นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในการดาเนิ น การปฏิรู ป ระบบราชการนอกจากจะมีการกาหนดนโยบายในรูปแบบของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแล้ว รัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความประสงค์
จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่อยู่ในกากับของราชการฝ่ายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฎิบัติราชการเช่นเดียวกับ
กระทรวง ทบวง กรม ดังมี รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกรอบแนว
ทางการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1 เป็นการกาหนดขอบเขตความหมาย
หมวดที่ 2 กาหนดแนวทางการบริหารราชการ
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
หมวดที่ 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวดที่ 1 เป็นการกาหนดขอบเขตความหมายของคาว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
โดยชี้ให้ เห็ น ถึงวัตถุประสงค์ของการบริห ารราชการและแนวทางปฏิบัติราชการของทุกส่ ว น
ราชการในการกระทาภารกิจว่าจะต้องมีเป้าหมายดังนี้
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ซึ่งได้แก่ การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกล้ตัวกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one – step service
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้แก่ การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ และขั้นตอนทางานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนลาดับความสาคัญ และความจาเป็นทางแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จาเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์อยู่เสมอ
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6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งได้แก่ การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการสารวจ
ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามา ปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง
หมวดที่ 2 กาหนดแนวทางการบริหารราชการ
ในความหมายของ “การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยู่ในแนวทางที่
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ" ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐ และส่ วนราชการมีหน้าที่ต้องกาหนดให้อยู่ในกรอบที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรั ฐและนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี
2) ต้องจัดวางระบบให้การปฏิบัติราชการเป็นไป โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้
และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม
3) ก่อนเริ่มดาเนินการในภารกิจใด ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน
มีการวางกลไกการทางานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปร่งใส ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก
ภารกิจนั้น
4) เมื่ออยู่ในระหว่างการดาเนินการตามภารกิจใด ต้องรับฟังความคิดเห็นและสารวจความพึง
พอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ
5) ในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และถ้าเป็นปัญหาจากส่วน
ราชการอื่นต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
ในการดาเนินการของส่วนราชการที่ตามหมวดนี้
- จะต้องคานึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นหลัก
สาคัญ การกาหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์
จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือเกิดผลต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และแต่ละรายควบคู่กัน
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- การดาเนินการให้มีความโปร่งใส จะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติใน
แต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจให้
ประชาชนได้รับทราบ
- การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ
หรือโครงการที่ส่วนราชการจะดาเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น
การทาความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาที่ส่วนราชการจะดาเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและของประชาชน โดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจน
ประชาชนเกิดความพอใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสาเร็จ
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"
ซึ่งหมายถึง การบริหารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นไว้สาหรับงานนั้น ๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกาหนดตัวชี้วัดผลการทางานได้อย่างชัดเจน บทบัญญัติในหมวด
3 เป็นการกาหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะว่าด้วยการกาหนดแผนการทางานที่มี
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงาน ดังนี้
1) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทาได้อย่างชัดเจน
โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ในการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนลงมือดาเนินการ
- แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
- ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น
- ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ หรือ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การร่วมมือกันใน
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะทาให้ภารกิจที่สาคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลสาเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม และมี
ความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิด
ความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้มี
แนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ส่วนราชการหลายแห่งมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการทุก
แห่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันนั้นกาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผน
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การใช้ทรัพยากร และการดาเนินการร่วมกัน โดยกาหนดเป้าหมายให้เกิดผลสาเร็จ ในภารกิจนั้นเป็นเอกภาพ
เดียวกัน
(2) โดยที่ขณะนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้มีการบริหารราชการแบบบูรณาการใน
จังหวัดและในต่างประเทศ โดยในจังหวัดนั้นเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในต่างประเทศเป็นไปตามพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงบัญญัติรองรับการดาเนินการ ดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นผลสาเร็จ โดยสามารถใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามความจาเป็น ซึ่งใน
การดาเนินการดังกล่าวต้องใช้การมอบอานาจ และในขณะนี้ได้มีการกาหนดรายละเอียดไว้แล้วในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2546
3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วน
ราชการจะต้องพัฒ นาความรู้ ความเชี่ย วชาญให้ เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้ส อดคล้ องกับสภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการ
บริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้
ตั้งแต่อดีตจน ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
• ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
• ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
• ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
4) การจัดทาคารับรองในการปฏิบัติราชการ ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น จะมี
แผนงานในการปฏิบัติราชการกากับการดาเนินการอยู่เสมอ เพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เห็นเป้าหมายการ
บริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และส่วนราชการทุกแห่งจะมีการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนานโยบายที่รัฐบาลกาหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

กาหนดวิธีดาเนินการและผลสาเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย ฉะนั้น เพื่อให้มีการ
ดาเนินการตามแผนต่าง ๆ บรรลุผลสาเร็จอย่างแท้จริงโดยมีผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานนั้น จึงกาหนดมาตรการ
ให้มีจัดทาคารับรองในการปฏิบัติราชการ (Performance agreement) ขึ้นเพื่อเป็นมาตรการสาคัญในการกากับ
การปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการจัดทาคารับรองในการปฏิบัติราชการนั้นจะจัดทาในรูปแบบการทา
ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้กาหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติแต่ละเรื่อง โดยเป็นการทา
ความตกลงระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ทั้งนี้ การดาเนินการตามหลักการนี้จะนามาใช้เมื่อ ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์และจัดทา
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ของการทาความตกลงในการปฏิบัติง านเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละระดับการจัดทาคารับรองในการปฏิบัติราชการนอกจากเป็นมาตรการในการกากับการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนให้เกิดผลสาเร็จแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพ
ของบุคคลผู้ดารงตาแหน่งต่า ง ๆ และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดชอบต่อไป รวมถึงจะเป็นข้อมูล
เพื่อสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance-related pay) ได้ในระยะต่อไปด้วย
5) การจัดทาแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทุก
ส่วนราชการสามารถกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกาหนดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เกิดขึ้น และทุกคนในองค์กรของภาครัฐ
รวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีทิศทางของการบริหารประเทศจะดาเนินการในเรื่องใด การ
ดาเนินการในส่วนนี้จึงกาหนดให้มีแผนต่างๆ ที่จะต้องจัดทาขึ้น ดังนี้
(1) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นแผนการบริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง
เป็ น การน านโยบายของรั ฐ บาลมาแปลงเป็ นแผนโดยสอดคล้ องกับแนวนโยบายของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนูญ และ
แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อกาหนดหัวข้อที่สาคัญในแต่ละเรื่อง ที่จะใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน การกาหนดผู้ที่จะต้องรับผิดชอบรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้
ระยะเวลา และการติดตามประเมินผลในการดาเนินการนั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกันในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะเริ่มจัดทาเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแล้ว จะต้องทาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อประกาศใช้เป็นแผนชาติที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการต้อง
นาไปปฏิบัติ
(2) แผนนิติบัญญัติ เป็นการจัดทาแผนด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีหรือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อเป็นกลไกรองรับการดาเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะมีการกาหนดสาระสาคัญ
ของกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดาเนินการที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ในการดาเนินการสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อ
จัดทาแผนนิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติบัญญัติแล้ว ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้องนาไปจัดทากฎหมาย ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลา เพื่อให้มีกฎหมายเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินได้ต่อไป
(3) แผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนของทุกส่วนราชการที่จะแปลงแผนบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการกาหนดในเชิงนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้น ซึ่งจะต้องมีการจัดทาเป็น 2 ระยะ คือ
- แผนปฏิบัติราชการสี่ปี เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นการกาหนดแผนการปฏิบัติ ราชการในแต่ละปี
โดยแปลงมาจากแผนสี่ปีนั้นว่า ในปีหนึ่งมีภารกิจใดจาเป็นต้องกระทา โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างไร ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้จะเป็นสิ่งที่กาหนดงบประมาณของส่วนราชการในปีนั้นด้วย เพราะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการใดแล้ว สานัก งบประมาณจะพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จ และการโอน งบประมาณจะทาได้เมื่อมีการ
ปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ คือ ภารกิจใดไม่อาจดาเนินการต่อไปได้หรือหมด
ความจาเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็นหรือมีความจาเป็นอย่างอื่น และในการ
ปรับแผนนั้นจะต้องแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย ส่วนแผนปฏิบัติราชการใดคณะรัฐมนตรี
ไม่อนุมัติจะจัดสรรงบประมาณให้มิได้ และเมื่อสิ้นปีส่วนราชการต้องรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
หลักการในข้อนี้มีขึ้น เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งขณะนี้กาลัง
ดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีแผนระยะยาว แผนระยะปาน
กลางขึ้นไว้เพื่อการจัดสรรงบประมาณด้วย ฉะนั้น เมื่อมีการตรากฎหมายวิธีการงบประมาณกาหนดให้มีแนวทาง
ดังกล่าว สานักงบประมาณ และ ก.พ.ร. จะต้องร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สามารถ
ใช้ได้ โดยสอดคล้องกับการจัดทางบประมาณ
(4) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน้า
ส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการกาหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นการกาหนดวิธีการทางานของส่วนราชการ ทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและ
สามารถวัดความคุ้มค่า ในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยกาหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1) หลักความโปร่งใส
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการต้องประกาศกาหนดเป้าหมาย และแผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณที่ต้องใช้
เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทราบ ซึ่งจะทาให้การทางานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบแผนการทางานได้
2) หลักความคุ้มค่า
(1) ส่วนราชการต้องจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และ
รายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนาเข้ากับผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น
ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดทาแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงการทางานต่อไป ซึ่งรายละเอียดในการจัดทาบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้กาหนดขึ้น
(2) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจใดสมควร ทาต่อไปหรือยุบ
เลิก โดยคานึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุ้มค่าจะต้อง
คานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับ
รายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้ มิใช่คานวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย
(3) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทาโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของ
ส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะทา
ให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว
3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
(1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของ ส่วน
ราชการหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้อง
ดาเนินการภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศกาหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องเกินกว่า 15 วัน เพราะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ว และ
หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการ
และมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ
(3) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทน ส่วน
ราชการแม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนใน
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของงานที่แน่นอนไม่
เปลี่ยนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลัง
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(4) การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกคาสั่ง
นั้นไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่ต้องมีหลักฐานยืนยันคาสั่งที่แน่นอน มีความ
รับผิดชอบทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงาน
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กาหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพื่อเป็น การลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้
1) การกระจายอานาจการตัดสินใจ
(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจลงไปสู่ผู้ดารงตาแหน่งที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน
(2) ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกากับดูแลการใช้อานาจ
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจและผู้มอบอานาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนเกินจาเป็น และให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่ าใช้จ่าย และเมื่อมีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจเป็นประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย
(3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือ
แนวทางในการกระจายอานาจ ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้
(4) ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจัดทาแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อสอบถามหรือ
การทาความเข้าใจเรื่องสาหรับประชาชนที่จะมาขอรับบริการจากรัฐได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2) การจัดตั้งศูนย์การบริการร่วม
(1) ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละกระทรวงต้องจัดส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานกับประชาชนให้รวมเป็นศูนย์บริการร่วมแห่งเดียวที่ประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล ขอ
อนุญาตหรือขออนุมัติได้พร้อมกันทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น
(2) กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่และแบบพิมพ์ที่จาเป็นในศูนย์บริการร่วม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่นั้นบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องสามารถแจ้งรายละเอียดรับเอกสาร
หลักฐานที่จาเป็น แจ้งให้ทราบระยะเวลาการดาเนินการ และเป็นผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอื่น เพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ๆ
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(3) ในการดาเนินการของศูนย์บริการร่วม ถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกาหนดไว้ ให้ส่วนราชการแจ้ง
ให้ ก.พ.ร. ทราบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นต่อไป
(4) แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอจัดให้มีขึ้นในจังหวัดหรืออาเภอ แล้วแต่กรณี ตามที่ตนต้องรับผิดชอบด้วย
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมี หน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตนเอง เพื่อการ
ปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
นโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
1) การทบทวนภารกิจ
(1) ส่วนราชการจะต้องทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด เพื่อตรวจสอบ
ว่าภารกิจใดมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐ
เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่งหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ปรับปรุงอานาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น
(2) ในกรณีที่ ก.พ.ร. ได้ทาการวิเคราะห์ความจาเป็นของภารกิจของส่วนราชการใดแล้ว
อาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ อานาจหน้าที่ โครงสร้างหรืออัตรากาลังของส่วนราชการใดก็ได้
2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
(1) ส่วนราชการมีหน้าที่สารวจและทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นใหม่
สาหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อให้ลดภาระ
ของประชาชน โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
(2) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ
ของทุกส่วนราชการ ที่ไม่เหมาสะมแก่กาลสมัยหรือไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นภาระแก่ประชาชน
เพื่อเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ซึ่งโดยปกติส่วนราชการจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป แต่ถ้า
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยต่อไป
หมวดที่ 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็ น การก าหนดแนวทางที่ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) การกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน ต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบให้ข้าราชการของตนมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาด้วย
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่า ส่วนราชการใดไม่กาหนดระยะเวลาหรือกาหนดเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ เพื่อให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
2) การจัดระบบสารสนเทศ
(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรือใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้
(2) กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารต้ องจั ดให้ มี ระบบเครื อข่ า ย
สารสนเทศกลาง เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ และจะต้องช่วยเหลือส่วนราชการอื่นในการ
จัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศ
3) การรับฟังข้อร้องเรียน
(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบคาถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ ส่วน
ราชการให้ประชาชนได้ทราบ โดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน
(2) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น จาก
ประชาชนในการชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการ ส่วนราชการจะต้องนามา
พิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้แแจ้งทราบด้วย
(3) ส่วนราชการที่มีหน้าที่ออกกฎเพื่อบังคับส่วนราชการอื่นให้ปฏิบัติตาม มีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบวากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือล่าช้าหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม และถ้า
ได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการ ให้ส่วนราชการที่ออกกฎพิจารณา โดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ
4) การเปิดเผยข้อมูล
(1) ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไป
เว้นแต่กรณีจาเป็นต้องกระทาเป็นความลับเพื่อความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
(2) ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย รายการจัดซื้อ จัดจ้าง
และสัญญาใด ๆ ที่มีการดาเนินการ โดยห้ามทาสัญญาใดที่มีข้อความห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงใน
สัญญา เว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีขึ้นเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการว่า มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้นไว้หรือไม่
คุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองค์กร
โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) การประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ
2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งต้องกระทาทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัว และ
ประโยชน์ของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นทีมทางานมากขึ้น
4) ในกรณีที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดผ่านการประเมินที่แสดงว่าอยู่ในมาตรฐานและ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีผลดี ให้มีการจัดสรรเงิน เพื่อเป็นบาเหน็จความชอบของส่วนราชการ
หรือเป็นเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้ส่วนราชการพัฒ นาการปฏิบัติราชการให้บังเกิด
ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย
หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะประกอบด้วย
1) การประเมินผลส่วนราชการว่าได้ดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัดจากผลผลิต
(output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุณภาพของการให้บริการซึ่งอาจวัดได้จาก
ความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) ความไม่ยุ่งยากต่อการทาความเข้าใจ (simplicity) การ
ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรกับประโยชน์ที่ได้รับ
2) การประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยแยกเป็นการประเมินผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิด การสะท้อนกลับ
ของการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เกิดเป็นทีม ทางานที่มีประสิทธิภาพ และการ
ประเมินเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละราย เพื่อวัดความสามารถเฉพาะตัวและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมในผลสาเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยราชการนั้นหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมิน ก.พ.ร. จะเป็นผู้กาหนดรายละเอียดต่อไป โดยผลที่ได้รับจากการประเมินผลหากอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
จะเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จในการบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์และส่วนราชการจะได้รับรางวัลตอบแทน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของส่วนราชการนั้นต่อไป

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
ดังต่อไปนี้
“หอภาพยนตร์” หมายความว่า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการหอภาพยนตร์
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์
“ลูกจ้าง”
หมายความว่า ลูกจ้างหอภาพยนตร์
“รัฐมนตรี”
หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทาระบบทะเบียนภาพยนตร์และ สิ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจน
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มี การใช้
ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทาวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ
4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม
และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
6. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่เป็น
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. การขับเคลื่อนหอภาพยนตร์ให้ดารงมาตรฐานการดาเนินงานหอภาพยนตร์ของสมาพันธ์หอ

ภาพยนตร์นานาชาติและสร้างความเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์กับหอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
2. การสร้างสมทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
3. การให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศของหอภาพยนตร์ได้สมความประสงค์
ของผู้ใช้บริการและการจัดกิจกรรมเผยแพร่ของหอภาพยนตร์สู่สาธารณะชนตามปณิธานของหอภาพยนตร์ได้อย่าง
กว้างขวางทั่วประเทศ
4. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการกากับดูแลของกรรมการบริหารและ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1
การดาเนินงานของหอภาพยนตร์ “เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน”
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน ที่สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการ ได้แก่
1. การดาเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การดาเนินการตามเป้าหมายเพื่อการ
เก็บรักษาและอนุรักษ์ภาพยนตร์ อันเป็นมรดกของชาติพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งหอภาพยนตร์เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ โดยไม่แสวงหาผลกาไร
2. ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะ
ดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับความพึงพอใจจากการบริการตามภารกิจของหอภาพยนตร์
ซึ่งหอภาพยนตร์มีแนวทางการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดภารกิจของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์การมหาชน และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

2) การด าเนิ น งานของหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ต้ อ งเป็ น ไปโดยซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์ สุข แก่ประชาชนทั้งในระดับ ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
3) ก่อนเริ่มดาเนินการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี
และผลเสียให้ครบทุกด้าน กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ
การดาเนิ น การในแต่ ล ะขั้ นตอน การด าเนิ น ภารกิจ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อประชาชน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก
ภารกิจนั้น
4) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โดยรวมของประชาชนผู้รั บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม
5) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคจากการดาเนินงานให้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ดาเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้น
จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น หรือระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
ให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แจ้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป

หมวดที่ 2
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
1. การดาเนินงานเพื่อให้เ กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มี
แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ก่อนที่จะดาเนินการตามภารกิจใด หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดทาแผนการ
ดาเนินการไว้ก่อนล่วงหน้า
2) การก าหนดแผนงานตามข้อ 1) ต้ อ งมีร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอนระยะเวลา และ
งบประมาณที่ จ ะต้อ งใช้ ใ นการด าเนิ น การของแต่ล ะขั้ น ตอน เป้ าหมายของภารกิ จ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
3) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่
ก.พ.ร. กาหนด

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน เป็นหน้าที่ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้เหมาะสม
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้า นการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และมรดกภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
ดาเนินงาน สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการดาเนินงานให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ อ านวยการอาจเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เพื่อกาหนดมาตรการกากับการดาเนินงานโดยมีประกาศ คาสั่งแต่งตั้ง หรือ จัดทา
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
4. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ในแต่ละปีงบประมาณ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีที่ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์
ของแผนการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อรัฐมนตรี
5. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดาเนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อขอรับงบประมาณ มีการกาหนดแนวทางจัดทาแผนการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทาแผนจนเกินสมควร

หมวดที่ 3
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
1. เพื่อให้การดาเนินงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) มีการกาหนดเป้าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และมีการเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบทั่วกัน
2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

กาหนดให้คานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานหรือโครงการที่ บริการต่อสาธารณะ ที่เป็นภารกิจ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนดและรายงานให้สานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางทราบ
ในกรณีที่ร ายจ่ ายต่อหน่ว ยของงานบริการสาธารณะใดของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันขององค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น ให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดทาแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยงานของงานบริการสาธารณะ
ดังกล่าวเสนอสานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ
3. ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดาเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
กลางที่กรมบัญชีกลางกาหนด และประโยชน์ระยะยาวของหน่วยงานที่จะได้รับประกอบกัน
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคานึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ ก็
สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
4. ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาใด ๆ ของหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) มี ก าร
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัย แต่เป็นการดาเนินการได้เท่าที่จาเป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
5. การสั่งการโดยปกติมีเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจาเป็นที่ไม่
อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้ดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบ ใน
บันทึกให้อ้างอิงคาสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย

หมวดที่ 4
การลดขัน้ ตอน
1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้ดารงตาแหน่งให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการ
กระจายอานาจการตัดสินดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน
เมื่อใดมีการกระจายอานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแล้ว หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติด ตาม และกากับดูแล การใช้อานาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจ
และผู้ ม อบอ านาจไว้ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งไม่ ส ร้ า งขั้ น ตอนหรื อ การกลั่ น กรองงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย รวมทั้ ง ไม่ เ กิ ด ผลเสี ย หายแก่ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดาเนิ นการให้ บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความ
เหมาะสมและกาลังเงินงบประมาณ
เมื่อหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือได้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคม ตามวรรคสองแล้ว หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
2. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่าง
องค์กรหรื อหน่ ว ยงานอื่ น ด้วยกัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการจัดทาประกาศ แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลา ดาเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนมีการเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจดูได้

หมวดที่ 5
การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน
1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/ภารกิจ ว่าภารกิจใดมี
ความจาเป็น หรือสมควรที่จะได้ดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการดาเนินงาน แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่น
ประกอบกัน
กาหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นควรยกเลิ ก ปรั บปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จะดาเนินการปรับปรุงอานาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกัน
และมีการเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หมวดที่ 6
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1. การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างองค์ การ
หรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน และ
ประกาศให้ประชาชนและบุคลากรของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทราบเป็นการทั่วไป
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

2. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ งานที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผู้อานวยการที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนด
ไว้ตามข้อ 23
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทาในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตามข้อ 26
4. ในกรณีที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุค คลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรซึ่ง
เป็นหน้าที่ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของ
บุคคลนั้นให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้วย
ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

หมวดที่ 7
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับ บัญชาแต่ละ
ระดับหรื อหน่ ว ยงาน ทั้ งนี้ การประเมินดังกล่ าวเป็นความลั บและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่ งความสามัคคีของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห า รงานบุ ค คล
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงมีการประเมินโดยคานึงถึง ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคลากรผู้ ในตาแหน่ง
หน้ า ที่ป ฏิ บั ติ นั้ น โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ แ ละผลสั มฤทธิ์ที่ ห อภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) จะได้ รับ จากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้น

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

