รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า และถ่ายทอดสัญญาณ
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 7
****************************************
ผู้มาประชุม
1 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
2 นายจรัญ นาวารัตน์
3
4

นางสาวระวีนันท์ พงศ์ทองเจริญ
นางสิริมา สาลี

5

นางสาวผจงกร ณ นคร

6

นางสมคิด ชื่นประสิทธิ์

7

นางสาวปัญจรัตน์ ปรุงเจริญ

8

นางสาวสมทรง พันธุ์สว่าง

9

นางสาวนิดา ดีสุดจิต

10 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์
11 นายบุญล้ำ จั่นบรรจง
12 นายธงชัย พงษ์วิชัย
13 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
14 นายเจิดศักดิ์ จิโรภาส
15 นายณัฐวุฒิ สามทอง
16 นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)
ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการท่าเรือ
กรรมการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
นักอุทกวิทยาชำนาญการ
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองสำรวจและแผนที่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
กรรมการ
(ผ่านระบบ Video Conference)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนงาน
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
(ผ่านระบบ Video Conference)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
(ผ่านระบบ Video Conference)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
กรรมการ
(ผ่านระบบ Video Conference)
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17 นายทวีชัย โชคสมุทร

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ
กรรมการ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาหนองคายและรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
นางสาวจันทร์เพ็ญ ตรีโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักนำร่อง
นางสุจินดา หรุ่นโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
นายณัฐชัย พลกล้า
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผน
กรรมการ
การพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และบำรุงรักษาทางน้ำ
นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือและ
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองงานพันธกรณีระหว่างประเทศ
นายภูเมศ สุขม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ
นายมนต์ชัย ชินประดิษฐ์สุข
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
นางสาววิศัลยา ปานเจริญ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
สำนักแผนงาน
จ่าสิบเอก อภิชาต ทับทองคำ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
นายยุทธศิลป์ พงศ์ศิริ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กรรมการ
ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
กองคลัง
นางสาวสุรภา สิริเพ็ชรรุ่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
กรรมการ
กองคลัง
นายสุรชัย บุรพานนทชัย
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการกรม
นางสาวณัฐณิชาช์ จารุเดชา
หัวหน้างานวินัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม
ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ดาราประภา นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางสาววรรณพร บุญโทน
2 นางสาวภาวิณี จันทสุวรรณ
3 นายอัษราพงค์ ฉิมมณี
4 นางจิระภา มะกา
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายวีรภัทร จ้อยมาก
นายชาญนที สุรางค์
นางสาววรินทิพย์ ศรียอด
นางสาวปนัดดา อิศราวิชกุล
นายปรเมศวร์ สุปราณี
นางสาวกุลฤดี อิสริยะทรัพย์
นางสาวศรุดา ปัญจานนท์
นางธนภรณ์ จำปาศรี
นายชนะ เสือสิทธิ์
นางสาวพรเพ็ญ คงกิจไพศาล
นายสุวิทย์ ดอกคำ
นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงทา
นางสาวอัญชลี น้อยท่าช้าง

18 นางสำเนียง เชื้อสุวรรณ
19 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ คลังจันทร์
20 นางฉวีวรรณ ฉัตรเงิน
21 นางสาวอัจฉรา ไวยราบุตร
22 นางสาวกัลยา พรหมมา

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานเรือ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมท่าเรือ
กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
กองกำกับการพาณิชยนาวี
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักกฎหมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
เจ้าพนักงานขนส่ง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(ผ่านระบบ Video Conference)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
(ผ่านระบบ Video Conference)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
(ผ่านระบบ Video Conference)
หัวหน้ากลุ่มอำนายการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
และแผนงาน
(ผ่านระบบ Video Conference)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
และแผนงาน
(ผ่านระบบ Video Conference)
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาหนองคาย)
(ผ่านระบบ Video Conference)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่ องที่ 1 เรื่ องแจ้ งคำสั่ งกรมเจ้าท่า ที่ 127/2563 สั่ ง ณ วัน ที่ 6 กุมภาพั นธ์ 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (ฉบับใหม่)
ตามที่ก รมเจ้า ท่า มีค ำสั่ง กรมเจ้า ท่า ที่ 53/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 20 มกราคม 2563
และคำสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งมอบหมายให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งมีผลให้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ)
เปลี่ยนเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) และเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินการด้านการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมเจ้าท่าในปั จจุบัน จึงได้ร่างคำสั่งกรมเจ้าท่าเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (ฉบับ ใหม่) เพื่อบังคับใช้แทนฉบับเดิม เสนออธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่า
เห็น ชอบและลงนาม เมื่อ วัน ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ทั้งนี้ ได้นำคำสั่งกรมเจ้าท่า ฯ ดังกล่าว แสดงให้
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 127/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (ฉบับใหม่)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
เรื่อ งที่ 1 เรื่อ งแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (งานวินัย
ฝ่ายการเจ้า หน้า ที่ สำนัก งานเลขานุก ารกรม) ได้ด ำเนิน การร่า งแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจ ริต และประพฤติม ิช อบและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของกรมเจ้ า ท่ า ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็น แผนปฏิบัติการ ฯ ของกรมเจ้าท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้แจ้งเวียน
เพื ่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ฯ ได้เ ห็ น ชอบ และฝ่า ยเลขานุ ก าร ฯ ได้ ด ำเนิ น การสรุป เพื่ อ นำเสนอต่ อ อธิ บ ดี
กรมเจ้า ท่า ลงนามแล้ว เมื่อ วัน ที่ 6 มกราคม 2563 และได้แจ้ง ให้ค ณะกรรมการ ฯ ทราบด้ว ยแล้ว
ตามบัน ทึกข้อความสำนัก งานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ด่ว นที่สุด ที่ คค 0301.2/กจ. 1464
ลงวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2563 พร้อมทั้ง ได้น ำเผยแพร่ท างเว็บไซต์ กลุ่ ม งานคุ้มครองจริ ย ธรรมกรมเจ้ าท่ า
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” นั้น
ฝ่ายเลขานุการ ฯ โดยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฯ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) แจ้งที่ประชุม
ว่าในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ใช้แนวทางจากแผนปฏิบัติการ
ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของกรมเจ้ า ท่ า ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564 (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
รายงานผลการดำเนิน การตามแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ
ของกรมเจ้ าท่ า (ชื่อแผนเดิ ม) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (รอบวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562)
(ตามบั น ทึ ก ข้อ ความ สำนั กงานเลขานุ การกรม ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่ ที่ คค 0301.2/กจ. 1077 ลงวัน ที่
10 ตุลาคม 2562) เป็นแนวทางการดำเนินการจัดทำ โดยดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ฯ แตกต่าง
จากปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ไม่ไ ด้น ำหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่ส ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มากำหนดด้ว ย เนื่องจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563
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ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สำนั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม (ศปท.สปค.) ได้ มี บั น ทึ ก ข้ อ ความ
ที่ คค 0200.3/ศปท.544 ลงวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ให้ห น่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงคมนาคม
ดำเนิน การจัด ทำแผนปฏิบัติก าร ฯ ให้แ ล้ว เสร็จ และจัด ส่งให้ ศปท.สปค. ภายในวัน ที่ 28 พฤศจิก ายน
2562 ซึ่ง ในขณะนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ไ ด้ประกาศเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ออกมาใช้บังคับ การดำเนินการร่างแผนปฏิบัติการ ฯ ของกรมเจ้าท่าจึงต้องอาศัยฐานข้อมูลเท่าที่
มีข้างต้นและประกอบกับ การนำแผนแม่บ ทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. 2559 - 2564)
ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอต่อรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทย เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 3 โครงการ 38 กิจกรรม รวม 41 กิจกรรม/โครงการ และต่อมา
สำนั กงาน ป.ป.ช. ได้ กำหนดเกณฑ์ การประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2563 และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ฯ (ITA) เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การแสดง
สิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ รั บ ทราบเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ (ITA)
ซึ่งกิจกรรมและโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ก็ยังสามารถนำมาดำเนิน การและรายงาน
ผลตามเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ซึ่งอาจมีบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระการพิจารณา
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ โดยกรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ)
ได้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม/โครงการให้ที่ประชุมทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ในที่ประชุมและเป็นการ
เน้นย้ำในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการใหม่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และกิจกรรม/โครงการเดิมแต่มีการปรับหรือเพิ่มรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรม/โครงการทีบ่ รรจุใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1.1 กิจ กรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม ความผูก พัน ในองค์ก ร รับ ผิดชอบโดย กลุ่มงาน
พัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ระยะเวลาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมในเรื่องการเสริมเสริมคุณธรรมขององค์กรที่ดี
1.2 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รับผิดชอบโดยงานวินัย
ฝ่ายการเจ้ าหน้ าที่ สำนั กงานเลขานุ การกรม ระยะเวลาการดำเนิน งานภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งเป็ น กิ จ กรรมที่ เป็ น ไปตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครัฐ หรื อ
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รต้ านทุ จ ริ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ร่ว มต่ อ ต้ า นการทุ จริ ต ในรูป แบบการเรีย นรู้ก ารป้ อ งกั น
การทุจริตและศึกษาเกี่ย วกับเรื่ องของผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกรมเจ้าท่ามีการ
ดำเนิ น การที่ ส อดแทรกไว้ ในการปฐมนิ เ ทศข้ าราชการใหม่ แ ละพนั ก งานราชการที่ ได้ รั บ การจั ด จ้ างใหม่
ซึ่งได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว
1.3 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
แจ้งไป ระยะเวลาการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณ ธรรมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่ง ในการดำเนิน การได้เ คยมีก ารดำเนิน การแล้ว
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้บ รรจุใ นแผนปฏิบัติก าร ฯ และในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
จึงได้นำมาบรรจุไว้เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ฯ สามารถรายงานผลการดำเนินการในด้านการป้องกัน การทุจริต
และด้า นส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมได้ทั้ง 2 ด้า น หรือ เพื่อ รองรับ ต่อ การดำเนิน การรายงานผลตามที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

5

หน่ว ยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ. หรือกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้กรมเจ้าท่ารายงานผลการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น
1.4 กิจกรรมที่ 36 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล กฎหมาย ข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับ
ด้านการต่อ ต้า นการทุจ ริต และประพฤติมิช อบและส่ง เสริ ม คุณ ธรรมจริย ธรรม รับ ผิด ชอบโดย งานวินัย
ฝ่า ยการเจ้าหน้ าที่ สำนั กงานเลขานุ การกรม ระยะเวลาการดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่ง เป็น กิจ กรรมที่ก ำหนดจากการส่ง เสริม ในแนวทางการเผยแพร่ข้อ มูล ด้า นข้อ มูล ข่า วสาร กฎหมาย
หรือการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1.5 กิ จ กรรมที่ 41 กิจ กรรมการให้ ค วามร่ว มมื อในการเข้ าร่ว มกิจ กรรม/โครงการ
ต่อ ต้า นการทุจ ริต และส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรม ทั ้ง ภายในและภายนอกหน่ว ยงาน รับ ผิด ชอบโดย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ระยะเวลาการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่กำหนดมาตามแนวทางของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ได้ ให้ ค วามสำคั ญ ในการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม /สั ม มนา/อบรม ที่ เกี่ ย วกั บการประเมิ น ฯ (ITA) ในแต่ ล ะ
ปี ง บประมาณ และการเข้า ร่ว มกิจ กรรมการดำเนิ น การต่า ง ๆ ในการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต ทุก รู ป แบบที่
กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศปท.สปค.)
จัดขึ้น ซึ่งหน่ว ยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าก็ส ามารถบูรณาการการดำเนินการได้โดยการที่ฝ่ายเลขานุ การ ฯ
จัด ประชุมคณะกรรมการ ฯ หรือการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่แจ้งเวียนออกไปให้ดำเนินการก็ขอความร่วมมือในการ
ดำเนินการหรือหากที่มีการร้ องขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรให้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/อบรมใด ๆ
ก็ขอความร่วมมือเพื่อตอบสนองตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ด้วย
2. กิจกรรม/โครงการเดิมแต่มีการปรับ หรือเพิ่มรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างวั ฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ รับผิดชอบโดยทุกหน่วยงาน (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า)
ระยะเวลาการดำเนิน การภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้เพิ่มแนวทางการดำเนินงานที่สามารถดำเนิ นการได้มากขึ้น โดยนำแนวทางตามค่านิยมของกรมเจ้าท่า
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถบูรณาการในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ หลากหลาย
2.2 กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมการพัฒนา ปรับปรุงคู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ
และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือการปฏิบัติงาน รับผิดชอบโดยทุกหน่วยงาน
(ระดับ กอง/สำนั ก หรือเที ย บเท่า) ระยะเวลาสการดำเนิน งานภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งในแนวทาง
การดำเนิ น การตามกิ จ กรรมนี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมเจ้ า ท่ า
ส่วนใหญ่มีเพียงการนำเฉพาะระบบการสืบค้น ข้อมูล คู่มือประชาชน จากศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
(คู่มือประชาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ระบบ Info นำมาเชื่อมโยงไว้ที่หน้าเว็บไซต์
ของกรมเจ้าท่าและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า เท่านั้น แต่จากการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนัก งาน ป.ป.ช. ให้ร ายงานผลการดำเนิน การในรูป แบบไฟล์ PDF ซึ่งฝ่า ยเลขานุก าร ฯ
ได้สำรวจพบว่ามีสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพียงหน่วยงานเดียวที่ มีการนำคู่มือประชาชน
ลงในเว็บ ไซต์ของหน่ ว ยงานในรูป แบบ PDF ฝ่ ายเลขานุการ ฯ จึงใช้คู่มือประชาชนที่ส ำนักความปลอดภั ย
และสิ่งแวดล้อมได้ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังกล่าว ฉะนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอความร่วมมือ
ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานนำคู่ มื อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนลงในเว็ บ ไซต์ ในรู ป แบบ PDF ด้ ว ย เพื่ อ เป็ น ไปตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดและความสะดวกต่อประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

6

2.3 กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รับผิดชอบโดย
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง ระยะเวลาการดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ ฯ
ได้ข อความอนุเคราะห์ให้ดำเนิน การให้แล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ทัน กำหนด
การรายงานผลการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงานผลภายในเดือน
พฤษภาคม 2563) ซึ่งกรรมการ (หั วหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง) รับทราบและเห็นชอบด้วย
กับที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอความอนุเคราะห์ ดังกล่าว
3.4 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา) รับผิดชอบโดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง ระยะเวลาการดำเนินการภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ดำเนิน การให้แล้ว เสร็จภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ทันกำหนดการรายงานผลการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รายงานผลภายในเดือนพฤษภาคม 2563) ซึ่งกรรมการ (หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
กองคลัง) รับทราบและเห็นชอบด้วยกับที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอความอนุเคราะห์ เช่นเดียวกับข้อ 2.3 ข้างต้น
2.4 กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลข่าวสารกรมเจ้าท่าในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
รับผิดชอบโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม นำข้อมูลลงในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า , กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนัก แผนงาน ให้ค วามอนุเคราะห์ด ูแ ลระบบเว็บ ไซต์ และทุก หน่ ว ยงานสนับ สนุน ข้อ มูล
เพื่อ ให้บริการประชาชนในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะครอบคลุมในข้อมูล
ข่าวสารกรมเจ้าท่า และมีการแสดงข้อมูล พื้นฐานของกรมเจ้าท่ า และเป็นกิ จกรรมที่ทุกหน่วยงานสามารถ
นำไปเป็ นแบบอย่างในการบูรณาการการดำเนิน การในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ และในส่ วนของข้อมูล
การให้บริการประชาชนที่ต้องเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ตามที่แจ้งที่ประชุมในกิจกรรมที่ 11 (ข้อที่ 2.2)
ข้างต้นด้วย
2.5 กิ จ กรรมที่ 28 กิ จ กรรมการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ก รมเจ้ าท่ าและหน่ ว ยงานในสั งกั ด
กรมเจ้าท่าเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ประชาชนและบุคลากรกรมเจ้าท่าควรทราบ รับผิดชอบ
ทุกหน่ วยงาน ดำเนิ น การนำข้อมูล ลงในเว็บ ไซต์ กรมเจ้าท่า และกลุ่ มเทคโนโลยีส ารสนเทศ สำนักแผนงาน
ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ดู แ ลระบบเว็ บ ไซต์ โดยมี สิ่ งที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งดำเนิ น การเพิ่ ม เติ ม จากในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณที่ผ่านมา) คือ การแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนที่ต้องเป็นเอกสารในรูปแบบ
PDF ตามที่แจ้งที่ประชุมในกิจกรรมที่ 11 (ข้อที่ 2.2) ข้างต้นด้วย
2.6 กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รับผิดชอบโดย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ระยะเวลาการดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
2563 ฝ่ายเลขานุการ ฯ โดยในฐานะที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ จึงแจ้งที่ประชุม ฯ
ว่าเปลี่ยนกำหนดการดำเนินการแล้ว เสร็จให้เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เช่นเดียวกับ กิจกรรมที่ 14
และกิจกรรมที่ 15 (ข้อ 2.3 , 2.4)
กรรมการ (หั วหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน) ได้สอบถามที่ประชุ มว่า
ในการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการให้บริการประชาชน กรมเจ้าท่ามีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมู ลระบบการสืบค้น
ข้อมูลคู่มือประชาชน จากศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (คู่มือประชาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ หรือ ระบบ Info ไว้แล้วที่หน้าเว็บไซต์กรมเจ้าท่า นั้น สามารถนำไปรายงานผลการประเมิน ฯ
(ITA) ตามที่ส ำนักงาน ป.ป.ช. ให้รายงานในประเด็น การประเมิน เรื่อ งคู่มือ ให้บริก ารประชาชนได้ห รือไม่
เพราะระบบ ฯ ดังกล่าวก็สามารถสืบค้นข้อมูล ฯ ได้เช่นกัน
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กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญวิ ชาชีพเฉพาะด้านการวางแผนการพัฒ นาและบำรุงรักษาทางน้ำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) แสดงความเห็นว่าในประเด็นการประเมิน ฯ
(ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มีรูปแบบของไฟล์ PDF นั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของทางราชการได้ง่ายไม่ซับซ้อนเป็นการสะดวกในการเปิดหาข้ อมูลในเบื้องต้น จึงเป็นสาเหตุที่ให้ใช้
รูปแบบไฟล์ PDF ดังกล่าว พร้อมนี้ กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักพัฒ นาและบำรุงรักษาทางน้ำ) ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการ ฯ ว่าหากหน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำ
เป็ นคู่มือและขั้น ตอนที่แสดงให้ป ระชาชนทราบในลักษณะที่เป็นรูปแบบของหน่วยงานออกแบบเองเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสามารถนำมารายงานผลการดำเนินการได้หรือไม่
กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญ ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ ำ)
ว่ า สามารถดำเนิ น การจั ด ทำเป็ น คู่ มื อ และขั้ น ตอนที่ แ สดงให้ ป ระชาชนทราบในลั ก ษณะที่ เป็ น รู ป แบบ
ของหน่ วยงานออกแบบเองเพื่อให้ป ระชาชนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสามารถนำมารายงานผลการดำเนินการได้
แต่ต้องมีการอ้างอิงหรือระบุว่าเป็นไปตามคู่มือการให้บริการประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เพื่อเป็นการ
แสดงถึงความหน้าน่าเชื่อถือของคู่มือ ฯ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในรูปแบบของหน่วยงานเอง ดังกล่าว
มติที่ประชุม

1. รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของกรมเจ้าท่ า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เห็นชอบให้กิจกรรมดังต่อไปนี้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563
2.1 กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รับผิดชอบโดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
2.2 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา) รับผิดชอบโดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
2.3 กิจ กรรมที่ 33 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต รับผิดชอบโดยฝ่ายการเจข้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรม/โครงการใดที่ มี ก ำหนดระยะเวลาตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จเกินกว่าเดือน
พฤษภาคม 2563 ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อ ให้ทัน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องที่ 2 เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมเจ้าท่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) แจ้งที่ประชุมว่าตามที่กรมเจ้าท่า
เข้าร่วมการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประกาศผลคะแนน
ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นั้น ขอเรียนที่ประชุมว่าตามที่กรมเจ้าท่า
เข้าร่วมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมเจ้าท่าอยู่ในกลุ่มที่ 10 คือ กลุ่มหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
(เฉพาะงานธุ ร การ) สำนั ก งานศาล (เฉพาะงานธุ ร การ) หน่ ว ยงานในสั งกั ด รั ฐสภา กรมหรื อเที ยบเท่ า
องค์ การมหาชน รั ฐวิสาหกิ จ หน่ วยงานของรัฐอื่ น ๆ สถาบั นอุ ด มศึ ก ษา กองทุ น หน่ ว ยงานขอเข้ าร่ ว มและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งหน่วยงานในกลุ่มที่ 10 มีหน่วยงานที่รั บจ้าง
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563
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ประเมิน ฯ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. คือ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ซึ่งทำการประเมินและประมวลผล
คะแนนการประเมิน ฯ (ITA) จากข้ อมูล 3 ส่ ว น ได้แก่ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยภายในหรือ บุคลากรกรมเจ้าท่ า
(Internal) , ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกหรือ ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริก ารกั บ หน่ ว ยงานกรมเจ้ าท่ า
(External) และการประเมินตามแบบตรวจเปิดเผยข้อมูล สาธารณะหรือข้อมูลที่กรมเจ้าท่านำลงในเว็บไซต์
กรมเจ้ า ท่ า (OIT) ตามที่ ร ายงานผลในรู ป แบบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ หรื อ URL ต่ าง ๆ และฝ่ ายเลขานุ การ ฯ
โดยสำนั กงานเลขานุ การกรม (ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่ ) ในฐานะผู้ ดู แลระบบการประเมิ น ฯ (ITA) ของกรมเจ้าท่ า
(Admin) ได้รายงานผลการดำเนินการ โดยนำ URL ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ITAS และสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้ส่งข้อมูล ให้มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ เพื่อตรวจพิจารณาและให้คะแนน โดยกรมเจ้าท่าได้ค ะแนน
ประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุป ดังนี้
1. ผลคะแนนภาพรวมของกรมเจ้าท่า ได้คะแนนร้อยละ 87.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
ผลการประเมิน ระดับ A (ได้คะแนนร้อยละ 85.00 - 94.99 คะแนน)
2. ผลคะแนนเฉลี่ย สูง สุด ของแต่ล ะตัว ชี้วัด (เรีย นตามลำดั บ คะแนนมากไปหาลำดับ
คะแนนน้อย) ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 100 คะแนน
2.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 คะแนน
2.3 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 87.12 คะแนน
2.4 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.60 คะแนน
2.5 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 81.24 คะแนน
2.6 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 78.42 คะแนน
2.7 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 76.56 คะแนน
2.8 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 76.14 คะแนน
2.9 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 75.67 คะแนน
2.10 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 72.40 คะแนน
ทั้งนี้ การประมวลผลคะแนนของสำนักงาน ป.ป.ช. จะคำนวณคะแนนทั้ งรายตัวชี้วัด
รายเครื่องมือและคะแนนรวมตามลำดับในทุกส่วนของการประเมิน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้แสดงวิธีการ
คิด คำนวณคะแนนไว้โดยละเอี ย ด มี เพี ย งการแจ้งผลคะแนนในภาพรวม เท่ านั้ น พร้ อ มนี้ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ได้แสดงผลคะแนนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานอื่น ๆ (บางส่วน) ให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่ าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) แจ้งที่ประชุ มเพิ่มเติมว่า
กรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการประเมิ น ฯ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงขอแจ้ง ผลคะแนนในภาพรวม
ตามที่กรมเจ้าท่าได้เคยเข้าร่วมการประเมิน ฯ (ITA) กับสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้คะแนน ร้อยละ 82.51 คะแนน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนน ร้อยละ 79.03 คะแนน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้คะแนน ร้อยละ 81.18 คะแนน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้คะแนน ร้อยละ 85.27 คะแนน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนน ร้อยละ 87.17 คะแนน
และกรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) แจ้งที่ประชุ ม อีก ว่า ผลคะแนนที่ออกมา
ในแต่ละปีงบประมาณ ดังกล่าวนั้น มีค่าคะแนนที่แตกต่างกัน แต่การเปรียบเทียบกันในแต่ละปีที่ผ่านมานั้ น
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อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเกณฑ์ในการดำเนินการประเมินฯ (ITA) ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ช.
มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้น ให้พิจารณาเพียงว่าได้ดำเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ (ITA) และได้ ค ะแนนการประเมิ น ฯ (ITA) ตามที่ แ ผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนด
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ต้องได้คะแนน
การประเมิน ฯ (ITA) ร้อยละ 85 ขึ้นไป
3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ ตามที่ส ำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งในระบบ ITAS ของกรมเจ้าท่ า
(คัดลอกจากระบบ ITAS ทุกอักษร) ดังนี้
- หน่ว ยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่ว ยงานมีแนวโน้ม
การดำเนิ นงานที่เป็ นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติง าน โดยบุคลากรส่วนใหญ่
ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรั บหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ
1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) จัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ ผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสี ยภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสั ย
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ เป็นความลับ
- ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ
มีค วามเชื่อ มั่ น ในคุณ ภาพการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานว่ายึ ดหลั กตามมาตรฐาน ขั้ น ตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ นำผลประโยชน์ของพวกพ้อ ง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ อื่น ๆ
ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ค วรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี
โดยควรดำเนิน การอย่างเข้มข้ นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน รองลงมา คือ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
- หน่ว ยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบ
ที่มีค วามเป็น เลิศ เพื่อ เปิ ด เผยข้อ มูล ต่า ง ๆ ของหน่ว ยงานให้ส าธารณชนได้รับ ทราบอย่า งเป็น ปัจ จุบัน
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ”
ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้
ทั้ง นี้ กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร (ว่า ที่ร้ อยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) ได้ แจ้ง ที่ป ระชุม ว่ า
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ แจ้งคณะกรรมการ ฯ ให้ทราบถึงผลคะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ก่อนแล้ว ตามบันทึกข้อความสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ที่ คค 0301.2/กจ.
1227 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม

รับทราบผลผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมเจ้าท่า
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เรื่อ งที่ 3 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ก ารประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่
กรมเจ้าท่าได้ส่งผู้แทนกรมเจ้าท่า (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม
อิม แพ็ ค เมื องทองธานี จั งหวัด นนทบุ รี ตามบั น ทึ กข้ อความสำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม ฝ่ ายการเจ้าหน้ าที่
ด่วนที่สุด ที่ คค 0301.2/กจ. 139 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 นั้น
ในการนี้ กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุก าร (ว่าที่ร้อ ยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) ได้ชี้ แจงเกณฑ์
การประเมิ น ฯ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสาร “ITA 2020 Open to Transparency
เปิ ด ประตู สู่ ค วามโปร่ ง ใส รายละเอี ย ดการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโป ร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นคู่มือการดำเนินการประเมิน ฯ
(ITA) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 52 หน้ า ) ซึ่ ง ตามที่ ได้ ท ราบจากการเข้ า ร่ ว มป ระชุ ม ฯ
ในการชี้แจงเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ (ITA) ในครั้งนี้ สำนั กงาน ป.ป.ช. ได้ ด ำเนิ น การร่ว มกับ คณะรัฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ฯ (ITA) ดำเนินการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ได้นำเสนอเกณฑ์การประเมิน ฯ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุ มทราบในประเด็นและหัวข้อที่สำคัญต่อการดำเนินการ
ของกรมเจ้าท่า ตามคู่มือการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่
1.1 ผู้มีส ่ว นได้ส่ว นเสีย ภายใน หรือ บุค ลากรของหน่ว ยงาน ตั้งแต่ร ะดับ ผู้บ ริห าร
ผู้อำนวยการ หัวหน้างานต่าง ๆ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งทำงานให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับรวมระยะเวลาทีท่ ำงานมาจนถึงปี พ.ศ. 2563
1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือประชาชนที่ มาติดต่อกับหน่วยงาน ได้แก่ บุค คล
นิ ติ บุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ เคยมาติ ด ต่อ ตามภารกิ จ ของกรมเจ้ าท่ า นั บ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา ทั้งนี้ จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ฯ กับสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าให้หน่วยงานภาครัฐพยายาม
จัดส่ง ข้อมูล ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายนอก ให้ได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด แต่ห ากหน่ว ยงานใดได้มากกว่า เกณฑ์
ที่กำหนด จะส่งผลดีต่อการประมวลผลคะแนน เนื่องจาก หากไม่ได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องลงพื้นที่ไปยังที่ทำการของหน่วยงานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
1.3 เว็บ ไซต์ห ลักของหน่วยงานที่ใช้สื่อสารต่อสาธารณะ หมายถึง เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งในการประชุมชี้แจง ฯ ว่า หากหน่วยงาน
มีเว็บ ไซต์ที่เป็น เว็บ ไซต์ย่อยของหน่ว ยงานระดับ สำนัก/กอง หรือหน่วยงานสาขาด้ว ยนั้น จะต้องเข้าผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ซึ่งเว็บไซต์กรมเจ้าท่าเป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งในที่ประชุม ฯ
2. เครื่องมือในการประเมิน จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่
2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) คือ การวัด การรับ รู้จ ากผู้มีส่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายใน ตามแหล่ง ข้อ มูล ข้อ 1.1 โดยมี
ตัวชี้วัด ที่ 1 - 5 และมีประเด็นการประเมิน ข้อ i1 ถึงข้อ i30 ดังนี้
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2.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (ประเด็นการประเมิน ข้อ i1 ถึงข้อ i6)
2.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ประเด็นการประเมิน ข้อ i7 ถึงข้อ i12)
2.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (ประเด็นการประเมิน ข้อ i13 ถึงข้อ i18)
2.1.4 ตัว ชี้วัด ที่ 4 การใช้ท รั พ ยสิ น ของราชการ (ประเด็น การประเมิน ข้อ i19
ถึงข้อ i24)
2.1.5 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต (ประเด็ น การประเมิ น ข้ อ i25
ถึงข้อ i30)
2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) คือ การวัดการรั บรู้จากประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ตามแหล่งข้อมูล ข้อ 1.2
โดยมีตัวชีวัดที่ 6 - 8 และมีประเด็นการประเมิน ข้อ e1 ถึงข้อ e15 ดังนี้
2.2.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (ประเด็นการประเมิน ข้อ e1 ถึงข้อ e5)
2.2.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ประเด็นการประเมิน ข้อ e6 ถึงข้อ e10)
2.2.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (ประเด็นการประเมิน ข้อ e11 ถึงข้อ e15)
2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) คือ การประเมิน จากการรายงานผลการดำเนิน การของหน่ว ยงานผ่านระบบ ITAS
หรื อ Integrity and Transparency Assessment System โดยการรายงานผลด้ วย URL ซึ่งนำมาจากเว็ บไซต์
ของหน่วยงาน โดยข้อมูลต้องมาจากเว็บไซต์ตามที่กล่าว ตามแหล่งข้อมูล ข้อ 1.3 โดยมีตัวชี้วัดที่ 9 - 10
และมีประเด็นการประเมิน ข้อ o1 ถึงข้อ o43 ดังนี้
2.3.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
2.3.1.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ประเด็นการประเมิน ข้อ o1
ถึงข้อ o9)
2.3.1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงาน (ประเด็นการประเมิน ข้อ o10
ถึงข้อ o17)
2.3.1.3 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.3 การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ (ประเด็ น การ
ประเมิน ข้อ o18 ถึงข้อ o24)
2.3.1.4 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 9.4 การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
(ประเด็นการประเมิน ข้อ o25 ถึงข้อ o28)
2.3.1.5 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (ประเด็นการประเมิน
ข้อ o29 ถึงข้อ o33)
2.3.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ดังนี้
2.3.2.1 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ 10.1 การดำเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
(ประเด็นการประเมิน ข้อ o34 ถึงข้อ o41)
2.3.2.2 ตัว ชี้วัด ย่อ ยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ ป้ อ งกัน การทุจ ริ ต
ภายในหน่วยงาน (ประเด็นการประเมิน ข้อ o42 ถึงข้อ o43)
3. ระยะเวลาและการดำเนินการ มีช่วงระยะเวลาและการดำเนินการ ดังนี้
3.1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ ITAS ภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งปัจจุบันฝ่ายเลขานุการ ฯ
โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ ITAS
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3.2 นำเข้าข้อมูลในการประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูล
หลักของหน่วยงานผู้รับการประเมิน ฯ (ITA) จำนวน 3 ส่วน ประกอบด้วย ดังนี้
- ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลระบบการประเมิ น ฯ ITA และทำหน้ า ที่
ในการอนุมัติการจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ITAS ของกรมเจ้าท่า (ปัจจุบัน คือ นายสมชาย
สุมนัสขจรกุล ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า)
- ส่ วนที่ 2 ข้อมูล ผู้ ใช้งานระบบ ITAS หรือ Admin ของกรมเจ้าท่า (ปัจจุบั น คื อ
ว่า ที่ร้อ ยตรี ตฤณณภัท ร์ ดาราประภา ตำแหน่ง นัก ทรัพ ยากรบุค คล สัง กัด สำนัก งานเลขานุก ารกรม
(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ ฯ)
- ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล หน่ ว ยงาน (ข้ อ มู ล กรมเจ้ าท่ า) เช่ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ก รมเจ้ า ท่ า
ผู้บริหารกรมเจ้าท่าหรือข้อมูลทั่วไป เป็นต้น
3.3 เก็ บ ข้ อ มู ล แบบวัด การรั บ รู้ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (IIT) ตามแหล่ งข้ อ มู ล
ข้อ 2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุน ายน 2563 โดยสำนั กงาน ป.ป.ช. จะจัดส่ ง URL หรือ QR CODE
ให้ห น่วยงานผ่านทางระบบ ITAS ซึ่ง ผู้ใช้งานระบบ ITAS หรือ Admin ของกรมเจ้าท่า จะแจ้งเวียนไปยัง
แต่ละหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ดำเนินการสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งเมื่อตอบเสร็จแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการตอบ
ไว้เป็นความลับ โดยบุคลากรที่เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ จะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อไม่ให้เข้าตอบซ้ำ
ทั้ง นี้ กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร (ว่า ที่ร้อ ยตรี ตฤณณภั ท ร์ ฯ) ขอเรีย นว่ า
ในการเก็บ ข้อ มูล ตามแบบวัด การรับ รู ้ข องผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายใน (IIT) ดัง กล่า ว ในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ จำนวนร้อ ยละ 10
ของจำนวนผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย ภายในทั้งหมด (10 % ของจำนวนบุคลากรกรมเจ้า ท่า) แต่ต้อ งมีจำนวน
ไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง และกรณีที่ หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า
30 คน จะเก็บ ข้อ มูล ของผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายในทั ้ง หมด กรณี ห น่ ว ยงานมี ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายใน
หรือบุคลากรภายในหน่วยงานมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคลากรภายในไม่น้อย
กว่า 400 ตัว อย่ าง ซึ่ งในประเด็ น การเก็บ ข้อ มูล ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายในหรือบุ ค ลากรกรมเจ้ าท่ านี้
กรมเจ้าท่ามีบุคลากรไม่ถึง 4,000 คน เพราะกรมเจ้ าท่ามีบุคลากร จำนวน 2,247 คน (ยอดรวม ณ วันที่
4 มีน าคม 2563) ดั ง นั้น กรมเจ้า ท่า ต้ อ งได้ข้อ มูล จากผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายในหรือ บุค ลากรภายใน
ร้อยละ 10 ของบุคลากรกรมเจ้าท่าทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า 225 คน
3.4 เก็บ ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยภายนอก (EIT) ตามแหล่งข้อมูล
ข้อ 2.2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน (ทั้ง 2 ส่วนดำเนินการ
คู่ขนานกัน) ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะนำข้อมูลจากที่กรมเจ้าจัดส่งรายชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร หรือ E - Mail. ของบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐอื่ นที่มาติดต่อ
กับ กรมเจ้าท่า และสำนัก งาน ป.ป.ช. โดยผู ้รับ จ้างประเมิน ฯ ITA (ขณะนี้อ ยู่ระหว่างการจัดหาผู ้รับ จ้าง
ประเมิน ฯ ITA) ดำเนิ น การติ ดต่ อ ไปยั งรายชื่ อของบุ ค คล นิติ บุ ค คล หรือ หน่ว ยงานภาครัฐ อื่น ที่ ม าติด ต่ อ
กับกรมเจ้าท่า เพื่อให้ทำแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
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ในการนี้ กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร (ว่า ที่ร้อ ยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) ได้แจ้ง
ที่ประชุมว่า การดำเนินการเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อ ยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายนอก แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
30 ตัวอย่าง กรณีที่หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด และกรณีที่หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ไม่น้อยกว่า 400 คน ซึ่งกรมเจ้าท่ามีผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายนอกมากกว่า 4,000 คน จึงต้อง
เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 คน
- ส่วนที่ 2 ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า เอง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ จะแจ้ง QR CODE
ไปยังหน่ว ยงานที่ติดต่อ กั บ ประชาชนในแต่ล ะวัน หรือ Walk In เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ ท ำแบบวัด การรับ รู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับกรมเจ้าท่า
ทั้งนี้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) แจ้งที่ประชุมว่า
ถ้าสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งมายังกรมเจ้าท่าให้ ด ำเนิน การเรื่องขอข้อ มู ล ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียภายนอกเมื่อ ใด
ฝ่ายเลขานุก าร ฯ จะแจ้ง ไปยัง แต่ล ะหน่ว ยงานเพื่อ ให้จัด ส่ ง ข้อ มูล ของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายนอกให้กับ
ฝ่ายเลขานุการ ฯ (ตามปฏิทินการดำเนินการประเมิน ฯ ITA จะเป็นช่วงเดือนเมษายน 2563) เพื่อรวบรวม
และส่งผ่านทางระบบ ITAS ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นลำดับต่อไป
3.5 ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแหล่งข้อมูล ข้อ 2.3 ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 การดำเนินการเพื่อตอบแบบการตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในส่วนของ
กรมเจ้าท่า จะนำข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่แต่ละหน่วยงานระดับ กอง/สำนัก
หรือเทียบเท่า รายงานผลการดำเนินการในรูปแบบ URL ให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ และฝ่ายเลขานุการ ฯ จะนำ URL ที่ได้
ส่งเข้าระบบ ITAS และแจ้งประธานกรรมการ (รจท.(วก.)) เพื่อดำเนินการอนุมัติก่อนส่ง ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จะประกอบด้วย
ในการนี้ กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร (ว่า ที่ร้อ ยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) ได้แจ้ง
ที่ป ระชุม ว่า ตามตัว ชี้ว ัด ตามแบบตรวจการเปิด เผยข้อ มูล สาธารณะ (OIT) ดัง กล่า ว ฝ่า ยเลขานุก าร ฯ
ได้ ร วบรวมจั ด ทำเป็ น “เอกสารแสดงตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตามภาระหน้ าที่ในกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบและส่งเสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมของกรมเจ้า ท่า พ.ศ. 2563”
เพื่อเทียบตัวชี้วัดการประเมิน ฯ (ITA) กับกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ของกรมเจ้าท่า พร้อมทั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ล ะกิจกรรม/โครงการนั้น ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 2 เรื่องที่ 3
กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร (ว่ าที่ ร้อ ยตรี ตฤณณภั ท ร์ ฯ) ได้ แจ้ งเพิ่ ม เติ ม ว่ า
หากกิจกรรม/โครงการใดที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หรือเลยจากนี้ และเป็นกิจกรรม
/โครงการที่ต้องรายงาน URL ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรม/โครงการนั้ น ๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่
15 พฤษภาคม 2563 และนำขึ้น เว็บ ไซต์ พร้อ มทั้ง รายงานให้ฝ่า ยเลขานุก าร ฯ ทราบ เพื่อ ให้ทัน ต่อ
การรายงานผลการการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.
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กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) ได้น ำเสนอเอกสาร
เพื่ อแสดงตัวชี้วัดที่ 9 การเปิ ด เผยข้ อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตามภาระหน้าที่ในกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2563” เพื่อเทียบตัวชี้วัดการประเมิน ฯ (ITA) กับกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ของกรมเจ้าท่า เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ ได้ทราบ โดยมีกิจกรรมที่ก ำหนด
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 กิ จ กรรม ซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งรายงานผลการ
ดำเนินการในการประเมิน ฯ (ITA) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) จึงเสนอขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ
ทราบ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมการรายงายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ประเด็น
การประเมิน ข้อ o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน) รับผิดชอบ
โดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
2) กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ประเด็น
การประเมิน ข้อ o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) รับผิดชอบโดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
3) กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน
ของปี งบประมาณที่ ผ่ านมา) (ประเด็น การประเมิน ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี )
รับผิดชอบโดยฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองคลัง
4) กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต (ประเด็นการประเมิน ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
รับผิดชอบโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
กรรมการ (หั ว หน้ า ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละงบประมาณ) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบข้ อ 1) ถึ ง ข้ อ 3) และ
กรรมการและเลขานุการ (เลขานุการกรม) รับผิดชอบข้อ 4) เห็นชอบด้วยตามที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) เสนอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และรายงาน
ให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งที่ประชุมและเป็นมติที่ป ระชุมแล้วตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ 1
(มติที่ประชุม ข้อ 2.) แล้ว
3.6 ตรวจและให้คะแนนการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามข้อ 3.5
ภายในเดือนมิถุนายน 2563
3.7 ประมวลผลคะแนน ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3.8 วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3.9 กลั่ นกรองและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน
สิงหาคม 2563
3.10 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ภายในเดือน สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ข้อ 3.1 - ข้อ 3.5 เป็นหน้า ที่ของกรมเจ้าท่าที่ต้องดำเนิ นการ ข้อ 3.6 - ข้อ 3.9
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างประเมิน ฯ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ (สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่าง
หาผู้รับจ้างประเมิน ฯ (ITA)) และข้อ 3.10 เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ
4. ระดับผลคะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ดังนี้
4.1 คะแนน 95.00 - 100 ระดับ AA
4.2 คะแนน 85.00 - 94.99 ระดับ A
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4.3 คะแนน
4.4 คะแนน
4.5 คะแนน
4.6 คะแนน
4.7 คะแนน

75.00 - 84.99 ระดับ B
65.00 - 74.99 ระดับ C
55.00 - 64.99 ระดับ D
50.00 - 54.99 ระดับ E
00.00 - 49.99 ระดับ F

พร้อมนี้ กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ได้แสดงแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดยในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดค่าเป้ าหมายตัว ชี้วัดหน่ว ยงานภาครัฐ
ที่ต้องมีผลการประเมิน ฯ ITA ผ่านเกณฑ์ที่ 85.00 คะแนน ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
กรรมการ (ผู้อ ำนวยสการสำนัก งานเจ้าท่าภูมิภ าคที่ 3) ได้ส อบถามฝ่า ยเลขานุก าร ฯ
ว่ากรณีกจิ กรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสของกรมเจ้าท่า กิจกรรมที่ 3
หรือมาตรการ/แนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีที่ผ่านมา)
สามารถนำมาใช้ในการรายงานผลการดำเนินการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้หรือไม่
กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร (ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ตฤณณภั ท ร์ ฯ) ตอบข้ อ ซั ก ถามตามที่
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) สอบถาม และชี้แจงที่ประชุมว่าการประเมิน ฯ (ITA)
ในทุกปี งบประมาณ สำนั กงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็ นหลั กการใหญ่ ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ เข้ารับ
การประเมิน ฯ (ITA) ว่า ต้อ งเป็น การดำเนิน การที่ม าจากแนวนโยบายของผู ้บ ริห ารสู ง สุด คนปัจ จุบัน
และเป็น การดำเนิน การที ่ใ หม่ห รือ เป็น ปั จ จุบั นให้ มากที่สุ ด โดยเฉพาะกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการ
บริห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุจ ริต โปร่งใสของกรมเจ้า ท่า (กิจ กรรมที่ 3) หรือ มาตรการ/แนวทางการ
ดำเนิน การต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกรมเจ้าท่ามีการเปลี่ยนผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด (เปลี่ ย นอธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า ใหม่ ) จึ ง ต้ อ ง
ดำเนินการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่การดำเนินการจะใช้รูปแบบเดิมหรือไม่นั้น สำนักงาน ป.ป.ช.
ไม่กำหนดไว้ ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

พักการประชุมและพักกลางวัน เวลา 11.30 - 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่ องที่ 1 เรื่ องพิ จ ารณาเกณฑ์ การให้ คะแนนตามตัว ชี้วัดที่ รับ จากคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า วัดแยกรายหน่วยงาน ระดับ กอง/สำนัก หรือเทียบเท่า (ตัวชี้วัด ITA 10%)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมเจ้ าท่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามบันทึกข้อความกลุ่มพัฒ นาระบบบริห าร ด่วนที่สุด
ที่ คค 0324/พร. 150 ลงวัน ที่ 15 พฤศจิก ายน 2562 ที่ประชุม คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
ขอ งก รม เจ้า ท่า มีม ติ ต ามข้ อ 2.1.2 ให้ ร อบที่ 2 กำหนดตั ว ชี้ วั ด ITA (Integrity and Transparency
Assessment หรือการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) น้ำหนัก
เท่ากับ 10 % โดยช่วงเวลาเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 1 กันยายน 2563 นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

16

กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุ การ (ว่าที่ ร้อยตรี ตฤณณภั ทร์ ฯ) แจ้งต่อที่ป ระชุ มว่าตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมเจ้าท่า ฝ่ายเลขานุการ ฯ เห็นควรกำหนดรายละเอี ย ด
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนตามตัว ชี ้ว ัด ที ่ร ับ จาก คณะกรรมการจั ด ทำมาตรฐานความโปร่ ง ใสกรมเจ้ า ท่ า
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการวั ด และประเมิ น ผลสอดคล้ อ งกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการของกรมเจ้ าท่ากำหนดในส่วนของตัวชี้วัด ITA 10 % และเพื่อยกระดับ
การประเมิน ฯ ITA ของกรมเจ้าท่า โดยฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ฯ และเกณฑ์การ
ขอพิ จ ารณาทบทวนผลคะแนน พร้ อ มทั้ ง กำหนดวั น รายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า
พ.ศ. 2563 ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวัดแยกแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. เกณฑ์การให้คะแนน ฯ
การพิจารณาให้คะแนนฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้เลือกการให้คะแนนจากการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ฯ และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นสำคัญ เนื่องจาก เพื่อนำผลการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่แต่ละหน่ วยงานรับผิดชอบหรือต้องมีส่ วนร่วมในการดำเนินการ รายงานไปยัง
สำนั ก งาน ป.ป.ช. ในการประเมิ น ฯ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในการกำหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ฯ ได้แบ่งเป็นระดับสูงสุดถึงระดับต่ำสุด ประกอบด้วย ระดับ AA ระดับ A ระดับ B ระดับ C
ระดับ D และระดับ F ซึง่ แต่ละระดับจะกำหนดช่วงคะแนน พร้อมทั้งการดำเนินการ ดังนี้
1.1 คะแนน ระดับ D ช่วงคะแนน 0.20 - 1.00 คะแนน (สูงสุด 1 คะแนน) ดังนี้
1.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน
1.1.2 ส่ง รายงานผลการดำเนิน กิจ กรรม/โครงการ ฯ ได้ไ ม่ถึง ร้อ ยละ 50
และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563)
ได้ 0.40 คะแนน
1.1.3 ส่ง รายงานผลการดำเนิน กิจ กรรม/โครงการ ฯ ได้ไ ม่ถึง ร้อ ยละ 50
และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563)
ได้ 0.40 คะแนน
1.2 คะแนน ระดับ C ช่วงคะแนน 1.10 - 2.00 คะแนน (สูงสุด 2 คะแนน) ดังนี้
1.2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน
1.2.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง
ร้ อ ยละ 70 และส่ ง ก่อ นหรื อ ภายในวั นที่ก ำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน อังคารที่
7 เมษายน 2563) ได้ 0.90 คะแนน
1.2.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง
ร้ อ ยละ 70 และส่ง ก่อ นหรือ ภายในวัน ที่ ก ำหนด (ครั้ งที่ 2 รอบ 9 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน จัน ทร์ที่
13 กรกฎาคม 2563) ได้ 0.90 คะแนน
1.3 คะแนน ระดับ B ช่วงคะแนน 2.10 - 3.00 คะแนน (สูงสุด 3 คะแนน) ดังนี้
1.3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน
1.3.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึง
ร้อ ยละ 80 และส่ง ก่อ นหรือ ภายในวัน ที่ก ำหนด (ครั้ง ที่ 1 รอบ 6 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน อังคารที่
7 เมษายน 2563) ได้ 1.40 คะแนน
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1.3.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึง
ร้ อ ยละ 80 และส่ง ก่อ นหรือ ภายในวัน ที่ก ำหนด (ครั้ งที่ 2 รอบ 9 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน จัน ทร์ที่
13 กรกฎาคม 2563) ได้ 1.40 คะแนน
1.4 คะแนน ระดับ A ช่วงคะแนน 3.10 - 4.00 คะแนน (สูงสุด 4 คะแนน) ดังนี้
1.4.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน
1.4.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 และส่งก่อ นหรือภายในวัน ที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่ง ภายในวัน อังคารที่
7 เมษายน 2563) ได้ 1.90 คะแนน
1.4.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 และส่ง ก่อ นหรือภายในวัน ที่ก ำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน จันทร์ที่
13 กรกฎาคม 2563) ได้ 1.90 คะแนน
1.5 คะแนน ระดับ AA ช่วงคะแนน 4.10 - 5.00 คะแนน (สูงสุด 5 คะแนน) ดังนี้
1.5.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน
1.5.2 ส่ งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ร้อยละ 100 และส่ งก่อน
หรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563) ได้ 2.40 คะแนน
1.5.3 ส่ งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ร้อยละ 100 และส่ งก่อน
หรือ ภายในวัน ที่ก ำหนด (ครั้ง ที่ 2 รอบ 9 เดือ น กำหนดส่ง ภายในวัน จัน ทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563)
ได้ 2.40 คะแนน
1.6 คะแนน ระดับ F คะแนน ต่ำกว่า 0.20 คะแนน ดังนี้
1.6.1 ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0 คะแนน (ถ้าหน่วยงานไม่สามารถ
เข้ า ร่ ว มหรื อ ส่ งผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ ฯ ได้ นั้ น ต้ อ งแสดงสาเหตุ ห รือ เหตุ ผ ลความจำเป็ น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ในครั้งนั้ น ต่อประธานกรรมการ
(รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)) พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ เพื่อให้ประธานกรรมการ พิจารณา
อนุญาตและเพื่อให้ได้คะแนนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ)
1.6.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ล่าช้า ได้ 0 คะแนน
1.6.3 ส่ งรายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ ฯ โดยไม่ ถู ก ต้ อ ง คื อ ไฟล์
การรายงานผลกิจกรรม/โครงการไม่ถูกต้องหรือไม่ใช้ไฟล์ที่แสดงให้เห็นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ และไม่สามารถบ่งชี้ถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ได้ 0 คะแนน
ทั้งนี้ การประมวลผลและคิดคะแนนจะพิจารณาจากการดำเนินการตามข้อย่อย
ในแต่ล ะข้อเพื่ อรวมผลคะแนน และนำมาเที ยบตามระดับช่ว งคะแนน โดยเมื่อใกล้ ถึงกำหนดการรายงาน
ผลการดำเนิ น กิ จกรรม/โครงการ ฯ ฝ่ ายเลขานุ การ ฯ จะแจ้ งเตื อนไปยั งหน่ วยงาน ระดั บ กอง/สำนั ก หรื อ
เทียบเท่า (ยกเว้น กลุ่มตรวจสอบภายใน) พร้อมทั้ง แบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ เพื่อให้
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว
2. เกณฑ์การขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนตามตัวชี้วัด ฯ
หน่ว ยงานใดไม่ พ อใจในผลคะแนน สามารถขอพิจ ารณาเพื่อ ทบทวนผ ลคะแนน
ตามตัว ชี้วัด ฯ ต่อ ประธานกรรมการ (รองอธิบ ดี กรมเจ้าท่า (ด้านวิช าการ)) โดยทำเป็ นหนั งสื อ พร้อมทั้ ง
เอกสารหลักฐานประกอบเพื่อสนับสนุนเหตุผล ในการขอพิจารณาทบทวนของหน่วยงาน ภายใน 5 วันทำการ
นับ แต่ห น่ว ยงานได้ร ับ ผลคะแนนที่ แจ้ ง เวี ย นไปถึ ง หน่ ว ยงาน แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น 7 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่
ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งผลคะแนนไปยังหน่วยงาน (เพื่อป้องกันหน่วยงานไม่รับผลคะแนน) ประกอบกับให้ทันต่อ
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การสรุปผลการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน ในรอบการประเมิน ที่ 2/2563 เพื่อเลื่อนเงินเดือนให้ทันในรอบ
การประเมิน ฯ
3. กำหนดวันรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ดังนี้
3.1 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน
2563 เนื่องจาก ต้องให้ทันกับรายงานผลการดำเนินการประเมิน ฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระบบ ITAS ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อส่งไปยังกับสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อฝ่ายเลขานุการ ฯ
ต้องดำเนิ นการสรุปผลการดำเนิ นกิจกรรม/โครงการ ฯ ในภาพรวมของกรมเจ้าท่า เสนอ อจท. ทราบ ซึ่งผลสรุป
การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ รอบ 6 เดือน ดังกล่าว ต้องรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมิน ฯ ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน
ทั้ง นี ้ รอบการรายงานผลการดำเนิน กิจ กรรม/โครงการ รอบ 6 เดือ น ถือ ว่า
มีค วามสำคัญ มาก เนื่องจาก ผลการดำเนิน กิจ กรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ในรอบ 6 เดือ นนี้
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ต้องนำส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตามการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึง่ มีผลต่อการพิจารณาผลคะแนน ITA ของกรมเจ้าท่า
3.2 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม
2563 เนื่องจาก สลก.(กจ.) ต้องสรุป ผลการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ที่ 2/2563
เพื่อ เลื่อ นเงิน เดือ นให้ทัน ในรอบการประเมิน ฯ และฝ่า ยเลขานุก าร ฯ ต้อ ง สรุป ผลคะแนน ฯ นำเสนอ
ประธานกรรมการ (รจท.(วก.)) เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบ และเผื่อระยะเวลาบางหน่วยงานที่ประสงค์
จะขอพิจารณาทบทวนผลคะแนน ฯ ดังกล่าวด้วย
3.3 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน
กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม
2563 ทั้งนี้ รอบ 12 เดือน ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการในภาพรวม
ของกรมเจ้าท่า เสนอ อจท. ทราบ และใช้เป็นแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
ทั้ งนี้ การรายงานผลการดำเนิ น ในแต่ ล ะรอบการส่ งผลการดำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบั ติการ ฯ ต้องรายงานผลในรูปแบบ URL และข้อมูลกิจกรรม/โครงการนั้น ต้องมาจากเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าหรือผ่านจากเว็บไซต์หลักกรมเจ้าท่า
ประธานกรรมการ (รองอธิบดี กรมเจ้ าท่ า (ด้ านวิชาการ)) ให้ ข้ อเสนอแนะฝ่ ายเลขานุ การ ฯ
ต้องพิจารณาว่าในการดำเนิน การประเมิน ฯ (ITA) ของกรมเจ้าท่า โดยทั่วไปแล้วต้องดำเนินการจั ดประชุม
ปีงบประมาณละกี่ครั้ง เนื่องจากว่าตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอเกณฑ์การให้คะแนน ฯ การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 0.20 คะแนน ตามข้อ 1.1.1 , 1.2.1 , 1.3.1 , 1.4.1 และ 1.5.1 ดังกล่าว ซึ่งหากมีการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ที่มากกว่า 1 ครั้ง ก็ควรมีการให้คะแนนในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ฯ ทุกครั้ง
เพื่อป้องกันการไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ได้เสนอต่อประธานกรรมการ
(รองอธิบ ดีก รมเจ้ าท่ า (ด้ านวิ ช าการ)) ว่ าในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนิ น การประเมิ น ฯ (ITA)
คณะกรรมการ ฯ จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์
การประเมิ น ฯ (ITA) และกำหนดตั ว ชี้ วั ด ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ รั บ จากคณะกรรมการ ฯ (ITA 10%) (ในครั้ ง นี้ )
และ 2. การประชุมเพื่อดำเนิ น การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่ อการทุจริตและจัดทำมามาตรการ/
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต (ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังและคาดว่า
ภายในต้นเดือนเมษายน 2563) ดังนั้น ฝ่ ายเลขานุการ ฯ ขอเสนอปรั บแก้ไขและเพิ่มเติมในการให้คะแนน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ตามข้อ 1.1.1 , 1.2.1 , 1.3.1 , 1.4.1 และ 1.5.1 เป็นดังนี้
1.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.1.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.1.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.2.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.2.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.3.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.3.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.4.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.4.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.4.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.5.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.5.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.5.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
ทั้งนี้ คะแนนในส่วนอื่นให้เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ
ข้างต้น
กรรมการ (หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน) ได้ สอบถามฝ่ายเลขานุการ ฯ
กรณี ที่ ห น่ วยงาน ระดั บ กอง/สำนั ก หรือเที ยบเท่ า มี กรรมการที่ เป็ นผู้ อำนวยการ ระดั บกอง/สำนั ก หรื อ
เทียบเท่า และมีกรรมการ ระดับ หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย นั้น หากกรรมการ ระดับ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือ
เทียบเท่า เข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ไม่มีกรรมการหรือผู้แทนจากกรรมการ ระดับ หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ดังกล่าว
การคิดค่าคะแนนของฝ่ายเลขานุการ ฯ จะพิจารณาคิดค่าคะแนนในส่วนการเข้าร่วมประชุมอย่างไร
กรรมการและเลขานุก าร (เลขานุก ารกรม) ได้ต อบข้ อ ซัก ถามต่อ กรรมการ (หัว หน้า
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน) และชี้แจงที่ประชุมว่าการที่กรมเจ้าท่ามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า โดยแต่งตั้งกรรมการ ระดับ หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ให้เป็นกรรมการ
ด้ว ยนั้น แสดงว่ากรมเจ้าท่าพิจ ารณาเห็น ความสำคัญ ว่า ท่านมีความสำคัญ ต่อการผลักดันและมีส ่ว นร่ว ม
ในการพัฒ นาให้ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิน การของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA)
ของกรมเจ้าท่า สามารถพัฒ นาและสามารถทำให้ คะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ดีได้ ดังนั้น ก็ต้องเข้าร่ว ม
ประชุม ในทุก ครั้งที่มีการประชุม แต่ห ากไม่สามารเข้าได้ด้วยตัวของกรรมการเอง ก็ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ดังนั้น หากพิจารณาให้คะแนนหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุม ถ้าหน่วยงานที่มีทั้งกรรมการ ที่เป็นผู้อำนวยการ
ระดับ กอง/สำนัก หรือ เทีย บเท่า และกรรมการ ระดับ หัว หน้า กลุ่ม /ส่ว น/ฝ่าย ด้ว ยต้อ งเข้า ร่ว มให้ค รบ
หากไม่ครบจะได้ 0 คะแนน ในรอบการประชุมนั้น ๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

20

ประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)) แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ
นำเสนอใน ข้อ 1.6.1 ว่าหากไม่เข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ ฯ ได้ 0 คะแนน (ถ้าหน่ วยงานไม่ ส ามารถ
เข้ าร่ ว มหรื อส่ งผู้ แทนเข้ าร่ ว มประชุ ม ได้ นั้ น ต้ องแสดงสาเหตุ ห รือเหตุ ผ ลความจำเป็ น ที่ ไม่ ส ามารถเข้ าร่ว ม
หรือไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในครั้งนั้น ต่อประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ))
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบ เพื่อให้ประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)) พิจารณา
อนุญาตและเพื่อให้ได้คะแนนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ซึ่งประธานกรรมการ ฯ เห็นว่า
กรณีที่หน่วยงานที่มีทั้งกรรมการที่เป็นระดับ ผู้อำนวยการ กอง/สำนักหรือเทียบเท่า และมีกรรมการที่เป็ น
ระดับ หั วหน้ ากลุ่ ม/ส่วน/ฝ่าย หากเกิดกรณีที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้จริง ก็น่าจะมาจากสาเหตุที่สุดวิ สัยจริง ๆ
ดังนั้น ก็ให้ดำเนิ นการตามที่ฝ่ายเลขานุ การ ฯ เสนอในข้อ 1.6.1 ข้างต้น คือ ต้องแสดงสาเหตุหรือเหตุผ ล
ความจำเป็น ที ่ไม่ส ามารถเข้า ร่ว มหรือ ไม่ส ามารถส่ง ผู ้แ ทนเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการ ฯ ในครั้ง นั้น
ต่อประธานกรรมการ (รองอธิบ ดีก รมเจ้าท่า (ด้านวิช าการ)) พร้ อมเอกสารหรือหลั กฐานประกอบเพื่ อให้
หน่วยงานได้คะแนนในส่วนของการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง) เสนอที่ประชุมว่ากำหนดวันรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ ฯ ตามข้อ 3.1 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใน
วัน อังคารที่ 7 เมษายน 2563 เห็ น ควรแก้ไขให้ เป็นวันพฤหั ส บดีที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อให้ ห น่ วยงาน
ได้มรี ะยะเวลาที่เพียงพอในการรวบรวมและสรุปก่อนส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ สรุปในภาพรวมของกรมเจ้าท่า
ก่อนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) แจ้งที่ประชุมว่าตามที่กรรมการ
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เสนอแก้ไขวันรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ตามข้อ 3.1 ครั้งที่ 1 รอบ 6
เดือน กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เห็นควรแก้ไข
ให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ในนามฝ่ายเลขานุการ ฯ เห็นชอบด้วยตามที่เสนอ ดังกล่าว
กรรมการและเลขานุ การ (เลขานุ การกรม) แจ้ งที่ ประชุ มว่ าจะเพื่ อเป็ นการย้ ำเตื อนในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ฯ หรือการดำเนิน การด้านการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ฝ่ ายเลขานุ การ ฯ จะออกปฏิ ทิ น การดำเนิ น การหรือ กำหนดระยะเวลาของแต่ ล ะกิจ กรรม/
โครงการที่ต้องรายงานผล ฯ หรือดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งแต่ละหน่วยงานทราบต่อไป
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) เสนอที่ประชุมว่า ตามข้อ 2. เกณฑ์
การขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนตามตัวชี้วัด ฯ หน่วยงานใดไม่ พอใจในผลคะแนน สามารถขอพิจารณา
เพื่อทบทวนผลคะแนนตามตัว ชี้วัด ฯ ต่อประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)) ในการขอ
พิ จ ารณาทบทวนของหน่ ว ยงาน ภายใน 5 วัน ทำการ นั บ แต่ ห น่ ว ยงานได้รับ ผลคะแนนที่ แจ้งเวีย นไปถึ ง
หน่วยงานแต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งผลคะแนนไปยังหน่วยงาน (เพื่อป้องกัน
หน่วยงานไม่รับผลคะแนน) ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอที่ประชุม ดังกล่าว เห็นควรแก้ไขเป็น “หน่วยงาน
สามารถขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนของหน่วยงานได้ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ วันที่หน่วยงานได้รับ
ผลคะแนน” ทั้ง นี ้ วัน ที่ห น่ว ยงานได้รับ ผลคะแนนสามารถดูไ ด้จ ากที่ร ะบบสารบรรณอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
และให้ตัด คำว่า “แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งผลคะแนนไปยังหน่วยงาน
(เพื่อ ป้อ งกัน หน่ว ยงานไม่รับ ผลคะแนน)” ออก เนื่อ งจาก หน่ว ยงานในส่ว นภูมิภ าคการดำเนิน การด้า น
การรับ - ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการอาจใช้ระยะเวลามากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง
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กรรมการและเลขานุ ก าร (เลขานุ ก ารกรม) ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก าร ฯ เห็ น ชอบตามที่
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) เสนอที่ประชุม ตามข้อ 2. เกณฑ์การขอพิจารณาทบทวน
ผลคะแนนตามตั ว ชี้ วั ด ฯ หน่ ว ยงานใดไม่ พ อใจในผลคะแนนตามที่ ให้ แ ก้ ไขเป็ น ว่ า “หน่ ว ยงานสามารถ
ขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนของหน่วยงานได้ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่หน่วยงานได้รับผลคะแนน”
ทั้งนี้ วัน ที่ห น่ว ยงานได้รับ ผลคะแนนสามารถดูได้จากที่ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิก ส์ แ ละให้ตัด คำว่า
“แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งผลคะแนนไปยังหน่วยงาน (เพื่อป้องกันหน่วยงาน
ไม่รับผลคะแนน)” ออก ดังกล่าว
ในการนี้ กรรมการและเลขานุการ (เลขานุการกรม) ได้เสนอเพิ่มเติมว่าในกรณีระยะเวลา
กรณีที่หน่วยงานต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ))
ในกรณีที่มีเหตุสุด วิสัย ที่ ก รรมการไม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุม หรือ ส่ง ผู้แ ทนเข้า ร่ว มประชุม ได้ นั้น ตามที่
ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ ตามข้อ 1.6.1 ดังกล่าว เสนอให้กำหนดระยะเวลาเป็นภายใน 5 วันทำการ นับแต่
วันที่มีการประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่รับจากคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้ าท่า วัดแยกรายหน่วยงาน ระดับ กอง/สำนัก หรือเทียบเท่า (ตัวชี้วัด ITA
10%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. เกณฑ์การให้คะแนน ฯ
1.1 คะแนน ระดับ D ช่วงคะแนน 0.20 - 1.00 คะแนน (สูงสุด 1 คะแนน) ดังนี้
1.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.1.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.1.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.1.2 ส่ ง รายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ ฯ ได้ ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50
และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่ง
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) ได้ 0.40 คะแนน
1.1.3 ส่ ง รายงานผลการดำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ ฯ ได้ ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50
และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน กำหนดส่ง
ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) ได้ 0.40 คะแนน
1.2 คะแนน ระดับ C ช่วงคะแนน 1.10 - 2.00 คะแนน (สูงสุด 2 คะแนน) ดังนี้
1.2.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.2.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.2.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.2.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 70 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
กำหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) ได้ 0.90 คะแนน
1.2.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 70 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) ได้ 0.90 คะแนน
1.3 คะแนน ระดับ B ช่วงคะแนน 2.10 - 3.00 คะแนน (สูงสุด 3 คะแนน) ดังนี้
1.3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
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1.3.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.3.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.3.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 80 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
กำหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) ได้ 1.40 คะแนน
1.3.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 80 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) ได้ 1.40 คะแนน
1.4 คะแนน ระดับ A ช่วงคะแนน 3.10 - 4.00 คะแนน (สูงสุด 4 คะแนน) ดังนี้
1.4.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.4.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.4.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.4.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
กำหนดส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) ได้ 1.90 คะแนน
1.4.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 และส่งก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) ได้ 1.90 คะแนน
1.5 คะแนน ระดับ AA ช่วงคะแนน 4.10 - 5.00 คะแนน (สูงสุด 5 คะแนน) ดังนี้
1.5.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้ 0.20 คะแนน ดังนี้
1.5.1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.5.1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้ 0.10 คะแนน
1.5.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ร้อยละ 100 และส่ง
ก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่งภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) ได้ 2.40 คะแนน
1.5.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ได้ร้อยละ 100 และส่ง
ก่อนหรือภายในวันที่กำหนด (ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน กำหนดส่งภายใน
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563) ได้ 2.40 คะแนน
1.6 คะแนน ระดับ F คะแนน ต่ำกว่า 0.20 คะแนน ดังนี้
1.6.1 ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้ 0 คะแนน (ถ้าหน่วยงานไม่สามารถ
เข้าร่วมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้นั้น ต้องแสดง
สาเหตุ ห รื อ เหตุ ผ ลความจำเป็ น ที่ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ วมหรื อ ไม่ ส ามารถ
ส่ง ผู้แ ทนเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการ ฯ ในครั้ง นั้น ต่อ ประธาน
กรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้า นวิชาการ)) พร้อมเอกสารหรือ
หลั ก ฐานประกอบภายใน 5 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารประชุ ม
เพื ่อ ให้ป ระธานกรรมการพิจ ารณาอนุญ าตและเพื ่ อ ให้ไ ด้ค ะแนน
ในการเข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการ ฯ)
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1.6.2 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ล่าช้า ได้ 0 คะแนน
1.6.3 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ โดยไม่ถูกต้อง คือ ไฟล์
การรายงานผลกิจกรรม/โครงการไม่ถูกต้องหรือไม่ใช้ ไฟล์ที่แสดงให้เห็น
การรายงานผลการดำเนิน กิ จกรรม/โครงการ และไม่สามารถบ่งชี้ถึง
การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ ได้ 0 คะแนน
2. เกณฑ์การขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนตามตัวชี้วัด ฯ
หน่ว ยงานใดไม่พ อใจในผลคะแนน สามารถขอพิจ ารณาเพื่อ ทบทวนผลคะแนน
ตามตัวชี้วัด ฯ ต่อประธานกรรมการ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)) โดยทำเป็น
หนังสือ พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานประกอบเพื่อสนับสนุนเหตุผล ในการขอพิจารณา
ทบทวนของหน่ว ยงาน หน่ว ยงานสามารถขอพิจ ารณาทบทวนผลคะแนนของ
หน่วยงานได้ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่หน่วยงานได้รั บผลคะแนน
3. กำหนดวันรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฯ ดังนี้
3.1 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
3.2 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
3.3 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินในแต่ละรอบการส่งผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ต้องรายงานผลในรูปแบบ URL และข้อมูลกิจกรรม/โครงการนั้น
ต้องมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าหรือผ่านจากเว็บไซต์หลักกรมเจ้าท่า
และรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะแจ้ง ไปยัง
ทุกหน่วยงานก่อนถึงกำหนดวันที่ต้องรายงานผล ฯ
อนึ่ง การพิจารณาให้คะแนนและการขอพิจารณาทบทวนผลคะแนนให้ประธานกรรมการ
เป็นผูพ้ จิ ารณาและผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด
เรื่องที่ 2 เรื่องพิจารณาในหลักการเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุ ณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่ วยงานกรมเจ้ าท่า ตามการแบบประเมิ นการเปิ ดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร (ว่า ที่ร้อ ยตรี ตฤณณภัท ร์ ฯ) นำเสนอต่อ ที่ป ระชุม ว่ า
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนการประเมิน
ตามแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ o42 และข้อที่ o43 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในการประเมิน ฯ (ITA) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
- ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.1 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสิ่งที่หน่วยงานต้องมีการดำเนินการ ดังนี้
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
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- มีข้อมูล รายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อ น
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น ที่จ ะต้องพัฒ นาให้ ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบั ติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามผลการวิ เคราะห์ ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เช่ น การกำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้ นำไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
1.2 ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการ ฯ พิจารณาในเบื้ องต้น เห็ นควรเสนอที่ประชุม ฯ
ให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการ ดังนี้
1.2.1 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูล ดังนี้
1) ผลการประเมิน ฯ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมเจ้าท่า
2) ผลการดำเนิ นการตามแผนปฏิบั ติการ ฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 12 เดือน) ของกรมเจ้าท่า
1.2.2 ดำเนิน การสรุป ผลเป็น ข้อ มูล เพื่อ วิเ คราะห์ ก ำหนดมาตรการและแจ้ง
ทุกหน่วยงานดำเนินการ
ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการดังกล่าวนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่ามีบางกิจกรรม
/โครงการของแผนปฏิ บั ติการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบและส่ งเสริมคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมของกรมเจ้ าท่ า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปี งบประมาณปั จ จุ บั น ) ที่ ไม่ ได้ ถู ก กำหนด
เป็นตัวชี้วัดการประเมิน ฯ (ITA) ซึ่งไม่ต้องรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 10 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2) โครงการที่ 8 โครงการคนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่า
3) กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการประเมินจริยธรรมของผู้บังคับบัญชา
4) กิ จ กรรมที่ 13 กิ จกรรมการจัด ทำมาตรการหรือ แนวทางการส่ งเสริม ความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
5) กิจกรรมที่ 20 กิจกรรมจัดทำมาตรการหรือแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
6) กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมส่งเสริ มการลดการใช้ดุลพินิจหรือการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย
7) กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการจัดทำและทบทวนมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
8) กิจกรรมที่ 29 กิจกรรมจัดประชุมภายในหน่วยงาน ระดับ สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
เพื่อให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาติ ดตามผลการดำเนินงาน ปั ญ หา/อุป สรรคของการดำเนิ นงาน
ให้ค วามรู้ ถ่า ยทอดข้อ มูล ในการป้อ งกัน การทุจริตและประพฤติมิช อบและส่งเสริม
คุณ ธรรมจริย ธรรม พร้อ มทั้ง แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารที่เป็น ประโยชน์ต่อ บุค ลากร และ
หน่วยงานในทุกด้าน เพื่อสร้างความสัม พันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
9) กิจกรรมที่ 36 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

25

10) กิจกรรมที่ 41 กิจกรรมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
กรรมการและผู้ ช่ ว ยฝ่ ายเลขานุ ก าร (ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ตฤณณภั ท ร์ ฯ) นำเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า
ได้กำหนดแนวทางโดยการนำกิจกรรม/โครงการ ตามข้อ 1) ถึงข้อ 10) ข้างต้น มารวบรวมและประมวลผล
ในภาพรวมเพื่อจัดทำเป็นประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตามตัวชี้วัดการประเมิน ฯ (ITA) ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายใน
เพื่อป้องกัน การทุจ ริต ดังกล่าว โดยแนวทางการร่างมาตรการ ฯ จะประกอบด้ว ยส่ว นการวิเคราะห์และ
ส่วนของประกาศกรมเจ้าท่า และในส่วนของเนื้อหาจะแยกเป็นแต่ละด้าน ซึ่งในแต่ละด้านจะกำหนดแนวทาง
ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการครอบคลุม ในภาพรวมของการส่ง เสริม ความโปร่งใส
อาจมีบ างกิจ กรรม/โครงการที่เกี่ย วกับ เกณฑ์การประเมิน ฯ (ITA) นำมาบรรจุร่ว มด้ว ยเพื่อให้มาตรการ
มีค วามสมบูร ณ์ยิ ่ง ขึ้น พร้ อมนี้ ได้น ำเสนอร่างประกาศกรมเจ้ าท่ า เรื่อง มาตรการส่ งเสริม คุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่าโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อประกาศ/ชื่อเรื่อง คือ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า”
2. ส่วนบทนำของร่างประกาศ ดังนี้
2.1 วรรคแรก ดังนี้
“ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ
ตรวจการเปิ ดเผยข้อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตั วชี้วั ดที่
10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงาน
ดำเนิ น การจัดทำมาตรการส่ งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และตามแนวทาง
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒ นธรรมองค์กรคุณธรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ระหว่าง
ส่ว นตนและส่ วนร่ วม พร้ อมทั้ งน้ องนำหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริ ห ารราชการ
และการปฏิบัติงาน นั้น”
2.2 วรรคสอง ดังนี้
“เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ตามแนวทางแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิช อบและส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริย ธรรมของกรมเจ้าท่ า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับเจตจำนงในการบริห ารงานด้ว ย
ความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ งใสและเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ดั ง กล่ า ว จึ งกำหนดมาตรการส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ดังนี้”
3. รายละเอียดมาตรการ/ประกาศกรมเจ้าท่าในแต่ละข้อ ดังนี้
3.1 มาตรการข้อที่ 1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จำนวน 3 ข้อ
ดังนี้
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(1) ทุกหน่วยงานต้องแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการไว้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานและในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม
(3) ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
3.2 มาตรการข้อที่ 2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 ข้อ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายประชาสัมพั นธ์ ต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้า ท่าต่อสาธารณชน โดยให้จัดทำเป็นกรอบแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของกรมเจ้าท่าต่อสาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้ง แจ้งหน่ วยงาน
ในสังกัดกรมเจ้าท่าทราบและดำเนินการ
(2) กองคลัง ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
พร้อมทัง้ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าทราบ
(3) กองคลั ง โดยฝ่ ายการเงิน ต้ อ งแสดงแนวทางหรื อ คู่ มื อ การเบิ ก - จ่ า ยเงิ น
หรือการยืมเงินทดรองราชการหรือเงินปฏิบัติราชการ เช่น ในการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา
เป็นต้น พร้อมทั้ง การผลักใช้หรือการคื นเงินในราชการเมื่อปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรกรมเจ้าท่าและสาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
(4) กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ ต้องแสดงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัด จ้างหรือ จัด หาพัส ดุต่อ สาธารณชน ได้แ ก่ แผนการจัด ซื้อ จัด จ้า งหรือ จัด หาพัส ดุป ระจำปีงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและข่าวสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
(5) หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ต้องสรุป
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 มาตรการข้อที่ 3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของกรมเจ้าท่า
จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
(1) ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
ภารกิจ ของหน่ วยงานกรมเจ้ าท่า ตามที่ อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด และเผยแพร่ผ ลการดำเนินงาน ดังกล่าว
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือช่องทางรับข้อเสนอแนะ
จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริก ารกับหน่วยงาน เพื่อนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒ นา
ปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและ
สอดคล้องตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
3.4 มาตรการข้อที่ 4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
จำนวน 3 ข้อ ดังนี้
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(1) กองคลั ง โดยฝ่ ายพั ส ดุ และยานพาหนะ ต้อ งดำเนิ นการจั ดทำแนวทางหรือ
มาตรการส่ งเสริ มความโปร่งใสในการจั ดซื้อจัด จ้าง เพื่ อเป็น แนวทางปฏิ บั ติในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ ง
นำแนวทางหรือมาตรการฉบับนี้ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์กรมเจ้าท่าเพื่อให้สาธารณชน
รับทราบ
(2) กองคลัง โดยฝ่ายพัส ดุและยานพาหนะ ต้องดำเนินการวิเคราะห์ และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีง บประมาณ (ที่ผ่านมา) รอบ 12 เดือน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของกรมเจ้าท่าในปีงบประมาณถัดไป
(3) กองคลั ง โดยฝ่ ายพั ส ดุ แ ละยานพาหนะ ต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุไว้ในเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ เช่น พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรและประชาชน
สามารถเข้าศึกษาและดูในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3.5 มาตรการข้ อ ที่ 5. ด้ า นการประเมิ น และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
(1) คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าต้องส่งเสริม สนับสนุน
และผลั ก ดั น การดำเนิ น การประเมิ น และวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ในภาพรวมของกรมเจ้ า ท่ า
ในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้ง สรุปผลการดำเนินการต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ
(2) ทุก หน่ ว ยงานต้อ งให้ ความร่ว มมือ ในการดำเนิน การประเมิ น และวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานเพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการจัดการหรือลดความเสี่ยง
ต่อการทุจริตในแต่ละปีงบประมาณ
3.6 มาตรการข้อที่ 6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จำนวน 4 ข้อ ดังนี้
(1) ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้กรมเจ้าท่าเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละต่อส่วนรวม เช่น ดำเนินการจัดกิจกรรม
หรือโครงการตามแนวทางที่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่ากำหนดในแต่ละปีงบประมาณ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่ วมการอบรม
ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทัง้ ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมหรือการกุศลต่าง ๆ การยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่ทำคุณงานความดีหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
(2) สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่และกลุ่มงานพัฒ นาบุคคล
ต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แก่บุคลากรของกรมเจ้าท่า
เพือ่ รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
(3) ทุกหน่วยงาน ระดับกอง สำนักหรือเทียบเท่า ต้องจัดประชุมภายในหน่วยงาน
อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการ
ดำเนิ น งานภายในหน่ ว ยงาน ให้ เป็ น ไปด้ วยความเรียบร้ อย พร้อมทั้ง ปลุ กจิตสำนึกในการปฏิ บัติงานหรือ
ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ
(4) ทุกหน่วยงานต้องดำเนินตามแนวทางประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ งใสภายในหน่ วยงานกรมเจ้าท่า ฉบับ นี้ และประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 127/2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตาม
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หลักธรรมาภิบ าล เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติให้ห น่ว ยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าเป็นหน่ว ยงานที่มีธ รรมาภิบาล
มีคุณธรรมและสามารถดำเนินภารกิจของกรมเจ้าท่าไปด้วยความเรียบร้อย
4. การมอบหมาย/กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ได้นำเสนอการมอบหมาย/
กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินการต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า คือ “ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดทำมาตรฐานความโปร่ง ใสกรมเจ้าท่า แจ้งแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการส่งคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า ฉบับนี้ ด้วยความเรียบร้อยและรายงานผล
การดำเนิ น การให้ อธิบ ดี กรมเจ้ าท่ าทราบด้ว ย” ทั้งนี้ ตามแนวทางการประเมิ น ฯ (ITA) กำหนด ข้อ o42
กำหนดให้มีรายละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการและการติดตามผลการดำเนินการ เป็นต้น จึงเห็นควร
ให้ คณะกรรมการ ฯ เป็ น ผู้ ดำเนิ น การให้ ทุ กหน่ ว ยงานปฏิบั ติ ตามและเป็ นผู้ รายงานผลการดำเนิ น การต่ อ
อธิบดีกรมเจ้าท่า
- ข้อ o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.1 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ดังนี้
- แสดงผลการดำเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส
ภายในหน่วยงาน
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการนำมาตรการเพื่ อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
2.2 ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการ ฯ พิจารณาในเบื้องต้นเห็ นควรเสนอที่ประชุม ฯ
ให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 หน่ วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ดำเนินการตามมาตรการกำหนด ข้อ o42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินการตามรอบรายงานผลการดำเนินการในรอบ
6 เดื อน (ภายในวั น ที่ 7 เมษายน 2563) ทั้ งนี้ การกำหนดการรายงานผลของมาตรการ ฯ นี้ อาจแยก
ต่างหากจากรอบรายงานผลการดำเนิ นการก็ได้ แต่ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ ทันกำหนด
การนำส่งข้อมูลให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังกล่าว อนึ่ง เมื่อพ้นจากรอบรายงานผล
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ไปแล้ว รอบ 12 เดือน ก็ยังต้องรายงานผลการดำเนินการด้วย เพื่อสรุป
ในภาพรวมของกรมเจ้าท่าและใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามที่
ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อ 1) ดังกล่าว ผ่านประธานกรรมการ (รองอธิบ ดีกรมเจ้าท่ า
(ด้านวิชาการ)) และอธิบดีกรมเจ้าท่า ตามลำดับ
3) เผยแพร่ผลการดำเนินงานลงในเว็บไซต์
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) เสนอที่ประชุมว่า การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอมานั้น ควรระบุ
ในประกาศกรมเจ้ าท่ าในช่ ว งท้ ายของประกาศฉบั บ นี้ ว่ า หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามให้ มี ผ ลในการพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ความประพฤติ วิน ัย หรือ ในลัก ษณะที ่เป็น การบัง คับ หรือ ให้เห็น ว่า หากไม่ป ฏิบ ัต ิต ามจะมีผ ลกระทบ
เพื่อเป็น การให้บุคลากรหรือหน่วยงานในกรมเจ้าท่าได้ปฏิบัติให้เกิดผล ไม่ใช่เพียงแค่ประกาศออกมาแล้ว
แต่ไม่มีผลในทางบังคับแต่อย่างใด
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภัทร์ ฯ) ชี้แจงต่อกรรมการ (ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) และที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
เสนอนั้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเรียนว่าตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 และในข้อย่อยแต่ละข้อนั้น เป็นการกำหนด
มาจากกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ ทั้งสิ้น เพียงเป็นกิจกรรมที่ ไม่ต้องรายงานผลตามการประเมิน ฯ (ITA)
ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่มีคะแนนในการรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการตามที่หน่วยงานรับผิดชอบด้วย ซึ่งหน่วยงานก็ จะถูกตัดคะแนนในส่วนที่ ไม่ได้ดำเนินการ
แต่เพื่อให้มาตรการ ฯ ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่จะเป็นมาตรการนี้ เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฝ่ายเลขานุการ ฯ
จะดำเนิน การระบุท ้ายประกาศ ฯ ในลัก ษณะให้มีก ารบังคับ ให้ด ำเนิน การและหากไม่ด ำเนิน การก็ให้ม ี
ผลกระทบ ตามแนวทางที่ กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคที่ 3) เสนอมาดังกล่าว
กรรมการ (ผู้ อ ำนวยการกองคลัง) เสนอที่ป ระชุมว่าตามร่า งประกาศกรมเจ้า ท่า เรื่อ ง
มาตรการ ฯ ฉบับนี้ ตามข้อที่ 2.2 เห็นควรให้ตัดคำว่า “พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าทราบ”
เนื่ องจากว่า กองคลั งได้ดำเนิ นการประกาศลงเว็บไซต์แล้ว ถือว่าเป็ นการให้ สาธารณชนทราบแล้ว จึงไม่จำเป็ น
ต้องแจ้งเวียนเพื่อทราบอีกครั้ง
กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร (ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ตฤณณภั ท ร์ ฯ) ชี้ แ จงต่ อ กรรมการ
(ผู้ อำนวยการกองคลั ง) และที่ ป ระชุ มว่าการที่ระบุให้ กองคลั งต้องแจ้งเวียนด้ว ยนั้ น สื บ เนื่ องมาจากการ ที่
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินผลคะแนนการประเมิน ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา สำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนน
ในระดับดี ข้อ 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่า ยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฝ่ายเลขานุการ ฯ
จึ งเห็ น ควรให้ ร ะบุ ว่า “พร้อ มทั้ ง แจ้ งหน่ ว ยงานในสั งกัด กรมเจ้าท่ าทราบ” ท้ ายข้ อ 2.2 ดังกล่ าว เพื่ อ ให้
หน่ วยงานที่ได้รับ บัน ทึกการแจ้งเวียนจากกองคลัง ได้เปิดดูการดำเนินงานด้านงบประมาณของกรมเจ้าท่า
ทั้งนี้ หากกองคลังและที่ประชุมไม่ขัดข้องในประเด็นนี้ ก็สามารถตัดข้อความนี้ออกได้ เนื่องจากได้เผยแพร่
ลงเว็บไซต์แล้ว
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบในหลักการดำเนินการจัดทำตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการ ฯ จำนวน 6 ข้อ ดังนี้
1.1 ข้อที่ 1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้
(1) ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารไว้
ณ ที่ทำการของหน่วยงานและในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งปฏิ บั ติ ง านหรื อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนตามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
และเป็นธรรม
(3) ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งตรวจสอบหรื อ ทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
การให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและไม่ขั ด
หรือแย้งต่อกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ
1.2 ข้อที่ 2. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 ข้อ ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องส่งเสริมและสนับสนุ น
การเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารของกรมเจ้า ท่ า ต่อ สาธารณชน โดยให้ จั ดทำ
เป็นกรอบแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่าต่อสาธารณะ
และเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนทราบ
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(2) กองคลั ง ต้ อ งเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ได้ แ ก่
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี รายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือ น รายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี
โดยเผยแพร่ ล งในเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื ่อ ให้ส าธารณชนสามารถ
เข้าตรวจดูข้อมูลได้
(3) กองคลัง โดยฝ่า ยการเงิน ต้องแสดงแนวทางหรือคู่ มือการเบิก - จ่ายเงิน
หรื อ การยืม เงิน ทดรองราชการหรือ เงิน ปฏิบ ัต ิร าชการ เช่น ในการ
เดิน ทางไปราชการ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น พร้อมทั้ง การผลักใช้
หรือการคืนเงินในราชการเมื่อ ปฏิบัติร าชการแล้ว เสร็ จ โดยเผยแพร่ล ง
ในเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานเพื ่อ ให้บ ุค ลากรกรมเจ้า ท่า และสาธารณชน
สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้
(4) กองคลั ง โดยฝ่ า ยพั ส ดุ แ ละยานพาหนะ ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุต่ อสาธารณชน ได้แก่ แผนการจัดซื้อ
จัด จ้ างหรื อจัดหาพั สดุประจำปี งบประมาณสรุป ผลการดำเนิน การจัดซื้ อ
จั ด จ้ า งหรื อ การจั ด หาพั ส ดุ สรุ ป ผลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าตรวจดู
ข้อมูลได้
(5) หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าคที่ มี ก ารดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ จั ด หาพั ส ดุ
ต้องสรุปผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งในรอบเดือ น ตามแบบ สขร.1
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 ข้อที่ 3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของกรมเจ้าท่า
จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
(1) ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนิ น ภารกิจ ของหน่ วยงานกรมเจ้า ท่ า ตามที่ อธิ บ ดี กรมเจ้ าท่ า กำหนด
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) ทุกหน่วยงานต้องมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือช่องทางรับข้อเสนอ
แนะจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงาน เพื่อนำข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ กฎหมายและ
สอดคล้ อ งตามแนวทางพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าว
1.4 ข้อที่ 4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
จำนวน 3 ข้อ ดังนี้
(1) กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุและยานพาหนะต้องดำเนินการจัดทำแนวทางหรื อ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั ดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้ อจัดจ้าง พร้อมทั้ง นำแนวทางหรือมาตรการฉบับนี้ เผยแพร่
ลงในเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานหรือ เว็บ ไซต์ก รมเจ้า ท่า เพื่อ ให้ส าธารณช น
รับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2563

31

(2) กองคลั ง โดยฝ่ า ยพั ส ดุ แ ละยานพาหนะต้ อ งดำเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา) รอบ 12 เดือน
เพื่ อ เป็ น แนวทางใน การดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ จั ด หาพั สดุ
ของกรมเจ้าท่าในปีงบประมาณถัดไป
(3) กองคลัง โดยฝ่ายพัสดุแ ละยานพาหนะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บ
กฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้า งหรือจัดหาพัสดุไว้ในเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุและ
ยานพาหนะ เช่น พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและประชาชนสามารถเข้ า ศึ ก ษาและดู ใ นข้ อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1.5 ข้อที่ 5. ด้านการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
(1) คณะกรรมการจั ด ทำมาตรฐานความโปร่ ง ใสกรมเจ้ า ท่ า ต้ อ งส่ ง เสริ ม
สนับสนุนและผลักดัน การดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ค วามเสี่ยงต่อ
การทุจริตในภาพรวมของกรมเจ้า ท่า ในแต่ล ะปีง บประมาณ พร้อ มทั้ง
สรุปผลการดำเนินการต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ
(2) ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ย งต่อ การทุจ ริต ของหน่ว ยงานเพื่อ ร่ว มกัน จั ด ทำแนวทางหรื อ
มาตรการในการจัดการหรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละปีงบประมาณ
1.6 ข้อที่ 6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จำนวน 4 ข้อ ดังนี้
(1) ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้กรมเจ้าท่าเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
ต่ อ ส่ ว นรวม เช่ น ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการตามแนวทาง
ที่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่ากำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่ว มการอบรม ประชุม สัม มนาที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงาน การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวมหรือ การกุศลต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูบุ คลากรที่ทำคุณงานความดี
หรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
(2) สำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่แ ละกลุ่มงานพัฒนาบุคคล
ต้อ งส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด อบรมหรือ ให้ค วามรู ้เ กี ่ย วกับ หลัก สูต ร
ต้า นทุ จริ ต ศึกษา แก่ บุ ค ลากรของกรมเจ้า ท่า เพื่ อ รณรงค์ ในการต่ อต้ า น
การทุจริตในทุกรูปแบบ
(3) ทุ ก หน่ ว ยงาน ระดั บ กอง สำนั ก หรื อ เที ย บเท่ า ต้ อ งจั ด ประชุ ม ภายใน
หน่ ว ยงาน อย่ า งน้ อ ยปีง บประมาณละ 2 ครั ้ง เพื ่อ ให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
ติด ตามผลการดำเนิ น งาน ปั ญ หา อุป สรรคของการดำเนิ น งานภายใน
หน่วยงาน ให้เป็น ไป ด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ปลุกจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัต ย์สุจริตและปราศจาก
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การทุจริตในทุกรูปแบบ
(4) ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งดำเนิ น ตามแนวทางประกาศ เรื่ อ ง มาตรการส่ งเสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า ฉบับนี้ และประกาศ
กรมเจ้ า ท่ า ที่ 127/2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่ า
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ธ รรมาภิ บ าลมี คุ ณ ธรรมและสามารถดำเนิ น ภารกิ จ
ของกรมเจ้าท่าไปด้วยความเรียบร้อย
2. มอบฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการจัดทำร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมเจ้าท่า และนำเสนออธิบดีกรมเจ้าท่า
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามและแจ้งแต่ละหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา

- ไม่มี -

15.30 น.

สุรชัย บุรพานนทชัย
(นายสุรชัย บุรพานนทชัย)
เลขานุการกรม/
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สมชาย สุมนัสขจรกุล
(นายสมชาย สุมนัสขจรกุล)
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ)/
ประธานกรรมการ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภทร์ ดาราประภา
(ตฤณณภัทร์ ดาราประภา)
นักทรัพยากรบุคคล/
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
***********************************************************
สำเนาถูกต้อง
ว่าที่ร้อยตรี ตฤณณภทร์ ดาราประภา
(ตฤณณภัทร์ ดาราประภา)
นักทรัพยากรบุคคล/
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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