
 

 รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

  

๑ 

 

 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
 

แนวทางตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

หน่วยงาน 
 

ผล 
เบิกจ่าย 

การปลูก
จิตส านึก
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงาน
และงาน
บุคคล 

การ
ส่งเสริม

การ
เผยแพร่
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การ
ปรับปรุง
ช่องทาง

การ
ร้องเรียน 

๑. ประกาศเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารองค์กร  

๒. รณรงค์วัฒนธรรมองค์กร 
ด้านการไม่รับของขวัญ 
No Gift Policy  

๓. งานเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ได้แก่ กิจกรรมหอ
ภาพยนตร์สัมพันธ์ และ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม/จรรยาบรรณ       
หอภาพยนตร์หลักสากล 
(FIAF) 

 

- การปฏิบัติหน้าท่ี 
- การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
 
กลุ่มเป้าหมาย
ภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 

๑. แสดงเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารเพื่อปลูกจิตส านึก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากร หภ. 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เป็นคุณธรรม
ต้นแบบขององค์กรด้านการ
ไม่เรียกรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สินใดใด 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร หภ. 
เกี่ยวข้องกับประเด็น  
- การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งถึง
ผลส าเร็จของงาน  
- การให้บริการอย่างเสมอ
ภาคต่อประชาชน 

ด าเนินการตามแผน  
๑. ไตรมาท่ี ๑ ประชาสัมพันธ์และ

ทบทวนประกาศเจตนารมย์ใน
เว็บไซต์ หภ. 

๒. เดือน ม.ค. จัดท าสื่อรณรงค์ 
No Gift Policy  และ
ประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากร ใน
เทศกาลปีใหม่ ติดต่อกันจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์  

๓. จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์
สัมพันธ์ ๔ ครั้ง เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

- ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๖๔ 
- ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 
- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๖๕ 
- ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๑๑ เม.ย. ๖๕ 
๔.  ไตรมาสท่ี ๒ จัดประชุมชี้แจง

บุคลากรโดยเน้นประเด็นการ

๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๔๘,๓๕๐ 
บาท 

   - - คณะท างาน
ส่งเสริมคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

- งานบุคคล 



การก ากับติดตามรายงาน 
การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

                               

 

 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
 

แนวทางตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

หน่วยงาน 
 

ผล 
เบิกจ่าย 

การปลูก
จิตส านึก
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงาน
และงาน
บุคคล 

การ
ส่งเสริม

การ
เผยแพร่
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การ
ปรับปรุง
ช่องทาง

การ
ร้องเรียน 

๔. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับการน าทรัพย์สิน
ราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว 
เป็นต้น   

เปิดเผยข้อข้อมูลความโปร่งใส 
๑ ครั้ง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๕   

 
 

๑. ปฏิบัตงิานโดยค านึงถึง
ขั้นตอนและระยะเวลา
ตามก าหนดในคู่มือการ
ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง 

๒. งานพัฒนางานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทบทวน
ระเบียบข้อบังคับบุคคล 

๓. การประเมินความเสี่ยง
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  
 

 

- การปฏิบัติหน้าท่ี 
- การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย
ภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 

  

๑. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ขั้นตอนและระยะเวลาตาม
ก าหนดในคู่มือการ
ปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง 

๒. งานพัฒนางานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทบทวน
ระเบียบข้อบังคับบุคคล 

๓. การประเมินความเสี่ยง
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  

 

ด าเนินการตามแผน  
๑. ไตรมาสท่ี ๒ ทบทวนคู่มือการ

ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด   

๒. ไตรมาสท่ี ๑ คณะกรรมการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ทบทวนข้อบังคับบุคคลของหอ
ภาพยนตร์  

๓. ไตรมาสท่ี ๑ – ๒  ประเมิน
ความเสี่ยงในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี ๖๕ 
และก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงทุจริต  

- - -  - - - งานบุคคล  
- คณะท างาน

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- งานตรวจสอบ
ภายใน  



การก ากับติดตามรายงาน 
การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

                               

 

 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
 

แนวทางตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

หน่วยงาน 
 

ผล 
เบิกจ่าย 

การปลูก
จิตส านึก
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงาน
และงาน
บุคคล 

การ
ส่งเสริม

การ
เผยแพร่
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การ
ปรับปรุง
ช่องทาง

การ
ร้องเรียน 

๔. ไตรมาสท่ี ๓ – ๔  รายงานผล
การประเมินความเสี่ยงทุจริต
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน  

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

- ข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- ข้อมูลข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ และประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

- ข้อมูลและแนวปฏิบัติด้าน
การใช้ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

- ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การซักถามและตรวจสอบ
ข้อมูล 

- การเปิดเผยข้อมูล  
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- การใช้ทรัพยสิน 
ราชการ  
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 

๑. เผยแพร่ข้อมูลและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณต่าง ๆ  เพื่อความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  

๒. เผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับการป้องปรามการทุจริต  

๓. เผยแพร่ช่องทางแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม ร้องเรียน 
ตรวจสอบ เพื่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการป้องกันทุจริต 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
สื่อสารเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

ด าเนินการตามแผน 
๑. ไตรมาสท่ี ๒ ชี้แจง กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีการ
ปรับปรุงให้บุคลากรรับทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร 

๒. ไตรมาสท่ี ๒ จัดท าเอกสาร
บรรยายและประชุมชี้แจง
บุคลากรโดยเน้นประเด็นการ
เปิดเผยข้อข้อมูลความโปร่งใส 
๑ ครั้ง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๕ 
 

- - - -  - - งานแผนฯ 
- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- คณะท างาน
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหอ
ภาพยนตร์  



การก ากับติดตามรายงาน 
การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

                               

 

 รอบ ๖ เดือน 
 รอบ ๑๒ เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 
 

แนวทางตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

หน่วยงาน 
 

ผล 
เบิกจ่าย 

การปลูก
จิตส านึก
บุคลากร 

พัฒนา
ระบบการ
ปฏิบัติงาน
และงาน
บุคคล 

การ
ส่งเสริม

การ
เผยแพร่
ข้อมูล

ข่าวสาร 

การ
ปรับปรุง
ช่องทาง

การ
ร้องเรียน 

ปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
ภายใน            
บุคลากร ๖๐ คน 

กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก   
ผู้รับบริการผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และ
ประชาชนท่ัวไป 

๑. ปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้ังภายในและภายนอก ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และ
สร้างความเชื่อมั่นด้านการ
คุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน 

๒. เปิดเผยช่องทางการ
ร้องเรียน/ขั้นตอนการ
ร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก  

ด าเนินการตามแผน 
๑. ไตรมาสท่ี ๑ - ๒ ปรับปรุง

ช่องทางการร้องเรียนให้มีความ
ชัดเจน แยกออกจากช่อง
ทางการแสดงความคิดเห็นด้าน
งานบริการปกติ  และ สร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัย คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

๒. ไตรมาสท่ี ๒ ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน และ
ขั้นตอนการร้องเรียน   

๓. ไตรมาสท่ี ๒ จัดท าข้อมูลสถิติ
เรื่องการร้องเรียนเพื่อเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ หภ.  
 

- - - 
 

- 
 

-  
 

 

- คณะท างาน
ส่งเสริมคุณธรรม
และความ
โปร่งใสของหอ
ภาพยนตร์  

- ประชาสัมพันธ์ 

 


