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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
โดยเป็นเครื่องมือในการประเมินเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลประเมินที่ได้จะช่วย
ให้หน่วยงานสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน
ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการต่อไป   
 ในการนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกระทรวง
วัฒนธรรม จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากแผนป้องกันและปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  
ตามกลยุทธ์ ได้แก่ 

๑. การปลูกจิตส านึกบุคลากรหอภาพยนตร์เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือยกระดับเจตจ านงในการ

บริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๓. การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นการทุจริต 
๔. การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

 เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกเรื่องวัฒธรรมคุณธรรมและขับเคลื่อนมาตรการในการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใส สอดรับกับค่าดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริต ซึ่งหอภาพยนตร์ตั้งเป้าให้มีค่าเพ่ิมขึ้น ในปี ๒๕๖๕ นี้  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการโดยค านึงถึงความโปร่งใสและประโยชน์สุข
ของประชาชน  

คณะท างานเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

มกราคม  ๒๕๖๕ 



 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

            หน้า 
ส่วนที่ ๑           

 บทน า         ๔ 
 วัตถุประสงค์        ๕ 
 โครงสร้างการท างานป้องกันการทุจริต หภ.     ๖ 
 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา     ๗

      
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๕  

 ตารางแสดงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๙ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ          ๑๐ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

 

บทน า 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) ขยายเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงในการบริหารงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
   ของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบ และแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เพ่ือสร้างกลไกที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓      
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๒๕๖๕) ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  

๔. เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

 

๓. โครงสร้างการท างานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้าง/
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าคณะท างานฯ 

 

งานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดท า

ข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเสนอต่อหัวหนา้ฝ่าย
และผูบ้ริหาร 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหอภาพยนตร์ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประมวล
จรรยาบรรณหอภาพยนตร์ ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตาม
ให้ฝ่ายงานด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. รับข้อร้องเรยีนเรื่องการทุจริต การปฏิบัตหิรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และส่ง
ต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ

๕. เป็นกลไกการปฏิบัตหิรือประสานการปฏิบตัิงานร่วมกับ
ศูนย์อ านวยการต่อต้านการ ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ศปท. กระทรวง
วัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๖ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๗. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฝ่ายงาน 

๘. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละฝา่ย และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่ง 
ศปท. วธ. ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกบัจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณา
การแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณหอภาพยนตร์ และเสริมสร้าง
วินัยของหน่วยงาน 

๒. รวบรวมปัญหาการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงาน 

๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ การเสรมิสร้างวินัย และการ
ด าเนินการตามประมวลจรยิธรรม และส่งผลการ
ด าเนินการให้กงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในภาพรวมของหน่วยงาน 

๔. จัดท าและตดิตามแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม  
   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

คณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหอภาพยนตร์ ฯ 



 

 

๗ 

 

 ๔. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปี  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 

๑. การปลูกจิตส านึกบุคลากรหอภาพยนตร์เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือยกระดับเจตจ านงในการ

บริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๓. การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นการทุจริต 
๔. การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 

           แผนงาน 
 

กิจกรรมที่ส าคัญ การด าเนินงาน  

๑. สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต 

๑. การประกาศเจตนารมย์ซื่อสัตย์
สุจริตและมอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

๒. การจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบฯ 

๓. งานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณของหอภาพยนตร์  
ตามหลักสากล (FIAF)  

๑. ท าการเผยแพร่ประกาศเจตนารมย์ใน
เว็บไซต์ หภ. 

๒. จัดท าสื่อรณรงค์ No Gift Policy  และ
ประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรในเทศกาลปี
ใหม่ ติดต่อกันจนถึงสิ้นเดือน  

๓. จัดกิจกรรมหอภาพยนตร์สัมพันธ์ ๔ ครั้ง 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

๔.  จัดกิจกรรมประชุมฝึกอบรมบุคลากรโดย
เน้นประเด็นการเปิดเผยข้อข้อมูลความ
โปร่งใส  ๑ ครั้ง  

๕. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานหอ
ภาพยนตร์ ๑ ครั้ง  

๒. พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือยกระดับเจตจ านงใน
การบริหารงานเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

 

๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและ
รายละเอียดการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 

๒. งานพัฒนางานบริหารทรัพยากร
บุคคล ทบทวนระเบียบข้อบังคับ
บุคคล 

๓. การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต  
  

 

๑. ท าการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของ
ทุกฝ่าย  

๒. คณะกรรมการงานบริหารทรัพยากร
บุคคลทบทวนข้อบังคับบุคคลของหอ
ภาพยนตร์  

๓. ประเมินความเสี่ยงในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี ๖๔ และก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความ
เสี่ยง 

๔. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 



 

 

๘ 

 

           แผนงาน 
 

กิจกรรมที่ส าคัญ การด าเนินงาน  

 ๓. การส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือสกัดก้ันการทุจริต 

 
 

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ข้อมูลข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

- ข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการใช้
ทรัพยสินของทางราชการ 

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การซักถามและ
ตรวจสอบข้อมูล 

๑. ชี้แจงข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมี
การปรับปรุงให้บุคลากรรับทราบผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่  

- ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ข้อมูลข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

- ข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการใช้ทรัพย 
สินของทางราชการ 

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การซักถามและตรวจสอบ
ข้อมูล 

๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็น การซักถาม ตรวจสอบ และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล ให้บุคลากร
รับทราบ  

๓. จัดท าเอกสารบรรยายและชี้แจงข้อมูลใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ หภ. ให้บุคลากร
รับทราบ   
 

๔. การปรับปรุงช่องทาง
การร้องเรียนเพ่ือพัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

ปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

๑. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มีความ
ชัดเจน แยกออกจากช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นด้านงานบริการปกติ  และ 
สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
และข้ันตอนการร้องเรียน   

๓. จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนเพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ หภ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
๑. หลังจากในปีที่ผ่านมา หภ. ได้ท ากิจกรรมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในเจ้าหน้าที่

และบุคลากรหอภาพยนตร์แล้ว ควรยกระดับกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเจตจ านงไปสู่การบริหารงานเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

๒. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ เช่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และชัดเจน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
แล้วจึงสอดแทรกวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ลงไป 

๓. พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับการฝึกอบรมตามหัวข้อต่างๆ ซึ่ง
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

๕. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีการ
ตอบสนองที่ทันเหตุการณ์ มีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมีมาตรการสร้างความ
เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ร้องเรียน   

 



 

 

๑๐ 

 

๕. แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรที่ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมของหอภาพยนตร์    
กลยุทธ์ 

๑. การปลูกจิตส านึกบุคลากรหอภาพยนตร์เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับเจตจ านงในการบริหารงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๓. การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นการทุจริต 
๔. การปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน 
๑. การปลูกจติส านึก

บุคลากรหอ
ภาพยนตรเ์พื่อสรา้ง
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 

๑. ประกาศเจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารองค์กร  

๒. รณรงค์วัฒนธรรมองค์กร ด้าน
การไมร่ับของขวัญ No Gift 
Policy  

๓. งานเสริมสรา้งวัฒนธรรม
องค์กร ได้แก่ กิจกรรมหอ
ภาพยนตรส์ัมพันธ์ และ 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม/จรรยาบรรณ       
หอภาพยนตรห์ลักสากล 
(FIAF) 
 

 

- การปฏิบัติหน้าที่  
- การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมายภายใน 
บุคลากร  ๖๐ คน 

๑. แสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารเพื่อปลูก
จิตส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากร หภ. 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เป็นคณุธรรมต้นแบบของ
องค์กรด้านการไม่เรียกรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สินใดใด 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร หภ. เกีย่วข้องกับ
ประเด็น  

- การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมุ่งถึงผลส าเร็จของงาน  
- การให้บริการอย่างเสมอภาคต่อประชาชน 
- กิจกรรมต่อต้านการทุจริตเรื่องการน า

ทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว เปน็ต้น   

- ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 ไตรมาสที่  
   ๑ – ๔  

- คณะท างาน
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- งานบุคคล 



 

 

๑๑ 

 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน 
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อยกระดับเจตจ านงใน
การบริหารงานเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงขัน้ตอน
และระยะเวลาตามก าหนดใน
คูม่ือการปฏิบตัิงานแตล่ะ
ต าแหน่ง 

๒. งานพัฒนางานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทบทวน
ระเบียบข้อบังคับบุคคล 

๓. การประเมินความเสีย่งทุจริต
ในการปฏิบัตงิาน  
 

 

- การปฏิบัติหน้าที ่
- การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
- การประเมินความเสี่ยง      
เพื่อป้องกันการทุจริต 
 
กลุ่มเป้าหมายภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 
  

๑. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  work  flow 
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขัน้ตอนและ
ระยะเวลาทีก่ าหนด  

๒. เพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับบุคคล
ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล และ
พิจารณาการให้คณุให้โทษตามหลกั
คุณธรรมและความสามารถ สอดคล้อง
กับรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

๓. เพื่อสร้างกลไกการปฏิบัตงิานป้องกัน
ความเสีย่งการทุจรติประจ าปี ๒๕๖๕ 
และก ากับตดิตามผลการด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

- - ไตรมาสที ่
๑ – ๓ 

- งานบุคคล  
- คณะท างาน

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- งานตรวจสอบ
ภายใน  

การส่งเสริมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสกดักั้น
การทุจริต 
 

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ข้อมูลแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
- ข้อมูลข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ 

และประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานต่างๆ  

- ข้อมูลและแนวปฏิบัตดิ้านการ
ใช้ทรัพยสินของทางราชการ 

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การซักถาม
และตรวจสอบข้อมลู 

- การเปิดเผยข้อมลู  
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การใช้ทรัพยสินของ
ราชการ  
 
กลุ่มเป้าหมายภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 

๑. เผยแพร่ข้อมูลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่าง ๆ  เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

๒. เผยแพร่ข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติส าหรับการป้องปรามการทุจริต  

๓. เผยแพร่ช่องทางแสดงความคิดเหน็ 
ซักถาม ร้องเรียน ตรวจสอบ เพื่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกนั
ทุจริต 

๔. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

- - ไตรมาสที ่
๑ –  ๔ 

- งานแผนฯ 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- คณะท างาน
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ของหอ
ภาพยนตร์  



 

 

๑๒ 

 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน 
การปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนเพื่อพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
  
 

ปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 

- การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 
กลุ่มเป้าหมายภายใน 
บุคลากร ๖๐ คน 
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายนอก และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

๑. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงของผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย
ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นด้านการ
คุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรยีน 

๒. เปิดเผยช่องทางการร้องเรียน/ขั้นตอน
การร้องเรียนและข้อมลูเชิงสถติิเรือ่ง
ร้องเรียนการทจุริต แกผู่้มสี่วนไดส้ว่นเสีย
ภายในและภายนอก  

- - ไตรมาสที ่
 ๑ –  ๔ 
 

คณะท างาน
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส
ของหอ
ภาพยนตร์  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณหอภาพยนตร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมให้การไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่รับของขวัญ หรือสินน้ าใจเป็นคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน  
๓. มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ  
๔. ประชาชนผู้ใช้บริการมีช่องทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๕. ผู้ปฏิบัติงานมคีวามเข้าใจและตระหนักในความจ าเป็นของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 


