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1. หลักการและเหตุผล
ตามอนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nation
Convention against : UNCAC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดมาตรการสากลที่เกี่ยวกับมาตรการ
และกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างระบบกฎหมายหรือมาตรการในการบริหาร
จัดการเพื่อต่อต้านการทุจริตของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่ให้ สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นประเทศลำดับที่ 149 โดยถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการดำเนินการต่อต้าน
การทุจริตของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการคอรัปชันในเรื่องต่าง ๆ ประกอบการตามที่องค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International : TI) ได้มีก ารประเมินค่าดัช นีค ะแนนการรับ รู้ก ารทุจ ริตหรือ
Corruption Perception Index : CPI ซึ่ง ประเทศไทยยังจัด อยู่ในระดับ ค่า ที ่มีก ารทุจ ริต อยู ่แ ละยังไม่ถึง
ระดับที่ 50 คะแนน ในแต่ละปีที่มีการประเมินค่าดัชนีคะแนนการรับรู้การทุจริต (CPI) (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557)
ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2557 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือ แนวทางในการป้อ งกัน การแก้ไขปัญ หาการทุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
ในส่ว นราชการและหน่ ว ยงานรั ฐ โดยมุ่ งเน้ น การสร้างธรรมาภิ บ าลในการบริห ารราชการและตรวจสอบ
เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และประกอบกับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
และเสนอด้วย และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้ใน มาตรา 65
ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัด ทำแผนต่า ง ๆ ให้ส อดคล้อ งและบูร ณาการเพื่อ ให้เกิด เป็น พลัง ผลัก ดัน ร่ ว มกัน
ไปสู่เป้าหมาย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้รับ แนวทางการดำเนิน นโยบายจากคณะรัฐ มนตรี และร่ว มกำหนดแนวทางในการดำเนิน การจัด ทำ
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ห น่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อื่น ๆ นำไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน ตามกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

1

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย
ได้ ย กระดั บ คะแนนดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั น (CPI) ของประเทศไทยให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ากล
ได้เกิดความเชื่อ มั่น ในการลงทุน การค้า การดำเนิน การที่ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ข องประเทศในด้า นต่าง ๆ
โดยเริ่ม ดำเนิน การกำหนดเป็น ยุท ธศาสตร์ช าติว่ า ด้ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ นำไปดำเนิ น การในการกำหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
หน่ว ยงานเอง เพื่อให้สามารถกำหนดกิจกรรม/โครงการ ในการดำเนินงานตามแนวทางที่รัฐ บาลกำห นด
โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้บูรณาการ
ร่ ว มกั บ การดำเนิ น การตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2 559 - 2564)
ซึ่ งนำหลั ก การด้ านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาเป็ น แนวทางร่ว มในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความตระหนั ก
ในการมี คุ ณธรรมสำหรั บการดำเนิ นงานและดำเนิ นชี วิต โดยแผนฉบั บนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้างสั งคมไทย
เป็นสังคมคุณธรรมโดยเริ่มดำเนินการจากหน่ วยงานภาครัฐ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นเอกภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนิ นงานให้ ห น่ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงคมนาคม นำไปจัด ทำแผนปฏิบัติก ารของหน่ว ยงานเองไม่ว่า จะเป็ น หน่ว ยงานส่ว นราชการ
และหน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ซึ่งมีวิสัย ทัศน์ “กระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริตและ
มีธ รรมาภิบาลอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัด การทุก ภาคส่ว นแบบบูร ณาการ และปฏิรูป กระบวนการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ทั้ง ระบบ
ให้มีมาตรฐานสากล” โดยมียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง
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ทั้ ง นี้ กรมเจ้า ท่า ซึ่ง เป็น หน่ว ยงานที่อ ยู่ ภ ายใต้ก ารบัง คับ บัญ ชาของกระทรวงคมนาคม
ได้สนองแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม มาตรการ กลไก และกระบวนการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต กิจกรรมที่ 1 แนวทาง/มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม สร้างกลไก/มาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดจาก
ปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน และลดโอกาสการทุจ ริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ประกอบ
กับตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เป็นการประเมิน ฯ
ที่ ด ำเนิ น การตามแนวทางของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบป้องกัน การทุจริ ตเชิ งรุก กลยุท ธ์ที่ 5 การพัฒ นา
วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย แนวทางกลยุทธ์ที่ 5.1
พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
และแนวทางกลยุทธ์ที่ 5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ประกอบกับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ ร่วมกันดำเนินการด้านการประเมิน ฯ
(ITA) เพื่อตอบสนองตามแนวทางดังกล่าว
ในการนี้ การประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกั นการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้อ งกัน การทุจ ริต ภายในหน่ว ยงานตามข้อ o42 และข้อ o43 ได้ก ำหนดให้ห น่ว ยงานที่เข้า ร่ว ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ดังนั้น กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า จึงมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการ
กำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ในหลักการและเหตุผลข้างต้น และเพื่อส่งเสริม ให้เกิดการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุ คลากรกรมเจ้าท่า ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า
2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า
2.2 เพื่อนำแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาการทุจริต
2.3 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2.4 เพื่อตอบสนองตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิช อบและส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมของกระทรวงคมนา คม (พ.ศ. 2563 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม มาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

3

2.5 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อ มูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
3. เกณฑ์การดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า
ในการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรการนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนิ นงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการดำเนินการ
มาจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ o42
และข้อ o43 ดังนี้
3.1 ข้อ o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมีองค์ประกอบ
ของข้อมูล ดังนี้
3.1.1 แสดงการวิเคราะห์ ผ ลการดำเนิ นการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
3.1.2 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น
- ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
- แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
3.1.3 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
- การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- การกำหนดแนวทางการกำกับ ติด ตามให้น ำไปสู ่ก ารปฏิบ ัต ิแ ละการรายงาน
ผลการดำเนินการ
3.2 ข้ อ o43 : การดำเนิ น การตามมาตรการส่ งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้
3.2.1 แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
3.2.2 มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.2.3 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั ้ ง นี ้ ในการดำเนิ น การตามข้ อ 3 .1 (ข้ อ o42 ฯ) เป็ น การดำเนิ น การใน การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ดำเนิน การจั ด ทำมาตรการส่ง เสริม คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสของกรมเจ้า ท่า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ และการดำเนินการตามข้อ 3.2 (ข้อ o43 ฯ) เป็นการดำเนินการเมื่อได้กำหนด
มาตรการแล้ว
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
การดำเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล ฯ นี้ เป็ นการดำเนินการเพื่ อหามาตรการ/แนวทางการดำเนิ น
การมาบรรจุไว้ในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์ ดังนี้
4.1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของกรมเจ้า ท่า ที่เกี่ย วกับ ด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
4.1.1 ข้ อ มู ล จากการรายงานผลการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
(รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
การดำเนิน การรายงานผลการดำเนิน การตามแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
เป็น การสรุปจากที่แต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ได้จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ตามบันทึกข้อความสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ที่ คค 0301.2/กจ. 1077 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผลการดำเนิน กิจ กรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ ก าร ฯ มีทั้ง หมด
42 กิจกรรม/โครงการ โดยภาพรวมสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกรรม/
โครงการทั้งหมด ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึก
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและระบบการทำงานเพื่อปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ สามารถนำรายงาน
ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้เป็นที่เรียบร้อย
(3) กิจกรรมที่ควรต้องดำเนินการต่อ เนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามที่สรุปไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการที่ควรดำเนินต่อเนื่องจากการมีแนวทาง
ที่ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
ลำดับ
เหตุผลที่คาดว่า
กิจกรรม/โครงการ
ที่
ต้องดำเนินการต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 1. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย
ตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน 2. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
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ลำดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

2

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กองหรือ
เทียบเท่า ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคการดำเนินงานและให้ความรู้หรือ
ถ่ายทอดข้อมูลในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้ง แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกรมเจ้าท่า

เหตุผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ต้องดำเนินการต่อ
ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจของหน่วยงาน
3. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัดด้าน Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
4. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัดด้าน External Integrity
and Transparency Assessment : EIT)
1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม
ทุกหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานป้องกัน
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหาย
และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจ
2. เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้สร้าง
ความสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมมือกัน
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานตามแนวทางการ
ประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือวัด
ด้าน Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
1. เพื่อแจ้งเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA)
ฝ่ายเลขานุการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการฯ
ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ
2. เพี่อวางแนวทางการดำเนินงาน
และดำเนินการร่างแผนปฏิบัติการ ฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก่อนนำเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าลงนาม
1. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมเจ้าท่า 1. สำนักงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
เลขานุการกรม
2. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ
(ฝ่าย
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์)
ที่ประชาชนควรทราบ เผยแพร่สู่สาธารณะ 2. ทุกหน่วยงาน
แสดงความโปร่งใสในการดำเนินภารกิจ
ต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

6

ลำดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

5

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการวิเคราะห์และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ (ที่ผ่านมา) ในรอบ 12 เดือน

7

กิจกรรมที่ 7 การประกาศข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
ภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการ
ประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือวัด
ด้าน Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
4. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัดด้าน Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัด Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการ
ประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือวัด Internal
Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัด Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตามแนวทาง
การประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือ
วัดด้าน Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัด Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง
(ฝ่ายพัสดุ
และยานพาหนะ)

กองคลัง
(ฝ่ายพัสดุ
และยานพาหนะ)

กองคลัง
(ฝ่ายพัสดุ
และยานพาหนะ)

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ลำดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

8

กิจกรรมที่ 8 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุรายเดือน (จัดทำแบบ
สขร.1)

9

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

10

กิจกรรมที่ 10 การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
ที่ติดต่อกับกรมเจ้าท่า (ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง) ทราบข่าวสาร ฯ
4. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตามแนวทาง
การประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือวัดด้าน
Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัดด้าน Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ในกิจกรรมนี้อาจเพิ่มการดำเนินการ
ในส่วนของภูมิภาคในปีงบประมาณ 2563
ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องมือ
วัดด้าน Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
4. การดำเนินการในกิจกรรมนี้ เป็นการ
ดำเนินการที่กองคลังต้องทำตามแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้ว

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. กองคลัง
(ฝ่ายพัสดุ
และยานพาหนะ)
2. ทุกหน่วยงาน

กองคลัง
(ฝ่ายพัสดุ
และยานพาหนะ)

กองคลัง
(ฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ)

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

8

ลำดับ
ที่
11

12

13

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
ในทุกปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ 11 รายงานผลการใช้จ่าย
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
งบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา)
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
4. การดำเนินการในกิจกรรมนี้ เป็นการ
ดำเนินการที่ กค. ต้องทำตามแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้ว
ในทุกปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมการจัดทำ
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
4. การดำเนินการในกิจกรรมนี้ เป็นการ
ดำเนินการที่กองคลังต้องทำตามแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้ว
ในทุกปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการทบทวน/จัดทำ 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
กรอบแนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
and Transparency Assessment : OIT)
2. แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

กองคลัง
(ฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ)

กองคลัง

1. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ
2. ทุกหน่วยงาน

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ลำดับ
ที่

14

15

16

กิจกรรม/โครงการ

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ

3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
ภารกิจของหน่วยงานระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน ในการส่งเสริม
ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ฯ
4. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
โครงการที่ 16 โครงการอบรมฉัน คือ ...
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการทีด่ ี (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
เป็นข้าราชการ เป็นข้าราชการที่ดี
ตามหลักสูตรของกระทรวงคมนาคม)
2. เพื่อเป็นการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
3. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่ตามที่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กำหนด
โครงการที่ 17 โครงการคนต้นแบบ
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกย่อง
และหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่า
บุคลากรกรมเจ้าท่าที่ประพฤติดี
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนับสนุนและยกย่อง
หน่วยงานกรมเจ้าท่า ที่ดำเนินภารกิจ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร
ในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยดี
3. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร
และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
4. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมประเมินจริยธรรม 1. เพื่อแสดงถึงการตรวจสอบการประพฤติ
ของผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในด้าน
รองอธิบดี และอธิบดี
จริยธรรม
2. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สำนักงาน
เลขานุการกรม
(กลุ่มงานพัฒนา
บุคคล)
สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

สำนักแผนงาน
(กลุ่มสถิติวิเคราะห์)

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

10

ลำดับ
ที่

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
17 กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมประกาศเจตจำนง 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โปร่งใสของกรมเจ้าท่า
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
18 กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมประกาศนโยบาย 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
การบริหาร งานด้านทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ของกรมเจ้าท่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
แนวทางรัฐบาลและเพื่อความโปร่งใส
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ในการดำเนินภารกิจด้านทรัพยากร
ของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป
บุคคลของหน่วยงาน
ประเทศ
2. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
3. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
19 กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมจัดทำมาตรการ
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ป้องกันการรับสินบน
ของกรมเจ้าท่าในการปฏิบัติงาน
เพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยไม่รับ
ของขวัญหรือสินบนต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ตามแนวทาง
การประเมิน ฯ (ITA) (เครื่องมือ
วัดด้าน Internal Integrity and

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ

สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

1. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ
2. ทุกหน่วยงาน

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

11

ลำดับ
ที่

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
Transparency Assessment : IIT)
3. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
20 กิจกรรมที่ 25 กิจกรรมการรายงานผล
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมินฯ ITA
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปี
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
21 กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการเสริมสร้าง
1. เพื่อเป็นการแสดงออกของหน่วยงาน
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมเจ้าท่าในการมีส่วนร่วมต่อสังคม
องค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในการ
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจนอกเหนือจากภารกิจ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
หลังของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลดีกับ
ต่อส่วนรวม
การสร้างทัศนคติต่อประชาชนในมุมมอง
ที่ดีต่อกรมเจ้าท่าและภาครัฐ
22 กิจกรรมที่ 27 กิจกรรมการจัดทำ
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. แผนปฏิบัติการฯ เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า
ดำเนินการและรายงานผล เพื่อให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ดำเนินการสรุปรวบรวมส่งให้
สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมิน ฯ (ITA)
ในแต่ละปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก
23 โครงการที่ 28 โครงการประเมินคุณธรรม 1. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
Transparency Assessment : ITA)
ที่ นร 0505/ว 49 ลงวันที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 มกราคม 2561) ซึ่งกำหนดให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระของรัฐ องค์การมหาชน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ศาลยุติธรรม (เฉพาะส่วนงานธุรการ)
กองทุนต่าง ๆ เข้าร่วมการประเมินฯ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
ทุกหน่วยงาน

คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า

คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ลำดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

24

กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต

25

กิจกรรมที่ 32 กิจกรรมการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของกรมเจ้าท่า)

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
โดยมี สำนักงาน ป.ป.ช. กำกับดูแลและ
ประเมินผล ซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่า
เป็นส่วนราชการจึงต้องเข้าร่วม
ในการประเมินนี้ด้วย
2. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564)
3. ในภาพรวมของประเทศ การดำเนินการ
ประเมิน ฯ (ITA) จะส่งผลต่อการรับรู้ของ
ภาคประชาชนในการดำเนินการที่โปร่งใส
เพราะการประเมิน ฯ (ITA)
ต้องแสดงข้อมูลที่โปร่งใสออกสู่สาธารณะ
ดังนั้น จึงมีผลทางอ้อมในการส่งเสริมค่า
CPI : Corruption Perception Index
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น
1. เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
ของหน่วยงานและเพื่อเป็นแนวทาง
การดำเนินงานในการกำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
2. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
3. เพื่อรายงานผลการดำเนินการให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงคมนาคมและสำนักงาน ป.ป.ท.
ในแต่ละปีงบประมาณ
1. เพื่อดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง
ต่อการทุจริตที่ได้จากการวิเคราะห์
จากกิจกรรมที่ 31 ดังกล่าว
2. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
3. เพื่อรายงานผลการดำเนินการให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า

คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
กรมเจ้าท่า

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ลำดับ
ที่

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
กระทรวงคมนาคม และ สำนักงาน ป.ป.ท.
ในแต่ละปีงบประมาณ
26 กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมจัดทำมาตรการ
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
27 กิจกรรมที่ 34 กิจกรรมการจัดทำมาตรการ 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินการตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน และหรือ
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจ
28 กิจกรรมที่ 35 กิจกรรมจัดทำและทบทวน 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้
กับประชาชนภายนอกหน่วยงาน
ตามแนวทางการประเมิน ฯ (ITA)
(เครื่องมือวัด External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและระบบการทำงานเพื่อปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 กิจกรรมที่ 37 กิจกรรมสรุปผลข้อมูล
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
เชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
30 กิจกรรมที่ 38 การสำรวจความพึงพอใจ
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ/
ปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่าง ๆ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ

สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

สำนักแผนงาน
(กลุ่มสถิติวิเคราะห์)
สำนักแผนงาน
(กลุ่มสถิติวิเคราะห์)

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
31 กิจกรรมที่ 39 การให้บริการในรูปแบบ
E – Service

32

33

34

เหตุผลที่คาดว่า
ต้องดำเนินการต่อ
1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและลด
การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
การเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินบนต่าง ๆ
เป็นต้น
3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้
เป็นประเทศไทย 4.0 โดยการนำ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 40 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ 1. เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการ
หน่วยงานและเว็บไซต์กรมเจ้าท่าเพื่อ
ด้านการประเมิน ฯ (ITA)
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เนื่องจากรูปแบบการตรวจประเมิน ฯ
ใช้การตรวจสอบจาก URL ที่ปรากฏ
ในเว็บไซต์กรมเจ้าท่าและหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะตามตัวชี้วัด
การประเมิน OIT (Open Data Integrity
and Transparency Assessment)
กิจกรรมที่ 41 จัดทำมาตรการจัดการเรื่อง 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ร้องเรียนการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อรายงานให้ ศปท. สปค. ทราบ
กิจกรรมที่ 42 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลเชิง 1. เพื่อรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องมือวัด Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)
2. เพื่อรายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานที่มี
ระบบ E - Service

1. สำนักแผนงาน
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
2. ทุกหน่วยงาน

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ

สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายการเจ้ารหน้าที่)

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ทั้งนี้ ข้อมูลตามข้อ 4.1.1 ตามที่ได้จากการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้ง ที่ 3 (รอบวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562) ข้า งต้น นี้ ได้น ำไปพิจ ารณาประกอบการจัด ทำแผนปฏิบัติก าร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยแล้ว
4.1.2 ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการและผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาของกรมเจ้าท่า
จัดเป็ น หน่ วยงานผู้ รับ การประเมินประเภทที่ 10 คือ หน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กร
อัยการ หน่วยงานในสังกัดรัฐ สภา กรมหรือเทีย บเท่า รัฐ วิส าหกิจ องค์ก ารมหาชน กองทุน หน่ว ยงานรั ฐ
อื่ น ๆ สถาบั น อุด มศึก ษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งกรมเจ้าท่า
เป็ น หน่ ว ยงานระดับ กรมจึง ถือเป็ น หน่ ว ยงาน ประเภทที่ 10 ดัง กล่าว และได้รับการตรวจประเมินจาก
ผู้รับจ้างการประเมิน ของสำนักงาน ป.ป.ช. คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา
กรมเจ้าท่า ได้ คะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ในภาพรวมของหน่วยงาน คือ 87.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
ช่วงคะแนน ระดับ A ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและแหล่งข้อมูลในการประเมิน ฯ (ITA)
- เครื่องมือที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน
หรือการวัด เพื่อแสดงว่าบุ คลากรมีการรั บรู้ต่ อการดำเนินภารกิจของหน่วยงานด้านคุณ ธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินการอย่างไร โดยตัวชี้วัดการประเมินเครื่องมือนี้ ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการและตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา การทุจริต
ซึ่งอยู่ในข้อคำถามที่ i1 ถึง i30
การดำเนินการตามเครื่องมือที่ 1 กรมเจ้าท่าดำเนินการโดยสำนักงาน
เลขานุ การกรม (งานวินั ย ฝ่ายการเจ้ าหน้าที่) โดยการประชาสัมพั นธ์ช่องทางการเข้าสู่แบบวัดการรับรู้ ฯ
เพื ่อ ให้บ ุค ลากรกรมเจ้าท่า ตอบแบบวัด การรับ รู้ ฯ ซึ ่งจัด ทำเป็น รูป แบบ QR CODE เผยแพร่ในเว็บ ไซต์
กลุ่ ม งานคุ้ม ครองจริย ธรรมกรมเจ้ าท่ า และแจ้งไปยังหน่ว ยงานในสั งกัดกรมเจ้าท่ า เพื่ อ ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชา
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนิน การตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ากรมเจ้าท่ามี บุคลากร
เข้าตอบแบบวัดการรั บรู้ ฯ จำนวน 441 ราย มากกว่าจำนวนขั้นต่ำตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (ขั้นต่ ำ
จำนวน 100 ราย)
- เครื่ อ งมื อ ที่ 2 แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกหน่ว ยงานหรือประชาชน ผู้ป ระกอบการ ผู้แทนบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่มาติดต่อกับกรมเจ้าท่า
เพื่อวัดการรับรู้ในการดำเนินงานหรือด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ซึ่งตัวชี้วัดการประเมิน
เครื่องมือนี้ ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทำงานซึ่งอยู่ในข้อคำถามที่ e1 ถึง e15
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การดำเนินการตามเครื่องมือที่ 2 เป็นการให้ ป ระชาชนตอบแบบ
วัด การรับ รู้ ฯ ซึ่ง กรมเจ้า ท่า ต้อ งจัด ส่ง ข้อ มูล ประชาชนผู้ม าติด ต่อ กับ กรมเจ้ า ท่า ให้ส ำนัก งาน ป.ป.ช.
จำนวนอย่างน้อย 100 ราย โดยงานวินัย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ได้รวบรวมจากหน่วยงาน
ในสังกัดกรมเจ้าท่าที่ติดต่อกับประชาชนและส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 495 ราย มากกว่าจำนวนขั้นต่ำ
ที่ก ำหนด (ขั้น ต่ำ จำนวน 100 ราย) และลัก ษณะการดำเนิ น การเป็ น ลั กษณะคู่ ขนาน คื อ กรมเจ้าท่ า
ดำเนิ น การเผยแพร่ ช่ อ งทางการเข้ าถึงแบบวัด การรับ รู้ ฯ โดยได้จัด ทำในรูป แบบ QR CODE แจ้ง ไปยัง
หน่ว ยงานที่ติด ต่ อ กับ ประชาชนนำไปติด ประกาศ ณ ที่ท ำการของหน่ว ยงานในจุ ด ให้บ ริก ารประชาชน
หรือที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็น ได้ ผลปรากฏว่ามีประชาชนเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ จำนวน 36 ราย
และอีกส่วนหนึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งใช้ข้อมูลจากที่กรมเจ้าท่าจัดส่งไปดังกล่าว ติดต่อไปยัง
ประชาชนเองจนครบจำนวน 100 ราย
- เครื่องมือที่ 3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็น การประเมิน เพื่อ วัด การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสาร
สาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหรือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยเครื่องมือการประเมินนี้
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุ จริต ซึ่งอยู่ในข้อคำถามที่ o1 ถึง o48
การดำเนิ นการของกรมเจ้ าท่ า ดำเนิ นการโดยคณะกรรมการจั ดทำ
มาตรฐานความโปร่ ง ใสกรมเจ้ า ท่ า ซึ่ ง ได้ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ
กับ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (เครื่องมือที่ 3 ข้อคำถามที่ o1
ถึง o48) และในการตอบแบบตรวจประเมินใช้ระบบ ITAS (Integrity and Transparency Assessment
System) ซึ่งเป็นระบบการประเมินในรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีห รือนวัตกรรมในการดำเนิน การต่าง ๆ ทำให้ส ำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดสร้างระบบ ITAS
เพื่อ ใช้ใ นการประเมิน ฯ (ITA) โดยระบบ ITAS จะมีผู้ ดูแ ลระบบประเมิน ฯ (Admin) และมีผู้บ ริห าร
ที่รับผิดชอบระบบประเมิน ฯ (ITA) ซึ่งกรมเจ้าท่ามีผู้รับผิดชอบระบบการประเมิน (Admin) เป็นเจ้าหน้าที่
สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ทำหน้าที่จัดส่ง URL ที่ได้จากหน้าเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า
และหน่ว ยงานในสัง กัด กรมเจ้า ท่า ตามที ่ห น่ว ยงานในสัง กัด กรมเจ้า ท่ า รายงานผลให้ฝ ่า ยเลขานุก าร
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการ
ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดการประเมิน ฯ (ITA) (ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต) กำหนด และนำ URL เข้าระบบ ITAS โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบการประเมิน ฯ
(ITA) ของกรมเจ้า ท่า (รองอธิบ ดีก รมเจ้า ท่า (ด้า นวิช าการ)) ทำหน้า ที่ใ นการตรวจและพิจ ารณาอนุมัติ
การจัดส่งในระบบ ITAS ของกรมเจ้าท่า ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งกรมเจ้าท่า
ได้ดำเนินการตอบตามแบบตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้ครบทุกข้อคำถาม (ข้อคำถามที่
o1 ถึง o48) เป็นที่เรียบร้อยและได้คะแนน ร้อยละ 100 คะแนน
(2) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมเจ้าท่า (สรุปจากในระบบ ITAS)
(2.1) ผลคะแนนภาพรวมกรมเจ้าท่า ได้คะแนนร้อยละ 87.17 คะแนน
จัดอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ A (ได้คะแนนร้อยละ 85.00 - 94.99 คะแนน)
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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(2.2) ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละตัวชี้วัด (เรียนตามลำดับคะแนน
มากไปหาลำดับคะแนนน้อย) ดังนี้
(2.2.1) ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ 100 คะแนน
(2.2.2) ตัวชีว้ ัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ร้อยละ 100
คะแนน
(2.2.3) ตัวชีว้ ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ร้อยละ 87.12
คะแนน
(2.2.4) ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 83.60
คะแนน
(2.2.5) ตัวชีว้ ัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้ร้อยละ 81.24 คะแนน
(2.2.6) ตัวชีว้ ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ร้อยละ
78.42 คะแนน
(2.2.7) ตัวชีว้ ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ร้อยละ
76.56 คะแนน
(2.2.8) ตัวชีว้ ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้ร้อยละ 76.14
คะแนน
(2.2.9) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ร้อยละ
75.67 คะแนน
(2.2.10) ตัวชีว้ ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ร้อยละ
72.40 คะแนน
(2.3) ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งในระบบ ITAS
ของกรมเจ้าท่า (คัดลอกจากระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกตัวอักษร) ดังนี้
(2.3.1) หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนิ นงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บ ริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน
ที่ได้คะแนนในระดับดี คือ
 ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
 เปิด โอกาสให้บุค ลากรภายในหน่ว ยงาน มีส่ว นร่ว มในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 จัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
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(2.3.2) ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็น
ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้น ตอนและระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ โดยมีก ารให้ข้ อ มูล ที ่ช ั ด เจนแก่ ผู ้รับ บริ ก ารอย่า งตรงไปตรงมา
ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน
ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับ
หน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ
 ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน
 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและ
มีช่องทางหลากหลาย
 ควรพั ฒ นาการดำเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน/การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
(2.3.3) หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)
โดยมีการวางระบบที่มีค วามเป็น เลิศ เพื่อ เปิด เผยข้อมูล ต่า ง ๆ ของหน่ว ยงานให้ส าธารณชนได้รับ ทราบ
อย่างเป็น ปัจ จุ บัน ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูล ในประเด็น ข้างต้น ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่ว ยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรื อไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงาน
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้
(2.4) ข้อ เสนอแนะจากฝ่า ยเลขานุก ารคณะกรรมการจัด ทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ข้อ เสนอแนะจากฝ่า ยเลขานุก ารคณะกรรมการ ฯ ดัง กล่า ว
เป็นความเห็น ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้วิเคราะห์และนำเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2563 ตามบัน ทึก ข้อ ความสำนัก งานเลขานุก ารกรม ฝ่ า ยการเจ้า หน้า ที่ ที่ คค 0301.2/กจ. 1227
ลงวัน ที ่ 14 พฤศจิ ก ายน 2562 เรื ่อ ง สรุป รายงานผลการดำเนิน การและผลคะแนนการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินงานด้าน
การประเมิน ฯ (ITA) ของกรมเจ้าท่า ดังนี้
2.4.1 ผลการดำเนิน การในการเข้า ร่ว มการประเมิน ฯ (ITA)
ของกรมเจ้าท่า จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ในภาพรวมกรมเจ้าท่ามีการยกระดับ
การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันกรมเจ้าท่า ได้ร้อยละ 87.17 คะแนน ซึ่งถือว่า
เป็นระดับคะแนนที่สูงที่สุดจากที่เคยเข้ารับการประเมินมาและยังผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่รัฐบาลกำหนด
โดยกำหนดไว้ให้หน่วยงานภาครัฐได้ผ ลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 คะแนน เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) และผล
การดำเนินการนี้ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกรมเจ้าท่าที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ต่อไป
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2.4.2 การดำเนินการของกรมเจ้าท่าในด้านการประเมิน ฯ (ITA)
มีก ารดำเนิน การโดยคณะกรรมการจัด ทำมาตรฐานความโปร่ง ใสกรมเจ้าท่า (ปัจ จุบัน เป็น ไปตามคำสั่ง
กรมเจ้าท่า ที่ 127/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) เป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการกอง/
สำนักหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ มีเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขานุการกรม (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิช อบของกรมเจ้าท่า ในแต่ล ะปีงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการ
จะอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน ฯ (ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งจากการดำเนินการ
ในรูปแบบนี้ ส่งผลให้กรมเจ้าท่าได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีระบบการดำเนินงาน
ด้านการประเมินฯ (ITA) ที่เป็นระบบ ดังเช่น การที่ผู้แทนของกรมเจ้าท่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 (ITA Course) ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่มีระบบการดำเนินงานด้าน ITA
ที่ดีเข้าร่วม เป็นต้น
4.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของกรมเจ้าท่า
จากข้อมูล ในข้อ 4.1 ข้างต้น ทั้งที่ เป็ นข้อมู ล การสรุป รายงานผลการดำเนิน การ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา (ข้อ 4.1.1) และข้อมูลจากการสรุปรายงานผลการดำเนินการและผลคะแนนการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมเจ้าท่า (ข้อ 4.1.2) ดังกล่าว จึงนำมาวิเคราะห์
เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ทั้ง นี้ ตามแนวทาง
การประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ ส ำนัก งาน ป.ป.ช. กำหนดตามแบบ
ตรวจการเปิด เผยข้อ มูล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ o42
กำหนดให้มีก ารวิเคราะห์จ ากข้อ มูล ผลการประเมิน ฯ (ITA) จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เพื่อ ให้
กระบวนการวิเคราะห์ในครั้ง นี ้ สามารถหาแนวทางการดำเนิน การเพื่อ เป็น วิธีใ นการแก้ไขข้อ บกพร่อ ง
จุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จึงนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
(รอบวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562) มาวิเคราะห์แ ละพิจารณาด้ว ยในครั้ง นี้ แต่เป็น ในลักษณะการสอดแทรก
ในการวิเ คราะห์ก ับ ข้อ มูล การสรุป รายงานผลการดำเนิน การและผลคะแนนการประเมิน ฯ (ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์ในประเด็น ข้อ บกพร่อ ง จุด อ่อ น หรือ ที่ต้อ งพัฒ นาให้ดีขึ้น
พร้อ มทั้ง แนวทางการแก้ไขหรือ การพัฒ นาจากข้อ มูล ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาในประเด็น
ข้ อ บกพร่ อ งจุ ด อ่ อ น หรื อ ที่ ต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ได้ แ บ่ ง เป็ น ประเด็ น จากเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ฯ (ITA)
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมิน ดังนี้
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(1) ประเด็นจากการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) ประเด็นจากการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) ประเด็นจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตารางการวิเคราะห์ในประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
พร้อมทั้ง แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนาก่อนกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หมายเหตุ
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประเด็นจากการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.1 ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 1
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 1
 ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ประเด็นที่ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม เป็นเรื่องที่อยู่ในตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม
หน้าที่ (ข้อคำถาม i1 - i6) ซึง่ ได้คะแนน ร้อยละ 87.12
คะแนน จัดอยู่ระดับที่ดีแต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรดำเนินการ
ตามแนวทางหรือการพัฒนา ดังนี้
1) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ดีในการให้บริการประชาชน
2) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการประชาชน
ไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานและในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
3) มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชนให้ทันสมัย ไม่ล่าช้าและส่งเสริมการนำ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน/
การให้บริการประชาชน
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และการสร้างความตระหนักในเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด
หรือประพฤติมิชอบ
5) ทุกหน่วยงาน ระดับ กอง/สำนัก หรือเทียบเท่า
ต้องจัดประชุมภายในหน่วยงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ติดตาม
ผลการดำเนิ น งาน ปั ญ ห า อุ ป สรรค ของการ
ดำเนินงาน
ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และปลุกจิตสำนึกให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์
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สุจริตและปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ
1.2 ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 2
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 2
ประเด็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดอยู่ในตัวชี้วัดที่ 2
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้งบประมาณ (ข้อคำถาม i7 - i12) ซึ่งได้ร้อยละ
76.14 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ยังไม่สูงมากนัก
เนื่องจากว่า เดิมกรมเจ้าท่าไม่ได้มีการเผยแพร่
งบประมาณในรูปแบบ Internet แต่อยู่ในระบบ Intranet
ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะบางคนเท่านั้น แต่ตามที่มีการ
ประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ทำให้มีการเปิดเผยที่โปร่งใสและทำให้บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าดูงบประมาณในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
ในรูปแบบ Internet ได้ แต่เนื่องจากเป็นการเปิดเผย
ในปีแรกก็อาจทำให้บุคลากรยังไม่ทราบได้ทั่วถึงมากนัก
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องมีการดำเนินการ
เผยแพร่ต่อไป และเป็นไปตามที่เกณฑ์การประเมิน ฯ
(ITA) กำหนด โดยในประเด็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการ
ดังนี้
1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี (ที่ผ่านมา)
2) ดำเนินการแสดงคู่มือหรือแนวทางการเบิก - จ่ายเงิน
หรือการยืมเงินทดรองราชการ/ปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้ง การคืน/ผลักใช้เงินที่ยืมจากกองคลัง
ในการไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น
3) ดำเนินการแสดงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าหรือ
หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ได้แก่ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการ
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สรุปผลเรื่อง
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และข่าวสาร
การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ เป็นต้น
4) หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ต้องสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมเจ้าท่าหรือเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
1.3 ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 3
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 3
การที่หน่วยงาน
- ใช้ตามแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา
มีการเปิดเผย
 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 2
ข้อมูลตามแนวทาง
หน่ว ยงาน มีส่วนร่ว มในการ
การแก้ไขหรือ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
พัฒนา ประเด็น ฯ
(IIT) ที่ 2 แล้วนั้น
ย่อมเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าหน่วยงาน
มีการเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ด้วยแล้ว
1.4 ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 4
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 4
1) กรณีที่เกิดข้อร้องเรียนในการดำเนินการ หากผู้ร้อง
 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
มีการร้องเรียนตามระบบแล้วการดำเนินการ
เสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควร
ก็จะถือเป็นเรื่องชั้นความลับในราชการแล้ว
สงสัยโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
การดำเนินการก็จะเป็นความลับ
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ
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2. ประเด็นจากการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2.1 ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 1
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 1
ประเด็นควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
 ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรรับทราบอย่างชัดเจน เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด
ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อคำถาม e6 - e10)
ซึ่งได้ร้อยละ 72.40 คะแนน เป็นคะแนนที่น้อยที่สุด
จากทุกตัวชี้วัดที่กรมเจ้าท่าได้คะแนน ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากในการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นการประเมิน ฯ (ITA) ในปีแรก
ที่เป็นรูปแบบใหม่ และเริ่มทำเว็บไซต์หน่วยงาน
ให้สมบูรณ์เป็นครั้งแรกเมื่อมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก็อาจ
ทำให้การดำเนินการในปีแรกของการประเมิน ฯ (ITA)
ในรูปแบบใหม่ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารที่มีการปรับปรุงแล้วหรือยังไม่ทราบผลงาน
ที่ดำเนินการแล้วล่าสุดในเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าได้
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องดำเนินการ
ในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด
สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานหลักในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่าต่อสาธารณชน
พร้อมทั้ง จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
กรมเจ้าท่าต่อสาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกรมเจ้าท่า
2.2 ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 2
 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทาง
หลากหลาย

ทั้งนี้ การแก้ไข
ปัญหาหรือ
การพัฒนาตาม
ประเด็น ฯ (EIT)
ที่ 1 ยังสามารถ
นำเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งกรมเจ้าท่า
ได้ร้อยละ 100
คะแนน โดย
บูรณาการร่วม
ในประเด็นนี้ได้ด้วย
เพราะจากการ
ตรวจประเมิน ฯ
(ITA) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
กรมเจ้าท่า
ดำเนินการได้ครบ
ทุกข้อมูลที่
ประชาชนควร
ทราบเป็นที่
เรียบร้อย

แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 2
- ใช้ตามแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา
ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 1
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2.3 ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 3
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 3
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า
ประเด็นในการพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ได้มีการออก
 ควรพัฒนาการดำเนินงาน/
ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ แนวทาง/มาตรการ
การให้บริการของหน่วยงาน
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม การดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง ได้ส่วนเสียภายนอก
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 6 หรือประชาชน
คุณภาพการดำเนินงาน ได้ร้อยละ 83.60 คะแนน
ทั่วไปได้เข้ามา
ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ร้อยละ มีส่วนร่วมในการ
และขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
76.56 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่ดีแล้ว
ดำเนินภารกิจ
แต่อาจมาจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการสุ่ม
ของกรมเจ้าท่า
ในกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ทั้งในปีงบประมาณ
ส่วนเสียภายนอกในประเด็นดังกล่าว ที่อาจยังไม่ได้รับการ พ.ศ. 2562 และ
ประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ
ได้ ซึ่งก็อาจสืบเนื่องมาจากในการประเมิน ฯ (ITA)
พ.ศ. 2563 ตามที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการที่ยกระดับ สำนักงาน ป.ป.ช.
และปรับปรุงเว็บไซต์กรมเจ้าท่าเป็นปีแรกทำให้ประชาชน กำหนด
ทั่วไป ยังไม่ได้ทราบอย่างทั่วถึงถึงข้อมูลที่กรมเจ้าท่า
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งแนวทาง
การดำเนินการเพื่อแก้ไขและพัฒนาในประเด็นนี้ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนำแนวทาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานกรมเจ้าท่า โดยเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีการนำข้อมูล
ลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปทราบ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีการเผยแพร่ช่องทางการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า หัวข้อ “ร้องเรียน/
ร้องทุกข์” นอกจากนี้ เว็บไซต์กรมเจ้าท่ายังมี
การเชื่อมโยง (Link) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ตารางการวิเคราะห์ในประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
พร้อมทั้ง แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนาก่อนกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หมายเหตุ
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการร้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง
3. ประเด็นจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
- ไม่มีประเด็น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ร้อยละ 100 คะแนน 4.2.2 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นหลักการในการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า จากแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒ นา
(จากข้อ 4.2.1)
เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 4.2.1 ในการวิเคราะห์ในประเด็นข้อบกพร่อง
จุด อ่อ น หรือ ที่ต้อ งพัฒ นาให้ดีขึ้น พร้อ มทั้ง แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒ นาจากข้อมูล ผลการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังนั้ น ก่อนกำหนดเป็ น มาตรการของกรมเจ้าท่า จึงต้ องนำมาพิ จารณาและวิเคราะห์ ต่อว่าเมื่อได้แนวทาง
การแก้ไขหรื อพั ฒ นาตามข้อ 4.2.1 แล้ ว จะนำมากำหนดเป็ นหั ว ข้อได้อย่างไร หรือกำหนดเป็น ประเภท
อะไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทำมาตรการต่อไป
ในการนี้ กรมเจ้าท่ามีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
เป็น คณะกรรมการที่ด ำเนิน การด้า นความโปร่ง ใสและด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และ
ประพฤติมิช อบและส่งเสริม คุณ ธรรม รวมถึงการดำเนิน การด้านการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อ ดำเนิน การจัด ทำมาตรการส่ง เสริม
คุณ ธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2563 และมีมติเห็น ชอบในหลักการจัดทำมาตรการ ฯ ดังกล่าวด้ว ย พร้อมนี้ ได้จัดทำตาราง
แสดงความสั มพั นธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒ นา (จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหั วข้ อของมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ดังนี้
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แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
(จากข้อ 4.2.1)
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT)
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 1
1) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการเป็น
 ด้านความโปร่งใส
เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีในการให้บริการประชาชน
ในการปฏิบัติงาน
2) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
และการให้บริการ
ให้บริการประชาชนไว้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานและในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3) มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการประชาชนให้ทันสมัย ไม่ล่าช้า
และส่งเสริมการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ประชาชน
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการสร้างความตระหนักในเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด
หรือประพฤติมิชอบ
5) ทุกหน่วยงาน ระดับ กอง/สำนัก หรือเทียบเท่า  ด้านการส่งเสริม
ต้องจัดประชุมภายในหน่วยงาน อย่างน้อย
วัฒนธรรม
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
องค์กรที่ดี
ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ของการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและปลุกจิตสำนึก
ให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

1.1 ทุกหน่วยงานต้องแสดงขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการประชาชนตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานและขั้นตอน
การให้บริการประชาชนด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม
1.3 ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบหรือ
ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม
และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
1.1 ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้กรมเจ้าท่า
เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและเสียสละต่อส่วนรวม เช่น
ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของกรมเจ้าท่ากำหนด
ในแต่ละปีงบประมาณ การส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวมหรือการกุศลต่าง ๆ
การยกย่องเชิดชูบุคลากร
ที่ทำคุณงานความดีหรือได้รับ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
(จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหัวข้อของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
(จากข้อ 4.2.1)
รางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
1.2 สำนักงานเลขานุการกรม
โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่และกลุ่มงาน
พัฒนาบุคคลต้องส่งเสริม สนับสนุน
การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
แก่บุคลากรของกรมเจ้าท่า
เพื่อรณรงค์ในการต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ
1.3 ทุกหน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
หรือเทียบเท่า ต้องจัดประชุม
ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชา ติดตาม
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ของการดำเนินงานภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้ง ปลุกจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และปราศจากการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
 ด้านการประเมิน 1.1 คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่าต้องส่งเสริม
และวิเคราะห์ความ
สนับสนุนและผลักดันการดำเนินการ
เสี่ยงต่อการทุจริต
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริตในภาพรวมของ
กรมเจ้าท่าในแต่ละปีงบประมาณ
พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ
ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ
1.2 ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของหน่วยงานเพื่อร่วมกันจัดทำ
แนวทางหรือมาตรการในการจัดการ
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
(จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหัวข้อของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
(จากข้อ 4.2.1)
หรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริต
ในแต่ละปีงบประมาณ
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 2
1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
 ด้านการส่งเสริม 1.1 กองคลังต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น แผนการใช้
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่
การเผยแพร่ข้อมูล
จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวสาร
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา)
ประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผล
2) ดำเนินการแสดงคู่มือหรือแนวทางการ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
เบิก - จ่ายเงิน หรือการยืมเงินทดรองราชการ/
โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้ง การคืน/ผลักใช้เงิน
ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชน
ที่ยืมจากกองคลัง ในการไปราชการ
สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ พร้อมทั้ง
การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น
แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าทราบ
3) ดำเนินการแสดงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 กองคลัง โดยฝ่ายการเงินต้องแสดง
หรือจัดหาพัสดุต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์
แนวทางหรือคู่มือการเบิก - จ่ายเงิน
ของกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานในสังกัด
หรือการยืมเงินทดรองราชการหรือเงิน
กรมเจ้ า ท่ า ได้ แ ก่ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ปฏิบัติราชการ เช่น ในการเดินทางไป
ประจำปี
ราชการ จัดประชุม สัมมนา เป็นต้น
งบประมาณ สรุปผลการดำเนินการด้าน
พร้อมทั้ง การผลักใช้หรือการคืนเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สรุปผลเรื่อง
ในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
และข่าวสารการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เป็นต้น
กรมเจ้าท่าและสาธารณชนสามารถ
4) หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่
เข้าตรวจดูข้อมูลได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
1.3 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
ต้องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องแสดงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
ในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 และเผยแพร่
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุต่อสาธารณชน
ในเว็บไซต์กรมเจ้าท่าหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปีงบประมาณ สรุปผล
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ สรุปผลเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
1.4 หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีการ
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
(จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหัวข้อของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
(จากข้อ 4.2.1)
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ต้องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ด้านการส่งเสริม 1.1 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
ต้องดำเนินการจัดทำแนวทางหรือ
ความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
จัดจ้างหรือ
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง
จัดหาพัสดุ
นำแนวทางหรือมาตรการฉบับนี้
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือเว็บไซต์กรมเจ้าท่าเพื่อให้
สาธารณชนรับทราบ
1.2 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
ต้องดำเนินการวิเคราะห์และสรุป
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ (ที่ผ่านมา)
รอบ 12 เดือน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุของกรมเจ้าท่า
ในปีงบประมาณถัดไป
1.3 กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุไว้ในเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุและ
ยานพาหนะ เช่น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้บุคลากร
กรมเจ้าท่าและประชาชนสามารถ
เข้าศึกษาและดูในข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
(จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหัวข้อของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
(จากข้อ 4.2.1)
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 3
- ใช้ตามแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 2 แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (IIT) ที่ 4
1) กรณีที่เกิดข้อร้องเรียนในการดำเนินการ
ในเรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่มีเกี่ยวข้องกับชั้นความลับ
หากผู้ร้องมีการร้องเรียนตามระบบแล้ว
ของทางราชการอยู่แล้ว การดำเนินการจึงเป็นไปตามที่ระเบียบ
การดำเนินการก็จะถือเป็นเรื่องชั้นความลับ
หรือกฎหมายกำหนดเสมอ จึงไม่ต้องกำหนดแนวทางแก้ไข
ในราชการแล้ว การดำเนินการก็จะเป็นความลับ หรือพัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวนี้
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT)
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 1
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ด้านการส่งเสริม 1.1 สำนักงานเลขานุการกรม
สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงาน
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริม
การเผยแพร่ข้อมูล
หลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
กรมเจ้าท่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้ง
ข่าวสารของกรมเจ้าท่าต่อสาธารณชน
จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โดยให้จัดทำเป็นกรอบแนวทาง
กรมเจ้าท่าต่อสาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ในการเปิดเผย
ของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 2
- ใช้ตามแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 1 แนวทางการแก้ไขหรือพัฒนา ประเด็น ฯ (EIT) ที่ 3
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
 ด้านการส่งเสริม 3.1 ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตาม
นำแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมใน
ดำเนินภารกิจของหน่วยงานกรมเจ้าท่า
ในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน
การดำเนินภารกิจ
โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
กรมเจ้าท่า ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ของกรมเจ้าท่า
มีส่วนร่วมและมีการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์
กำหนด และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
กรมเจ้าท่า เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปทราบ
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีการเผยแพร่ช่องทาง
3.2 ทุกหน่วยงานต้องมีช่องทางการรับเรื่อง
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ร้องเรียนหรือช่องทางรับข้อเสนอแนะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
การดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส
กับหน่วยงาน เพื่อนำข้อร้องเรียนหรือ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุง
ซึ่งเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า
หน่วยงานให้สามารถตอบสนอง
หัวข้อ “ร้องเรียน/ร้องทุกข์” นอกจากนี้
ต่อความต้องการของประชาชน
เว็บไซต์กรมเจ้าท่ายังมีการเชื่อมโยง (Link)
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท.
และสอดคล้องตามแนวทางพระราช
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก เพื่อเป็นหนึ่ง
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ในแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
(จากข้อ 4.2.1) กับการกำหนดหัวข้อของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา
หัวข้อมาตรการ ฯ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
(จากข้อ 4.2.1)
ช่องทางในการร้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องดังกล่าว
4.3 การกำหนดประเด็น/หัวข้อในการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณ ธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า ดังนี้
ในการนี้ การดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดประเด็น/หัวข้อในการจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ได้ผ่านการวิเคราะห์จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม) และคณะกรรมการ
จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันพุธที่
4 มี น าคม 2563 ในการประชุ ม ชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ (ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เห็นชอบตามที่มีการวิเคราะห์ในข้อ 4.2 และตามข้อมูลข้างต้น โดยให้จัดทำ
เป็น ประกาศกรมเจ้า ท่า เพื่อ กำหนดเป็น แนวทางการปฏิบัติใ นการดำเนิ น การและมีค ณะก รรมการ ฯ
เป็นผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการ ฯ ฉบับนี้ โดยมาตรการ ฯ มีจำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
2. ด้านส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของกรมเจ้าท่า
4. ด้านส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
5. ด้านประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต
6. ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการจัดทำประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการ
ส่ง เสริม คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่ว ยงานของกรมเจ้า ท่า ตามแนวทางที่วิเคราะห์แ ละต ามที่
คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบดังกล่าว ให้เกิดความเหมาะสมและนำเสนออธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อโปรดพิจารณา
ลงนามก่อ นประกาศให้ทุก หน่ว ยงานในสัง กัด กรมเจ้า ท่า ดำเนิน การให้ เป็น ไปตามประกาศกรมเจ้า ท่า
และกำหนดวั น รายงานผลการดำเนิ น การตามประกาศกรมเจ้ า ท่ า ฉบั บ นี้ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป และรวบรวม
ผลการดำเนินการเสนอต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบต่อไป
******************************************************

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

32

