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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
 

   ในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการนอกจากจะมีการก าหนดนโยบายในรูปแบบของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแล้ว รัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความประสงค์
จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฎิบัติราชการเช่นเดียวกับ
กระทรวง ทบวง กรม ดังมี รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกรอบแนว
ทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้   
  หมวดที่ 1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย 

หมวดที่ 2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ 
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

 
หมวดที ่1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”   

  โดยชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการและแนวทางปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการในการกระท าภารกิจว่าจะต้องมีเป้าหมายดังนี้ 

1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ซึ่งได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกล้ตัวกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one – step service 

5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้แก่ การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ และขั้นตอนท างานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนล าดับความส าคัญ  และความจ าเป็นทางแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ าเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์อยู่เสมอ 
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6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งได้แก่  การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามา ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง   
 
หมวดที ่2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ   
   ในความหมายของ “การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ในแนวทางที่
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ" ดังต่อไปนี้ 
  1) การก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่ต้องก าหนดให้อยู่ในกรอบที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี 
  2) ต้องจัดวางระบบให้การปฏิบัติราชการเป็นไป โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้  
และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม 
  3) ก่อนเริ่มด าเนินการในภารกิจใด ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
มีการวางกลไกการท างานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปร่งใส ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก
ภารกิจนั้น 
  4) เมื่ออยู่ในระหว่างการด าเนินการตามภารกิจใด ต้องรับฟังความคิดเห็นและส ารวจความพึง
พอใจของสังคมโดยรวม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
  5) ในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และถ้าเป็นปัญหาจากส่วน
ราชการอ่ืนต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 
  ในการด าเนินการของส่วนราชการที่ตามหมวดนี้ 
  - จะต้องค านึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลัก
ส าคัญ การก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจน  ประชาชนได้รับประโยชน์
จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และแต่ละรายควบคู่กัน 
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  - การด าเนินการให้มีความโปร่งใส จะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติใน
แต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจให้
ประชาชนได้รับทราบ 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ
หรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น 
การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาที่ส่วนราชการจะด าเนินการ  และการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและของประชาชน โดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจน
ประชาชนเกิดความพอใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลส าเร็จ   
 
หมวดที ่3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"   
   ซึ่งหมายถึง การบริหารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ส าหรับงานนั้น ๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานได้อย่างชัดเจน บทบัญญัติในหมวด 
3 เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะว่าด้วยการก าหนดแผนการท างานที่มี
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงาน ดังนี้ 
  1) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท าได้อย่างชัดเจน  
โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  - ในการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ 
  - แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  - ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น 
  - ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ  หรือ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
  2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การร่วมมือกันใน
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะท าให้ภารกิจที่ส าคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม  และมี
ความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิด
ความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้มี
แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ส่วนราชการหลายแห่งมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการทุก
แห่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันนั้นก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผน 
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การใช้ทรัพยากร และการด าเนินการร่วมกัน โดยก าหนดเป้าหมายให้เกิดผลส าเร็จ  ในภารกิจนั้นเป็นเอกภาพ
เดียวกัน 
   (2) โดยที่ขณะนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้มีการบริหารราชการแบบบูรณาการใน
จังหวัดและในต่างประเทศ โดยในจังหวัดนั้นเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในต่างประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงบัญญัติรองรับการด าเนินการ ดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ  เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นผลส าเร็จ โดยสามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามความจ าเป็น ซึ่งใน
การด าเนินการดังกล่าวต้องใช้การมอบอ านาจ และในขณะนี้ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้แล้วในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 
  3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วน
ราชการจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการ
บริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 
ตั้งแต่อดีตจน ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
• ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
• ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

• ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
  4) การจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น จะมี
แผนงานในการปฏิบัติราชการก ากับการด าเนินการอยู่เสมอ เพ่ือแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เห็นเป้าหมายการ
บริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
และส่วนราชการทุกแห่งจะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือน านโยบายที่รัฐบาลก าหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
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ก าหนดวิธีด าเนินการและผลส าเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย  ฉะนั้น เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการตามแผนต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จอย่างแท้จริงโดยมีผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานนั้น จึงก าหนดมาตรการ
ให้มีจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ (Performance agreement) ขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการก ากับ
การปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการนั้นจะจัดท าในรูปแบบการท า
ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติแต่ละเรื่อง โดยเป็นการท า
ความตกลงระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ทั้งนี้ การด าเนินการตามหลักการนี้จะน ามาใช้เมื่อ ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์และจัดท า
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ของการท าความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละระดับการจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นมาตรการในการก ากับการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนให้เกิดผลส าเร็จแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพ
ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดชอบต่อไป รวมถึงจะเป็นข้อมูล
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance-related pay) ได้ในระยะต่อไปด้วย 
  5) การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทุก
ส่วนราชการสามารถก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เกิดขึ้น และทุกคนในองค์กรของภาครัฐ
รวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีทิศทางของการบริหารประเทศจะด าเนินการในเรื่องใด  การ
ด าเนินการในส่วนนี้จึงก าหนดให้มีแผนต่างๆ ที่จะต้องจัดท าข้ึน ดังนี้ 
    (1) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นแผนการบริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง
เป็นการน านโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญและ
แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดหัวข้อที่ส าคัญในแต่ละเรื่อง ที่จะใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน การก าหนดผู้ที่จะต้องรับผิดชอบรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ 
ระยะเวลา และการติดตามประเมินผลในการด าเนินการนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และส านักงบประมาณ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกันในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะเริ่มจัดท าเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแล้ว จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพ่ือประกาศใช้เป็นแผนชาติที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการต้อง
น าไปปฏิบัติ 
   (2) แผนนิติบัญญัติ เป็นการจัดท าแผนด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ือเป็นกลไกรองรับการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะมีการก าหนดสาระส าคัญ
ของกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการด าเนินการที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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ในการด าเนินการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือ
จัดท าแผนนิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติบัญญัติแล้ว ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้องน าไปจัดท ากฎหมาย  ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลา เพ่ือให้มีกฎหมายเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้ต่อไป 
   (3) แผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนของทุกส่วนราชการที่จะแปลงแผนบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการก าหนดในเชิงนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้น ซึ่งจะต้องมีการจัดท าเป็น 2 ระยะ คือ 
   - แผนปฏิบัติราชการสี่ปี เพ่ือเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
   - แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดแผนการปฏิบัติ ราชการในแต่ละปี
โดยแปลงมาจากแผนสี่ปีนั้นว่า ในปีหนึ่งมีภารกิจใดจ าเป็นต้องกระท า  โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างไร ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดงบประมาณของส่วนราชการในปีนั้นด้วย เพราะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใดแล้ว ส านัก  งบประมาณจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ และการโอน งบประมาณจะท าได้เมื่อมีการ
ปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ คือ ภารกิจใดไม่อาจด าเนินการต่อไปได้หรือหมด
ความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน และในการ
ปรับแผนนั้นจะต้องแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย ส่วนแผนปฏิบัติราชการใดคณะรัฐมนตรี
ไม่อนุมัติจะจัดสรรงบประมาณให้มิได้ และเม่ือสิ้นปีส่วนราชการต้องรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
หลักการในข้อนี้มีขึ้น เพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีแผนระยะยาว แผนระยะปาน
กลางขึ้นไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณด้วย ฉะนั้น เมื่อมีการตรากฎหมายวิธีการงบประมาณก าหนดให้มีแนวทาง
ดังกล่าว ส านักงบประมาณ และ ก.พ.ร. จะต้องร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สามารถ
ใช้ได ้โดยสอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ 
   (4) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน้า
ส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน   
 
หมวดที ่4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  
   เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการ ทั้งในกรณีท่ีให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
สามารถวัดความคุ้มค่า ในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
  1) หลักความโปร่งใส  
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ส่วนราชการต้องประกาศก าหนดเป้าหมาย และแผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ  และงบประมาณที่ต้องใช้
เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชนทราบ ซึ่งจะท าให้การท างานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบแผนการท างานได้ 
  2) หลักความคุ้มค่า  
   (1) ส่วนราชการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และ
รายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น 
ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด  สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงการท างานต่อไป ซึ่งรายละเอียดในการจัดท าบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจใดสมควร ท าต่อไปหรือยุบ
เลิก โดยค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุ้มค่าจะต้อง
ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับ
รายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้ มิใช่ค านวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย 
   (3) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของ
ส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะท า
ให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว 
  3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
   (1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของ ส่วน
ราชการหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้อง
ด าเนินการภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องเกินกว่า 15 วัน เพราะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ข้าราชการที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ 
   (2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ว และ
หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการ 
และมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   (3) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทน  ส่วน
ราชการแม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดหลักที่ชัดเจนใน
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของงานที่แน่นอนไม่
เปลี่ยนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลัง 
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   (4) การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกค าสั่ง
นั้นไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพ่ือปฏิบัติราชการที่ต้องมีหลักฐานยืนยันค าสั่งที่แน่นอน  มีความ
รับผิดชอบทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงาน   
 
หมวดที ่5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
   ก าหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือเป็น การลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง  การ
อนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้ 
  1) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
   (1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน 
   (2) ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจ
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่ต้องไม่เพ่ิมขั้นตอนเกินจ าเป็น และให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจเป็นประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย 
   (3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือ
แนวทางในการกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 
   (4) ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจัดท าแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อสอบถามหรือ
การท าความเข้าใจเรื่องส าหรับประชาชนที่จะมาขอรับบริการจากรัฐได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  2) การจัดตั้งศูนย์การบริการร่วม 
   (1) ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละกระทรวงต้องจัดส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบ  ในการ
ปฏิบัติงานกับประชาชนให้รวมเป็นศูนย์บริการร่วมแห่งเดียวที่ประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถาม  ขอข้อมูล ขอ
อนุญาตหรือขออนุมัติได้พร้อมกันทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น 
   (2) กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่และแบบพิมพ์ที่จ าเป็นในศูนย์บริการร่วม  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่นั้นบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องสามารถแจ้งรายละเอียดรับเอกสาร
หลักฐานที่จ าเป็น แจ้งให้ทราบระยะเวลาการด าเนินการ และเป็นผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ๆ  
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   (3) ในการด าเนินการของศูนย์บริการร่วม ถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือกฎระเบียบก าหนดไว้ ให้ส่วนราชการแจ้ง
ให้ ก.พ.ร. ทราบเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นต่อไป 
   (4) แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอจัดให้มีข้ึนในจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วแต่กรณี ตามท่ีตนต้องรับผิดชอบด้วย   
 
หมวดที ่6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ   
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการมี หน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตนเอง  เพ่ือการ
ปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
นโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 
  1) การทบทวนภารกิจ 
   (1) ส่วนราชการจะต้องทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ือตรวจสอบ
ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐ 
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่งหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น 
   (2) ในกรณีที่ ก.พ.ร. ได้ท าการวิเคราะห์ความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการใดแล้ว 
อาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างหรืออัตราก าลังของส่วนราชการใดก็ได้ 
  2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
   (1) ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจและทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นใหม่
ส าหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพ่ือให้ลดภาระ
ของประชาชน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
   (2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ฯลฯ 
ของทุกส่วนราชการ ที่ไม่เหมาสะมแก่กาลสมัยหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นภาระแก่ประชาชน 
เพ่ือเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ซึ่งโดยปกติส่วนราชการจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป แต่ถ้า
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยต่อไป   
 
หมวดที ่7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
   เป็นการก าหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1) การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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  ส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน ต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบให้ข้าราชการของตนมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาด้วย 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า ส่วนราชการใดไม่ก าหนดระยะเวลาหรือก าหนดเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
  2) การจัดระบบสารสนเทศ 
   (1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือติดต่อสอบถามหรือใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้ 
   (2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องจัดให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศกลาง เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ และจะต้องช่วยเหลือส่วนราชการอ่ืนในการ
จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
  3) การรับฟังข้อร้องเรียน 
   (1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบค าถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ  ส่วน
ราชการให้ประชาชนได้ทราบ โดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน 
   (2) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น จาก
ประชาชนในการชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการ ส่วนราชการจะต้องน ามา
พิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้แแจ้งทราบด้วย 
   (3) ส่วนราชการที่มีหน้าที่ออกกฎเพ่ือบังคับส่วนราชการอ่ืนให้ปฏิบัติตาม มีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบวากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือล่าช้าหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม และถ้า
ได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการ ให้ส่วนราชการที่ออกกฎพิจารณา โดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ  
  4) การเปิดเผยข้อมูล 
   (1) ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไป 
เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องกระท าเป็นความลับเพ่ือความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน 
   (2) ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และสัญญาใด ๆ ที่มีการด าเนินการ โดยห้ามท าสัญญาใดที่มีข้อความห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงใน
สัญญา เว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย   
 
 
 
 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หมวดที ่8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

   มีขึ้นเพ่ือการวัดผลการปฏิบัติราชการว่า มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นไว้หรือไม่ 
คุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองค์กร 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1) การประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินอิสระ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ 
  2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
  3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งต้องกระท าทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัว  และ
ประโยชน์ของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นทีมท างานมากขึ้น 
  4) ในกรณีที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดผ่านการประเมินที่แสดงว่าอยู่ในมาตรฐานและ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีผลดี ให้มีการจัดสรรเงิน เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบของส่วนราชการ
หรือเป็นเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการจูงใจให้ส่วนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้บังเกิด
ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย 
 
หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะประกอบด้วย 
  1)  การประเมินผลส่วนราชการว่าได้ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัดจากผลผลิต  
(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุณภาพของการให้บริการซึ่งอาจวัดได้จาก
ความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) ความไม่ยุ่งยากต่อการท าความเข้าใจ (simplicity) การ
ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  2)  การประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยแยกเป็นการประเมินผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด การสะท้อนกลับ
ของการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เกิดเป็นทีมท างานที่มีประสิทธิภาพ และการ
ประเมินเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละราย  เพ่ือวัดความสามารถเฉพาะตัวและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมในผลส าเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยราชการนั้นหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมิน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดต่อไป โดยผลที่ได้รับจากการประเมินผลหากอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
จะเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จในการบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์และส่วนราชการจะได้รับรางวัลตอบแทน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพของส่วนราชการนั้นต่อไป  
 
 
 
 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 

  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 
ดังต่อไปนี้ 
  “หอภาพยนตร์” หมายความว่า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  เจ้าหน้าทีห่อภาพยนตร์ 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างหอภาพยนตร์ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 
1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดท าระบบทะเบียนภาพยนตร์และ สิ่งเกี่ยวเนื่อง

กับภาพยนตร์ เพ่ือเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพ่ือปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจน

สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 
3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มี การใช้

ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยในสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
4. ให้บริการสาธารณะเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่ 
5. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม 

และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
6. จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพ่ือเผยแพร่เป็น

วิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ 
7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับ หอภาพยนตร์

นานาชาติ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่นๆทั้งในและต่างประเทศ 
8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

กิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

 

 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับ
โลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

 

ยุทธศาสตร์ (ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558 - 2561) 
1. การขับเคลื่อนหอภาพยนตร์ให้ด ารงมาตรฐานการด าเนินงานหอภาพยนตร์ของสมาพันธ์หอ

ภาพยนตร์นานาชาติและสร้างความเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน 
2. การสร้างสมทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
3. การให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของหอภาพยนตร์ได้สมความประสงค์

ของผู้ใช้บริการและการจัดกิจกรรมเผยแพร่ของหอภาพยนตร์สู่สาธารณะชนตามปณิธานของหอภาพยนตร์ได้อย่าง
กว้างขวางทั่วประเทศ 

4. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการก ากับดูแลของกรรมการบริหารและ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 

แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมวดที ่1   
การด าเนินงานของหอภาพยนตร์ “เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน”  
  การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน ที่สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ ได้แก่ 

1. การด าเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การด าเนินการตามเป้าหมายเพ่ือการ
เก็บรักษาและอนุรักษ์ภาพยนตร์ อันเป็นมรดกของชาติพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งหอภาพยนตร์เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านภาพยนตร์และสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์ โดยไม่แสวงหาผลก าไร 

2. ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะ
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับความพึงพอใจจากการบริการตามภารกิจของหอภาพยนตร์ 
ซึ่งหอภาพยนตร์มีแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดภารกิจของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การมหาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

2) การด าเนินงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

3) ก่อนเริ่มด าเนินการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี
และผลเสียให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ
การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน การด าเนินภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน       
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก
ภารกิจนั้น 

4) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โดยรวมของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

5) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคจากการด าเนินงานให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้น
จากองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน หรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน 
ให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แจ้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 

หมวดที่ 2 
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

1. การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มี
แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนที่จะด าเนินการตามภารกิจใด หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินการไว้ก่อนล่วงหน้า 

2) การก าหนดแผนงานตามข้อ 1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

3) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน เป็นหน้าที่ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่พัฒนาองคค์วามรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
ด าเนินงาน สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการอาจเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินงานโดยมีประกาศ ค าสั่งแต่งตั้ง หรือจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

4. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ในแต่ละปีงบประมาณ  โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ เสนอต่อรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์
ของแผนการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรี 

5. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ตามขั้นตอนเพ่ือขอรับงบประมาณ มีการก าหนดแนวทางจัดท าแผนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 
 

หมวดที่ 3 
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบทั่วกัน 

2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ก าหนดให้ค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานหรือโครงการที่บริการต่อสาธารณะ ที่เป็นภารกิจ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานให้ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางทราบ 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)       
สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันขององค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น ให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะ
ดังกล่าวเสนอส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

3. ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
กลางที่กรมบัญชีกลางก าหนด และประโยชน์ระยะยาวของหน่วยงานที่จะได้รับประกอบกัน 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ  ก็
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 

4. ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัย แต่เป็นการด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงไดเ้ท่านั้น 

5. การสั่งการโดยปกติมีเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นที่ไม่
อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบ ใน
บันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 
หมวดที่ 4 
การลดขัน้ตอน 

1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการ
กระจายอ านาจการตัดสินดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เมื่อใดมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)     
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแล การใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจ
และผู้มอบอ านาจไว้ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)                 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ด าเนินการให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความ
เหมาะสมและก าลังเงินงบประมาณ 

เมื่อหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคม ตามวรรคสองแล้ว หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

2. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่าง
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนด้วยกัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดท าประกาศ แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลา ด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนมีการเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจดูได้ 
 

หมวดที่ 5 
การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน 

1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/ภารกิจ ว่าภารกิจใดมี
ความจ าเป็น หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการด าเนินงาน แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน  

ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ในกรณีที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) จะด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกัน 
และมีการเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

หมวดที่ 6 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1. การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างองค์ การ
หรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน และ
ประกาศให้ประชาชนและบุคลากรของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทราบเป็นการทั่วไป 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 



 
         หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด
ไว้ตามข้อ 23 

3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าในระบบเดียวกับท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีข้ึนตามข้อ 26 

4. ในกรณีที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรซึ่ง
เป็นหน้าที่ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของ
บุคคลนั้นให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย  

ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 
 

หมวดที่ 7 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความสามัคคีของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการบริหา รงานบุคคล           
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงมีการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคลากรผู้ในต าแหน่ง
หน้าที่ปฏิบัตินั้น โดยค านึงถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้น 
 

 
 
 


