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การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาท พันธกิจขององค์การ เพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่มีแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ 
คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การ โดยมีการประชุมพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในองค์การและมี
การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การได้รับรู้ผ่านการประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำเดือน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การ เพ่ือให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุม
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การทุกปี โดยมีการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและหน่วยงาน  ผลผลิต/โครงการ งบประมาณประจำปีด้วย 

3. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการนำวิสัยทัศน์ของของการไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมี
การกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง และแปลงวิสัยทัศน์สู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปสู่แผนงาน 
โครงการที่สามารถปฏิบัติและเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ขององค์การสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th  เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจและใช้เป็นกลไกในการกำกับ
และติดตามการบริหารงานขององค์การผ่านแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อย่างต่อเนื่อง 
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5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการประชุมผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 256 5 และจัดทำคำขอ
งบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสำนักงบประมาณภายในกำหนดเวลา 

 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผดิชอบ 

ผู้บริหาร 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/นำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 1 ครั้ง/ปี คณะทำงาน 
2. ส่งแผนกลยุทธ์ ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งให้ทุกสถาบัน/สำนัก/กอง/

ศูนย์และกลุ่มงานถือปฏิบัติ 
1 ครั้ง/ปี สลก.(กผง) 

3. เสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหาร 3 เดือน/ครั้ง สลก.(กผง) 

เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด 

1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/สำนัก และ/หรือระดับ
บุคคล และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้ง/ปี สลก.(กผง)/กพร. 

2. ดำเนินการติดตามตามกำหนดระยะเวลา รอบ 6 และรอบ 
12 เดือน 

กพร. 

เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ 

1. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฯ ในเว็บไซด์ของ สศร. ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ/IT 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ลงในเว็บไซด์ของ สศร. 
ตลอดปี กลุ่มแผนงานฯ/IT 

3. การสื่อสารทิศทางของ สศร. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) ผ่าน
รูปแบบการประชุมกรม หนังสือเวียน และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

ตลอดปี สลก. 

4. การตรวจสอบความเข้าใจเรื่องทิศทาง (แบบสอบถาม/การประชุม) 1 ครั้ง/ปี สลก./กพร. 

6. . สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการการสื่อสารทิศทางของ สศร. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ฯลฯ) ผ่านรูปแบบ
การประชุมกรม และบุคลากรในสังกัดรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเนื้อหา
สาระสำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและบุคลากรทราบโดยพร้อมเพรียงกัน  

2. นำการเปลี่ยนแปลงโดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานในองค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็น
ได้อย่างชัดเจน มีการสร้างระบบการทำงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพทำให้องค์การมีการดำเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือมีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

 
1. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบการขอใช้

พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
(www.rcac84.com) โดยมีการจัดทำคู่มือการขอใช้พื้นที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(www.ocac.go.th) รวมทั้ง มีการดำเนินการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพ่ือบริการ
ประชาชน” จำนวน 1 ระบบ โดยการพัฒนาระบบที่ดี มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
  

http://www.rcac84.com/
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มีการพัฒนาและนำใช้ระบบสารสนเทศการเข้าชมงานศิลปะรว่มสมัยผา่นระบบการจัดนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Tour 360  
 

 



-๔- 
มีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรม และปฏิทินที่น่าสนใจด้านศิลปะร่วมสมัย  
 

 
 

มีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) ให้ผู้สนใจ สามารถ Download หนังสือไว้อ่าน 

 
 

 



-๕- 
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ้ค ไลน์ 
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งมีการพัฒนา Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ IOS และระบบ Android 
บนโทรศัพท์มือถือ  
 

   
 

 

   

 

2. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและการให้บริการ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และผู้รับบริการของสำนักงานฯ ทาง www.ocac.go.th รวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และติดตามประเมินผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน ลดการซ้ำซ้อน 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการทำงาน โดยการนำระบบ
บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาใช้ร่วมกับการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
สำนักงานฯ ดังนี้ 

    2.1 มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการจัดการ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการบริหารและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

    2.2 มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือ
ความมั่นคงของชาติ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำไปสู่ระบบราชการ ของสำนักงานฯ ทาง 
www.ocac.go.th และ www.rcac84.com 

    2.3 มีการนำระบบดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ระบบบริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  การจัดทำกรุ๊ปไลน์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการบริหารจัดการงาน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น  ด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน เช่น ระบบการขอใช้พ้ืนที่หอศิลป์ราชดำเนินผ่านระบบออนไลน์ 
ระบบ Application หอศิลป์ร่วมสมัยเพ่ือบริการประชาชน  ระบบนิทรรศการแบบเสมือนจริง (Virtual Web)  ระบบสืบค้นผ่าน

http://www.ocac.go.th/
http://www.rcac84.com/


ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th และ www.rcac84.com การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่าน Facebook 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  Line Official Account ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

 

 
    2.4 มีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญมาเป็นอย่างมาก ในยุคที่โลกไร้พรมแดน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการทางศิลปวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำระบบสำรองของสารสนเทศที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมีการจัดทำระบบการบริการจัดเก็บและสำรองข้อมูลของ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Cloud) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานฯ 
และของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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    2.5 มีการดำเนินงานจัดทำและพัฒนา ระบบการเงินการคลัง (GFMIS) ระบบฐานข้อมูลบุคลกรใน

หน่วยงาน (DPIS) ระบบการขอใช้พ้ืนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินผ่านระบบออนไลน์ ระบบนิทรรศการเสมือนจริง 
(Virtual Tour) ระบบริหารการจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงวัฒนธรรม ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE) 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
เชื้อเพลิง/กระดาษ และข้อมูลด้านการประหยัดงบประมาณ รวมทั้ง มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 2 งาน 
คือ 1) คู่มือการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และ 2) คู่มือการขอรับจัดสรรเงินกองทุน มีแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ตาม มีการประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบ การมีระบบ
ขั้นตอนการทำงาน เช่น ขั้นตอนการให้บริการตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

    2.6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการพัฒนา Application e-Service  สำหรับการขอใช้หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำเนินเพ่ือบริการประชาชน” โดยจัดทำระบบลงทะเบียนใช้งานสำหรับการขอใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
และระบบการจองพ้ืนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
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3.  การพัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงและเป็นที่ยอมรับ ทำให้เกิดแรงจูงใจ 
 ในการทำงานของบุคลากร 

1. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เช่น มีการมอบอำนาจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลกรในหน่วยงาน (DPIS) เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด การทำงาน การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  

2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งคณะทำงาน
ระบบสารสนเทศของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือกำหนดแนวทาง แผนงาน โครงการในการพัฒนาระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข มีความ
ปลอดภัย เช่น การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ การจัดสรรพื้นที่หรือห้องทำงานให้แก่บุคลากรที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรใช้ห้องออกกำลังกาย การจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์และประมวลผลพร้อม
จัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

3. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ โดยนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน การประเมินสมรรถนะการทำงานของบุคลากร และการประเมินก่อนและหลังการอบรม 

4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้ 
เชี่ยวชาญ และถูกต้องตามมาตรฐาน โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การสอนงาน การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง และ
เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดริเริ่มและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน การ
ทุ่มเท และผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร นำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรมาใช้ในการสร้างให้เกิด
แรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี เช่น บุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า ๑๐ ปี ปัจจัย
ที่สำคัญต่อความผูกพันองค์การ คือ การมีทีมงานที่ดี สำหรับบุคลากรที่มีอายุงานเกิน ๑๐ ปี ปัจจัยที่สำคัญ คือ ความ
มั่นคงในอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งสร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก  
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4. การพัฒนาองค์กรให้มีรูปแบบการทำงานเปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และมุ่งเน้นระบบคุณธรรมและการสร้าง

ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 

 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
คือเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ  
 “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมิน  
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตรา
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ ให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้” 
 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อสถานการณ์ โดยเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความกล้าตัดสินใจโดยใช้ความรู้ความสามารถ และหลักการ
บริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ โดยปฏิบัติงานมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยใช้งบประมาณ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมข้าราชการให้ยึดมั่นแนวทางการ
บริหารงานของข้าราชการยุคใหม่ มุ่งประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส / ด้านความพร้อมรับผิด / ด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน/ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ /และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

 

              
 
รูปภาพแสดง การประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี   
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ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลงนามในประกาศ No gift policy เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมอันพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ สำหรับที่
จะสร้างองค์การแห่งความใสสะอาด พร้อมทั้งแจ้งให้กับบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทราบและถือ
ปฏิบัติทั่วกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th  
 

 
 
 

 

 
รูปภาพแสดง การประกาศ No gift policy  ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  

http://www.ocac.go.th/
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5. การพัฒนาบุคลากรภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG) 
 ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  (Organization 
Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและ
ศรัทธาจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป รวมไปถึงได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดย
บุคลากรทุกระดับของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การ
ที่ดีของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
  1) นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายหลัก 
 บริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 แนวทางปฏิบัติ 
 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 - พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 
 ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุคลากรตามหลักความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และชัดเจน 
 แนวทางปฏิบัติ 

- การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน 
 
 นโยบายด้านองค์กร  

 

โครงการ / มาตรการ ลักษณะของโครงการ / มาตรการ 
๑. วิเคราะห์ ประเมินองค์การและ
ดำเนินการปรับปรุงองค์การตาม
แผนพัฒนาองค์การในแต่ละหมวด 
เพ่ื อ ให้ ได้ ม าตรฐานตาม เกณ ฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

เพ่ือดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาเพ่ือให้การดำเนินการ
เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางที่กำหนด รวมถึง ติดตาม
เร่งรัดให้การดำเนินงานตามแผนบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

๒. จัดทำและดำเนินการตามแผน
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในของสำนักงานฯ 

เพ่ือดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล   
ภาคราชการประจำปีงบประมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือ
การสอบทานทีก่ระทรวงการคลังกำหนด 

 

 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 

โครงการ / มาตรการ ลักษณะของโครงการ / มาตรการ 
๑. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
ในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการ
ด้ าน ท รัพ ย ากรบุ คคลที่ ส นั บ สนุ น ก ารป ฏิ บั ติ ต าม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักและแผนปฏิบัติ
การของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึง กำหนด



ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละแผนงาน/โครงการ 
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ทำงาน 

จัดประชุมกรม ประชุม สัมมนาและการศึกษาดูงานเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการทำงานร่วมกัน เพ่ือ
พัฒนาทักษะหรือสมรรถนะของบุคลากร รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ตลอดจน
เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการขององค์การ 

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ  ดังนี้ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการ เข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน” 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.-16.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธี
เปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการ เข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุนันทา มิตรงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นาง
จันทร์จิรา เจนนุวัตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. 
นางสาวหัสญา พิมพ์สระเกษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. 
โดยมีข้าราชการและพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นี้
เป็นจำนวนมาก ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สามารถออกแบบการนำเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization มาใช้ในการ
วิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลได้จริง โดยนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผอ.สร. ผู้แทน ผอ.สศร. ร่วมเข้าฟังการนำเสนอข้อมูล 
ปิดการอบรม และกล่าวขอบคุณทีมวิทยากรจาก (GBDi) ดร.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี และคณะ 
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