
 
รายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ผู้มาประชุม 

1.  นายพิชัย แสงไฟ    ผพน. 
2.  นางสาวรสชรนิทร ์ ฉายแก้ว หวท. 
3.  นายศรัณย ์ เกิดทรง หบท. 
4.  นายทวีชัย โชคสมุทร หดร. 
5.  นายทรงคุณ สาสนะ หกน. / ประธานคณะกรรมการ  ICT 
6.  นายบดินทร ์ ศรีมณ ี หกฝ. / รก.หชก. 
7.  ว่าที่ร้อยตร ีสุทิน โคตรทอง หบศ. 
8.  ว่าที่ร้อยโท นท ี  ศรีมะกล่่า    ผู้แทน หมศ.  
9.  นางพรรณ ี ปานรัตน ์ ผู้แทน หกฝ. 
10. ว่าที่เรือตรี สานุพงศ์  ตั้งค่า นักเดินเรือปฏิบัติการ 
11. นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   11.00  น. 
      ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 การประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเพ่ือเป็นการติดตามการ
ด่าเนินงานตามแผนด่าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่งได้
ก่าหนดให้ทุกส่านัก กอง ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือก่ากับติดตามการด่าเนินงานของผู้บริหาร และบุคลากรใน
ภาพรวมให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพ่ือให้การด่าเนินงานของ พน. เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก่าหนดให้ส่านัก กอง ต้องจัดให้มีการ
ประชุมซึ่งแสดงถึงการก่ากับดูแลข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ่า และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  โดยในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต้องจัดประชุมอย่างน้อยจ่านวน 4 ครั้ง  
 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
     2.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันอังคารที่ 25 มกราคม 2562 
              รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือก่ากับติดตามแผนการด่าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่ารายงานการประชุม
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แล้วเสร็จ โดยได้น่าเสนอผู้บริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของทุกกลุ่ม ฝ่าย แล้ว ขอให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย 
พิจารณารายงานฉบับดังกล่าว 
 
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ   
    3.1 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 
           ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-
กันยายน 2562) โดยได้ก่าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และให้ทุกส่านัก กอง ศูนย์  ในสังกัดกรม          
เจ้าท่าด่าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ และรายงานผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไปยัง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (สลก.กจ.) ตามก่าหนดการรายงานผลที่แจ้ง ซึ่งในปัจจุบัน พน. โดยว่าที่ร้อยโท 
นที  (ผู้ แทน พน.) และอาจารย์ทรงคุณ  (ประธาน ICT) ได้รวบรวมข้อมูล/น่ าเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ 
www.mmtc.ac.th และได้รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนดังกล่าวไปยัง สลก.กจ. เพ่ือทราบ ซี่งเป็น
เอกสารหลักฐานการด่าเนินงานส่าคัญของตัวชี้วัด ITA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับของทุกส่านัก กอง ภายในกรมเจ้า
ท่า  โดยรายงานไปแล้วครบถ้วนจ่านวน  2 ครั้ง ประกอบด้วย 
       ครั้งที่ 1 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1  (รอบวันที่ 8 มีนาคม 
2562) รายงานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการรายงานภายในเวลาที่ก่าหนดไว้ (ประกอบการแนบผล
การประเมินข้าราชการครั้งที่  1/2562) 
       ครั้งที่ 2 รายงานผลการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2  (รอบวันที่ 22 เมษายน 
2562) รายงานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการรายงานภายในเวลาที่ก่าหนดไว้ (ประกอบการแนบผล
การประเมินข้าราชการครั้งที่  2/2562) 
       ครั้งที่ 3   - ยังไม่ถึงรอบการรายงาน – 
       ทั้งนี้การด่าเนินงานของ พน. ที่รายงานในครั้งที่  1 -2 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ใน         
ทุกกิจกรรมตามที่กรมเจ้าท่าได้มอบหมาย พน. รับผิดชอบด่าเนินการ 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ 
 
    3.2 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 911/2561 แนวทางป้องกันการให้และรับสินบนหรือของขวัญ 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซ่ึงอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ และ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   
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    3.3 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 14/2562 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตฯ 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซึ่งอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ และ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   
 
    3.4 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 28/2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซึ่งอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ และ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   
 

    3.5 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 32/2562 แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซึ่งอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
 

มติที่ประชุม            รับทราบและ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   
 

    3.6 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 41/2562 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซึ่งอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
 

มติที่ประชุม            รับทราบและ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   

 
    3.7 ค าสั่งกรมเจ้าท่าที่ 77/2562 รับทราบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
       ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม น่าเสนอให้คณะผู้บริหารได้รับทราบผ่านเครื่องฉายในการ
ประชุมครั้งนี้ และจะน่าส่งไฟล์เอกสารไปยังระบบธุรการของกลุ่ม ฝ่าย ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าดูเอกสารค่าสั่ง
ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.mmtc.ac.th/2009/?name=aboutus&file=ITA62                       
ซึ่งอาจารย์ทรงคุณ (ประธาน ICT) ได้น่าเผยแพร่ไว้แล้ว 
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มติที่ประชุม            รับทราบและ ผพน. มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ก่าชับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามค่าสั่งดังกล่าวด้วย   
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม ฝ่าย รอบ 12 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
  4.1.1 ปัญหาการซ่อมท าเรือฝึกที่ล่าช้าจากแผนที่ก าหนดไว้ 
           สืบเนื่องจากการซ่อมท่าเรือฝึกท่ีล้าช้ากว่าก่าหนดส่งผลต่อก่าหนดระยะเวลาการลงฝึก
ภาคทะเลของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายต้องล่าช้าออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย นั้น ผพน. และคณะผู้บริหารได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย หบท. เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดจ้างผู้ประกอบการเพ่ือซ่อมท่า
เรือฝึกและการกันงบประมาณซ่อมท่าเหลื่อมปี โดยจะลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบเรือฝึกเพ่ือเข้าซ่อมท่า
ภายหลังจากพ้นช่วงเวลาการฝึกภาคทะเลไปแล้ว เพ่ือแก้ปัญหาไม่สามารถซ่อมท่าเรือฝึกได้ทันตามก่าหนด         
การฝึก 
 
  4.1.2 ทบทวนกระบวนการและวิธีการรับเข้านักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
           สืบเนื่องจากในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 พบว่า การรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์มี
จ่านวนผู้สมัครที่น้อยลง ส่งผลต่อการจัดห้องเรียนถามแผนรับเข้าไม่เป็นไปตามแผน และปัญหานักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ที่รับเข้ามาในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีจ่านวนที่ลดลงเนื่องจากการลาออก และผลการเรียนที่ไม่ดีนัก 
ดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นปัญหาการรับเข้านักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่คณะผู้บริหารต้องเร่งด่าเนินการแก้ไข
ในปีถัดไป โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ควรด่าเนินการรับ นดร. ใน
รอบโควต้าในสัดส่วนที่มากกว่าการรับรอบปกติเพ่ือจะได้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีซึ่งถือเป็น Input ที่มี
คุณภาพซึ่งเป็นผลดีในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ควรรับ นดร. จากโควค้าความร่วมมือกับบริษัท
เรือที่ พน. ลงนามความร่วมมือหรือมีความสัมพันธ์อันดี เพ่ือรับบุตรหลาน หรือคนเรือที่มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเข้ามาศึกษา เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบให้มีการทบทวนวิธีการรับเข้านักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในปีการศึกษา พ.ศ. 
2563 โดยเน้นการแก้ปัญหาการรับเข้าให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาการสร้างความ
ร่วมมือกับบริษัทเรือในโควต้าการรับเข้าซึ่งต้องมีการศึกษาระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน โดยขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าวาระเข้าพิจารณากับคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือก่าหนดนโยบายต่อไป 
 
  4.1.3 ปัญหาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 2 หลักสูตร 
           สืบเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีจ่านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรจากฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันและประกาศใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานี้ นั้น ปรากฏว่า  ทั้งสองหลักสูตรไม่
สามารถปรับปรุงได้ทันตามรอบระยะเวลาที่ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เปลี่ยนเป็น กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปัจจุบัน) ก่าหนด ซึ่งปัจจุบัน (27 มิ.ย. 62) หลักสูตรทั้งสอง
ฉบับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา หากได้รับการอนุมัติ
ได้ทันก่อนเดือนสิงหาคม 2562 ก็จะถือว่า พน. สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้
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ถูกต้องตามกฏหมาย และหลักสูตรจะได้รับการเห็นชอบการอนุมัติตีค่าปริญญาจากส่านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต่อไป 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมายให้คณะท่างานพิจารณาหลักสูตรติดตามการด่าเนินงาน โดยให้เร่ง
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้หากหลักสูตรได้รับผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาอย่างใด 
ให้แจ้งแก่ ผพน. เพ่ือทราบโดยเร็ว และเม่ือหลักสูตรได้รับการอนุมัติแล้วให้ มศ. จัดท่าบันทึกข้อความเพ่ือชี้แจง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เสนอต่อ ผพน. /รจท.สส. / อจท. เพ่ือทราบ
ตามล่าดับต่อไป 
 
  4.1.4 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการของ พน. 
           สืบเนื่องจากท่าน อจท. ได้เร่งรัดการด่าเนินการให้ พน. แต่งตั้งคณะท่างานด้านการ
วิจัยและผลงานทางวิชาการของ พน. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาการของ พน. ให้เป็นแหล่งรวมองค์
ความรู้ด้านพาณิชยนาวีของชาติ และเป็นที่รู้จักของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้
มอบนโยบายดังกล่าวและให้ ผพน. ซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของ พน. ติดตามการด่าเนินการดังกล่าว นั้น ซ่ึงผู้แทน 
มศ. ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท่ารายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเป็นคณะท่างาน
ขับเคลื่อนการวิจัยและผลงานทางวิชาการของ พน. ซ่ึงจะสามารถน่าเสนอต่อ ผพน. เพ่ือพิจารณาได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้ 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย มศ. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท่างานฯ และเร่งรัดการด่าเนินการ
แต่งตั้งคณะท่างานฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
  4.1.5 ขอหารือประเด็นการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการคุมสอบกลางภาคของอาจารย์
พิเศษของกลุ่มวิชาการ 
           สืบเนื่องจากกลุ่มวิชาการและกลุ่มบริการการศึกษา ได้ก่าหนดวิธีการสอบกลางภาค
การศึกษาใหม่ โดยให้อาจารย์ผู้สอนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ่าและอาจารย์พิเศษเป็นผู้ควบคุมการสอบเอง 
แต่เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดการเรียนการสอนซึ่งทางกลุ่มวิชาการขอหารือในประเด็นการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนส่าหรับอาจารย์พิเศษในช่วงเวลาการคุมสอบนี้ ว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่  ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดย หดร. ได้
เสนอว่าการคุมสอบถือเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคืออยู่ในขั้นของการประเมินผลการศึกษา 
ซึ่งอาจถือว่าสามารถให้เบิกจ่ายเงินให้แก่อาจารย์พิเศษได้ 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย บท. พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการด่าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่อาจารย์พิเศษว่าสามารถนับชั่วโมงการคุมสอบกลางภาคเพ่ือน่ามาเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่ และให้
เร่งแจ้งให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการได้ทราบและด่าเนินการต่อไปโดยเร็ว 
 
  4.1.6 การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของกลุ่มฝึกอบรมให้สอดคล้องตาม
เวลาเรียนในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
           สืบเนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโดยกลุ่มฝึกอบรมในปัจจุบัน 
พบว่า นดร. จะต้องฝึกอบรมให้ครบตามหลักสูตรที่ กฝ. ก่าหนดแผนการฝึกอบรมไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะก่าหนดไว้
ในชั้นปีที่ 3-4 ซึ่ง นดร. จะมีภาระในการฝึกอบรมหลักสูตรค่อนข้างมาก หากไม่อบรมจนครบตามหลักสูตรที
ก่าหนดก็ไม่สามารถลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศได้ ซึ่งมีแนวคิดให้ นดร.          
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รับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมให้ครบตั้งแต่ในชั้นปีที่ 2 -3 แต่อาจติดขัดในประเด็นอายุการรับรองของ
ใบรับรอง (certificate) ที่อาจหมดอายุก่อนลงเรือฝึกฯ  
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย หกฝ. เพ่ือพิจารณากระจายหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่จ่าเป็นของ 
นดร. ให้สามารถรับการอบรมได้ในชั้นปีต่างๆ โดยพิจารณาเรื่องอายุของใบรับรองประกอบการพิจารณา
ด่าเนินการด้วย   
 
  4.1.7 การขอความร่วมมือจากกลุ่มเรือฝึกเพื่อให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของกลุ่ม
วิชาการ 
           สืบเนื่องจากกลุ่มวิชาการเดินเรือและกลุ่มวิชาการช่างกลมีความประสงค์ขอความ
ร่วมมือจาก รฝ. เพ่ือให้การสนับสนุนอุปกรณ์การฝึก เครืองมือฝึกจ่าลอง และเรือฝึก ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาของทั้งสองกลุ่มวิชาการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ นดร. ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกเรือ
และอุปกรณ์ในเรือฝึกส่าหรับการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะทางวิชาชีพ  
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย รฝ. ให้การสนับสนุนกลุ่มวิชาการที่มีความสนใจ โดยให้ รฝ. 
พิจารณาจัดท่าแบบฟอร์มเพ่ือขอใช้สถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือฝึกเพ่ือให้เกิดความสะดวกและสามารถสอบ
กลับการให้การสนับสนุนดังกล่าวได้   
 
  4.1.8 การขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานภายใน พน. 
           สืบเนื่องจากที่ พน. ได้ขออัตราก่าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงานภายใน พน. ซ่ึงทางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่านักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า ไม่สามารถสนับสนุนอัตราก่าลัง
ได้ครบทุกอัตราตามที่กลุ่ม ฝ่าย เสนอไปนั้น กอปรกับภารกิจของหน่วยงานที่ต้องการเจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้
เฉพาะทางเพ่ือการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องมือฝึกจ่าลอง จ่าเป็นต้องบรรจุเจ้าหน้าที่ให้ครบตาม
จ่านวนและมีคุณสมบัติตามข้อก่าหนดที่เกี่ยวข้อง (IMO) ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมกันแสดงความเห็นอย่าง
หลากหลาย อาทิ การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ภายในซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้มีคุณสมบัติและความรู้ส่าหรับ
การควบคุมเครื่องมือฝึกจ่าลองเพ่ือให้ พน. มีบุคลากรที่พร้อมส่าหรับการฝึกอบรม หรือ การหาวิธีการจ้าง
เจ้าหน้าที่จากแหล่งเงินรายได้เพ่ือบรรจุในอัตราก่าลังที่จ่าเป็นเพ่ือให้ภารกิจต่างๆ ที่ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจ่าอยู่
สามารถด่าเนินการได ้ 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย  
  1) มอบหมาย หบท. เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในอัตราก่าลังที่จ่าเป็น 
และพิจารณาอัตราเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการจ้างซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบราชการใดๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2) มอบหมาย หกฝ. พิจารณาจัดอบรมหลักสูตรส่าหรับเจ้าหน้าที่ประจ่าเครื่องฝึกจ่าลอง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ในปัจจุบันและเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีคุณสมบัติสามารถควบคุมเครื่องมือฝึกจ่าลองได้ให้
เข้ามารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากเจ้าหน้าที่หลักเปลี่ยนงานหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
 
  4.1.9 การพัฒนาระบบสารสนเทศของ พน. โดยคณะกรรมการ ICT 
           สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พน. หรือ
คณะกรรมการ ICT ได้รับการอนุมัติโครงการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศของ พน. จึงขอแจ้งให้ผู้บริหาร 
ทุกท่านเพ่ือทราบ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นสัดส่วนในการจัดวางเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการท่างาน จึงขอความเห็นชอบให้ใช้ห้องเรียน 8306 
อาคารเรียน 6 ชั้น เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ICT 
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มติที่ประชุม           เห็นชอบให้ใช้ห้องเรียน 8306  เป็นห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ICT และ
มอบหมาย หบท. แจ้งคนงานให้ท่าความสะอาดและจัดเตรียมห้องให้เรียบร้อย 
 
  4.1.10 ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพทางวิชาการของ นดร. ปัจจุบัน 
           ผพน. น่าเสนอประเด็นความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพทาง
วิชาการของ นดร. ในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความเห็นอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  อาทิ พ้ืนฐานความรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ซึ่งรับเข้ามาก็สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย ปัญหา 
นดร. อาจไม่ได้เกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้นแต่เกิดจากลักษณะส่ วนตัวของผู้เรียนซึ่ง
ขาดความกระตือรือร้นส่งผลต่อผลการเรียนที่ตกต่่า  
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในทุกแนวทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ 
พน. และคุณภาพของผู้เรียน และเห็นชอบให้ทบทวนกระบวนการรับเข้านักศึกษา (ตามวาระที่ 4.1.2) ให้เน้น
การจ่านวนรับเข้าในรอบโควต้าต่อรอบรับปกติ ในสัดส่วน 70:30 เพ่ือให้ได้คุณภาพของนักศึกษารับเข้าที่ดีขึ้น
กว่าในปัจจุบัน 
 
 4.2 ขอความร่วมมือหัวหน้า กลุ่ม ฝ่าย ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ค าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมเจ้าท่า 
  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 
     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 การคัดสรรบุคลากรจากกลุ่ม ฝ่าย ต่างๆ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่า 
   สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าจะมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่า โดยให้แต่ละส่านัก กอง 
ศูนย์ เสนอรายชื่อไปยังกรมเจ้าท่าเพ่ือคัดเลือกรับรางวัลภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น หดร. เสนอว่ามี
บุคลากรของ พน. ที่เหมาะสมหลายคนซึ่งเห็นควรเสนอรายชื่อเพ่ือรับรางวัลดังกล่าว แต่การเสนอชื่อนั้นจะต้อง
ผ่านคณะกรรมการคัดสรรของ พน. ก่อนน่าเสนอชื่อบุคคลดีเด่นของ พน. เพ่ือไปคัดสรรในระดับกรมต่อไป ซึ่ง
ปัจจุบัน พน. ยังไม่มีคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรบุคคลดีเด่นของ พน. 
เพ่ือคัดสรรบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมเป็นบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่าต่อไป ซึ่งส่าหรับปีนี้คงไม่สามารถส่ง
รายชื่อได้เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและไม่ทันตามก่าหนดเวลาส่งรายชื่อแล้ว 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย หบท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดสรรบุคคลดีเด่นของ 
พน. เพ่ือเสนอรายชื่อเป็นบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่าในปีต่อไป 
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 5.1 การคัดสรรบุคลากรจากกลุ่ม ฝ่าย ต่างๆ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่า 
   สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าจะมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่า โดยให้แต่ละส่านัก กอง 
ศูนย์ เสนอรายชื่อไปยังกรมเจ้าท่าเพ่ือคัดเลือกรับรางวัลภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น หดร. เสนอว่ามี
บุคลากรของ พน. ที่เหมาะสมหลายคนซึ่งเห็นควรเสนอรายชื่อเพ่ือรับรางวัลดังกล่าว แต่การเสนอชื่อนั้นจะต้อง
ผ่านคณะกรรมการคัดสรรของ พน. ก่อนน่าเสนอชื่อบุคคลดีเด่นของ พน. เพ่ือไปคัดสรรในระดับกรมต่อไป ซึ่ง
ปัจจุบัน พน. ยังไม่มีคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรบุคคลดีเด่นของ พน. 
เพ่ือคัดสรรบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมเป็นบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่าต่อไป ซึ่งส่าหรับปีนี้คงไม่สามารถส่ง
รายชื่อได้เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและไม่ทันตามก่าหนดเวลาส่งรายชื่อแล้ว 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย หบท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดสรรบุคคลดีเด่นของ 
พน. เพ่ือเสนอรายชื่อเป็นบุคคลดีเด่นของกรมเจ้าท่าในปีต่อไป 
 
 5.2 เรื่องเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นเอกสารทางราชการตามกฏหมาย 
   หดร. ได้เสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ ลงรับไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารเข้าสู่ระบบงานธุรการของ พน. แต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้ใช้เอกสารกระดาษแทน 
โดยได้รับค่าตอบจากเจ้าหน้าที่ธุรการของ บท. ว่าเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเอกสารทางธุรการตาม
ระเบียบราชการนั้น แต่ หดร. ได้ท่าการศึกษาประกาศเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณแล้ว พบว่า ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นเอกสารสารสนเทศตามระเบียบงานสารบรรณเช่นกัน จึงเห็นควรให้ บท. รับเรื่องการ
ใช้เอกสารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องเพ่ือแจ้งให้ธุรการของ บท. และทุกกลุ่ม ฝ่าย ได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบมอบหมาย หบท. ด่าเนินการ 
 
 5.3 เรื่องการอบรมผู้บริหารเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการและประเมินผลพนักงานราชการของ พน. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเข้าใจแนวทางการประเมินในทิศทางเดียวกันในทุกส่านัก กอง ศูนย์ ในสังกัดกรมเจ้า
ท่า จึงขอแจ้งให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ได้ทราบถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
ตามเอกสารที่แจ้งเวียนไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น และเพ่ือโปรดทราบก่าหนดการอบรมเพ่ือการประเมินผลฯ 
โดยจะแจ้งก่าหนดการให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ได้ทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 
ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป          ยังไม่ก่าหนด 

ประธานกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น.                                 
 
ว่าที่ร้อยโท                           ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นที  ศรีมะกล่่า) 
 

   ผู้อนุมัติรายงานการประชุม 
           (นายศรัณย์  เกิดทรง) 

ภาพถ่ายการประชุม 
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คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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วันพฤหัสบดีที ่27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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