
O43 การดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 จุดด้อยหรือข้อบกพร่องของปีก่อนมาปรับปรุงกระบวนงาน
และจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ท่ีกําหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกล
ยุทธ์สําคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ารับการประเมินเพ่ือให้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ี
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพ่ิมระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ในปี พ.ศ. 
2564 ให้ได้ 50 คะแนน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับท่ี 
1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 1.1 กลุ่มประชาสัมพันธ์ดําเนินการจัดทําช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

และข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย และเผยแพร่ช่องทาง
ดังกล่าวให้ผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างท่ัวถึงกัน  

2. ด้านความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
 2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ช่องทาง

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มา
ติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างท่ัวถึงกัน 

2.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําช่องการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานและการให้บริการให้เกิดความโปร่งใส และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ผู้มา
ติดต่อรับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างท่ัวถึงกัน 

2.3 กลุ่มแผนงานดําเนินการติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน และแจ้งเวียนผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  

ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ และกํากับ ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดําเนินการ พร้อม
ท้ังปัญหา อุปสรรค ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และเดือนตุลาคม 2563 
เพ่ือจะได้นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือใช้ประกอบการรประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป  
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 ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมข้าราชการให้ยึดม่ัน 
แนวทางการบริหารงานของข้าราชการยุคใหม่ มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเป็นสําคัญ จึงได้
กําหนดนโยบายตามมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความ
พร้อมรับผิด / ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้าน
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงานและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซ่ือสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต ดําเนินการดังนี้  
1. มีนโยบายและเผยแพร่นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร ผ่านประกาศสํานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ ITA 
2. เผยแพร่ให้ความรู้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก่บุคลากร 
3. ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
4. ประกาศหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินภารกิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
5. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีและแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ พร้อมมีกิจกรรม

รองรับนโยบายดังกล่าว 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
ผลการดําเนินการตามแผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โดยดําเนินการ ดังนี้  
1. จัดทําคําประกาศเจตจํานงของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัยว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองผู้อํานวยการฯ และ ผอ.ศูนย์/สถาบัน รว่มลงนามรับทราบและ
ปฏิบัติตามประกาศ 

2. ผอ.สศร. รว่มลงนามในประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” 
3. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สศร. ลงนามในประกาศเจตจํานงจะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สศร. ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
5. ผอ.สศร.ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น   

โดยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมข้าราชการให้ยึดม่ันแนวทางการบริหารงานของข้าราชการยุคใหม่       
มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเป็นสําคัญ จึงได้กําหนดนโยบายตามมาตรการป้องกันการทุจริตของ
องค์การ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความพร้อมรับผิด / ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 

6. ผอ.สศร.ลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ สําหรับท่ีจะสร้าง
องค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมท้ังแจ้งให้กับบุคลากรของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัว
กัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สศร. www.ocac.go.th  

7. ดําเนินการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี โดยผอ.สศร.ลงนามเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 และ
แจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบพร้อมท้ังเผยแพร่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบการดําเนินงานและการบริการประชาชนให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมาตรฐานท่ีกําหนด ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานย่อย 

๒. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 
๓. รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการให้เหมาะสม

กับกฎ ระเบียบของหน่วยงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหารและข้าราชการ 
 6. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์สํานักงาน 
 7. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 8. มีการประกาศข้ันตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ผลการดําเนินการตามแผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยดําเนินการ ดังนี้  
 1. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 2. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในโดยได้รับความเห็นชอบจากผอ.สศร. 
 3. ประชาสัมพันธ์สปอร์ตกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. บนเว็บไซต์ สศร.และ
สื่อสังคมออนไลน์ 

4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการให้เหมาะสม
กับกฎ ระเบียบของหน่วยงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
 5. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการ วันท่ี 14 มีนาคม 2563 เวลา 
13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1   
 6. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานฯ 
 7. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 8. มีการประกาศข้ันตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริต ดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําคําสั่งการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งหน่วยงานภายในทราบ 
2. จัดทําช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการดําเนินการตามแผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 โดยดําเนินการ ดังนี้  
1. คําสั่งสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งหน่วยงานภายในทราบ
2. ช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

ช่องทางท่ี 1 การร้องเรียนมายังสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน 3 รูปแบบ 
1) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ต้ัง ณ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 2) ส่งเอกสารร้องเรียน
ทางไปรษณีย์ มายัง สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3) ส่งเอกสารร้องเรียนทางไปรษณีย์ มาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

ช่องทางท่ี 2 การร้องเรียนมายังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน 3 รูปแบบ 
1) ศูนย์ราชการสะดวก ต้ัง ณ อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 1  2) สายด่วนวฒันธรรม 1678  3) ส่งเอกสารร้องเรียน
ทางไปรษณีย์ มายัง สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนในการป้องกันการทุจริต ดําเนินการ คือ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพร้อมท้ังบทลงโทษ 

ผลการดําเนินการตามแผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 โดยดําเนินการ ดังนี้  
 1. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพร้อมท้ังบทลงโทษผ่าน
การประชุมกรมทุกเดือน 

2. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 

    
 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  

นําโดยผู้อํานวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหาร  
นําบุคลากรของหน่วยงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
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2. ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 
17 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ สําหรับท่ีจะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมท้ังแจ้งให้กับบุคลากรของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
www.ocac.go.th  
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3. มีการเผยแพร่ แลกเปล่ียนการเรียนรู้ และถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์การทราบผ่านการประชุม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 8/2562 

วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 8/2562 โดยมี
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์สํานักงานฯ www.ocac.go.th 
หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Line สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 

 

 
 

   
 

      
  



-7- 
 

4. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนํานโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ผ่านการจัดอบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลสู่ประชาชน  

วันศุกร์ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม "อบรมออกแบบ  
e - card ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลสู่ประชาชน" ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน โดยการ
อบรมในครั้งนี้เป็นการสอนวิธีการออกแบบ e - card  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ 
ส่งความสุขในเทศกาลต่างๆผ่าน e-card ได้ ท้ังนี้ยังสามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ท่ี facebook : RCAC 
BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 
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 5. ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ประจําปี พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 พร้อมท้ัง แจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงานฯ ทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์สํานักงานฯ www.ocac.go.th หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook / Line สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 
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 6. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance : OG) ประกอบด้วยนโยบายหลัก 
๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

   
 
 7. นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นนโยบายหลักในการดําเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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 8. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประจําสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

        
 9. นโยบายด้านสมรรถนะหลักของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญ

ในด้านการดําเนินงานในการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขา

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และนํางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ ท้ังประเภทงาน
วิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ 

10. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. มาตรการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3. มาตรการและกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 5. มาตรการป้องกันการรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

11. ข้อกําหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
กําหนดตําแหน่งของสํานักงาน ก.พ.   

    11.1 องค์ประกอบสําคัญท่ีทําให้บุคลากรเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

    11.2 การจัดทําโครงสร้างระดับกลุ่มและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
    11.3 การมีนโยบายท่ีชัดเจนและมอบหมายงานท่ีชัดเจนและเป็นไปตามพันธกิจ 
    11.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระดมความคิด การประชุมร่วมกัน การรับ

ฟังความคิดเห็น 
    11.5 การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
12. ข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานท่ีเป็นเรื่องเฉพาะของส่วนราชการ คือ  
    12.1 มีแผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม และการจลาจล  



    12.2 มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เป็นประจําทุกปี และต่อเนื่อง 
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13. คําประกาศเจตจํานงของสาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

   
 

14. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" โครงการจุด
กระแสสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงใน
แนวทา งประชารั ฐ  ของ  สํ านั ก งาน  ป .ป .ช .  บน เว็ บ ไซ ต์ สํ านั ก งาน ศิ ลปวั ฒนธรรมร่ วมส มั ย
http://ocac.go.th/category/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82

%E0%B8%AD/  

 

และผ่านทาง Face book 
https://www.facebook.com/1953667534871223/videos/481821439019077/ 
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ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถทํางาน
เป็นทีมท่ีได้ท้ังงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยดําเนินโครงการเพ่ิมพูน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจําปี พ.ศ. 2563 เป็นโครงการต่อเนื่องมีเนื้อหาเก่ียวกับประเทศ
ไทย 4.0 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุข ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านความม่ันคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
ทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศ อีกท้ังข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ให้ได้รับการต่อยอด สร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งมอบ “คุณค่า” สู่สังคมไทยและสังคมโลก 
โดยการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยแบบรอบด้านท้ังในด้านการเก็บรวบรวม การพัฒนาข้อมูล การพัฒนาองค์กรและ
กลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม การพัฒนา การสร้างสรรค์งาน ซ่ึงเป็นต้นน้ําสําคัญ
ของกระแสหลักในการพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ โดยการนํานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
(นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) ท่ีมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการท่ีมี
มูลค่าสูง 5F คือ Food/Film/Fashion/Festival/Fighting และการส่งเสริม สนับสนุนให้มีเมืองศิลปะ  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป  

นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “Thailand 4.0” กําหนดให้ทุกส่วนราชการ
กําหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมท้ัง บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) พันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ



ทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการปรับบทบาทภารกิจป้องกันการทุจริต ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐ 
ภาคเอกชน มีหน้าท่ีป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ปรับทิศทางงานป้องกันการทุจริตให้เป็นการทํางาน
แบบบูรณาการและประสานงานทํางานร่วมกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน ปลูกฝังให้เป็น “คนเก่ง - คนดี”  
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดโครงการสัมมนากรม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์การสู่การเรียนรู้ พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก้าวสู่องค์การ 4.0 โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ    
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1. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าท่ีของรัฐยุคใหม่ 

หลักการและเหตุผล  
“...คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนํามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษา

ความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการท่ีสอง คือ การรู้จัก
ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้น และ
อดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ประการท่ีสี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว
ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ 
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข 
ความร่มเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไปได้ ดังประสงค์...”  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง “ข้าราชการมีสิ่งสําคัญท่ีควร
ยึดม่ันอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์
ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นท้ังรากฐานและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”  

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2562 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร นํามาซ่ึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 
เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมี
วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความ
ม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการวางรากฐาน การพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวท่ีรวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ และเป็น
พลังของแผ่นดินท่ีจะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศนโยบายคุณธรรมกํากับองค์กรท่ีดีภายใต้หลัก
คุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติหรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ
หรือโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีกําหนด โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กําหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยุคใหม่  

ในวันศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2563 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าท่ีของรัฐยุคใหม่โดยมีธรรมะ เรื่อง แค่พลิก



ความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดบุญรอดธรรมาราม และ บรรยาย
พิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดย นายจํารัส ศักด์ิจิรพาพงษ์ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้อง แถลงข่าวชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยนําหลักจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ความ
เข้าใจ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ซ่ึงประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
จ้างเหมาบริการ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงวัฒนธรรม สามารถนําความรู้และหลักธรรมท่ีได้มาปรับใช้พัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชอบธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 
ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้ม่ันคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมต่อไป  
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วัตถุประสงค์  

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ี
มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน  

3. ส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุกระดับ โดยสามารถนําไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  

4. ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย จริยธรรม
และจรรยาของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 72 คน  
รายละเอียดกิจกรรม  

1. ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้แทน กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยุคใหม่  

2. บรรยายธรรมบริหารจิตเจริญปัญญา / ละลายพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองสู่วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี
ตามแนวทางของธรรมะอารมณ์ดี โดยพระธรรมวิทยากร โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม 6 ประโยค  
วัดบุญรอดธรรมาราม  

3. บรรยายให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดยประธานกรรมการจริยธรรมประจํา
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ระยะเวลาดําเนินการ  

ในวันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจําสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 72 คน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรม
และหลักธรรมทางศาสนา  
ผลลัพธ์  



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 72 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง มุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็นคนยุคใหม่ท่ีมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจในการครองตนครองชีวิต นํามาซ่ึงประโยชน์ของประเทศชาติ  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถนําหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นท่ีศรัทธา เชื่อถือ
ไว้วางใจ ยกย่อง ชื่นชมของสังคม เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถนําหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีความสุข โดยมีสติรู้เท่าทันตามกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ นําความรู้ความเข้าใจในด้านหลักจริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา 
ไปเผยแพร่สู่เครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  
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ภาพพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐยุคใหม่ 
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2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือให้บุคลากรท้ังในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจากเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการพิจารณา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้คําปรึกษา การพัฒนางานเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรู้ท้ังท่ีเป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมท้ังนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 กําหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนําความรู้มาใช้
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและ
แบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ยิ่งข้ึน พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าว สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการนํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ



เป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาเป็นประจําทุกๆ ปี โดยการจัดการความรู้เป็นกลไกท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีทําให้องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนและสะสมอยู่ในองค์กรเพ่ือ
แพร่กระจายความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการ
พัฒนาการของปฏิสัมพันธ์แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ข้ึนในองค์กร 
การจัดการความรู้จึงหัวใจสําคัญในการนําองค์กรไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้และในท้ายท่ีสุดสามารถพัฒนาองค์กร
เป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
จัดการความรู้ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีการถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ในองค์กร และมีการแบ่งปันความรู้
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภารกิจหน้าท่ีในการจัดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่ กิจการงานสร้างสรรค์เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ซ่ึงประกอบไปด้วย ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย แม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งาน
สร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งาน
แพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด แต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังไม่เป็นระบบ  
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บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเก่ียวลิขสิทธิ์และกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ 
ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
อันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ เพราะบุคลากรเป็นกลไกสําคัญ ท่ีจะผลักดันให้หน่วยงาน
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือจัดให้งานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 ปัจจุบันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดประเด็นปัญหาความท้าทายในการท่ีเจ้าของสิทธิอาจจะ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์เก่ียวกับการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ กฎหมายคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ถูกแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือให้ความคุ้มครองกับงาน
ด้านปัญญาท่ีทําข้ึนใหม่ ประกอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทอย่างมากในการสร้างความร่วมมือ 
จูงใจให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และมีการกํากับดําเนินการพัฒนาศักยภาพขององค์กรทางเศรษฐกิจ และ
เป็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนการพิจารณา และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษากับเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันจะช่วยให้การ
พัฒนางานศิลปะร่วมสมัยท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์  



  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดําเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามกรอบ
ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงาน 
  4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้เก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไปถ่ายทอดให้แก่
เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานให้กับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในด้านการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างคุ้มค่า 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม  จํานวน 70 คน 
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3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" โครงการ

จุดกระแสสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงใน
แนวทา งประชารั ฐ  ของ  สํ านั ก งาน  ป .ป .ช .  บน เว็ บ ไซ ต์ สํ านั ก งาน ศิ ลปวั ฒนธรรมร่ วมส มั ย
http://ocac.go.th/category/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82

%E0%B8%AD/  

 

และผ่านทาง Face book 
https://www.facebook.com/1953667534871223/videos/481821439019077/ 
 

  
 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2563 ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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5. จัดทําแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
กําหนดคุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาท่ีอยากแก้”และ“ความดีท่ีอยากทํา” ท่ีสอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร 

หรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร และแผน เช่น   

    5.1 การนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ (ใช้สองหน้า)  
    5.2 การดําเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยของสํานักงานฯ  
    5.3 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับข้าราชการ เม่ือวันศุกร์ท่ี 14 

มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
    5.4 เจ้าหน้าท่ีช่วยกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันออกแบบกิจกรรมตามคุณธรรม

เป้าหมายท้ัง 4 ประการ ท่ีได้กําหนดข้ึนอันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานตามประเด็น

คุณธรรมเป้าหมาย ขององค์กร และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดให้มีบุคลากร/
ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
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7. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมของคุณธรรมเป้าหมาย 

ท่ีได้กําหนดข้ึน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
    (1) ด้านพอเพียง  

- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์เก่ียวกับการใช้กระดาษ โดยระบุถึง 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประหยัดกระดาษ และมีคําเชิญชวนท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการประหยัดกระดาษ แก่บุคคลในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือป้ายสต๊ิกเกอร์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการประหยัด
พลังงาน รณรงค์ให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม 
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- จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือให้

บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
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(2) ด้านวินัย  
- จัดทํา และรณรงค์ตามกฎข้อระเบียบเรื่องเวลา แก่บุคคลในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

- จัดทํากิจกรรมโครงการ 5 ส. ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกไตรมาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทํารูปภาพท่ีสื่อถึงมารยาท โดยนําไปติดในพ้ืนท่ีต่างๆของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในองค์กรได้ตระหนักเห็นความสําคัญจนนําไปปฏิบัติกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
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- รณรงค์เรื่องการแต่งกายท่ีเหมาะสม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) ด้านสุจริต  

- แจ้งเวียน และให้ความรู้เรื่อง การรณรงค์เรื่องประโยชน์ส่วนตนท่ีส่งผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม 
- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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 (4) ด้านจิตอาสา   
- วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ร่วมกับหอศิลป์ถ่ินนาวี จัดกิจกรรม “OCAC เราทําความดีด้วยหัวใจ”ครั้งท่ี ๒ โดยน้อมนําพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้คนไทย มีความรัก ความสามัคคี และ
ความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน ซ่ึงได้รับเกียรติจากพลเรือเอก 
ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด เยาวชน และ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจํานวนมาก โดยกิจกรรมนี้เป็นการนําถุงผ้าดิบมาสร้างสรรค์ลวดลายพร้อมข้อความให้กําลังใจ เพ่ือมอบ
ให้กับโรงพยาบาลสําหรับให้ผู้ป่วยและประชาชนนําถุงผ้ามาใส่ยา เม่ือเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาล รวมท้ัง
กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้ถุงพลาสติกและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี 
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- วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. น พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธาน
ชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ เข้าพบ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือมอบ
ถุงผ้าจากการจัดกิจกรรม "OCAC เราทําความดีด้วยหัวใจ" ครั้งท่ี 2 ณ หอศิลป์ถ่ินนาวี จังหวัดชลบุรี โดย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับหอศิลป์ถ่ินนาวี เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ท่ีผ่านมา เพ่ือน้อมนํา
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ โดยปลูกจิตสํานึกให้คนไทย มีความ
รัก ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน กิจกรรมนี้เป็น
การนําถุงผ้าดิบมาสร้างสรรค์ลวดลายพร้อมข้อความให้กําลังใจ เพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาลสําหรับให้ผู้ป่วยและ
ประชาชนนําถุงผ้ามาใส่ยา เม่ือเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาล รวมท้ังกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการลด
ใช้ถุงพลาสติกและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรม
วิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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- เม่ือวันจันทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563  ช่วงเวลา 09.00 น.-12.00น. ศูนย์หอศิลป์   
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทําความสะอาด  Big Cleaning และได้พ่นยาฆ่าเชื้อ  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน (RCAC)  ถนนราชดําเนิน เพ่ือรณรงค์ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ตามมาตรการป้องกันเชื้อดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม 
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- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยย้ายอาคารสํานักงานจากเดิม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราช

ชนนี เขตบางพลัด มาประจําการแห่งใหม่ ณ อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง โดย
ดําเนินการสํารวจอุปกรณ์สํานักงานฯ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ทํางาน 
เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร ตู้เย็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ่งของต่างๆ ท่ีไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีสามารถใช้งานได้ 
หรือสามารถนําไปซ่อมแซมเพ่ิมเติม บุคลากรขององค์กรมีแนวคิดท่ีจะแบ่งปันสิ่งของดังกล่าวให้ผู้อ่ืนได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป จึงจัดกิจกรรม “จิตอาสา” เพ่ือส่งของให้วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง
สิ่งของนั้น ๆ ให้แก่มูลนิธิเด็กเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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- จัดกิจกรรมช่วยเหลือโดยการสร้างโครงการจิตอาสาแก่บุคลากร ผ่านการรับบริจาคสิ่งของ

ภายในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนําสิ่งของดังกล่าวไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน เช่น เม่ือวันพุธท่ี 18 
มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายผู้แทนนําปฏิทินเก่าต้ัง
โต๊ะท่ีบุคลากรของสํานักงานนํามาบริจาค ส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เพ่ือนําไปจัดทําเป็นบัตรคําอักษรเบรลล์  สําหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับบ้านเด็กตาบอด
พิการซํ้าซ้อนพญาไท  ซ่ึงเป็นการสร้างจิตสํานึกให้คนในองค์กรตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีได้ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะปลูกจิตสํานึก
จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน โดยสร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
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  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2563 “เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน  
 

    

- จัดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์ ฯลฯ 
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- วันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30 น. ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและ

พนักงานสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

    
 
 

- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมผ่านคุณธรรมเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ในการประชุมประจําเดือนของ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

- การจัดระบบติดตามผ่านสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ํา การใช้กระดาษของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

- การจัดระบบติดตามเรื่องการตรงต่อเวลาผ่านสถิติการเซ็นชื่อเข้าทํางานของเจ้าหน้าท่ีใน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

   
 

- ข้าราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจําปี พ.ศ. 2562  จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอาภาภัทร  จําปาทอง  นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สังกัดศูนย์เครือข่าย
สัมพันธ์และแหล่งทุน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันพุธท่ี 1 เมษายน 2563   

 
- ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือส่งเข้ารับรางวัลองค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศการเงินการคลัง “มิติความรับผิดชอบทางละเมิด” จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
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ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความโปร่งใส 

ในการดําเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมข้าราชการให้ยึดม่ัน
แนวทางการบริหารงานของข้าราชการยุคใหม่ มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเป็นสําคัญ จึงได้
กําหนดนโยบายตามมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความ
พร้อมรับผิด / ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้าน
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงานและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 

  
 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

นําโดยผู้อํานวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหาร นําบุคลากรของหน่วยงาน 

ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

  



-35- 
 

- ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ตาม ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ สําหรับท่ีจะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมท้ังแจ้งให้กับบุคลากรของ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย www.ocac.go.th  
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- การประชุมสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 8/2562 
วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 8/2562 โดยมี
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์สํานักงานฯ www.ocac.go.th 
หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Line สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 
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- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดอบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล 
สู่ประชาชน 

วันศุกร์ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม "อบรมออกแบบ  
e - card ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลสู่ประชาชน" ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน โดยการ
อบรมในครั้งนี้เป็นการสอนวิธีการออกแบบ e - card  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ 
ส่งความสุขในเทศกาลต่างๆ ผ่าน e-card ได้ ท้ังนี้ยังสามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ท่ี facebook : RCAC 
BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 
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 - ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ประจําปี พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 พร้อมท้ัง แจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงานฯ ทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์สํานักงานฯ www.ocac.go.th หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook / Line สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 
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 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคขวดพลาสติก (PET) เพ่ือนําไปบริจาค
ทําผ้าจีวรพระสงฆ์ ท่ีวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงท่ีวัดจากแดงนั้นจะมี
กระบวนการในการแปรรูปของขวดพลาสติกใสมาถักทอเป็นผืนผ้า แล้วนํามาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรให้พระสงฆ์ 
นุ่งห่ม นอกจากนี้ยังได้นํามาแปรรูปทําเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย ซ่ึงในกิจกรรมนี้เป็นการร่วม
รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ถึงประโยชน์ของขยะรีไซเคิล ซ่ึงสามารถนํามาแปรรูปได้หลากหลาย
รูปแบบไม่ใช่เพียงเป็นขวดภาชนะที่นํามาใส่เครื่องดื่มเมื่อดื่มหมดแล้วก็ทิ้งไป จนก่อให้เกิดขยะมลพิษ       
สะสมมากมายอยู่ในชีวิตประจําวัน  

กล่องรับบริจาคขวดน้ําพลาสติก (PET) ก่อนรวบรวมนําไปบริจาคให้กับวัดจากแดง  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ข้ันตอนการคัดแยก ฝา ฉลากออกจากขวดพลาสติกก่อนนําไปบริจาค เพ่ือให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิล     
ขวดพลาสติกมาเป็นผ้าจีวรพระสงฆ์ และเส้ือผ้าในรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาพกิจกรรมการนําขวดพลาสติกใส ไปบริจาคท่ีวัดจากแดง  อําเภอพระประแดง  จังหวัด

สมุทรปราการ โดยนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม และนางสาวณัฐชากานต์ เตสุขะนันท์ นักวิชาการ
วัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกันนําขวดพลาสติกท่ีได้รวบรวมจากกล่องรับบริจาค นํามาบริจาคท่ีวัดจากแดง 
เพ่ือนําไปแปรรูปเป็นผ้าจีวรให้กับพระสงฆ์ และสามารถนําไปแปรรูปทําเสื้อผ้าแฟชั่นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
นําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย 
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- วันศุกร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ฉัตรมงคล ประจําปี 2563 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 
อธิบดีกรมการศาสนา ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์  ชั้น ๑  กระทรวงวัฒนธรรม 
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ท้ังนี้ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานภายในหน่วยงาน 
โดยจัดทําแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
มีการจัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยผลลัพธ์ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย ดังตารางนี้ 

 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

เดือน 
จํานวน
เรื่อง 

ประเภทเรื่อง 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ การจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
การ

ให้บริการ 
การ

ปฏิบัติงาน 
ตุลาคม 
2562 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

พฤศจิกายน 
2562 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

ธันวาคม 
2562 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

มกราคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

มีนาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

เมษายน 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

พฤษภาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

มิถุนายน 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

กรกฎาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

สิงหาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

กันยายน 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 
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 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการป้องกันการทุจริต โดยดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ดังนี้  
 1. ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร      
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม ควบคู่
กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ สําหรับท่ีจะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมท้ังแจ้งให้กับบุคลากรของสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สศร. www.ocac.go.th 
 2. มีการถ่ายทอดคําประกาศเจตจํานงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (แบบ 1) และบุคลากรของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (แบบ 2) 

 
ตัวอย่างแบบแสดงการับรู้คําประกาศเจตจํานงสุจริตและนโยบายคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของผู้บริหาร (แบบ 1) 

     
 

ตัวอย่างแบบแสดงการับรู้คําประกาศเจตจํานงสุจริตและนโยบายคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (แบบ 2) 
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 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการให้หรือรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันการทุจริตและการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระทําผิดบุคลากรสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และมีการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปี พ.ศ. 2563 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

หน่วยงาน (ระดับกรม) ช่ือกระบวนงาน ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 

๑. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 

เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต (โอกาสเกิด) มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

จัดทําแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ 

ท่ีกําหนดใน TOR  

 ข้าราชการประจําหรือบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี ภารกิจ หรือกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการให้หรือรับสินบน
และผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า 
กระบวนการทํางานและงานบริการท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การตรวจรับพัสดุ 

เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลา 

จัดทําแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ 
ท่ีกําหนดใน TOR เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  



เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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จัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
/ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดทําแบบรายงาน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับรางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด  อยู่ในระดับ ดี ผลคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.86  รางวัลดังกล่าวจัดโดยกรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเจตจํานงเพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับหน่วยงานท่ีมีการ
บริหารจัดการภายในด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ 
 

    
 


