แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

จัดทาโดย

กองกากับดูแลองค์กร ฝ่ายอานวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบป รามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
ได้แก่ (1) สร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
(3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต (6) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยเป้าป ระสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้ เกิด
การยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกาหนดแนวทางและกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตได้อย่างทันท่วงที สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถนาไปปรับใช้ในงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ดังที่กาหนดไว้ จึงเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดาเนินการแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะการบริหารงานของ กทท . เพื่อให้ กทท . มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตภายในองค์กร และ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย และผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์
ในการบูรณา การความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทยเพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เมษายน 2560
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วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต
 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและอบรมคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
 การพัฒนาบุคลากรด้วยการ
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใน
หลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาของ กทท.
อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการ
รายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
 การพัฒนาช่องทางสื่อสาร ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Official line
 การพัฒนาเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เป็นส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายการเมือง
● ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานปราบปรามโดยตรง
●

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท. ปีงบประมาณ 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
 วางระบบตรวจสอบภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
 แผนการตรวจสอบและให้มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ (ฝต.)
 สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
กาหนดเงื่อนไข TOR การเปิดซองสอบราคาการประกวด
ราคา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รวมทั้งการตรวจ
รับและการตรวจการจ้าง โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้าน
บาทขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
 มีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจาทุกปี
และนาโครงการจากการประกวดนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการบริการเพื่อก่อให้เกิด ความโปร่งใสและลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ในส่วนของการจัดการการรับรู้ (Perceptions)
 โครงการการปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานจัดทาข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษา และพิจารณาเผยแพร่ทาง
Website กทท.
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แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
โดยกาหนดให้ หน่วยงานราชการ จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว กทท . จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กทท. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
2. ยกระดับธรรมาภิบาลภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท.
1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นภายใน กทท.
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นภายในองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.
4. นโยบาย
1. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และกระตือรือร้นในการให้บริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
2. ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้กับพนักงานในการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีและป้องปราม
ระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3. ปรับปรุงกระบวนการทางานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
ต่อผู้ใช้บริการและพนักงาน
4. ดาเนินการสอบสวน และลงโทษพนักงานที่ทุจริตประพฤติมิชอบตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
5. เป้าหมาย
ให้การปฏิบัติงานของ กทท. มีความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ
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6. แผนปฏิบัตกิ ารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท
. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต


โครงการรณรงค์ส่งเสริมธรรมาภิบาลและอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต


การพัฒนาบุคลากรด้วยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสัมมนาของ กทท. อย่างต่อเนื่อง

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ



การพัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Official line
การพัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร

6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต




วางระบบตรวจสอบภายใน โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการตรวจสอบประจาปี
แผนการตรวจสอบและให้มีการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ (ฝต.)
สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการกาหนดเงื่อนไข TOR การเปิดซองสอบราคา
การประกวดราคา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รวมทั้งการตรวจรับและการตรวจการจ้าง
โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต


มีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจาทุกปี และนาโครงการจากการประกวด
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริการเพื่อก่อให้เกิด ความโปร่งใสและลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย


การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

4

6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทยในส่วนของการจัดการการรับรู้ (Perceptions)


โครงการการปรับปรุงแผนการดาเนินงานจัดทาข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสารราชการ
2 ภาษา และพิจารณาเผยแพร่ทาง Website กทท.

5

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กทท.
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ สังคมไทยไม่ทนและเพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ 1. โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและอบรมคุณธรรม
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
จริยธรรม
เพื่อต้านทุจริต
 การจัดการบรรยาย
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (ITA)

ตัวชี้วัด

-

 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม

-

ธรรมาภิบาลในองค์กร
(เช่น เสวนา เดินรณรงค์ ฯลฯ)

-

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

-

ตามหลักธรรมาภิบาลใน
องค์กรให้แก่พนักงาน

-

 การอบรมหรือจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
พนักงาน ครอบครัว และ
ชุมชน

-

จานวนการจัดกิจกรรม
ระดับความเข้าใจ
ในเรื่อง ITA

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

1
4

1
4

1
4

1
5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1
5

จานวนการจัดกิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1
200

1
300

1
350

1
400

1
400

จานวนการจัดกิจกรรม
ระดับความเข้าใจ
ของพนักงาน

2
4

2
4

2
4

2
5

2
5

จานวนการจัดกิจกรรม
ระดับความเข้าใจใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

1
1

2
2

2
3

2
4

2
5

กองกากับดูแลองค์กร
ฝ่ายอานวยการ

ระดับ 1 ≥ 40%
ระดับ 2 ≥ 50%
ระดับ 3 ≥ 60%
ระดับ 4 ≥ 70%
ระดับ 5 ≥ 80%
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

-

ตามหลักศาสนาอิสลามให้แก่
เยาวชนและครอบครัวใน
ชุมชน

-

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม

จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมผ่านพุทธศาสนา

7

7

7

7

7

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย

-

จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมผ่านคริสต์ศาสนา

3

3

3

3

3

คณะกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมพนักงาน กทท.
ซึ่งเป็นคาทอลิก

-

จานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมอบรม/สัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก

2

2

2

2

2

หน่วยงานภายนอก

-

จานวนหลักสูตรที่
สอดแทรกหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

2

2

2

2

2

กองพัฒนาบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล

หลักศาสนาคริสต์
 การเข้าร่วมอบรมสัมมนา

กลยุทธ์ที่ 3
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

ด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับหน่วยงานภายนอกองค์กร
การพัฒนาบุคลากรด้วย
การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในหลักสูตรการฝึกอบรม
สัมมนาของ กทท. อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

-

หลักพุทธศาสนา

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตาม

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับความเข้าใจใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
40
50
60
70
80
กองกากับดูแลองค์กร
80
80
80
80
80
ฝ่ายอานวยการ/
ท่าเรือกรุงเทพ
60
70
80
90 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
สาหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม


การพัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Official line

-

มีช่องทางในการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น



การพัฒนาเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กร

-

ร้อยละของระดับ
การรับรู้ข่าวสาร
ของพนักงานภายในองค์กร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ในแต่ละปี

-

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563 2564
1
1
-

-

50

60

70

80

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอานวยการ

8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. มีการทุจริตน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไก
การป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2560 2561 2562 2563 2564



วางระบบตรวจสอบภายใน
โดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี

-

เจ้าหน้าที่ของฝ่าย
ตรวจสอบเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี

100

100

100

100

100



แผนการตรวจสอบและให้มีการปรับปรุง
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ (ฝต.)

-

ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงาน
การตรวจสอบได้
ร้อยละ 80 ต่อปี

80

80

80

80

80



สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การกาหนดเงื่อนไข TOR การเปิดซอง
สอบราคา การประกวดราคา และ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รวมทั้ง
การตรวจรับและการตรวจการจ้าง
โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

-

ผู้แทนสหภาพแรงงานเข้า
ร่วมสังเกตการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของโครงการที่มีวงเงินเกิน
1 ล้านบาท

80

80

80

80

80

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายตรวจสอบ

สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2560 2561 2562 2563 2564

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต



มีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจาทุกปี
และนาโครงการจากการประกวดนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการบริการเพื่อก่อให้เกิด
ความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่

-

มีการนาโครงการ
จากการประกวด
นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง
ไม่น้อยกว่าปีละ 1
โครงการ

1

1

1

1

1

กองวิจัยและพัฒนา
องค์กร
ฝ่ายนโยบายและแผน

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
การประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย



การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

-

ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ปี 2561
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

80

80

80

80

80

กองกากับดูแลองค์กร กาหนด
ฝ่ายอานวยการ เป้าหมายตาม
หลักเกณฑ์
ของ ITA
ในระดับที่สูง
มาก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าประสงค์
1. ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. นักลงทุนต่างชาติรับรู้แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมากขึ้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย ในส่วนของ
การจัดการการรับรู้ (Perceptions)

โครงการ/กิจกรรม


โครงการการปรับปรุงแผน
การดาเนินงานจัดทาข้อมูลและ
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
และพิจารณาเผยแพร่ทาง Website
กทท.

ตัวชี้วัด
-

จานวนแบบฟอร์มที่
ดาเนินการปรับปรุง

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563 2564
18
42
78
100
-

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอานวยการ
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