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หน้า 1 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

ครั้งที่   2/2561                                         . ประจ าปี    การศึกษา 2560                     . 
วันที่   19 ตุลาคม 2561                              . เวลา     09.30 น.- 16.00 น.                     . 
สถานที่    ห้องประชุม  8303 ชั้น 3 อาคารเรียนริมน้้า                   . 

 
ผู้เข้าประชุม  

1. นายพิชัย  แสงไฟ   ผพน. 
2. นางภาวนา  พงศ์ปริตร  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
3. นาวาตรี ขวัญ อ่ิมวิทยา   หัวหน้าฝ่ายบริการ 
4. นายศรัณย์  เกิดทรง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. นายบดินทร์  ศรีมณี   หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม 
6. ว่าทีร่้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง  ผู้แทนกลุ่มเรือฝึก   
7. ว่าที่ร้อยตรี สุทิน โคตรทอง  หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา 
8. นายทรงคุณ  สาสนะ   หัวหน้ากลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน/ICT 
9. นายวชิระ  อุบลจินดา  ผู้แทนกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ 
10. นายเอกพจน์  เขม้นงาน  นักเดินเรือช้านาญการ   
11. นายธีรุตม์  ฉิมพลี   นักเดินเรือปฏิบัติการ 
12. ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์ โรจนะ   นักเดินเรือปฏิบัติการ   
13. นางอาริสา  ธาตุเสถียร  ผู้แทนกลุ่มวิชาการท่ัวไป 
14. นางสาวสุพัตรา ชะมะบูรณ์  วิทยาจารย์ (การสอนคณิตศาสตร์) 
15. นางพัชรภรณ์ สาสนะ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. นางสุรางค์  อ่ิมจรูญ   เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
17. นายประชา  ใจกุศล   ช่างยนต์ 
18. นางสาวสุรักษา จันทรศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
19. นางสาวเปมิกา ภักตร์คีรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20. นางสาวอลิษา หอมขจร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
21. ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่้า  นักวิชาการศึกษาช้านาญการ 
22. นางสาวอารีรัตน์ จุ้ยฮก   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
23. นางสาววรรณภา ธิราขันธ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
24. นางสาวจารุวรรณ เขียวหวาน  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 
25. นางสาวศิรัสวยา เลี้ยงประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 
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หน้า 2 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน  แจ้งในเรื่องของระบบ ISO ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล และมีกระบวนการภายใต้ระบบคุณภาพ ถ้าเจอปัญหาให้
แก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันมีการวางแผนทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานผลการประชุม 
เลขานุการ  รับรองรายงานการประชุมไปแล้ว ก่อนที่ UKAS จะเข้าตรวจประเมิน 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
เลขานุการ ไม่มี  
ประธานฯ เรื่องสืบเนื่อง ถ้าที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายใดๆ ด้าเนินการในครั้งนี ้ให้รายงานต่อ QMR เพ่ือเก็บ 

รวบรวมข้อมูลในวาระถัดไป 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  วาระต่างๆที่เสนอในที่ประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามที่ระบุใน QP ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารซึ่งสอดคล้องตาม 
Requirement production 2.5 ท้าให้ต้องมีวาระดังนี้ 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  บริบทของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม      
มีหน้าที่ผลิตคนประจ้าเรือทุกระดับให้สอดคล้องตามอนุสัญญาซึ่งในครั้งนี้จะมีบริบทโครงสร้างต่างๆในการทบทวน และศูนย์ฝึก-
พาณิชย์นาวีก้าลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรมหาชน จึงยังไม่มีการปรับเปลี่ยนบริบทองค์กรในปีการศึกษา 2561  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้คงบริบทเดิมตามปีการศึกษา 2560 
 

 4.2  ความพึงพอใจและข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า (เอกสารตามวาระท่ีแนบ) 
  พบว่า จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล อาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการ และผู้ฝึกอบรม 
ที่มีต่อการให้บริการตามภารกิจของ พน. นั้น  ปรากฏว่า แต่ละกลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบได้รายงานผลข้อมูลย้อนกลับโดยมีค่าร้อย
ละความพึงพอใจตามแผนภูมิด้านล่าง ทั้งนี้เมื่อจ้าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ฝึกอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด 
ร้อยละ 86.38 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และกลุ่มนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล         
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 58 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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หน้า 3 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 
มตทิี่ประชุม 1. รับทราบ ให้กลุ่มวิชาการเดินเรือ กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ กลุ่มบริการการศึกษา และคณะกรรมการจัดหา
เรือฝึก พิจารณาสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และให้ทั้งสองหน่วยงานไปพิจารณาประเด็นข้อค้าถามการประเมิน
ร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือน้ามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป  

 2. มอบฝ่ายเลขานุการ (มศ.) ปรับปรุงการรายงานผลความพึงพอใจ โดยให้น้าผลการประเมินน้อยหลังจาก
รอบสามปีที่ผ่านมา เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูลแนวโน้มผลการด้าเนินงานประกอบการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไปด้วย 
 

4.3  รายละเอียดของวัตถุประสงค์คุณภาพ  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพของปีการศึกษา 2560 จากการ

พิจารณาวัตถุประสงค์คุณภาพประจ้าปีการศึกษา 2560 จ้านวน 6 กิจกรรม 24 ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงรอบการด้าเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีผลด้าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คุณภาพ จ้านวน 23 ตัวชี้วัด จาก 24 ตัวบ่งชี้            
คิดเป็นร้อยละ 95.83  

ในส่วนของการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายของการด้าเนินงานในปีการศึกษา 
2561 ดังรายการต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
มตทิี่ประชุม มอบหมายให้ หบท. และคุณนที มศ. รับผิดชอบกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ พน. ใน 
Website กรมเจ้าท่าในส่วนของศูนย์ฝึกฯ ก่อนเสนอ ผพน. เวียนกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อทราบและแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 
 4.4 สมรรถนะและความสอดคล้องกับกระบวนการ 
เลขานุการ  ตามหัวข้อนี้เป็นตัวบ่งชี้ใหมต่ามข้อก้าหนด ISO9001:2015 ซ่ึงระบุว่ากลุ่ม/ฝ่าย มีข้อมูลอะไรบ้างและมีการ
วัดผลอย่างไร และยังไม่ถึงรอบการวัดผล เนื่องจากเป็นการวัดตัวใหม่ ทางเลขาฯ จึงได้ส่งให้กลุ่ม/ฝ่าย พิจารณาทบทวนผลการ
วัดแล้วส่งกลับมายังคณะท้างาน ซึ่งจะท้าการรายงานในปีการศึกษาหน้า  
 
มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 
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หน้า 4 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 4.5 ความไม่สอดคล้องและการด าเนินการแก้ไข 

     4.5.1 ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (External Audit) (ตามตารางด้านล่าง) 
             ต า ม ที่  พ น . ได้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต าม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร คุ ณ ภ าพ  ISO 9001:2015 Stage2 จ า ก 
UKAS:Global/KMUTT เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ปรากฏว่า พบข้อสังเกต OBS จ้านวน 6 ข้อ โดยมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อสังเกตดังกล่าวครบถ้วนทุกข้อแล้ว 

มตทิี่ประชุม รับทราบผลการด้าเนินการ 
 
  4.5.2 ผลจากการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด้าเนินงานภายใน 
             ตามที่ พน. ได้ด้าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติงานและกระบวนการท้างานตามที่ก้าหนดไว้ โดยจากการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด้าเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน IQA และกลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้พบ
การด้าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก้าหนดและระเบียบปฏิบัติงานที่ก้าหนดไว้ตามเอกสารผลการตรวจประเมินที่แนบมานี้ 

 
มตทิี่ประชุม มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด้าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก้าหนด 
 
 4.6 ผลจากการวัดและการติดตามผล 

     พิจารณาผลการด้าเนินการจัดการตามความพึงพอใจ/ความคาดหวังของลูกค้า โดยได้สังเคราะห์ข้อมูลความ       
พึงพอใจและข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า ตามข้อ 4.2 พบว่า ลูกค้าทุกประเภทโดยภาพรวมมีความพึงพอใจสูงกว่าระดับ           
เป้าหมายความพึงพอใจที่ก้าหนด และสูงกว่าร้อยละความพึงพอใจในระดับมาก โดยให้ NAV/ENG/EDS ด้าเนินการปรับปรุงผล
ด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
 
มตทิี่ประชุม น้าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา 
 
 4.7 ผลการตรวจติดตาม 
     4.7.1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ISO 9001:2015 
                       ตามท่ีคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ด้าเนินการตรวจประเมินใน ระหว่างวันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์  
2561   โดยแบ่งทีมตรวจเป็น 9  ทีม ซึ่งได้รายงานผลการตรวจประเมินและผลการปรับปรุงแก้ไข CAR / OBS  ไปแล้วในการประชุม 
MR ครั้งที่ 1/2560  
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 
                4.7.2 การตรวจผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และการตรวจประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
                         ในปีการศึกษา 2560 พน. ได้ด้าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้ด้าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ส่วนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ก้าหนดการตรวจ
ประเมินในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.) ท้าการประเมินทุก 5 ปี อยู่ในระหว่างรอรับ
การตรวจตรวจประเมิน (ตามตารางด้านล่าง) 
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หน้า 5 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ของปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 3.66 ระดับดี 
2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ของปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  
   -  วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  
   -  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 

 
วท.บ. = 3.67 ระดับดี 
วศ.บ. = 3.60 ระดับดี 

3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม 
    (ประเมินทุก 5 ปี ปัจจุบัน สมศ.ยังไม่ก้าหนดกรอบการประเมิน) 

ค่าเฉลี่ย 3.71  ระดับดี 

 

         ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาจากการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

ข้อ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง 
1 เร่งพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ เพ่ือด้าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในก่อน
สิ้นปีการศึกษา 2561 

- ยังไม่ก้าหนด - 

2 ควรจัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- ยังไม่ก้าหนด - 

3 ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนและการบริหารจัดการสถาบัน  ให้มี
ลักษณะการสื่อสารสองทางระหว่างสถาบันและ
นักศึกษา 

- ยังไม่ก้าหนด - 

4 ส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรการศึกษาด้าน
วิชาชีพที่มีความทันสมัยให้นักศึกษาได้ใช้งานมาก
ขึ้นกว่าปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน 

- ยังไม่ก้าหนด - 

5 ควรส่งเสริมการดูงานนอกสถานที่แก่นักศึกษา - ยังไม่ก้าหนด - 
6 จัดท้ าแผนพัฒ นาอาจารย์ประจ้ า เพ่ื อให้ มี

คุณสมบัติครบถ้วนสามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ประจ้าหลักสูตรได ้

- ยังไม่ก้าหนด - 

7 ควรจัดท้าแผนพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย โดยก้าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยซึ่ งสามารถ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นอย่าง
น้อยเพ่ื อให้ สอดคล้องตามเกณ ฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

- ยังไม่ก้าหนด - 

8 ควรน้าผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษามาใช้ - ยังไม่ก้าหนด - 
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หน้า 6 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 

 

เลขานุการ     จากข้อเสนอแนะตามตารางด้านบน หลังจากท่ีท้าการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 
ระดับสถาบัน เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขาฯ จะขอความคิดเห็นส่งกลับอย่างเป็นทางการไปยัง ผพน.และกลุ่ม/ฝ่าย อีกครั้ง (Action) 
เพ่ือจะน้าความเห็นของกลุ่ม/ฝ่าย มาประกอบในรายงานการประชุมนี้ต่อไป 

มตทิี่ประชุม     มอบฝ่ายเลขานุการฯ (มศ.) ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน้ามาจัดท้ารายงานการประชุมให้ครบถ้วน 

 4.8 สมรรถนะของผู้จัดส่งภายนอก 

    ผลการประเมินผู้ขาย ผู้จัดส่งภายนอก ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560   มีผู้ขายจ้านวน 73 ราย พบว่า ไม่มีผู้ใด
ทีไ่ด้เกณฑ์ D และ F  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมินของผู้รบัจ้าง/ผู้ขาย ของภาค 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
เกรด A 49 
เกรด B 20 
เกรด C 4 
เกรด D - 
เกรด F - 

รวมผู้ขาย 73 

 

 

 

 

 

 

 

มตทิี่ประชุม       รับทราบ 

ร่วมกับระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
9 ควรให้ความส้าคัญกับการน้าผลการด้าเนินงาน

รายวิชา มคอ.5 และผลการพิจารณารายวิชาที่มี
ผลผิดปกติ เพ่ือน้ามาใช้ในการปรับปรุงสาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตร 

- ยังไม่ก้าหนด - 

10 ควรจัดให้มีอุปกรณ์การศึกษาประจ้าห้องเรียน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษา
ในการเรียนการสอน 

- ยังไม่ก้าหนด - 

0

10

20

30

40

50

                                                                

49

20

4

0 0

A B

C D

F



ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

บันทึก Rev : 00 

แบบบันทึกประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร FO–EDS–02/01 

 

หน้า 7 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

 4.9 ความเพียงพอของทรัพยากร 

    4.9.1 อัตราก้าลังปัจจุบัน 

มตทิี่ประชุม       เนื่องจาก พน. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท้าอัตราก้าลังเพ่ือจัดท้าค้าขอจัดตั้งองค์การมหาชน ว.15              
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ (มศ.) น้าข้อมูลอัตราก้าลังจากการจัดท้า ว.15 มาประกอบในรายงานการประชุมต่อไป 

    4.9.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน         

มตทิี่ประชุม    เห็นชอบให้ด้าเนินดังนี้ 
      1. เสนอของบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอ และขอให้ทบทวนการเสริมการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 
             2. มอบทุกกลุ่ม ฝ่าย วิเคราะห์ความเพียงพอของทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในปลายเดือน
มกราคมของทุกปี (แผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้) 
 
 4.10 ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

        จากการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง RPN (Risk Priority Number) ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างผลกระทบความรุนแรง โอกาสของ
การเกิดข้อบกพร่อง และกระบวนการตรวจจับของกระบวนการ ของแต่ละกลุ่ม ฝ่าย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นความเสี่ยงใน
ปีการศึกษา 2560 โดยน้ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงที่ พน. ก้าหนดไว้ 

มตทิี่ประชุม มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าเนินการตามมาตรการแก้ไข 

 4.11 โอกาสในการปรับปรุง 

      วาระนี้การประชุมนี้คือการจัดท้าเป็นแผนเพ่ือก้าหนดโอกาสในการปรับปรุง และก้าหนดกรอบระยะเวลา วิธีการ 
เพ่ือด้าเนินการปรับปรุงระบบฯ ของสถาบันในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม       เนื่องจาก พน. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท้าอัตราก้าลังเพ่ือจัดท้าค้าขอจัดตั้งองค์การมหาชน ว.15              
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ (มศ.) น้าข้อมูลอัตราก้าลังจากการจัดท้า ว.15 มาประกอบในรายงานการประชุมต่อไป 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   

5.1 เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จะมีผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเยี่ยมชมระบบการ
บริหารงานและภารกิจของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จึงขอมอบหมายให้กลุ่ม/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ในเรื่องต่างๆ ท้าข้อมูลน้ามาเสนอในวัน
ดังกล่าว 

5.2 สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่ง
ด้าเนินการในทุกปีงบประมาณ โดยมีสาระส้าคัญก้าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ด้าเนินการให้ความรู้ และ
ก้าชับ ติดตาม การปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ้า และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ ละเว้นจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกรับ
ผลประโยชน์ กระท้าการใดๆ ให้เสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร ตลอดจนต้องด้าเนินการปรับปรุงพัฒนาการ
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หน้า 8 จาก 8  (ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก 5 ปี) 

จัดการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ควบคุม กวดขันการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการ และ
สื่อสารนโยบายไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม 16.00 น. 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

               - ไม่มี -                                                                                                                            A 

                                                                                                                                                    a 

                                                                                                                                                    a 

                                                                                                                                                    a 

                                                                                                                                                    A 

 
ผู้ทบทวน:   …………………………………….  (หวัหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
วันที่  ……25…/…ตุลาคม…/.…2561….  
 
ผู้อนุมัต:ิ   ………………………………….   (ผู้อ้านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี)     
วันที่ ……25…/…ตุลาคม…/.…2561…. 

                                                                                                                 


