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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมิน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัตานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ
ในการนี้ หอภาพยนตร์ (องค์ก ารมหาชน) จึ งได้ ร่ว มกั บ ศูน ย์ป ฏิ บัติ การป้อ งกั น การทุ จ ริต กระทรวง
วัฒนธรรม จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากแผนป้องกันและปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มแผนงาน ได้แก่
๑. ปลูกจิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรหอภาพยนตร์
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกเรื่องวัฒธรรมคุณธรรมและขับเคลื่อนมาตรการในการดาเนินงานให้มีความ
โปร่งใส สอดรับกับค่าดัชนีชี้วัดความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งหอภาพยนตร์ตั้งเป้าให้มีค่าเพิ่มขึ้นในปี ๖๒ นี้ รวมถึง
ลดภารกิจที่ซ้าซ้อนขยายผลสู่การเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ที่มีความ
โปร่งใส ตามทิศทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๔.๐ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน และเพื่อให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ที่
ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจ
คณะทางานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
มกราคม ๒๕๖๒

สารบัญ
ส่วนที่ ๑

บทนา

 โครงสร้างการทางาน
 แผนปฏิบัติการ
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า
๔

๔

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. โครงสร้างการทางาน
คณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้าง/บทบาท
หน้าที่ ดังนี้
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์ ฯ

ผู้อานวยการ
หัวหน้าคณะทางานฯ

งานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทบาทหน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายและ
ผู้บริหาร
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหอภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจรรยาบรรณ
หอภาพยนตร์ ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ให้คาปรึกษาแนะนา ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตามให้
ฝ่ายงานดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่งต่อไปยังส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่าง
ต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
๕. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
อานวยการต่อต้านการ ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สานักงาน
ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
๗. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฝ่ายงาน
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่าย และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่ง
ศปท. วธ. สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
บทบาทหน้าที่

๑. ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
หอภาพยนตร์ และเสริมสร้างวินัยของหน่วยงาน
๒. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงาน
๓. ติดตามประเมินผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ การเสริมสร้างวินัย และการดาเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม และส่งผลการดาเนินการให้กงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมของหน่วยงาน
๔. จัดทาและติดตามแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมของหอภาพยนตร์
กลยุทธ์
๑. ปลูกจิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรหอภาพยนตร์
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
ปลูกจิตสานึกเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากร
หอภาพยนตร์

งาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. การประกาศเจตนารมย์
ซื่อสัตย์สุจริตและมอบนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
๒. การจัดทาแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ
กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน
กลุ่มเป้าหมายภายนอก
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
๑. แสดงเจตนารมณ์ ของผู้ บริห ารและ
สร้ า งความรั บ รู้ ด้ า นการปลู ก จิ ต ส านึ ก
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรหอภาพยนต์
และเปิ ด เผยแก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายนอกและประชาชนทั่วไป ในเว็บไซต์
ของหอภาพยนตร์
๒. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบของหอภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนติดตาม
ผลการด าเนิ นงาน และเผยแพร่ แ ก่ ผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายในภายนอกและ
ประชาชนทั่ ว ไป ในเว็ บ ไซต์ ข องหอ
ภาพยนตร์

งบหน่วยงาน
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ ๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คณะทางานส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์

๖
กลยุทธ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

การส่งเสริมการมีส่วน
งานจัดการเรื่องร้องเรียน
ร่วมของประชาชนในการ การทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน
กลุ่มเป้าหมายภายนอก
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานต่อต้าน
การทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต

งานประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต
กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน

ปลูกจิตสานึกเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตให้แก่บุคลากร
หอภาพยนตร์

งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- กิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณหอภาพยนตร์ตาม
หลักสากล (FIAF)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
๑. สร้างความรับรู้ด้านการปลูกจิตสานึก
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ยดึ มัน่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรหอ
ภาพยนตร์
๒. เปิดเผยช่องทางการร้องเรียน/
ขั้นตอนการร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แก่ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานต่อต้านการทุจริต และปลูก
จิตสานึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึด
มั่นความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรหอ
ภาพยนต์
๒. เพื่อประเมินความเสีย่ งและวางแผน
จัดการความเสีย่ งการทุจริตประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
๓. เพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรม ๑. ปลูกจิตสานึกเพื่อปรับเปลีย่ น
องค์กร
พฤติกรรมให้ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สจุ ริต
ให้แก่บุคลากรหอภาพยนต์
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึง
การทบทวนจรรยาบรรณสากลของ

งบหน่วยงาน
-

หน่วยงาน
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๑ – คณะทางานส่งเสริม
ไตรมาสที่ ๓ คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์

-

-

ไตรมาสที่ ๑ – งานตรวจสอบภายใน
ไตรมาสที่ ๓ และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายในของ
หอภาพยนตร์

-

๓๐๐,๐๐๐
บาท

ไตรมาสที่ ๑ – งานบริหารทรัพยากร
ไตรมาสที่ ๔ บุคคล
คณะทางานส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หอภาพยนตร์

๗
กลยุทธ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน
การส่งเสริมการมีส่วน
งานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ร่วมของประชาชนในการ ได้แก่
ต่อต้านการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
 มาตรการให้ผม
ู้ ีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม
 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน
กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน
กลุ่มเป้าหมายภายนอก
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้ปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์
๓. จัดทาแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และติดตามผล
การดาเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อ ๑. ปลูกจิตสานึกเพื่อปรับเปลีย่ น
ส่งเสริมความโปร่งใส พฤติกรรมให้ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สจุ ริต
และป้องกันการทุจริต ให้แก่บคุ ลากรหอภาพยนต์
๒.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานต่อต้านการทุจริต

ไตรมาสที่ ๑ – - งานประชาสัมพันธ์และ
ไตรมาสที่ ๔ สือ่ สารองค์กร
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คณะทางานส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์

๘
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานต่อต้าน
การทุจริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ
๑. งานฝึกอบรมบุคลากรเรื่อง
ระเบียบพัสดุ และพรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ลดข้อผิดพลาดและแก้ปญ
ั หาการทุจริต
๑. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ
ระเบียบพัสดุ และการบริหารงานจัดซือ้
จัดจ้าง อย่างน้อย ๒ หลักสูตร
๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

งบหน่วยงาน
๕๐,๐๐๐
บาท

กลุ่มเป้าหมายภายใน
บุคลากรหอภาพยนตร์
จานวน ๕๕ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณหอภาพยนตร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ
๓. ประชาชนผู้ใช้บริการมีช่องทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและตระหนักในความจาเป็นของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ที่รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๑ – - งานพัสดุและฝ่ายบริหาร
ไตรมาสที่ ๔ กลาง
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะทางานส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หอภาพยนตร์ ฯ

