
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) 
แผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรม 

ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
(พ.ศ. 2562 – 2566) 
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ค าน า 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง 
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลาย               
เกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่น                
ของปวงชนและดํารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จ                        
พระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม                  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐภายในหน่วยงานนั้นๆ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
การใช้อํานาจรัฐมีความโปร่งใส มีจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร              
และมีบทบาทสําคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลบุคลากรในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                
จึงได้จัดทําแผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 256๒ – 256๖)            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเพื่อให้              
การดําเน ินการเสริมสร้างจริยธรรมของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                   
ภายใตม้าตรฐานจริยธรรมที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความ
โปร่งใสภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้กําหนดทิศทางการส่งเสริม        
และสนับสนุนจริยธรรมในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในช่วง ๕ ปี โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการ และการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้าง
ความตระหนักเพ่ือมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างจริยธรรม
ในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                 
(พ.ศ. 256๒ – 256๖) นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป               
ตามกระบวนการจริยธรรมที่กําหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

    คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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บทท ่ ๑  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

************************************ 
  
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีฐานะ
เทียบเท่าส่วนราชการระดับกรม ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนที่ 89 ก หน้า 45 ลงวันที่             
30 ธันวาคม 2557 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)                
พ.ศ. ๒๕๔๓  
 วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรชั้นนําในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ               
และสังคมอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ   
  -  เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ ในการสร้ างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                      
สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  -  นํางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  -  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน 
  -  เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับสังคมไทย 
 วัฒนธรรมองค์กร   กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติตนใช้เป็น 
ค่านิยมร่วมภายใต้นิยาม SMART ดังนี้  
  -  S  (Service Mind) ความพร้อมในการให้บริการ 
  -  M (Mastery) การทํางานแบบมืออาชีพ 
  -  A  (Achievement) การทํางานโดยมุ่งหวังผลสําเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  R (Relationship) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร 
  -  T (Teamwork) การทํางานเป็นทีม 
 อ านาจหน้าท ่ 
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่
กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม                  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๒) ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 



- ๒ - 
 

  
          (๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๔) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๕) ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวง           
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 บทบาทภารกิจ 
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่
กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม 
ขอบข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา ได้แก่ 
  ๑. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ด้วยตา ทั้งศิลปะสองมิติและสามมิติ 
ที่เป็นวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ลักษณะของทัศนศิลป์ คือ ภาพและรูป ได้แก่ จิตรกรรม (ภาพเขียนสี            
และภาพลายเส้น) ประติมากรรม (งานปั้นและแกะสลัก) ภาพพิมพ์ (ศิลปะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ              
เช่น การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้หรือโลหะเป็นต้น) ภาพถ่าย (ผลงานศิลปวัฒนธรรมภาพถ่ายที่เสนอด้วยสื่อ              
และกรรมวิธีต่างๆ) สื่อประสม (ผลงานศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ              
อย่างอิสระ) เป็นต้น 
  ๒. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะการแสดง การละเล่น การแสดงพ้ืนบ้านประยุกต์  
ฯลฯ 
  ๓. สาขาดนตรี หมายถึง การเล่นดนตรีสากลและดนตรีไทยประยุกต์ ที่มีทั้งประเภทดีด สี             
ตี เป่า รวมถึงการขับร้อง หมายถึง การใช้เสียงที่เปล่งออกมาจากลําคออย่างมีศิลปะด้วยการตบแต่งเสียง
ทํานองเพลงให้เกิดความไพเราะ เช่น การร้องอิสระ ร้องประกอบดนตรี ร้องประกอบการฟ้อนรํา ฯลฯ 
  ๔. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการแต่งหนังสือหรือศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรม         
ที่มีองค์ประกอบที่สําคัญในการแสดงความรู้สึกสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกท่วงทีเฉพาะตัว               
มีวิธีการเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ  
  ๕. สาขาสถาปัตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ซึ่ งสร้างขึ้น
ใหม่อย่างเป็นศิลปะ สวยงามเป็นสง่า และถูกต้องตามหลักวิชาการเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย มีคุณค่า                
ทางศิลปะและม่ันคงแข็งแรง ได้แก่ วัดวาอาราม สถูปเจดีย์ ปราสาทราชวัง บ้านเรือน ฯลฯ 
   ๖. สาขามัณฑนศิลป์ หมายถึง ศิลปะการออกแบบ การประดับและตกแต่งสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในอาคาร บ้านเรือน สถานที่  ทั้ งในลักษณะที่สื่ อถึงศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นสากล              
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ฯลฯ 
 
 
 



- ๓ - 
 

 
  ๗. สาขาเรขศิลป์ หมายถึง การออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุ่มชนด้วยภาษาที่ตีความได้ 
โดยการดูด้วยตาทั้งที่ เป็น “ภาษาอักษร” (เขียนด้วยตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ) และ                
“ภาษาภาพ” (ภาพถ่าย ภาพวาด ลายเส้นสีสัน และอ่ืนๆ) โดยตอบสนองการสื่อสารเป็นสําคัญ ซึ่งงานเรขศิลป์              
มีทั้งรูปแบบงาน ๒ มิติ เช่น งานสิ่งพิมพ์ งานออกแบบตราสินค้า งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณารณรงค์ 
งานออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น และรูปแบบงาน ๓ มิติ เช่น สื่อผสมโครงสร้างเพ่ือจัดแสดงในงานต่างๆ                 
ตราสัญลักษณ์ขององค์กร รูปประติมากรรมลอยตัว ฯลฯ 
  ๘. สาขาภาพยนตร์ หมายถึง งานศิลปะด้านสื่อภาพเคลื่อนไหว (MovingImages) หรือ               
โสตทัศน์ (Audio visual) ทั้งที่ผลิตด้วยฟิล์มภาพยนตร์ เทปวีดิทัศน์ และสื่อผสม มีขอบเขตกว้างขวาง              
ตั้งแต่ภาพยนตร์สมัครเล่น ภาพยนตร์ครอบครัว ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง  ภาพยนตร์สารคดี 
ภาพยนตร์ในอุตสาหกรรมบันเทิง ฯลฯ 
  ๙. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย หมายถึง การออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับร่างกาย
และการแสดงแบบการนุ่งห่มแบบต่าง ๆ ที่มีรูปแบบและสีสันตามสมัยนิยมตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไป
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 
  กล่าวโดยสรุป สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จําแนกงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
  ๑. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่อํานวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้น             
ความงดงามและความพึงพอใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือตอบสนอง          
ความต้องการทางด้านจิตใจ และอารมณ์เป็นสําคัญ เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี วรรณศิลป์
เป็นต้น 
  ๒. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่อํานวยประโยชน์ทางกาย              
มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกาย ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละประเภทนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญา
ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่ า                  
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ ได้แก่ สุนทรียะและประโยชน์               
เพ่ือการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ  เช่น สถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

 
 
 



 
 

 
บทท ่ ๒ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้กําหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา            
ส่วนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นี้ 

ด้วย ก.พ. ได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                
เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสํานึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดํารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 14              
แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. จึงได้ลงมติให้ตั้งคณะกรรมจริยธรรมประจําสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขึ้น เพ่ือควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        
และมีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 15 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ก.พ. ได้ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย 

  1. นายจํารัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์   ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญเลิศ  คําดี    กรรมการ 
  3. นางสาวสุวิมล  วิมลกาญจนา   กรรมการ 
  4. นายวิโรจน์  มาง้าว    กรรมการ 
  5. นางสาวณัฐชากานต์  เตสุขะนันท์  กรรมการ 
  6. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์   กรรมการ 
  7. นางยุพา  ภูมาศวิน    กรรมการ 

  โดยนายบุญเลิศ  คําดี รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม (เลขานุการฯ) 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ
ในการสร้าง และส่งเสริมปลูกจิตสํานึกด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพ่ือลดปัญหาความบกพร่องทางด้าน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง อาทิ การใช้ช่องทางอํานาจและหน้าที่              
ตามกฎหมายในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ทําให้เกิดวิกฤติขึ้น   
ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่สังคมและประเทศชาติ หากเจ้าหน้าที่ภาครัฐประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
ดังนั้น เพ่ือยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์กรจึงดําเนินนโยบาย              
ภายใตอํ้านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 
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   (๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    
ในส่วนราชการ 
   (๒) สอดส่องด ูแลให้ม ีการปฏิบ ัต ิตามประมวลจร ิยธรรมในส่วนราชการ               
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 
   (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้             
ในส่วนราชการเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ ก.พ.โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน                
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ               
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   (๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ 
   (๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา               
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหน้า                
ส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ                    
เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
   (๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
   (๙) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
  
 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีในการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร          
อย่างยุติธรรม เข้มแข็ง และยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ        

อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้ เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ ได้มาจากการดําเนินงาน                
เพ่ือการในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

 (1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบ                     
ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ               
ตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าว  หรือ
ได้รับการร้องขอ ทั้ งนี้  หากมีการฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมข้อดังกล่าว  ถือเป็นคว ามผิดวินัย                  
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี             
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ   
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พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ             
หรือสั่ ง ให้รับการพัฒนาตามที่ เห็นสมควร ซึ่ ง เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                 
หมวด ๓ กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ส่วนที่ ๒ ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม               
ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙  

 
2.ประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

สังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันท ่ 18 เมษายน 2559 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126  

ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันครบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้ง และเที่ยงธรรม
ในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดํารงตนตั้งมั่น                   
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดทําประกาศสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สั งกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                        
ลงวันที่ 18 เมษายน 2559  เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง                  
ในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ 1 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง               
และเป็นธรรม 

ข้อ 2 ข้าราชการต้องมีจิตสํ านึกที่ ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่                  
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

ข้อ 3 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

ข้อ 4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  

ข้อ 5 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย              
อย่างตรงไปตรงมา 

ข้อ 6 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทาง          
การเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม                     

ข้ อ  7  ข้ า ร าชการต้ อ งปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยข้ อมู ลข่ า วสาร                 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ
ดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์                         
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

ข้อ 8 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน              
แห่งวิชาชีพ 

ข้อ 9 ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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          ข้อ 10 ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง                
และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม   
 
  ๓. ข้อบังคับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง มาตรฐานในการปฏิบัติราชการและประพฤติ
ตนของข้าราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี                  
ของความเป็นข้าราชการของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดี เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจยกย่องชื่นชม
ของสังคม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้อ ๒ ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม                 

ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ ๔ การมุ่งมั่นสัมฤทธิ์ผลงาน 
ข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานพลเมืองที่ดขีองประเทศ 

 
4. ประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการด าเนิน

ภารกิจของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันท ่ 16 พ.ค. 2559 
ข้อ 1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 
ข้อ 2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่

มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ข้อ 3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ 
ข้อ 4 หลักภาระผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ข้อ 5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผนอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้

เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
ข้อ 6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ ปัญหา/
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

ข้อ 7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralizaiton) คือ การถ่ายโอนอํานาจ การตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ 
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ภาคประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 8 หลักนิติธรรม (Rule of law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อ 9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง 
เท่าเทียมกัน  

ข้อ 10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

     
5. ประกาศส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน ลงวันท ่ 5 มกราคม 2561 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงาน เพ่ือให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

    แนวปฏิบัติ  
  (๑) ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 

                               (๒) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง      
เพ่ือป้องกันมิให้ราชการเสียผลประโยชน์ 

          (๓) ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

                    (๔) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
            (๕) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น
และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

         (๖) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับ
เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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แนวปฏิบัติ 
(๑) ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกคนมีความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การ

บริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
(2) ผู้บริหารทุกระดับมีการกําหนดนโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานงของผู้บริหารใน

การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด 
(3) บุคลากรทุกคนพร้อมรับผิดต่อผลงานของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบและเกิดความ

เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
(4) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสําเร็จ

ของงาน 
(5) บุคลากรทุกคนพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
(6) หน่วยงานพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ

ดําเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) ส่งเสริมให้

บุคลากรปฏิบัติตนตามประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด 

แนวปฏิบัติ  
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย 
(2) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ 
(3) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายเกี่ยวกับปลอด

จากการทุจริตเชิงนโยบาย 
(4) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัด

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวินัยข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

(5) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดําเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทําผิดวินัยอย่าง
เคร่งครัด 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ลงนามในลักษณะสําคัญขององค์การ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติตนใช้เป็น 



- ๑๐ - 
 

ค่านิยมร่วม คือ SMART ดังนี้ Service Mind (S) ความพร้อมในการให้บริการ / Mastery (M) การทํางานแบบ   
มืออาชีพ / Achievement (A) การทํางานโดยมุ่งหวังผลสําเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ / Relationship (R) 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร และ Teamwork (T) การทํางานเป็นทีม 

แนวปฏิบัติ   
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ 

(2) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายการสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต 

(3) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

(4) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้นําในการแสดง
เจตจํานงซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมร่วมขององค์การที่ชัดเจน และกําหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จัดให้มรีะบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวปฏิบัติ  
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

กําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบ
ป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และกํากับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

(2) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล  

(3) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายคุณธรรมในการ
บริหารงบประมาณ 

(4) ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกําหนดนโยบายในการมอบหมาย
งานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 

(5) ผู้ บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออํานวยและสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(6) เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามประกาศจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัด
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัยอย่างเคร่งครัด



 
 

บทท ่ 3 
แผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรม 

ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2562 – 2566) 
 
  3.1 ความหมาย 
  (1) คุณธรรม  - สภาพคุณงามความดี1 
  (2) จริยธรรม – ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม2 
  (๓) จรรยา – ความประพฤติ และการปฏิบัติที่ถือว่ามีความถูกต้องดีงาม ควรทําตาม               
หลักจริยธรรมของกลุ่มบุคคลในอาชีพหนึ่ง ๆ เช่น จรรยาแพทย์ และอาจกําหนดอย่างชัดเจนเป็นข้อ                     
เรียกว่าจรรยาบรรณ (Code of Ethics)3 

(4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน – มาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้ข้าราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรค่าแก่ความไว้วางใจ 
และเชื่อมั่นของปวงชนและดํารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม 
 
      3.2 ประกาศ/แผนยุทธศาสตร์ ท ่เก ่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม 
  (1) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กําหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม ประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม               
ที่ขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ส่งเสริมให้ส่วนราชการดําเนินการอันเป็นสิ่งที่                
มีประโยชน์ต่อระบบราชการ และเพ่ิมเติมความชัดเจนของรูปแบบ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เห็นถึงตัวอย่างการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม 
  (2) ประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
สังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126                  
ตอนพิเศษ 162 ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ              
ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้ง                 
และเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน                   
และดํารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย              
ได้จัดทําประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤตขิองข้าราชการ 

                                                           
1
 พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

2
  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

3
 ส านกังาน กพ. (2544) คูม่ือการพฒันาและสง่เสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน บทท่ี 2 หน้า 7 



- ๑๒ - 
 

 
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด 
  (3) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
ด้วยหลักนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีการวางรากฐานพัฒนาประเทศ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเสื่อมถอย
ของจริยธรรมในสังคม ผ่านการส่งเสริมให้คน ชุมชน และสังคมมีคุณธรรมเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง          
ให้คนไทยเป็นคนมีคุณภาพ และเป็นแรงกําลังในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม 

ทั้งนี้  กล่าวได้ว่าในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดํา เนินงานส่งเสริมคุณธรรม                 
แต่ยังไม่มีการกําหนดทิศทาง หรือบูรณาการให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน และยังไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่               
เป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจดั งกล่ าว  แผนแม่บทส่ ง เสริมคุณธรรมแห่ งชาติฉบับที่  1                   
(พ.ศ. 2559 – 2564 ) จะทําให้มีหน่วยงานที่ทําภารกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และมีการพัฒนา              
อย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวมของประเทศ 

 เนื่องจาก กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคําสอน              
ทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธํารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน                          
ซึ่ งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. 2559 – 2564) นี้  มีความสอดคล้อง                   
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  (4) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ         
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด      
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์              

และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบ             
การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา              
โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๖  ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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(6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กําหนดให้                

“รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560                 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2562 และคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
  (7) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร                 
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ และได้ เผยแพร่ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 135  ตอนที่  82 ก                                      
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ .ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย                      
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และคนในสังคมไทยมีความเป็นมนุษย์ที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ประกอบด้วย             
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ            
ในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน  และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
ยึดหลักธรรมาภิบาล กําหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
ประชาชน และภาคีต่าง ๆ   มีส่วนร่วมในการสอดส่องเผ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงาน                   
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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3.3 วิสัยทัศน์ : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม              

เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญและเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาส่งเสริมปัจจัย               
ทางศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาธิบาล 

 
  3.4  พันธกิจ : พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น 

  (1) ให้มีความตระหนักและให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างและสนับสนุน
เครือข่ายจิตอาสาเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมภายใต้การน้อมนําหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติ นําหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างถูกต้อง
เที่ยงธรรม และยั่งยืน 

  (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมจริยธรรมไปยังเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (3) พัฒนามาตรฐานข้อกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม        
ที่ช่วยสนับสนุนให้งานต้นทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
  
 3.5 วัตถุประสงค์  : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความเข้มแข็งในด้านจริยธรรม                      
ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีจริยธรรม เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน 
  
 3.6 ยุทธศาสตร์ :  ส่งเสริมจริยธรรมประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2562 –  2566) 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน ้ 

  (1) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอย่างให้เป็นรูปธรรม 

  (2) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการงานด้านจริยธรรมในองค์กร 
  (3) พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องจริยธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม                  

ของเครือข่ายให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
  (4) รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  (5) การติดตามและประเมินผล ความสําเร็จในการส่งเสริมจริยธรรม  

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ( พ.ศ. 2562 – 2566)                        
แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยหลักการและรายละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท ่  1      การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม      
  (1.1) กําหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
  (1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับ             
การบริหารงานให้เกิดความโปร่งใสตามกรอบธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ท ่ 2      ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านจริยธรรมในองค์กร      
  (2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสเพ่ือยกระดับค่าคะแนน ITA 
(Integrity and Transparency assessment) 
  (2.2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 ยุทธศาสตร์ท ่ 3     พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องจริยธรรมและส่งเสริมการม ส่วนร่วมของ
เครือข่ายให้ม กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
  (3.1) รณรงค์การสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรภายในให้มีคุณธรรมจริยธรรม “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
  (3.2) เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในกิจกรรม                 
การส่งเสริมจริยธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ท ่ 4     รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  (4.1) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และปลูกฝังในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” แก่บุคลากร สศร. 
  (4.2) ร่วมกับหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์พัฒนาช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรมให้เข้าถึงบุคลากรในทุกระดับ 
 
 ยุทธศาสตร์ท ่ 5     การติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการส่งเสริมจริยธรรม 
   มีการติดตามและรายงานผลความสําเร็จในการส่งเสริมจริยธรรม 
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แนวทางการด าเนินการแผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรม ประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (พ.ศ. 2562 – 2566) 

**************************************************** 
ยุทธศาสตร์ท ่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม      

มาตรการ/แนวทางการ
ปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช ้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 

2566 
1.1  กําหนดแนวนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ เ พื่ อยกระดับการ
บริหารงานให้เกิดความโปร่งใส
ตามกรอบธรรมาภิบาล 
 

 - จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่ม
สมัย  
 
 
 
 
 
 
- การให้ข้อเสนอแนะในการจดัทํา        
แผนแม่บทส่งเสรมิจรยิธรรม ประจํา
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ของคณะกรรมการฯ  
- การให้ข้อเสนอแนะในการจดัทํา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมจรยิธรรม 
ประจําปี ของคณะกรรมการฯ 
 

ผลผลิต 
- การจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- แผนแม่บทส่งเสริมจริยธรรม ประจําสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ประจําป ี
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- จํานวนครั้งในการจัดประชุม 
 
ผลลัพธ์ 
- เกิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม
จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
- สํานักงานมีกลไกการดําเนินงานการส่งเสริม
จริยธรรมที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ ท  ่2      การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านจริยธรรมในองค์กร 
มาตรการ/แนวทาง          

การปฏิบัติ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช ้วัด ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2566 

2.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มคีวามโปร่งใส            
เพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA 
(Integrity and Transparency 
assessment) 
 
 
 
 
 
๒.๒ เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

- โครงการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ  ITA  
 (Integrity and Transparency 
assessment)  
 
 
 
 
 
- การจัดทําและดําเนินการตาม
นโยบายการกํากับและดูแลองค์การ   
ที่ดีของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัย 
(Organization Governance : OG) 
 
 

ผลผลิต 
- มกีารประเมินตนเองและส่งรายงานการประเมินตนเองไดค้รบถ้วน ถูกต้อง 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- มกีารประเมินตนเองและส่งรายงานการประเมินตนเองไดต้ามวันที่ ป.ป.ช.กาํหนด  
ผลลัพธ์ 
- สศร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดําเนินงานภายใต้เกณฑ์            
การประเมินในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
- ระดับคะแนน ITA ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กําหนด      
 
ผลผลิต 
- มเีอกสารนโยบายการกาํกับดูแลองค์การที่ด ี 
-  มีการประกาศให้ทราบและถือปฏิบตั ิ
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- มเีอกสารนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีและประกาศให้ทราบและ
ถือปฏิบัติ จํานวน ๑ เล่ม  
ผลลัพธ์ 
- สศร. เป็นองค์กรที่มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ร้อยละ ๘๐) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๘ - 
 

ยุทธศาสตร์ท ่ 3     การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องจริยธรรมและส่งเสริมการม ส่วนร่วมของเครือข่ายให้ม กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
 

มาตรการ/แนวทางการ
ปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช ้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 

2566 
3 . 1  ร ณ ร ง ค์ ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก           
ให้บุคลากรภายในให้มีคุณธรรม
จริยธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา” 
 
 
 
 
  
 
3.2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมและการบูรณาการร่วมกับ
เครือข่ายในกิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรม 

- จั ดกิ จกรรมรณรงค์ สร้ า งจิ ตสํ านึ ก            
ด้านจริยธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
อาสา และการเสียสละ ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
- โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ   
(Bangkok Art Festival: BAF)        
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
หนังสือไทย : พาน้องท่องงานศิลป์ 
 

ผลผลิต 
- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึฯ 
ตัวช้ีวัดผลผลติ 
- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อป ี
ผลลัพธ์ 
-บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
-  บุคลากรในหนว่ยงานมสี่วนร่วมในกจิกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
ผลผลิต 
- จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งการมสี่วนรว่มและบรูณาการ           
ร่วมกับเครือข่าย  
ตัวช้ีวัดผลผลติ 
- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อป ี
ผลลัพธ์ 
- เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วมและบรูณาการร่วมกับ
สํานักงานฯ ในการจัดกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   
-  เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายมสี่วนรว่มและบรูณาการร่วมกับ
สํานักงานฯ ในการจัดกิจกรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙ - 
 

ยุทธศาสตร์ท ่ ๔    การรณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

มาตรการ/ 
แนวทางการปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช ้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 

2566 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และปลูกฝังในเรื่อง
การพัฒนาจริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา”แก่บุคลากร สศร. โดย ร่วมกับ
หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์พัฒนาช่องทาง
เผยแพร่เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมให้
เข้าถึงบุคลากรในทุกระดับ 

 -  จัดทําสื่อประชาสมัพันธ์เพื่อรณรงค์
และเผยแพร่ เรื่อง พอเพียง วินัย สุจรติ 
จิตอาสา  
- จัดหาช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้มีความต่อเนื่อง เช่น 
Line สศร./โปสเตอร/์บอรด์
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 

ผลผลิต 
- Line สศร./โปสเตอร/์บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- จํานวนเนื้อหาเพื่อประชาสมัพันธ์     
ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง /ปี 
-จํานวนช่องทางการเผยแพร่ ไม่นอ้ยกว่า 
๓ ช่องทาง  
 
ผลลัพธ์ 
- บุคลากรในสํานักงานฯ เกิดการปลูกฝัง
ในคุณธรรมจริยธรรม  “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา”  
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
- บุคลากรในสํานักงานฯ ร้อยละ80       
รับรู้และเข้าใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๒๐ - 
 

ยุทธศาสตร์ ท  ่๕    การติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการส่งเสริมจริยธรรม 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวช ้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 

2566 
 มีการติดตามและรายงานผล
ความสําเร็จในการส่งเสริมจริยธรรม 
 

- จัดประชุมและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
จริยธรรม 
 
 
 

ผลผลติ 
- จัดการประชุม 
- จัดทํารายงานเผยแพร่ในหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดผลผลติ 
- จัดประชุมและจดัทํารายงาน จาํนวน ๑ ครั้ง /ปี 
 
 
ผลลัพธ์ 
- สํานักงานฯ มีระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ 
- สศร.มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
- บุคลากรในสํานักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ           
จัดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80              
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 



- ๑๗ - 
 

 


