
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามและรายงานผล 

๑. นโยบายด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/รเิริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส   

1.1. มีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความโปร่งใส 

1. ประกาศเจตจ านงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ เพื่อก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส  
การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

2. มีการสื่อสารถึงความส าคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส  
การเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

3. ประกาศข้อบังคับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั  
ผ่านทางเว็บไซต์ สศร. และแจ้งเวยีนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของ 
สศร. ทราบและถือปฏิบัต ิ

ก.พ.ร./กบค. 1 ตุลาคม 2564 –  
31 มนีาคม 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

ควบคุมก ากับติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.2 บทบาทของผู้บริหารใน
การส่งเสริมเรื่อง 
ความโปร่งใสในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมสี่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความ
โปร่งใส 

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 



แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามและรายงานผล 

1.3 ความพยายาม/ 
ริเริม่ของหน่วยงานใน 
การสร้างความโปร่งใส 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรวมทั้งหาช่องทางใหม่ๆ  
เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 

2. รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศร.  
โดยตดิบอร์ด KM  

3. บุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องปฏิบตัิตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรวมทั้งกฎ ระเบยีบและ
ข้อบังคับ ของส านกังานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย โดยต้องไมเ่ข้าไปเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต คอรร์ัปชัน 
ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 

2. นโยบายด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม   

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

1. จัดสถานท่ี/จดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารส าหรับให้บริการ ข้อมลูข่าวสารตาม
มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารฯ 

2. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

3. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย  
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ จดหมายข่าว แถลงข่าว ติดประกาศ เวบ็ไซต์, 
Facebook, YouTube เป็นต้น 
 
 

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 

2.๒ การมีระบบตรวจสอบ
ภายในที่ด าเนินการตรวจสอบ
มากกว่าเรื่องเงิน/บญัช ี

มีระบบตรวจสอบภายในกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุม่งานมากกว่า 
เรื่องเงิน/บัญช ี
 
 
 
 

ตสน. 1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

และกลุม่ ตสน.  
ควบคุมก ากับติดตามและรายงานผล

การด าเนินงาน 
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2.๓ การมีมาตรฐาน 
การให้บริการประชาชนและ
ประกาศให้ทราบ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

2. มีการประกาศมาตรฐานและขัน้ตอนการให้บริการประชาชน
ประกอบด้วย 

 - ภายในสถานท่ีให้บริการ 

 - ทางเว็บไซต์ 
3. ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน  

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 

2.4 การเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ
ราชการ 

1. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชน 
ได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือ เอกสารรายงาน
ประจ าป ี

2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักของ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู ข้อเท็จจริง และ 
ความคิดเห็นประกอบการตดัสินใจในการจัดท าแผนงาน  
การวางแผนการด าเนินงาน การตดิตาม  

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 

3. นโยบายด้านการใช้ดุลยพินิจ   

3.1 การลดการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามขั้นตอน 
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการส าหรับประชาชน 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบญัชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบตัิงานหรือ
ตามคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ 
ดุลยพินิจท่ีอาจไม่ถูกต้อง ให้ผู้บังคบับัญชาพิจารณา 
สั่งการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 

กอง/ศูนย์/
สถาบัน/กลุ่มงาน 

1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565 

มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้อ านวยการกอง และกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร ควบคุมก ากับตดิตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน 

 


