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การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2563 จุดด้อยหรือข้อบกพร่องของปีก่อนมาปรับปรุงกระบวนงาน
และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ท่ีกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น 
กลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ารับการประเมินเพ่ือให้รับทราบผล 
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพ่ิมระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ในปี พ.ศ. 2564 ให้ได้ 50 คะแนน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง
วัฒนธรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 กลุ่มแผนงานดำเนินการติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน และแจ้งเวียนผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
รับทราบ และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ และกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินการ พร้อม
ท้ังปัญหา อุปสรรค ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และเดือนตุลาคม 2563 



เพ่ือจะได้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป  

 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมข้าราชการให้ยึดม่ัน 
แนวทางการบริหารงานของข้าราชการยุคใหม่ มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้
กำหนดนโยบายตามมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การ ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความ
พร้อมรับผิด / ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้าน
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โดยดำเนินการ ดังนี้  
1. จัดทำคำประกาศเจตจำนงของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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 3 กุมภาพันธ์ 2564 และ
แจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบพร้อมท้ังเผยแพร่ 



        
 
และแจ้งให้กับบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน ตัวอย่างเช่น 

สำนักงานเลขานุการกรม เป็นต้น 
 

        
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบการดำเนินงานและการบรกิารประชาชนให้เป็นไปตามหลัก 
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. 2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยดำเนินการ ดังนี้  
 1. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 2. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในโดยได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สศร. 
 3. ประชาสัมพันธ์สปอร์ตกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. บนเว็บไซต์ สศร.และ
สื่อสังคมออนไลน์ 

4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการให้เหมาะสม
กับกฎ ระเบียบของหน่วยงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
 5. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานฯ 
 6. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 7. มีการประกาศข้ันตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2564  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 
 

 
  



 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนในการป้องกันการทุจริต ดำเนินการ คือ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพร้อมท้ังบทลงโทษ 

 
ผลการดำเนินการตามแผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 โดยดำเนินการ ดังนี้  
 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 
17 ตุลาคม 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ สำหรับท่ีจะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมท้ังแจ้งให้กับบุคลากรของสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
www.ocac.go.th  
 

 

 

  



 
2. มีการเผยแพร่ แลกเปล่ียนการเรียนรู้ และถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์การทราบผ่านเว็บไซต์

สำนักงานฯ www.ocac.go.th หรือส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Line สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ประจำปี พ.ศ. 2564.  พร้อมท้ัง แจ้งเวียนให้บุคลากรของสำนักงานฯ ทราบและถือ
ปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์สำนักงานฯ www.ocac.go.th หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook / Line สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 

 

 
 

 

      
 

  



 
 6. นโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance : OG) ประกอบด้วยนโยบายหลัก 
๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน (เปลี่ยนประกาศ) 
 

              
 
 7. นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นนโยบายหลักในการดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 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 



13. คำประกาศเจตจำนงของสำนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

   
 

14. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" โครงการจุด
กระแสสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงใน
แน วท างป ระช ารั ฐ  ขอ ง ส ำนั ก งาน  ป .ป .ช . บ น เว็ บ ไซ ต์ ส ำนั ก งาน ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม ร่ วม ส 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/ 
 

  

  



สรุปผลการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถทำงาน
เป็นทีมท่ีได้ท้ังงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยดำเนินโครงการเพ่ิมพูน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2564 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 สนับสนุนให้ มี เมืองศิลปะ  
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”  

1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย“ปัญหาท่ีอยากแก้”และ“ความดีท่ีอยากทำ” ท่ีสอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร 

หรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร และแผน เช่น   
    1.1 การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (ใช้สองหน้า)  
    1.2 การดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยของสำนักงานฯ  



    1.3 เจ้าหน้าท่ีช่วยกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันออกแบบกิจกรรมตามคุณธรรม
เป้าหมายท้ัง 4 ประการ ท่ีได้กำหนดข้ึนอันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามประเด็น

คุณธรรมเป้าหมาย ขององค์กร และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดให้มีบุคลากร/
ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการวางแผนดำเนินกิจกรรมของคุณธรรมเป้าหมาย 

ท่ีได้กำหนดข้ึน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
    (1) ด้านพอเพียง  

- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์เก่ียวกับการใช้กระดาษ โดยระบุถึง 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการประหยัดกระดาษ และมีคำเชิญชวนท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการประหยัดกระดาษ แก่บุคคลในองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือป้ายสต๊ิกเกอร์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการประหยัด

พลังงาน รณรงค์ให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือให้
บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
 

   

 

 



     

 

 
 (2) ด้านวินัย  

- จัดทำ และรณรงค์ตามกฎข้อระเบียบเรื่องเวลา แก่บุคคลในองค์กร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

- จัดทำกิจกรรมโครงการ 5 ส. ในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ทุกไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- จัดทำรูปภาพท่ีสื่อถึงมารยาท โดยนำไปติดในพ้ืนท่ีต่างๆของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในองค์กรได้ตระหนักเห็นความสำคัญจนนำไปปฏิบัติกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรท่ีดี 
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- รณรงค์เรื่องการแต่งกายท่ีเหมาะสม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) ด้านสุจริต  

- แจ้งเวียน และให้ความรู้เรื่อง การรณรงค์เรื่องประโยชน์ส่วนตนท่ีส่งผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม 
- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

        
 

 
 



 
 (4) ด้านจิตอาสา   
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือโดยการสร้างโครงการจิตอาสาแก่บุคลากร ผ่านการรับบริจาคสิ่งของ

ภายในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนำสิ่งของดังกล่าวไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน เช่น มอบหมายผู้แทน
นำปฏิทินเก่าต้ังโต๊ะท่ีบุคลากรของสำนักงานนำมาบริจาค ส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์  สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับบ้าน
เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนพญาไท  ซ่ึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กรตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม ตาม
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีได้ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะปลูก
จิตสำนึกจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน โดยสร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

 

 

 

 
 
 



- วันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30 น. ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและ
พนักงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 

 
 

- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมผ่านคุณธรรมเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ในการประชุมประจำเดือนของ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

- การจัดระบบติดตามผ่านสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้กระดาษของสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

- การจัดระบบติดตามเรื่องการตรงต่อเวลาผ่านสถิติการเซ็นชื่อเข้าทำงานของเจ้าหน้าท่ีใน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

- ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับรางวัล บุคคลคุณธรรม 4 ด้าน ...   
 

         
 
 

         



วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือยกย่องเชิดชู 
เป็นบุคคลคุณธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2574 ครั้งท่ี 1/2564 โดยมี 
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมี  
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้า 
ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท้ังนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
โดยจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
มีการจัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยผลลัพธ์ คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย ดังตารางนี้ 

 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

เดือน 
จำนวน
เรื่อง 

ประเภทเรื่อง 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ การจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
การ

ให้บริการ 
การ

ปฏิบัติงาน 
ตุลาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

พฤศจิกายน 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

ธันวาคม 
2563 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

มกราคม 
2564 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

กุมภาพันธ์ 
2564 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

มีนาคม 
2564 

- - - - - กลุ่มบริหารงาน
บุคคล (งานนิติการ) 

 
  



 
 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) 

 

     
 
  



 
 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการให้หรือรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และมีการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2564 

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 ความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  

จัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
/ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแบบรายงาน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 



   
 
หนังสือราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือรายงานผลการดำเนินการจัดทำแบบรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ นำเสนอปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หน่วยงานระดับกรม  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง การตรวจรับพัสดุ 

เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลา 
เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
 

จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ 
ท่ีกำหนดใน TOR เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


