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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริย ธรรมจากแผนป้องกัน และปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๖๑ และเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกเรื่องวัฒธรรมคุณธรรม และขับเคลื่อน
มาตรการในการดาเนินงานให้มีความโปร่งใส สอดรับกับค่าดัชนีชี้วัดความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอด
จากทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งหอภาพยนตร์
ตั้งเป้าให้มีค่าเพิ่มขึ้นในปี ๖๑ นี้ รวมถึงลดภารกิจที่ซ้าซ้อนขยายผลสู่การเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ที่มีความโปร่งใส ตามทิศทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ๔.๐
ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ที่ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจ
คณะทางานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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การประเมินสถานการณ์การทุจริต
ผลการดาเนินงาน
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ภาคผนวก
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 โครงสร้างการทางาน
 แผนปฏิบัติการ
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมของหอภาพยนตร์
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณหอภาพยนตร์
๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
๓. พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. พัฒนาบุคลากรส่งเสริมความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์

งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๑. ส่งเสริมวัฒนธรรม
๑. การประกาศเจตนารมย์
คุณธรรมและจรรยาบรรณ ต่อต้านการทุจริตประจาปี ๖๑
หอภาพยนตร์

ประกาศเจตนารมย์ต่อต้าน
การทุจริตประจาปี ๖๑

ไตรมาสที่ ๑

๒. พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ความสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ

- จัดทาข้อเสนอแนะเรื่องการ
ควบคุมภายในและติดตาม
ประเมินผล
- วิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดทา
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบ
๓. พัฒนาเครือข่ายและ ๑. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
สร้างการมีส่วนร่วมในการ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ป้องกันและปราบปราม
แจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการ
การทุจริต
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. พัฒนาบุคลากรส่งเสริม ๑. การส่งบุคลากรอบรม
ความเข้าใจในการป้องกัน ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
และปราบปรามการทุจริต ที่มา เหตุผล และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ในระเบียบด้านพัสดุเพื่อ
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต
๒. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ของสานักงาน ป.ป.ช. (จุลสาร
สุจริตและข้อมูลข่าวสารด้าน
ความโปร่งใสอื่นๆ ) ในระบบ
อินทราเน็ตของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารกลาง
งานยุทธศาสตร์
งานตรวจสอบภายใน
และงานบุคคล
ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ฝ่ายบริหารกลางงาน
ยุทธศาสตร์ งานตรวจสอบ
ภายใน งานบัญชีและพัสดุ

จานวน ๑ คู่มือ

๑. อานวยความสะดวกใน
ช่องทางการร้องเรียน
ออนไลน์
๒. มีมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
จานวน ๒ หลักสูตรอบรม

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ฝ่ายบริหารกลางงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเผยแพร่ครบถ้วน

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ งานประชาสัมพันธ์

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณหอภาพยนตร์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
กฎระเบียบ
๓. ประชาชนผู้ใช้บริการมีช่องทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและตระหนักในความจาเป็นของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๗

ส่วนที่ ๒
การประเมินสถานการณ์การทุจริต
๑. การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) (SWOT Analysis)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์ก ารมหาชน) ได้ จัด ท าแผนป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ให้ส อดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะปานกลาง ๕ ปี โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหอภาพยนตร์ (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน และวิเคราะห์หาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จาก TOWS Matrix รายละเอียดในภาคผนวก
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
หอภาพยนตร์ (SWOT Analysis) พบจุดแข็งหรือโอกาสใดที่เป็นปัจจัยบวก จุดอ่อนหรืออุปสรรคที่เป็นปัจจัยลบ
ซึ่งควรแก้ไขเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ซึ่งสามารถเป็นกาหนดกลยุทธ์
๔ ด้าน ได้แก่
๑. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
ใช้จุดแข็งของหน่วยงานซึ่งปลอดจากการทุจริตในระดับสูง และมีภารกิจหลักในการส่งเสริม
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม โดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ แผนงานจัดฉายภาพยนตร์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไทยโดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมต่อต้านการทุจริต จึงเป็นภารกิจสาคัญที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ
๒. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
- บู ร ณาการแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เท่าทันระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ โดยเฉพาะระเบียบข้อบังคับงานบุคคลและระเบียบพัสดุ ตาม
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
- พัฒนาระบบการดาเนินงานและการบริการประชาชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
มีมาตรฐาน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในการ
ป้องกันการทุจริต
- กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในคณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อติดตามผล
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเพียงพอ
๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
- ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความชัดเจน
และแน่วแน่ในนโยบายต่อต้านการทุจริต

๘
- พัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ให้เท่าทันการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
- ดาเนินการจัดการเรื่องเรียนกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในด้านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม และเชิดชู
บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร
- กากับวัฒนธรรมองค์กรด้านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องให้ลดน้อยลงอยู่ในระดับ
ที่ไม่ส่งผลเสียหายต่อองค์กร
ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามกา รทุ จ ริ ต ของ
หอภาพยนตร์ พบว่าประเด็นที่เป็นจุดร่วมและเป็นตัวแปรสาคัญ คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐานครอบคลุมงานทุกฝ่าย
๒. เรื่องกล่าวหาร้องเรียนกระทาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหอภาพยนตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (วั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐กันยายน
๒๕๖๑)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกระทาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

๙

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงาน

แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีผลการดาเนินการดังนี้
แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑. การอบรมบุคลากรเพื่อ บุคลากรมีระดับ
ส่งเสริมความเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับที่มา เหตุผล
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระเบียบด้านพัสดุเพื่อ เพิ่มขึ้น
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต

เป้าหมาย

อบรม ๒ หลักสูตร

๒. เพิ่มช่องทางการ
มีช่องทางการร้องเรียน พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนเพื่ออานวยความ ออนไลน์อย่างน้อย
ร้องเรียน ๓ ช่องทาง
สะดวกในการแจ้งเบาะแส ๓ ช่องทาง
ข้อมูลด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

๑. สรุปรายงาน
การอบรมหลักสูตร
การบริหารพัสดุขั้นสูง
๒.อบรมเรื่อง กลยุทธ์
สร้างความโปร่งใสและ
ภาพลักษณ์ใหม่ยุค ๔.๐

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

๓,๗๐๐
บาท

๓,๗๐๐
บาท

-

๕,๔๐๐
บาท

๕,๔๐๐
บาท

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไก
และปลูกฝัง
ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
การป้องกัน
ความซื่อสัตย์
ในการป้องกัน
การทุจริต
สุจริต
การทุจริต










๑๐
งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

๓. เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
สานักงาน ป.ป.ช.
(วารสาร สุจริต) ในระบบ
อินทราเน็ตของหน่วยงาน
๔. วิเคราะห์ความเสีย่ ง
และจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบ

ความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่เผยแพร่

ดาเนินการเผยแพร่
วารสารสุจริต
ครบตามจานวน

เผยแพร่วารสารสุจริต
ของสานักงาน ป.ป.ช.
ครบถ้วน

มีคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน ๑ คู่มือ

พัฒนาประสิทธิภาพ คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
ทับซ้อนจานวน ๑ คู่มือ
เพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

๕. การประชุมเกี่ยวกับ
การดาเนินงานเพื่อความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์

ขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรม
ได้รับการปรับปรุงให้มี จริยธรรมในการ
ระเบียบหลักเกณฑ์
ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบได้ อย่างน้อย
๕ ขั้นตอน

ถอดบทเรียนจากการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร
เพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การดาเนินงานให้มี
ระเบียบ และจัดทา
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
หอภาพยนตร์ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้าง
สร้างกลไก
และปลูกฝัง
ประสิทธิภาพ หมายเหตุ
การป้องกัน
ความซื่อสัตย์
ในการป้องกัน
การทุจริต
สุจริต
การทุจริต


งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-







-

๒๕๖,๕๐๐
บาท

๒๕๖,๕๐๐
บาท







๑๑

ส่วนที่ ๔
บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง
๑. บทสรุป
ผู้บริหารระดับสู งของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่ว ยงาน และมอบนโยบายให้
เจ้าหน้าทีห่ อภาพยนตร์ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ สร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐานและมี จ รรยาบรรณ ด้านระบบงานมีการพั ฒ นาช่องทางการรับเรื่องร้ องเรียนและข้อคิดเห็ นของ
ผู้รั บ บริ การและผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย การจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุล ยพินิจของเจ้าหน้าที่ ด้าน
บุคลากร มีการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณสากลของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ จั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม องค์ ก รคุ ณ ธรรม สอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างสังคม
คุณธรรมและพันธมิตรเครือข่ายคุณธรรมทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก และขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบของภาครัฐ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตเกิดขึ้น
๒. ปัญหาและอุปสรรค
การด าเนิ น การตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ของหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑) ไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
๓. ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปรับปรุง
สาหรับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะปานกลาง ๕ ปี ซึ่งกาหนดแผนงานปลุกจิตส านึกด้านซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต และแผนงาน
ป้องกันการทุจริต ดังนี้
๒.๑ แผนงานปลุกจิตสานึกด้านซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต
(๑) ผู้บริหารมีเจตนารมณ์และนโยบายด้านความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต
(๒) ข้าราชการรักษาจรรยาบรรณในตนเองและรักษาวินัยข้าราชการ
๒.๒ แผนงานป้องกันการทุจริต
(๑) พัฒ นาระบบการดาเนิ น งานและการบริการประชาชนให้ เป็นไปตามหลั กธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานที่กาหนด
(๒) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริต
------------------------------------------

๑๒

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม จาก TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities : O)
O๑ บริบททางการเมือ งรัฐบาลมีนโยบายทิศทาง และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม ซึ่งกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ
O๒บริบททางกฎหมายมีกฎหมายโดยเฉพาะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
O๓ บริบททางสังคมทุกภาคส่วนรณรงค์และแสวงหาข้อมูลการทุจริตรายงานต่อสาธารณชนด้วยตนเอง เรียกร้องบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากกฎหมายกาหนด
O๔บริบ ททางเทคโนโลยี ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วสะดวกเข้าถึงตัวบุคคลอย่างใกล้ชิด คือ
โทรศัพท์มือถือ นาไปสู่การเร่งรัดการบริหารจัดการปัญหาให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว
O๕บ ริ บ ทท าง เศร ษฐ กิ จ กา รเ ปิ ดเ ขต กา รค้ าเ ส รี ซึ่ ง คู่ ค้ าต่ างชาติ และนั กลงทุ น ต้ อ งการความเชื่ อ มั่ น ใน
ความโปร่งใสของการดาเนินธุรกิจ
O๖ บริบทต่างประเทศ ประเทศไทยมีความร่วมมือกับนานาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
อุปสรรค (Threats : T)
T๑ บริบททางการเมือง กระบวนการดาเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะเอาผิด
กับผู้วางแผนบงการให้เกิดการกระทาทุจริต
T๒ บริบททางกฎหมาย การดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทาผิดในการทุจริตมีความล่าช้า
จนไม่ทันการต่อการให้บทเรียนแก่ผู้ที่คิดจะกระทาการทุจริต
T๓บริบททางสังคมมีค่านิยมอุปถัมภ์พวกพ้องทาให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม ขาดค่านิยมและความรู้ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วม
T๔ บริบททางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความเหลื่อมล้าสูงส่งผลให้เกิดการทุจริตมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่
รัฐมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นในวงราชการและการเมือง

จุดแข็ง(Strengths : S)
S๑โครงสร้างการทางานในระดับกระทรวง มีศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกลไกการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม รวมทัง้
ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ศอ ต ช . / ป . ป . ช. / ป . ป . ท . / ห น่ วย ง า น อื่ น
ที่ เกี่ ยวข้ อง ใน ๓ ระดั บคื อ (๑)ระดั บ นโยบาย (๒) ประสานการขั บ เคลื่ อ นในระดั บ ชาติ
(๓) ประสานการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
S๒ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการ
เฉพาะ โดยมีสานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณาเสนอของบประมาณให้แก่ส่วนราชการ
S๓ ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูล ตามภารกิจ หลัก ของทุก ส่วนราชการในสัง กัดกระทร วง
วัฒนธรรม
S๔การปฏิบัติง านของส่วนราชการส่วนใหญ่ได้เ ปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับสูงมากและระดับสูง
S๕ส่ ว นราชการส่ ว นใหญ่ มี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงมากและระดับสูง
S๖ผู้รบั บริการหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงทีส่ ะท้อนว่าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริตในระดับสูงมาก
S๗ มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดงี าม โดยส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนา
เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

จุดอ่อน(Weaknesses : W)
W๑ บุคลากรปฏิบัติงานของศปท. มี ที่ สป.วธ.เท่านั้น ซึ่งมี จ านวน ๒ คน ไม่ เพี ยงพอต่อภาระงานที่มี อยู่และส่วนราชการอื่ นไม่ มี อัตราก าลัง
ปฏิบัติงานด้านป้องกันการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม
W๒ความสามารถของบุคลากร ยังขาดความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม
W๓ระบบการดาเนินงานของหน่วยงาน
- การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ สถานที่ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถให้บริการได้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ ยังปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่มีระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
- ระบบการร้องเรียนขององค์กรยังขาดประสิทธิภาพ
W๔วัฒนธรรมองค์กรยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับสูงมาก เพื่อสร้างจิตสานึกขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรม
W๕การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ยังขาดการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กรบุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและยังไม่มีการพั ฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิ จ
เอกชน ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต
W๖คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ยังต้องปรับปรุงในประเด็นความรักความผูกพันต่อองค์กร การวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
อย่างชัดเจน การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน การยกย่องบุคคลตัวอย่างในการทางานพร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ได้รับความก้าวหน้า

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

ใช้จุดแข็งด้านเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริตในระดับสูงมาก และมีภารกิจหลัก
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม พร้อมทั้งโอกาสที่สังคมตื่นตัวให้การสนับสนุน
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านปลอดจากการทุจริต และเร่งรัดส่งเสริมการใช้
หลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย โดยมุ่งเน้น
ความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมต่อต้านการทุจริต

พัฒนาองค์กรในทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังนี้
- กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเพียงพอและพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการดาเนินงานและการบริการประชาชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐาน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

- ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจ ริต เพื่อแสดง
ความชัดเจนและแน่วแน่ในนโยบายต่อต้านการทุจริต
- พัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยเฉพาะ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เท่าทันการทุจริตทุกรูปแบบ

- ดาเนินการจัดการเรื่องเรียนกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งในด้านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม และเชิดชูบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อม
ทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร
- กากับวัฒนธรรมองค์กรด้านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องให้ลดน้อยลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียหายต่อองค์กร

