trinnapat.k@md.go.th
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