ประกาศสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
__________________________
ตามนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้ใน ข้อ 10
เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส I(ntegrity and Transparency Assessment - ITA)
รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา ๗๘อปรกั
ก บยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ และนโยบายรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐสอดคล้องกับ
ประกาศสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัลงวั
ย นที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินภารกิจ
ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั
ยจึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงาน
ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องให้ สาธารณชน
และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวก ในช่องทางที่กาหนด มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
แนวปฏิบัติ : (๑) ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน
(๒) ดาเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อป้องกันมิให้ราชการเสียผลประโยชน์
(3) ดาเนินการ...

-๒(๓) ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๔) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
(๕)
เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น
และติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
(๖) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับ
เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ : (๑) ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกคนมีความพร้อมรับผิด ในการปฏิบัติงาน/
การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้องมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
(2)
ผู้บริหารทุกระดับ มีการกาหนดนโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานงของ
ผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
(3) บุคลากรทุกคนพร้อมรับผิด
ต่อผลงานของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
(
4) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ โดยมุ่ง
ผลสาเร็จของงาน
(5) บุคลากรทุกคนพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
(
6) หน่วยงานพร้อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ
ดาเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงา น (Corruption - Free) ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตนตามประกาศสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง จริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน สังกัดสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนโดยเคร่งครัด
แนวปฏิบัติ : (๑) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย
(2) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
(3) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(4) บุคลากร...

-๓(4) บุคลากร
ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สังกัดสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวินัยข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
(
5) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิด
วินัยอย่างเคร่งครัด
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture) ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ลงนามในลักษณะสาคัญขององค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติตนใช้เป็น
ค่านิยมร่วม คือ SMART ดังนี้ Service Mind (S) ความพร้อมในการให้บริการ / Mastery (M) การทางานแบบ
มืออาชีพ / Achievement (A) การทางานโดยมุ่งหวังผลสาเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ /Relationship (R)
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร และ Teamwork (T) การทางานเป็นทีม อีกทั้ง วัฒนธรรม
การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต้นจากการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเอง
และมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีมาตรการกากับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ : (๑) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้
(2) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายการสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
(3) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
(4) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้นาในการแสดง
เจตจานงซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมร่วมขององค์การที่ชัดเจน และกาหนดให้มีการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จัดให้มี ระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในหัวข้อหลักนิติธรรม (Rule of Law)
คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ : (๑) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมี
ระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และกากับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
(2) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคล
(3) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายคุณธรรม
ในการบริหารงบประมาณ
(4) ผู้อานวยการ...

-๔(4) ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนดนโยบายในการ
มอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สังกัดสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)
ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

