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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เปนการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เปนการประเมิน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัตานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน
ทับซอน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลการดําเนินงานของหนวยงานที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือ
เปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ “เปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ
ในการนี้ หอภาพยนตร (องค ก ารมหาชน) จึ งได ร ว มกั บ ศูน ย ป ฏิ บั ติ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต กระทรวง
วัฒนธรรม จัดทําแผนปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากแผนปองกันและปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มแผนงาน ไดแก
๑. ปลูกจิตสํานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรหอภาพยนตร
๒. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานตอตานการทุจริต
เพื่อใหบุคลากรมีจิตสํานึกเรื่องวัฒธรรมคุณธรรมและขับเคลื่อนมาตรการในการดําเนินงานใหมีความ
โปรงใส สอดรับกับคาดัชนีชี้วัดความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ซึ่งหอภาพยนตรตั้งเปาใหมีคาเพิ่มขึ้นในป ๖๓ นี้ รวมถึง
ลดภารกิจที่ซ้ําซอนขยายผลสูการเปนองคกรดานการอนุรักษและเผยแพรองคความรูดานภาพยนตรที่มีความ
โปรงใส ตามทิศทางการพัฒนารูปแบบการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ๔.๐ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน พื่อใหหอภาพยนตร (องคการมหาชน) เปนหนวยงานดานการอนุรักษและเผยแพรความรูที่
ประชาชนยอมรับและใหความไววางใจ
คณะทํางานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๓

สารบัญ
สวนที่ ๑

บทนํา

• โครงสรางการทํางาน
• แผนปฏิบัติการ
• ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนา
๔

๔

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. โครงสรางการทํางาน
คณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหอภาพยนตร (องคการมหาชน) มีโครงสราง/บทบาท
หนาที่ ดังนี้
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
คณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสของหอภาพยนตร ฯ

ผูอํานวยการ

หัวหนาคณะทํางานฯ

งานปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทบาทหนาที่

๑. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลสภาพปญหา เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะมาตรการ แนวทางการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานเสนอตอหัวหนาฝายและ
ผูบริหาร
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหอภาพยนตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต แผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ นโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจรรยาบรรณ
หอภาพยนตร ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ใหคําปรึกษาแนะนํา ประสานงาน เรงรัด กํากับและติดตามให
ฝายงานดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน และสงตอไปยังสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงประสานติดตามอยาง
ตอเนื่องจนไดขอยุติ
๕. เปนกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานรวมกับศูนย
อํานวยการตอตานการ ทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) สํานักงาน
ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ช. ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๖ เปนศูนยกลางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน
๗. สงเสริมใหทุกฝายสวนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฝายงาน
๘. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแตละฝาย และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของสวนราชการสง
ศปท. วธ. สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

งานสงเสริมองคกรคุณธรรม
บทบาทหนาที่

๑. ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
หอภาพยนตร และเสริมสรางวินัยของหนวยงาน
๒. รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
หนวยงาน
๓. ติดตามประเมินผลการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ การเสริมสรางวินัย และการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม และสงผลการดําเนินการใหกงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมของหนวยงาน
๔. จัดทําและติดตามแผนสงเสริมองคกรคุณธรรม หอภาพยนตร
(องคการมหาชน) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

๒. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิสัยทัศน
กลยุทธ

กลยุทธ
ปลูกจิตสํานึกเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ใหยึดมั่นความซื่อสัตย
สุจริตใหแกบุคลากร
หอภาพยนตร

เปนองคกรที่ดําเนินงานดวยความโปรงใส บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมของหอภาพยนตร
๑. ปลูกจิตสํานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรหอภาพยนตร
๒. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานตอตานการทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. การประกาศเจตนารมย
ซื่อสัตยสุจริตและมอบนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
๒. การจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ
กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน
กลุมเปาหมายภายนอก
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
การปองกันการทุจริต

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
๑. แสดงเจตนารมณ ของผู บริห ารและ
สร า งความรั บ รู ด า นการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหยึดมั่นความ
ซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรหอภาพยนต
และเป ด เผยแก ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ภายนอกและประชาชนทั่วไป ในเว็บไซต
ของหอภาพยนตร
๒. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบของหอภาพยนตรใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนติดตาม
ผลการดํ าเนิ นงาน และเผยแพรแ ก ผู มี
ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในภายนอกและ
ประชาชนทั่ ว ไป ในเว็ บ ไซต ข องหอ
ภาพยนตร

งบหนวยงาน
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ไตรมาสที่ ๑

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหอภาพยนตร

๖
กลยุทธ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

การสงเสริมการมีสวน
งานจัดการเรื่องรองเรียน
รวมของประชาชนในการ การทุจริต
ตอตานการทุจริต
กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน
กลุมเปาหมายภายนอก
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

การจัดการเรื่อง
รองเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานตอตาน
การทุจริต

งานประเมินความเสี่ยง
เพื่อปองกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
เพื่อปองกันการทุจริต

ปลูกจิตสํานึกเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ใหยึดมั่นความซื่อสัตย
สุจริตใหแกบุคลากร
หอภาพยนตร

งานเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
- กิจกรรมหอภาพยนตรสัมพันธ
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณหอภาพยนตรตาม
หลักสากล (FIAF)

กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
๑. สรางความรับรูดานการปลูกจิตสํานึก
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหยดึ มัน่ ความ
ซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรหอ
ภาพยนตร
๒. เปดเผยชองทางการรองเรียน/
ขั้นตอนการรองเรียนและขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียนการทุจริต แกผูมสี วนได
สวนเสียภายในและภายนอก
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานตอตานการทุจริต และปลูก
จิตสํานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหยึด
มั่นความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรหอ
ภาพยนต
๒. เพื่อประเมินความเสีย่ งและวางแผน
จัดการความเสีย่ งการทุจริตประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓
๓. เพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

การเสริมสรางวัฒนธรรม ๑. ปลูกจิตสํานึกเพื่อปรับเปลีย่ น
องคกร
พฤติกรรมใหยดึ มั่นความซื่อสัตยสจุ ริต
ใหแกบุคลากรหอภาพยนต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือ
และความสัมพันธภายในองคกร รวมถึง
การทบทวนจรรยาบรรณสากลของ

งบหนวยงาน
-

หนวยงาน
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๑ – คณะทํางานสงเสริม
ไตรมาสที่ ๓ คุณธรรมและความ
โปรงใสของหอภาพยนตร

-

-

ไตรมาสที่ ๑ – งานตรวจสอบภายใน
ไตรมาสที่ ๓ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายในของ
หอภาพยนตร

-

๓๐๐,๐๐๐
บาท

ไตรมาสที่ ๑ – งานบริหารทรัพยากร
ไตรมาสที่ ๔ บุคคล
คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสของ
หอภาพยนตร

๗
กลยุทธ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน
การสงเสริมการมีสวน
งานเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
รวมของประชาชนในการ ไดแก
ตอตานการทุจริต
 มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ
 มาตรการใหผม
ู ีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวม
 มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
 มาตรการปองกันการรับ
สินบน
กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน
กลุมเปาหมายภายนอก
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ผูปฏิบัติงานในหอภาพยนตร
๓. จัดทําแผนสงเสริมองคกรคุณธรรม
ของหอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามผล
การดําเนินงาน

มาตรการภายในเพื่อ ๑. ปลูกจิตสํานึกเพื่อปรับเปลีย่ น
สงเสริมความโปรงใส พฤติกรรมใหยดึ มั่นความซื่อสัตยสจุ ริต
และปองกันการทุจริต ใหแกบคุ ลากรหอภาพยนต
๒.การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตอตานการทุจริต
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานตอตานการทุจริต

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหนวยงาน

-

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไตรมาสที่ ๑ – - งานประชาสัมพันธและ
ไตรมาสที่ ๔ สือ่ สารองคกร
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหอภาพยนตร

๘
กลยุทธ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานตอตาน
การทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. งานฝกอบรมบุคลากรเรื่อง
ระเบียบพัสดุ และพรบ.
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มาตรการสงเสริมความ
โปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง
กลุมเปาหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร
จํานวน ๖๑ คน

ตัวชี้วัด
มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ลดขอผิดพลาดและแกปญ
 หาการทุจริต
๑. บุคลากรไดรับการฝกอบรมในหัวขอ
ระเบียบพัสดุ และการบริหารงานจัดซื้อ
จัดจาง อยางนอย ๒ หลักสูตร
๒. มีมาตรการสงเสริมความโปรงใส

งบหนวยงาน
๕๐,๐๐๐
บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณหอภาพยนตรในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ
๓. ประชาชนผูใชบริการมีชองทางการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและตระหนักในความจําเปนของการปองกันและปราบปรามการทุจริต

หนวยงาน
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๑ – - งานพัสดุและฝายบริหาร
ไตรมาสที่ ๔ กลาง
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะทํางานสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสของ
หอภาพยนตร ฯ

