ระเบียบหอภาพยนตร (องคการมหาชน)
วาดวยประมวลจริยธรรมของผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตร
พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให)มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู)ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข)าราชการ หรือเจ)าหน)าที่ของรัฐ
แตละประเภท โดยให)มีกลไกและระบบในการบังคับใช)อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร)ายแรงแหงการกระทํา
เพื่อให)เป8นไปตามเจตนารมณ9ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๘(๘) แหงพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง หอภาพยนตร9 (องค9 ก ารมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการบริ ห ารหอ
ภาพยนตร9ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบไว)ดังตอไปนี้
ข)อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบหอภาพยนตร9 (องค9การมหาชน) วาด)วยประมวลจริยธรรมของ
ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9 พ.ศ.๒๕๕๔”
ข)อ ๒. ระเบียบนี้ให)ใช)บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป8นต)นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------ข)อ ๓. ในระเบียบนี้
“หอภาพยนตร9” หมายความวา หอภาพยนตร9(องค9การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร9
“ผู)อํานวยการ” หมายความวา ผู)อํานวยการหอภาพยนตร9
“ผู)บริหาร” หมายความวา ผู)อํานวยการ รองผู)อํานวยการ ผู)ชวยผู)อํานวยการ หัวหน)ากลุม
งานของหอภาพยนตร9 หรือตําแหนงบริหารใดที่มีคางานเทียบเทาหัวหน)ากลุมงานขึ้นไป
“ผู)ปฏิบัติงาน” หมายความวา ผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ
ภาพยนตร9 (องค9การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข) อ ๔. ให) ผู) อํ า นวยการรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ กรณี เ กิ ด ปH ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให)
ผู)อํานวยการเป8นผู)มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของผู)อํานวยการให)ถือเป8นที่สุด

หมวด ๒
มาตรฐานทางจริยธรรม
สวนที่ ๑
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
---------------------ข) อ ๕. คานิ ย มหลั กของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู) บ ริ ห ารและผู) ป ฏิ บั ติ ง านของหอภาพยนตร9 มี ๙
ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ชื่อสัตย9 สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน9ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน9สวนตนและไมมีผลประโยชน9ทับซ)อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกต)อง เป8นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให)บริการแกประชาชนด)วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การให)ข)อมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถ)วน ถูกต)อง ไมบิดเบือนข)อเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได)
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเป8นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค9กร
สวนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมของหอภาพยนตร
---------------------ข)อ ๖. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9พึงดํารงชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข)อ ๗. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ต)องปฏิบัติหน)าที่อยางเต็มกําลังความสามารถด)วยความ
เสียสละ ทุมเทสติปHญญา ความรู)ความสามารถตามภาระหน)าที่ที่ได)รับมอบหมาย เพื่อให)เกิดประโยชน9สูงสุดแก
ประเทศชาติและประชาชน
ข)อ ๘. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ต)องรักษาและเสริมสร)างความสามัคคีระหวางผู)รวมงาน
พร)อมกับให)ความชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
ข)อ ๙. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ต)องปฏิบัติหน)าที่ด)วยความซื่อสัตย9สุจริต
ข)อ ๑๐. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ต)องปฏิบัติงานโดยมุงมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข) อ ๑๑. ผู) บ ริ ห ารและผู) ป ฏิ บั ติ ง านของหอภาพยนตร9 ต) องปฏิ บั ติ ต ามหลั กจริ ย ธรรมของสมาพั น ธ9 ห อ
ภาพยนตร9ระหวางชาติ (Fedration Internationale des Archives du Film) (FIAF)
ข)อ ๑๒. ผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร9ต)องปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม

๒

หมวด ๓
การปฏิบัติ กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
---------------------ข)อ ๑๓. ผู)บริหารมีหน)าที่ปฏิบัติตามจริยธรรมนี้และประพฤติตนให)เป8นแบบอยางที่ดีแกผู)ปฏิบัติงาน
ควบคุมให)ผู)ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผู)ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย9 มีผลงานและ
ความรู)ความสามารถและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และให)มีหน)าที่ดังตอไปนี้
(๑) คุ)มครองผู)ปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให)ถูกกลั่นแกล)งหรือ
ถูกใช)อํานาจอยางไมเป8นธรรม
(๒) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๓) ติดตามสอดสองให)ผู)ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด
(๔) ยกยองผู)ปฏิบัติงานที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด
ข)อ ๑๔. การฝaาฝbนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้ให)
ถือวาเข)าขายเป8นการกระทําผิดวินัยตามข)อบังคับหอภาพยนตร9 (องค9การมหาชน) วาด)วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให)ผู)อํานวยการดําเนินการตามที่กําหนดใว)ในหมวด ๘ ของข)อบังคับดังกลาว
ข)อ ๑๕. กรณีการร)องเรียนหรือปรากฏเหตุวามีผู)บริหารหรือผู)ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝaาฝbนประมวล
จริยธรรมนี้ ให)ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีการร)องเรียนหรือปรากฏเหตุวามีผู)บริหารประพฤติปฏิบัติฝaาฝbนประมวลจริยธรรมนี้ ให)
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายเป8นผู)พิจารณาดําเนินการ
(๒) กรณีการร)องเรียนหรือปรากฏเหตุวามีผู)ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝaาฝbนประมวลจริยธรรมนี้ ให)
ผู)อํานวยการหรือผู)ที่ผู)อํานวยการมอบหมายเป8นผู)พิจารณาดําเนินการ
ข)อ ๑๖. การดําเนินการตามข)อ ๑๕ ให)แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมน)อยกวาสามคน แตไมเกินห)าคน
ดําเนินการสืบสวนข)อเท็จจริง
ข)อ ๑๗. หากผลการดําเนินการสอบสวนตามข)อ ๑๖ แล)ว ไมปรากฏข)อเท็จจริงวามีการฝaาฝbนประมวล
จริยธรรม ให)สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏข)อเท็จจริงวามีการฝaาฝbนประมวลจริยธรรม ให)ดําเนินการตาม ข)อ ๑๔
ข)อ ๑๘. การประพฤติปฏิบัติฝaาฝbนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป8นการฝaาฝbนจริยธรรมร)ายแรงหรือไม
ให)พิจ ารณาจากพฤติกรรมของการฝaา ฝbน ความจงใจหรือเจตนา มูล เหตุ จูงใจ ความสํ าคัญ และระดั บตํา แหนง
ตลอดจนหน)าที่ความรับผิดชอบของผู)ฝaาฝbน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล)อมแหงกรณี
ผลร)ายอันเกิดจากการฝaาฝbน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข)อ ๑๙. เมื่อมีกรณีการฝaาฝbนหรือการไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ผู)อํานวยการอาจสั่งลงโทษ
ทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑ9บนเป8นหนังสือ หรือสั่งให)ได)รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ข)อ ๒๐. ในการเลื่อนระดับ เลื่อนตําแหนง และการปรับเพิ่มเงินเดือนคาจ)าง ให)ผู)อํานวยการพิจารณา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู)นั้นควบคูกับความรู)ความสามารถด)วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รองศาสตราจารย9 ดร.สุกรี เจริญสุข
ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร9 (องค9การมหาชน)
๓

