
 



 



 



คำนำ 

องค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาติได;ให;ความสำคัญต7อการดำเนินกิจการและการ

บริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย7างต7อเน่ือง โดยคณะกรรมการองค$การพิพิธภัณฑ$

วิทยาศาสตร$แห7งชาติ  ได;ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ท่ีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) กำหนดหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการกำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือเสริมสร;างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให;เกิดข้ึนภายในองค$กร 

ตลอดจนสนับสนุน  ให;องค$กรสามารถเติบโตอย7างย่ังยืน และเป[นท่ียอมรับต7อผู;มีส7วนได;ส7วนเสียทุกภาค

ส7วน 

นอกเหนือจากการให;ความสำคัญต7อแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ี ดีแล;ว น้ัน  

คณะกรรมการองค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาติได;แต7งต้ังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ทำหน;าท่ีกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด;านต7าง ๆ ขององค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาติ 

เพ่ือให;สอดคล;องกับกรอบแนวคิดการดำเนินงาน หลักการ และแนวทางการกำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                          คู$มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค9กรประจำป;๒๕๖๓         

สารบัญ 

  หน*า 

ส"วนท่ี ๑  บทท่ัวไป ๑ 

ภารกิจหลัก ๒ 

วิสัยทัศน9  ๒ 

พันธกิจ  ๒ 

ค$านิยม ๓ 

ส"วนท่ี ๒  การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค=กร 

ขององค=การพิพิธภัณฑ=วิทยาศาสตร=แห"งชาติ 

๔ 

นิยาม และความหมาย ๕ 

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ๗ 

หลักการ และแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ขององค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห$งชาติ 

๗ 

หมวดท่ี ๑  บทบาทของภาครัฐ ๘ 

หลักการ ๘ 

แนวปฏิบัติ ๘ 

 สิทธิของเจaาของกิจการ (รัฐบาล) ๙ 

 
สิทธิของเจaาของกิจการ (รัฐบาล) ในการแต$งต้ัง และเลือกต้ัง

กรรมการ 

๙ 

 
บทบาทของเจaาของกิจการ (รัฐบาล) ในการกำหนดคุณลักษณะ

ของกรรมการ 

๑๐ 

 ความเท$าเทียมกันของเจaาของกิจการ (รัฐบาล) ๑๒ 

 
ความหมายของผูaบริหารสูงสุดขององค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9

แห$งชาติ 

๑๒ 

หมวดท่ี ๒  สิทธิ และความเท$าเทียมกันของผูaถือหุaน ๑๓ 

หลักการ ๑๓ 

แนวปฏิบัติ ๑๓ 

 บทบาทของผูaมีส$วนไดaส$วนเสีย ๑๓ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดีดaานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลaอมในการทำงาน 

๑๔ 

 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความรับผิดชอบต$อสังคม และส่ิงแวดลaอม ๑๕ 



                                          คู$มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค9กรประจำป;๒๕๖๓         

สารบัญ (ต/อ) 

  หน*า 

หมวดท่ี ๓  คณะกรรมการ ๑๕ 

หลักการ ๑๕ 

แนวปฏิบัติ ๑๖ 

 ข้ันตอนการแต$งต้ังคณะกรรมการ ๑๙ 

 การแต$งต้ัง และวาระการดำรงตำแหน$ง ๒๐ 

 ข้ันตอนการแต$งต้ังกรรมการผูaทรงคุณวุฒิ ๒๐ 

 หนaาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ๒๒ 

 ภาวะผูaนำและคุณลักษณะของคณะกรรมการ ๒๔ 

 ความเปmนอิสระของคณะกรรมการ ๒๖ 

 การถ$วงดุลของคณะกรรมการ ๒๖ 

 บทบาทของกรรมการท่ีเปmนอิสระจากภายนอก ๒๗ 

 
ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และการจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการ 

๒๘ 

 การประเมินผลของคณะกรรมการ ๒๙ 

 การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ๒๙ 

 การเขaาถึงขaอมูลของคณะกรรมการ ๓๑ 

 ค$าตอบแทนของกรรมการ ๓๑ 

หมวดท่ี ๔  บทบาทของผูaมีส$วนไดaเสีย ๓๒ 

หลักการ ๓๒ 

แนวปฏิบัติ ๓๒ 

 บทบาทของผูaมีส$วนไดaส$วนเสีย ๓๒ 

 
แนวปฏิบัติท่ีดีดaานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลaอมในการทำงาน 

๓๓ 

 แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความรับผิดชอบต$อสังคม และส่ิงแวดลaอม ๓๔ 

หมวดท่ี ๕  ความย่ังยืน และนวัตกรรม ๓๔ 

หลักการ ๓๔ 

แนวปฏิบัติ ๓๕ 

หมวดท่ี ๖  การเปoดเผยขaอมูล ๓๕ 

หลักการ ๓๕ 



                                          คู$มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค9กรประจำป;๒๕๖๓         

สารบัญ (ต/อ)  

  หน*า 

แนวปฏิบัติ ๓๕ 

การเปoดเผยขaอมูลสารสนเทศ ๓๕ 

การรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ๓๗ 

การควบคุม และการตรวจสอบภายใน ๓๘ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผูaสอบบัญชี ๓๘ 

การทบทวนรายงานทางการเงิน ๔๐ 

การบริหารความเส่ียง ๔๐ 

การต$อตaานการทุจริต และคอร9รัปชัน ๔๑ 

หมวดท่ี ๗  การบริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน ๔๑ 

หลักการ ๔๒ 

แนวปฏิบัติ ๔๒ 

หมวดท่ี ๘  จรรยาบรรณ ๔๒ 

หลักการ ๔๒ 

แนวปฏิบัติ ๔๒ 

ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ ๔๒ 

จรรยาบรรณในการดำเนินงาน ๔๓ 

จรรยาบรรณของกรรมการ ๔๔ 

จรรยาบรรณของฝqายบริหาร ๔๕ 

จรรยาบรรณของพนักงาน ๔๖ 

จรรยาบรรณต$อตนเอง ๔๖ 

จรรยาบรรณต$อผูaบังคับบัญชา ผูaใตaบังคับบัญชา และผูaร$วมงาน ๔๗ 

จริยธรรมของผูaตรวจสอบภายใน ๔๘ 

จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ๕๐ 

ดaานนโยบายการต$อตaานการทุจริต และคอร9รัปชัน ๔๐ 

หมวดท่ี ๙  การติดตามผลการดำเนินงาน ๕๑ 

หลักการ ๕๑ 

แนวปฏิบัติ ๕๑ 

ภาคผนวก ก 
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                           คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ๒ 

ภารกิจหลัก 

องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ (อพวช.) เปQนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๓๘ ภารกิจหลัก 
(๑)  ดำเนินการส#งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐ8ทางวิทยาศาสตร8 และ

เทคโนโลยี เพ่ือให̂ความรู̂และความบันเทิงแก#ประชาชน 

(๒) ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษา

ผลงาน สิ่งประดิษฐ8ทางวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน8ในการศึกษา 

วิจัย และความก̂าวหน̂าทางวิชาการ 

(๓) ดำเนินการส#งเสริมการวิจัย การให^บริการด^านวิชาการและนิทรรศการทาง

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีแก#หน#วยงานของรัฐและเอกชน 

(๔) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 

(๕) เปQนศูนย8รวมทางด^านข^อมูลและวิชาการเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8และ

เทคโนโลยี และให^บริการที่เกี่ยวเนื่องแก#หน#วยงานของรัฐและเอกชนตามความ

เหมาะสม 

(๖) ร#วมมือกับองค8กรอื ่นทั ้งในและต#างประเทศ เพื ่อประโยชน8ในด^านการพัฒนา

พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8 

(๗) ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8 

วิสัยทัศน1 

“เปQนแหล#งเรียนรู ^ตลอดชีวิตชั ้นนำในอาเซียน ด^านวิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม” 

พันธกิจ 

“ส#งเสริมการเรียนรู̂ สร^างแรงบันดาลใจ เสริมสร^างความคิดสร^างสรรค8 และความ

ตระหนักด̂านวิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

 

 

 



                           คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ๓ 

ค5านิยม 

NSM  

Nature and Science Appreciation  : รักวิทยาศาสตร8และใส#ใจธรรมชาติ 

Service Mind     : มีใจบริการ 

Manage Professionally    : บริหารจัดการอย#างมืออาชีพ 
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นิยาม และความหมาย 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสรGาง และกลไกการบริหารจัดการภายใน

องค8กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ8ระหว#างคณะกรรมการ ผูGบริหาร พนักงาน และลูกจGางองค8การ
พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ซึ่งการจัดโครงสรGางและกลไกการบริหารจัดการดังกล#าวจะตGอง
สะทGอนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๙ ประการ โดยคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8
วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เปXนผูGควบคุมกำหนดนโยบาย และปฏิบัติงานดGวยความสุจริต และรอบคอบ 
โดยมอบใหGผูGบริหารขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เปXนตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ดGวยความสุจริต และความรอบคอบ เช#นกัน 

หลักการกำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ประกอบดGวยหลักการสำคัญ ๙ ประการ ดังน้ี 

หมวด หลักการ 
๑. บทบาทของภาครัฐ ภาครัฐควรมีการกำหนดหลักการและแนวทางของหน:าที ่ที ่พึงปฏิบัติ โดย

ภาครัฐควรมีการแบDงแยกบทบาทหน:าทีไ่ว:อยDางชดัเจนเพือ่ให:เกดิการถDวงดลุทีด่ี

ในการกำกับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีสDวนในการกำหนดนโยบายและทิศทางใน

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมDเข:าไปแทรกแซงการบริหารงานประจำ 

แตDยังควรมีการติดตามและกำกับให:ร ัฐวิสาหกิจดำเนินตามพันธกิจและ

วัตถุประสงคRขององคRกร 

๒. สิทธิ และความเทDาเทียมกัน 

 ของผู:ถือหุ:น 

ผู :ถือหุ :นทุกรายถือเปUนเจ:าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื ้นฐานเทDาเทียมกันทุก

ประการตามทีก่ฎหมายกำหนด โดยผู:ถอืหุ:นสามารถแตDงตั้งคณะกรรมการให:ทำ

หน:าที่แทนตน และมีสDวนรDวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยการออกเสียง

คะแนนในที่ประชุมผู:ถือหุ:น ผู:ถือหุ:นจึงควรมีสิทธิได:รับข:อมูลอยDางถูกต:อง 

เพียงพอ และทันเวลาตDอการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการต:องให:ความสำคัญ

ในสิทธิของผู:ถือหุ:นและปฏิบตัิตDอผู:ถอืหุ:นอยDางเทDาเทยีมกนัรวมถงึไมDกระทำการ

ใด ๆ อันเปUนการละเมิดสิทธิของผู:ถือหุ:น 

๓. คณะกรรมการ คณะกรรมการเปUนตัวแทนของผู:ถือหุ:นในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให:มีการ

ปฏิบ ัต ิงานเป Uนไปตามพันธก ิจ ว ัตถ ุประสงคR และนโยบายของภาครัฐ

คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไว:วางใจ (Fiduciary Duty) และ

ดูแลให:กรรมการ ฝiายจัดการตลอดจนพนักงานปฏิบัต ิหน:าที่ด :วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื ่อสัตยRตDอองคRกร (Duty of 

Loyalty) เพื่อให:เกิดประโยชนRสูงสุดโดยคณะกรรมการควรมีองคRประกอบทาง

ความรู :ความสามารถที่เหมาะสม และควรเข:าใจขอบเขตหน:าที ่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงกำกับดูแลให:ฝiายจัดการปฏิบัติหน:าที่ให:

บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงคR และนโยบายของภาครัฐ 
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หมวด หลักการ 

๔. บทบาทของผู:มีสDวนได:เสีย ผู:มีสDวนได:เสียทุกกลุDมมีความสำคัญในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให:เปUนไป

อยDางยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให:มีการปฏิบัติตDอผู:มีสDวน

ได:เสียแตDละกลุDมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู:มีสDวนได:เสียดังกลDาวตามกฎหมาย หรือ

ตามข:อตกลงที่มีกับผู:มีสDวนได:เสีย และกำกับดูแลให:มีกลไกและการปฏิบัติที่

เหมาะสมแกDผู:มีสDวนได:เสีย รวมถึงสDงเสริมให:เกิดการมีสDวนรDวมของผู:มีสDวนได:

เสียในการพัฒนาการดำเนินงานและไมDควรกระทำการใด ๆ ที่เปUนการละเมิด

สทิธิของผู:มีสDวนได:เสียเหลDานั้น 

๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม คณะกรรมการมีหน:าที่กำกับดูแลให:ฝiายจัดการกำหนดนโยบายและแผนการ

ดำเนินงานขององคRกรที่คำนึงถึงการดำเนินงานอยDางยั่งยืน มีความรับผิดชอบ

ตDอสังคมและสิ่งแวดล:อม รวมถึงนำนวัตกรรมมาใช:ในการพัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการทำงาน การให:บริการ และการบริหารจัดการภายในองคRกรให:มี

ประสิทธิภาพ 

๖. การเปtดเผยข:อมูล คณะกรรมการควรกำกับดูแลให:มีการเปtดเผยข:อมูลสำคัญที่เกี่ยวข:องกับ

รัฐวิสาหกิจและผู:มีสDวนได:เสียกลุDมตDาง ๆ อยDางถูกต:อง เชื่อถือได: ครบถ:วน 

เพียงพอ ทันเวลา และเปUนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข:อง เพื่อให:

สาธารณชนและผู:มีสDวนได:เสียสามารถใช:ในการตัดสินใจได:อยDางเหมาะสม และ

คณะกรรมการควรดูแลชDองทางการเปtดเผยข:อมลูให:สาธารณชน และผู:มีสDวนได:

เสียสามารถเข:าถึงได:โดยสะดวก 

๗. การบริหารความเสี่ยง และ 

 การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงเปUนสิ่งที่อาจทำให:แผนงาน หรือการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมD

บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงคR โดยกDอให:เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย

ตDอองคRกร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมจะสามารถปvองกัน หรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได: ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับ

ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

เพื่อให:สามารถกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให:มีการบริหารความเสี่ยงการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๘. จรรยาบรรณ คณะกรรมการมีหน:าที่กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณ และกำกับ

ดูแลให:กรรมการ ผู:บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให:

สอดคล:องและอยูDในทิศทางเดียวกันรวมถึงจัดให:มีชDองทางการรับเรื่องร:องเรียน

เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไมDเปUนไปตามแนวปฏิบัติ 
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หมวด หลักการ 

๙. การติดตามผล 

 การดำเนินงาน 

ภาครัฐในฐานะเจ:าของ ควรหารือกับคณะกรรมการ อพวช. เพื ่อกำหนด

ข:อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล:องกับเปvาหมาย และขอบเขต

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให:มีผู:ประเมินผลการดำเนินงานที่มี

ความเชี่ยวชาญและมีความเข:าใจในเปvาหมายและขอบเขตการดำเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ อีกทั้งติดตามให:รัฐวิสาหกิจนำผลการประเมินไปใช:ในการปรับปรุง

การดำเนินงานตDอไป โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให:

รัฐวิสาหกิจดำเนินงานเพื่อให:บรรลุเปvาหมายที่ได:ตกลงไว: ในข:อตกลงการ

ประเมินผลการดำเนินงาน 

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
การกำกับดูแลกิจการที ่เปXนป_จจัยสำคัญในการสรGางความยั ่งยืนและเสริมสรGาง

ประสิทธิภาพขององค8กร โดยมีวัตถุประสงค8หลัก คือ การกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแล
ผูGที ่ไดGรับมอบหมายอำนาจหนGาท่ี ใหGไปทำหนGาที่ทางการบริหาร เพื่อใหGทรัพยากรขององค8กรไดG
นำไปใชGอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป`าหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหGเกิดประโยชน8สูงสุดแก#ผูGมี
ส#วนไดGเสียทุกฝbายอย#างเปXนธรรม 

หลักการ และแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ขององคLการพิพิธภัณฑLวิทยาศาสตรLแหTงชาติ 

เพื ่อใหGหลักการและแนวปฏิบัติที ่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีขององค8การ
พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีความเปXนสากลและเปXนกลไกสำคัญที่จะผลักดันใหGเกิดการนำไป
ปฏิบัติอย#างจริงจัง เพื่อใหGเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในหน#วยงาน อันจะนำไปสู#การเปXนองค8กรท่ี
มีความโปร#งใส มีความน#าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค#า เพื่อสรGางประโยชน8และความเชื่อมั่นใหGแก#
ผูGเกี่ยวขGองและผูGมีส#วนไดGส#วนเสียทุกฝbาย จึงไดGกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติขึ้น โดยเทียบเคียงจากหลักการและแนว
ทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจป: ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) แบ#งออกเปXน ๙ หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี ๑ บทบาทของภาครัฐ 
หมวดท่ี ๒ สิทธิและความเท#าเทียมกันของผูGถือหุGน 
หมวดท่ี ๓ คณะกรรมการ 
หมวดท่ี ๔ บทบาทของผูGมีส#วนไดGเสีย 
หมวดท่ี ๕ ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
หมวดท่ี ๖ การเปgดเผยขGอมูล 
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หมวดท่ี ๗ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
หมวดท่ี ๘ จรรยาบรรณ 
หมวดท่ี ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน 

หมวดท่ี ๑ บทบาทของภาครัฐ 

หลักการ 

ภาครัฐควรกำหนดหลักการและแนวทางของหนGาที่ที ่พึงปฏิบัติ  โดยมีการแบ#งแยก
บทบาทหนGาที่ไวGอย#างชัดเจนเพื่อใหGเกิดการถ#วงดุลที่ดีในการกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค8กร  รวมถึง
ภาครัฐควรมีส#วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยไม#เขGาไป
แทรกแซงการบริหารงานประจำ  แต#ยังควรมีการติดตามและกำกับใหGรัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามพันธ
กิจและวัตถุประสงค8ขององค8กร 

แนวปฏิบัติ 

๑. ภาครัฐควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแยกบทบาทหนGาที่ของภาครัฐในการ
กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค8กร การดำเนินการ และเจGาของออกจากกันอย#าง
ชัดเจน 

๒. ภาครัฐควรกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๓. ภาครัฐมีหนGาที่กำกับดูแลที่ดีและการนำองค8กร ติดตามใหGรัฐวิสาหกิจดำเนินการตาม

พันธกิจและวัตถุประสงค8ของรัฐวิสาหกิจโดยไม#เขGาไปแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและใหG
รัฐวิสาหกิจมีอำนาจและอิสระในการบริหารงาน 

๔. ภาครัฐในฐานะเจGาของ ควรร#วมประชุมและทำหนGาที่โดยชอบผ#านการออกเสียงลง
มติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

๕. ภาครัฐควรหารือกับคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  ผูGตรวจสอบภายนอก  
และผูGตรวจสอบของรัฐอย#างสม่ำเสมอ  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
บริหารงาน  การควบคุม  และส#งเสริมใหGการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค8และเป`าหมายท่ี
กำหนดไวG 

๖. ภาครัฐในฐานะเจGาของ ควรนำหลักธรรมาภิบาลมาใชGในการกำกับใหGรัฐวิสาหกิจมี
กรอบและกลไกในการกำกับดูแลท่ีดีและการนำองค8กร 

๗. ภาครัฐควรจัดใหGมีระบบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ไดGอย#างมีประสิทธิภาพและน#าเช่ือถือ 
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สิทธิของเจYาของกิจการ (รัฐบาล) 

หลักการ 

เจGาของกิจการ (รัฐบาล) มีสิทธิร#วมในความเปXนเจGาของโดยควบคุมรัฐวิสาหกิจผ#านการ
แต#งตั้งคณะกรรมการใหGทำหนGาท่ีแทนตนและมีสิทธิร#วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
สำคัญของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจึงควรส#งเสริมใหGเจGาของกิจการ (รัฐบาล) ไดGใชGสิทธิของตน 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตGองตระหนักและใหGความสำคัญถึงสิทธิของเจGาของกิจการ 
(รัฐบาล) โดยไม#กระทำการใด ๆ อันเปXนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของเจGาของกิจการ (รัฐบาล) 

แนวปฏิบัติ 

๑. กรรมการทุกท#านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต#าง ๆ ควรเขGาร#วมประชุม
กับภาครัฐและเขGาประชุมกับเจGาของกิจการ (รัฐบาล) เพ่ือตอบคำถามผูGเขGาประชุม 

๒. เจGาของกิจการ (รัฐบาล) ควรไดGรับขGอมูลเกี่ยวกับวันประชุม เวลา วาระการประชุม 
กฎเกณฑ8ต#าง ๆ ที่ใชGในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงขGอมูลสารสนเทศที่จำเปXนอย#าง
เพียงพอเพ่ือใชGในการตัดสินใจลงมติ 

สิทธิของเจYาของกิจการ (รัฐบาล) ในการแตTงต้ังและเลือกต้ังกรรมการ 

หลักการ 

การแต#งตั้งกรรมการและการเสนอชื่อบุคคลใหGผูGมีอำนาจในการแต#งตั้ง การต#อวาระ
กรรมการ ควรมีวิธีการและหลักเกณฑ8ที่โปร#งใส การแต#งตั้งกรรมการจะตGองแต#งตั้งจากผูGที่มีความรูG
ความสามารถอย#างแทGจริงเพื่อใหGเกิดประโยชน8สูงสุดแก#รัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการควรเปXนบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม#มีลักษณะตGองหGามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ รวมทั้งกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขGอง และ
จะตGองไม#มีผลประโยชน8ทับซGอนหรือส#วนไดGส#วนเสียกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น และมีการกำหนด
บรรทัดฐานการเขGาร#วมประชุมคณะกรรมการ การเตรียมความพรGอม และการมีส#วนร#วมเพื่อใหG
รัฐวิสาหกิจไดGรับประโยชน8สูงสุดจากการแต#งต้ัง 

แนวปฏิบัติ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๓ 
ประกาศว#า ใหGยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห#งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8
แห#งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และใหGใชGความต#อไปนี้แทน มาตรา ๑๑ ใหGมีคณะกรรมการบริหารกิจการของ 
องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ คณะหนึ่งเรียกว#า “คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8
วิทยาศาสตร8แห#งชาติ” ประกอบดGวยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 
เปXนประธานกรรมการ ผู Gแทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ผู Gแทน
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กระทรวงการคลัง ผู Gแทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร8แห#งประเทศไทยและ
ผูGทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต#งต้ังจำนวน ไม#เกินหGาคน เปXนกรรมการ   

นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติค ุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) มาตรา ๑๒/๑ บัญญัติว#า ในการแต#งตั้งกรรมการอื่นที่ไม#ใชGกรรมการโดย
ตำแหน#งในรัฐวิสาหกิจแห#งใด ใหGผูGมีอำนาจพิจารณาแต#งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ี
กระทรวงการคลังจัดทำข้ึน ไม#นGอยกว#า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

และจากระเบียบว#าดGวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๒๐ ขGอ ๒๘ ไดG
กำหนดใหGรัฐวิสาหกิจทุกแห#งดำเนินการโดยใหGมีผูGแทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเปXนขGาราชการประจำ 
ร#วมเปXนกรรมการอยู#ในคณะกรรมการ 

โดยใหGกรรมการผู GแทนกระทรวงการคลังมีหนGาที ่รายงานผลการปฏิบัต ิงานต#อ
กระทรวงการคลัง 

บทบาทของเจYาของกิจการ (รัฐบาล) ในการกำหนดคุณลักษณะของกรรมการ 

หลักการ 

กรรมการควรมีส#วนร#วมในการเพิ่มคุณค#าแก#คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวม และควร
มีทักษะที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจน้ัน นอกจากนี้ควรอุทิศเวลาและความสามารถในการนำมาซึ่งการ
สรGางนวัตกรรมใหม# ๆ และความหลากหลายทางความคิดใหGกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติค ุณสมบัต ิมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐว ิสาหกิจ         
พ.ศ.๒๕๑๘ 

มาตรา ๕ แห#งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และแกGไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๑๙, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับ
ท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังน้ี 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม#เกินหกสิบหGาป:บริบูรณ8 
๓. มีคุณวุฒิและประสบการณ8เหมาะสมกับกิจการของรัฐของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ 
๔. ไม#เปXนบุคคลลGมละลาย  หรือไม#เคยเปXนบุคคลลGมละลายทุจริต 
๕. ไม#เคยไดGรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดใหGจำคุก เวGนแต#เปXนโทษสำหรับ

ความผิดท่ีไดGกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕.๑ ไม#เปXนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ_uนเฟvอนไม#สมประกอบ 
๕.๒ ไม#เคยตGองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหGทรัพย8สินตกเปXนของแผ#นดินเพราะ

ร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย8สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
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๕.๓ ไม#เปXนสมาชิกสภาผูGแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทGองถิ ่นหรือ
ผูGบริหารทGองถ่ิน 

๖. ไม#เปXนขGาราชการการเมือง เวGนแต#เปXนการดำรงตำแหน#งกรรมการตามบทบัญญัติ
แห#งกฎหมาย 

๗. ไม#เปXนผูGดำรงตำแหน#งใดในพรรคการเมือง  หรือเจGาหนGาท่ีของพรรคการเมือง 
  ๗.๑ ไม#เคยถูกไล#ออก ปลดออก หรือใหGออกจากงาน เพราะทุจริตต#อหนGาท่ี 

๘. ไม#เปXนผูGถือหุGนของรัฐวิสาหกิจน้ันหรือผูGถือหุGนของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุGนอยู# 
๙. ไม#เปXนผูGดำรงตำแหน#งใดในนิติบุคคลที ่ร ัฐวิสาหกิจนั ้นเปXนผู Gถ ือหุ Gน เว Gนแต#

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหGดำรงตำแหน#งกรรมการหรือดำรง
ตำแหน#งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปXนผูGถือหุGน 

 ๑๐. ไม#เปXนกรรมการ หรือผูGบริหาร หรือผูGมีอำนาจในการจัดการ หรือมีส#วนไดGเสียใน   
นิติบุคคลซึ่งเปXนผูGรับสัมปทาน ผูGร#วมทุน หรือมีประโยชน8ไดGเสียเกี่ยวขGองกับกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น เวGนแต#เปXนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูGบริหารโดยการ
มอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

ตามมาตรา ๘ แห#งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) ใหGยกเลิกความในมาตรา ๗ แห#งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และใหGใชGความต#อไปน้ีแทน 

มาตรา ๗ ผูGใดจะดำรงตำแหน#งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว#าสามแห#งมิไดG  ท้ังน้ี ใหGนับ
รวมการเปXนกรรมการโดยตำแหน#ง  และการไดGรับมอบหมายใหGปฏิบัติราชการแทนในตำแหน#ง
กรรมการดGวย 

การนับจำนวนการดำรงตำแหน#งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม#รวมการเปXนกรรมการโดย
ตำแหน#งท่ีไดGมีการมอบหมายใหGผูGอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มาตรา 
๑๒ ผูGดำรงตำแหน#งประธานกรรมการ กรรมการขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ตGองไม#
เปXนผูGมีส#วนไดGเสียในธุรกิจที่กระทำกับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ หรือในธุรกิจที่เปXนการ
แข#งขันกับกิจการขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ท้ังนี้ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอGอม เวGน
แต#เปXนผูGถือหุGนหรือเปXนหุGนส#วนที่จำกัดความรับผิดชอบในกิจการเช#นว#า หรือเปXนประธานกรรมการ 
กรรมการผูGจัดการ หรือผู Gดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8
แห#งชาติในกิจการตามมาตรา ๗ (๕) เขGาร#วมกิจการหรือร#วมทุนกับบุคคลอื่น หรือถือหุGนในบริษัท
จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพ่ือประโยชน8แก#กิจการของ อพวช. 
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ความเทTาเทียมกันของเจYาของกิจการ (รัฐบาล) 

หลักการ 
เจGาของกิจการ (รัฐบาล) มีส#วนร#วมในการตัดสินป_ญหาและการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ โดย

ตัวแทนของเจGาของกิจการ (รัฐบาล) เขGาร#วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุม และควรมี
สิทธิไดGรับขGอมูลสารสนเทศอย#างเพียงพอและทันเวลา เพ่ือการตัดสินใจอย#างมีประสิทธิผล 

การสรGางความมั่นใจใหGกับเจGาของกิจการ (รัฐบาล) ว#า คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
ฝbายบริหารจัดการจะดูแลใหGการใชGเงินของเจGาของกิจการ (รัฐบาล) เปXนไปอย#างเหมาะสมเปXนป_จจัย
สำคัญต#อความม่ันใจในการลงทุนกับรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำหนดใหGกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูGบริหารเปgดเผยขGอมูล
เกี่ยวกับส#วนไดGส#วนเสียของตนและผูGเกี่ยวขGอง เพ่ือใหGเจGาของกิจการ (รัฐบาล) สามารถพิจารณา
ธุรกรรมของรัฐวิสาหกิจที่อาจมีความขัดแยGงของผลประโยชน8และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน8ของ
รัฐวิสาหกิจโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผูGบริหารที่มีส#วนไดGส#วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับรัฐวิสาหกิจ ไม#
ควรมีส#วนร#วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล#าว 

แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการควรมีโอกาสและไดGรับการปฏิบัติอย#างเท#าเทียมกันในการแสดง
ความเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต#อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ี
เสนอ ประธานท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาใหGอย#างเหมาะสม 

๒. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไม#ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม#ไดGแจGง
ล#วงหนGาโดยไม#จำเปXน โดยเฉพาะวาระสำคัญที่คณะกรรมการตGองใชGเวลาการศึกษา
ขGอมูลก#อนตัดสินใจ 

ความหมายของผูYบริหารสูงสุดขององคLกรพิพิธภัณฑLวิทยาศาสตรLแหTงชาติ 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ         
พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔ บัญญัติว#า ผูGบริหาร หมายความว#า ผูGว#าการ ผูGอำนวยการ กรรมการผูGจัดการ 
ผูGจัดการ หรือบุคคลซ่ึงดำรงตำแหน#งผูGบริหารสูงสุดท่ีมีอำนาจหนGาท่ีคลGายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจน้ัน 

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๓ 
“ผูGอำนวยการ” หมายความว#า ผูGอำนวยการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และมาตรา ๒๑  
ผู GอำนวยการมีหนGาที ่บริหารกิจการขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ใหGเปXนไปตาม
วัตถุประสงค8และอำนาจหนGาท่ีขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และตามนโยบาย ระเบียบ 
หรือขGอบังคับท่ีคณะกรรมการกำหนด  และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจGางทุกตำแหน#ง 
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ผูGอำนวยการตGองรับผิดชอบต#อคณะกรรมการในการจัดการ และดำเนินกิจการของ
องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

หมวดท่ี ๒  สิทธิ และความเทTาเทียมกันของผูYถือหุYน 
หลักการ 

ผูGถือหุGนทุกรายถือเปXนเจGาของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเท#าเทียมกันทุกประการตามท่ี
กฎหมายกำหนด โดยผูGถือหุGนสามารถแต#งตั้งกรรมการใหGทำหนGาที่แทนตน และมีส#วนร#วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผูGถือหุGน ผูGถือหุGนจึงควรมีสิทธิไดGรับขGอมูลอย#าง
ถูกตGอง เพียงพอ และทันเวลาต#อการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการตGองใหGความสำคัญในสิทธิของผูG
ถือหุGน และปฏิบัติต#อผูGถือหุGนอย#างเท#าเทียมกัน รวมถึงไม#ทำการใด ๆ อันเปXนการละเมิดสิทธิของผูGถือ
หุGน 

แนวปฏิบัติ 

๑. จัดประชุมผูGถือหุGน 
๒. ดำเนินการในการประชุมผูGถือหุGน 
๓. จัดทำรายงานการประชุม และการเปgดเผยมติการประชุมผูGถือหุGน 

บทบาทของผูYมีสTวนไดYสTวนเสีย 

หลักการ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรับรูGถึงสิทธิของผูGมีส#วนไดGส#วนเสียตามที่กฎหมายกำหนด
และผูGมีส#วนไดGส#วนเสียควรไดGรับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวขGอง โดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนใหGมีการร#วมมือระหว#างรัฐวิสาหกิจกับผูGมีส#วนไดGส#วนเสียใน
การสรGางความมั่นคงทางธุรกิจ และสรGางกิจการใหGมีฐานะการเงินที่มั่นคงอย#างยั่งยืน คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรตระหนั กและใหGความมั่นใจว#าสิทธิของผูGมีส#วนไดGส#วนเสียไดGรับการคุGมครอง และ
ปฏิบัติดGวยดี 

แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรจะพิจารณาระบุว#าผูGใด
คือกลุ #มผู Gม ีส#วนไดGส#วนเสียใหGครบถGวน และกำหนดลำดับความสำคัญใหGเปXน
ขGอพิจารณาโดยไม#ผิดพลาด หรือทำใหGการดำเนินกิจการตGองลGมเหลวหรือไม#สำเร็จใน
ท่ีสุด 

๒. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรพัฒนากลไกการมีส#วน
ร#วมของผูGมีส#วนไดGส#วนเสียในการสรGางเสริมผลการดำเนินงานขององค8การพิพิธภัณฑ8
วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เพ่ือสรGางความมั่นคงอย#างยั่งยืนใหGกับองค8กร และควรเปgดเผย
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ขGอมูลสำคัญท่ีเก่ียวขGองใหGผู Gมีส#วนไดGส#วนเสียเหล#านั้นไดGรับทราบอย#างเพียงพอ 
เพ่ือใหGสามารถทำหนGาท่ีในการมีส#วนร#วมดังกล#าวไดGอย#างมีประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรกำหนดนโยบายในการ
ดูแลสิ่งแวดลGอม และสังคมอย#างชัดเจน และกำหนดใหGมีการรับฟ_งความเห็นของ
ประชาชน ในกรณีท่ีองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติมีการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพสิ่งแวดลGอมสุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส#วนไดGส#วนเสียอ่ืนใดท่ีเก่ียวขGองกับชุมชนหรือทGองถ่ิน 

แนวปฏิบัติท่ีดีดYานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลYอมในการทำงาน 

องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีนโยบายดGานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลGอมในการทำงาน และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน 
โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือรณรงค8ใหGเกิดความตระหนักและสรGางจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลGอมในการทำงานที่ดีในสถานที่ทำงาน และเพื่อใหGเกิดความร#วมมือระหว#าง
หน#วยงานท่ีเก่ียวขGอง มีแนวทางการจัดการดGานความปลอดภัยอย#างเปXนระบบ ดังน้ี 

๑. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลGอมในการทำงานเปXน      
ลายลักษณ8อักษร และใหGผูGปฏิบัติงานทุกคนทราบ และมีบอร8ดนโยบายใหGเห็นไดG
ชัดเจน 

๒. มีแผนงานประจำป:ดGานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลGอมในการ
ทำงาน 

๓. มีการกำหนดเกณฑ8การประเมินผล และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และนโยบายท่ีกำหนด 

๔. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลGอมในการทำงานตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

๕. มีเจGาหนGาท่ีความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามท่ีกฎหมายกำหนดไวG 
๖. มีหน#วยงานดGานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลGอมในการทำงานตามท่ี

กฎหมายกำหนด 
๗. มีขGอบังคับและคู#มือว#าดGวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลGอมในการ

ทำงาน 
๘. มีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสวนและวิเคราะห8ดGานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลGอมในการทำงาน 
๙. มีการปฐมนิเทศผู Gปฏิบัติงานใหม#เกี ่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลGอมในการทำงาน 
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แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความรับผิดชอบตTอสังคมและส่ิงแวดลYอม 

นโยบายความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดลGอม “เปXนองค8กรท่ีอยู#กับสังคมดGวยความ
เขGาใจเกื้อกูล มีจริยธรรมโปร#งใสเปXนธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส#งเสริมการพัฒนาการ
อนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลGอม และคุณภาพชีวิต เสริมสรGางวัฒนธรรมองค8กรดGานความ
รับผิดชอบต#อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลGอม” 

๑. เปXนองค8กรของประชาชนท่ีอยู#ร#วมกับสังคมดGวยความเขGาใจ และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
๒. บริหารจัดการอย#างมีจริยธรรม โปร#งใส เปXนธรรมต#อผูGมีส#วนไดGส#วนเสียทุกภาคส#วน 

และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ส#งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชน และผูGมี

ส#วนไดGส#วนเสีย ควบคู#ไปกับการเสริมสรGางประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค8กร 
๔. เปXนผูGนำในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลGอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีย่ังยืนใหGกับสังคมและชุมชน 
๕. ใหGความสำคัญในการป`องกันและบรรเทาผลกระทบดGานสิ ่งแวดลGอมจากการ

ดำเนินงานท่ียึดม่ันตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการใหGดีกว#าท่ีกฎหมายกำหนด 
๖. ส#งเสริมงานวิจัยและพัฒนาดGานการอนุรักษ8พลังงาน สิ่งแวดลGอม และการพัฒนา

ไฟฟ̀าจากพลังงานหมุนเวียน 
๗. เสริมสรGางวัฒนธรรมองค8กรดGานความรับผิดชอบต#อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลGอมใหG

เกิดข้ึนอย#างเปXนรูปธรรมแก#ผูGปฏิบัติงานในทุกระดับ 
๘. แลกเปลี่ยนความรูGและประสบการณ8กับบุคคล และหน#วยงานอื่น เพื่อใหGมีการรักษา

สภาพแวดลGอมปรับปรุงการปฏิบัติงานใหGเหมาะสมกับสภาพแวดลGอมอย#างต#อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

หมวดท่ี ๓  คณะกรรมการ 

หลักการ 

คณะกรรมการเปXนตัวแทนผูGถือหุGนในการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค8กรรัฐวิสาหกิจใหG
ปฏิบัติงานเปXนไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค8 คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไวGวางใจ  
และดูแลใหGฝbายจัดการตลอดจนพนักงานปฏิบัติหนGาที่ดGวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และมีความ
ซื ่อสัตย8ต#อองค8กร เพื ่อใหGเกิดประโยชน8สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค8ประกอบความรูG
ความสามารถที่เหมาะสม และเขGาใจขอบเขตหนGาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึง
กำกับดูแลท่ีดีและการนำองค8กรใหGฝbายจัดการปฏิบัติหนGาท่ีใหGบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค8 และนโยบาย
ของภาครัฐ 
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แนวปฏิบัติ 

๒.๑ การดำเนินงานของคณะกรรมการ 
(๑)  บทบาท หนGาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(๑.๑) คณะกรรรมการควรเขGาใจบทบาท หนGาที่ และความรับผิดชอบในฐานะ
ผูGนำใหGรัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค8 และทำหนGาที่กำกับ
ดูแลที่ดีและการนำองค8กรใหGรัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานที่ดี รวมถึง
เขGาใจขอบเขตหนGาท่ีและความรับผิดชอบของตน 

(๑.๒) คณะกรรมการควรจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมถึงแนว
ปฏิบัติที ่ดีของคณะกรรมการที่ระบุหนGาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติงาน 

(๑.๓) คณะกรรมการควรกำหนดขอบเขตหนGาที่และความรับผิดชอบของตน
และฝbายจัดการใหGชัดเจน และกำกับดูแลฝbายจัดการดำเนินการใหG
บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค8 และเป̀าหมายของรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๔) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGฝbายจัดการรับผิดชอบการบริหารงาน
ตามกรอบนโยบายที่วางไวGโดยไม#แทรกแซงการตัดสินใจ และการ
บริหารงาน 

(๑.๕) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGรัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขGอง 

(๑.๖) คณะกรรมการควรส#งเสริมใหGมีการสรGางวัฒนธรรมที ่มุ #งเนGนการ
ปฏิบัติงานที ่เอื ้อใหGบรรลุ พันธกิจ วัตถุประสงค8 เป`าหมาย แผน
ยุทธศาสตร8 และนโยบายการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๗) คณะกรรมการควรปฏิบัต ิหนGาที ่โดยยึดถือประโยชน8สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจเปXนท่ีตั้ง และคณะกรรมการไม#ควรกระทำการใด ๆ อันอาจ
ทำใหGเกิดความขัดแยGงของผลประโยชน8ต#อรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๘) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGรัฐวิสาหกิจมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับผลประโยชน8ทับซGอน 

(๑.๙) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGรัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การรักษาความลับ การรักษาความน#าเช่ือถือ ความพรGอมใชGของขGอมูล  
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของขGอมูลของรัฐว ิสาหกิจและ
มาตรการป`องกันมิใหGกรรมการฝbายจัดการ และผูGใดก็ตามที่สามารถ
เขGาถึงขGอมูล นำขGอมูลไปใชGโดยมิชอบไดG 
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(๑.๑๐) คณะกรรมการควรจ ัดให Gม ีระบบรายงานความเปXนอ ิสระของ
คณะกรรมการที่เปXนอิสระ โดยเมื่อไดGรับแต#งต้ังใหGกรรมการที่เปXน
อิสระเปgดเผยความสัมพันธ8กับรัฐวิสาหกิจ และความเกี่ยวขGองกับฝbาย
จัดการ และควรจัดทำทุกป:ในระยะเวลาดำรงตำแหน#ง ทั้งนี้ในกรณีท่ี
คณะกรรมการที่เปXนอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหว#างดำรงตำแหน#ง
จนขาดคุณสมบัต ิในการเปXนกรรมการที ่ เป XนอิสระตGองรายงาน
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสถานะการดำรงตำแหน#งของกรรมการโดย
ทันที 

(๑.๑๑)   คณะกรรมการควรกำหนดบทบาท และหนGาที่ของประธานกรรมการใหG
ชัดเจน และสนับสนุนใหGประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหนGาที่ไดG
อย#างสมบูรณ8และเหมาะสม 

(๒)  การประชุมคณะกรรมการ 
(๒.๑) คณะกรรมการควรจัดใหGมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุม

คณะกรรมการเปXนการล#วงหนGา และในกรณีที่มีการเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมควรใหGคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเพิ่มวาระการ
ประชุมดังกล#าว 

(๒.๒) คณะกรรมการควรมีการประชุมทุกเดือน 
(๒.๓) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGกรรมการและฝbายจัดการมีอิสระที่จะ

เสนอเร่ืองท่ีเปXนประโยชน8ต#อรัฐวิสาหกิจเขGาสู#วาระการประชุม 
(๒.๔) คณะกรรมการควรไดGรับเอกสารประกอบการประชุมล#วงหนGาอย#างนGอย  

๕ วันทำการก#อนวันประชุม 
(๒.๕) คณะกรรมการสามารถเขGาถึงขGอมูลที่จำเปXนสำหรับการตัดสินใจในการ

ประชุมคณะกรรมการไดGจากฝbายจัดการที ่ไดGรับมอบหมายภายใน
ขอบเขตท่ีกำหนด 

(๒.๖) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGกรรมการที ่ม ีความขัดแยGงของ
ผลประโยชน8กับรัฐวิสาหกิจ งดเวGนจากการมีส#วนร#วมในการอภิปราย
และออกเสียงลงมติ 

(๒.๗) กรรมการตGองเขGาประชุมไม#นGอยกว#ารGอยละ ๗๕ ของจำนวนการประชุม
คณะกรรมการ 
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(๒.๘) คณะกรรมการควรถือเปXนนโยบายที่จะใหGกรรมการที่ไม#เปXนผูGบริหาร มี
โอกาสที่จะประชุมระหว#างกันเองตามความจำเปXนโดยไม#มีกรรมการท่ี
เปXนผูGบริหาร และฝbายจัดการร#วมดGวย 

(๒.๙) คณะกรรมการควรดูแลใหGมีระบบการบันทึกรายงานการประชุมใหG
รายงานการประชุมมีความถูกตGองและครบถGวน 

(๓) การพัฒนาคณะกรรมการ 
(๓.๑) คณะกรรมการควรส#งเสริมและสนับสนุนใหGบุคคลที่ไดGรับแต#งตั้งเปXน

กรรมการใหม#ไดGรับคำแนะนำ และมีขGอมูลที่เปXนประโยชน8ต#อการ
ปฏิบัติหนGาท่ี 

(๓.๒) คณะกรรมการควรไดGรับขGอมูลที่เกี่ยวขGองกับการปฏิบัติหนGาที่ท่ีเปXน
ป_จจุบันอย#างสม่ำเสมอ 

(๓.๓) คณะกรรมการควรส#งเสริมสนับสนุนใหGกรรมการไดGรับการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ และความรูGท่ีจำเปXนต#อการปฏิบัติหนGาท่ี 

(๔)  การกำหนดค#าตอบแทนของคณะกรรมการ 
(๔.๑) คณะกรรมการควรพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ8ในการกำหนด

โครงสรGางค#าตอบแทนของกรรมการ 
(๔.๒) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค#าตอบแทนซ่ึง

ประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิกควรเปXนกรรมการท่ีเปXนอิสระ 
(๔.๓) คณะกรรมการควรเปgดเผยนโยบายและหลักเกณฑ8ในการกำหนด

โครงสรGางค#าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจำป: 

(๕)  การดำเนินงานเก่ียวกับผูGบริหารสูงสุด ผูGบริหารระดับสูงและพนักงาน 
(๕.๑) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูGบริหารสูงสุดเพ่ือ

พิจารณาหลักเกณฑ8 และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพ่ือดำรงตำแหน#งผูGบริหารสูงสุด 

(๕.๒) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGผู GบริหารสูงสุดจัดใหGมีโครงสรGาง
ผูGบริหารระดับสูง ขอบเขตงานและคุณสมบัติผูGดำรงตำแหน#งผูGบริหาร
ระดับสูงท่ีเหมาะสม 

(๕.๓) คณะกรรมการควรกำกับใหGมีแผนการสืบทอดตำแหน#งสำหรับตำแหน#ง
ผูGบริหารสูงสุด ผูGบริหารระดับสูง และตำแหน#งสำคัญ 
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(๕.๔) คณะกรรมการควรส#งเสริมและสนับสนุนใหGฝbายจัดการและพนักงาน
ไดGรับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูGและประสบการณ8ที่เปXน
ประโยชน8ต#อการปฏิบัติงาน 

(๕.๕) คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ8และป_จจัยในการประเมินผลงาน
ของผูGบริหารสูงสุด และติดตามใหGผูGบริหารสูงสุดประเมินผูGบริหาร
ระดับสูงอ่ืน ๆ ใหGสอดคลGองกับหลักเกณฑ8การประเมิน 

(๕.๖) คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหGผูGบริหารสูงสุดมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีสอดคลGองกับพันธกิจและวัตถุประสงค8ของรัฐวิสาหกิจ 

(๕.๗) คณะกรรมการควรใหGคณะอนุกรรมการพิจารณาค#าตอบแทน พิจารณา
โครงสรGางค#าตอบแทนของฝbายจัดการและพนักงาน และควรมีการ
ทบทวนอย#างต#อเน่ือง   

(๖)  การประเมินคณะกรรมการ 
(๖.๑) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ8 และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย#าง
นGอยป:ละคร้ัง 

(๖.๒) คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหGมีที่ปรึกษาภายนอกมาช#วยในการ
ทบทวน กำหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย#างนGอยทุก ๆ ๓ ป: และเปgดเผยการ
ดำเนินการดังกล#าวใหGสาธารณชนไดGรับทราบ 

(๖.๓) คณะกรรมการควรนำผลการประเมินไปใชGในการประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค8ประกอบคณะกรรมการและการดำรงตำแหน#ง
ของกรรมการในวาระถัดไป 

ข้ันตอนการแตTงต้ังคณะกรรมการ 
องคLประกอบ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ (ฉบับที ่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกGไขมาตรา ๑๑ กำหนดใหGมีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อพวช. คณะหนึ่งเรียกว#า 
“คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ” ประกอบดGวย  

๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 
เปXนประธานกรรมการ  

๒)  ผูGแทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม   เปXนกรรมการ 
๓)  ผูGแทนกระทรวงการคลัง        เปXนกรรมการ 
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๔)  ผูGแทนกระทรวงศึกษาธิการ       เปXนกรรมการ 
๕)  นายกสมาคมวิทยาศาสตร8แห#งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ8  เปXนกรรมการ 

๖) – ๑๐)  ผูGทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต#งต้ังจำนวนไม#เกินหGาคน    เปXนกรรมการ 
๑๑)  ผูGอำนวยการ อพวช.        เปXนกรรมการและเลขานุการ 

การแตTงต้ัง และวาระการดำรงตำแหนTง 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกGไขมาตรา ๑๓ ใหGกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต#งตั้งอยู#ในตำแหน#งคราวละสามป: 
กรรมการซ่ึงพGนจากตำแหน#งตามวาระอาจไดGรับแต#งต้ังอีกไดG แต#ไม#เกินสองวาระติดต#อกัน 

นอกจากนี ้  พระราชบัญญัติคุณสมบัต ิมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) มาตรา ๑๒/๑ บัญญัติในการแต#งตั้งกรรมการอื่นที่ไม#ใช#กรรมการโดยตำแหน#ง
ในรัฐว ิสาหกิจแห#งใด ใหGผ ู Gม ีอำนาจพิจารณาแต#งต ั ้งจากบุคคลในบัญชีรายชื ่อกรรมการท่ี
กระทรวงการคลังจัดทำข้ึน ไม#นGอยกว#าหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

ข้ันตอนการแตTงต้ังกรรมการผูYทรงคุณวุฒิ 
๑. อพวช. พิจารณาคัดเลือกผูGทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเปXนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จำนวนไม # เก ิน ๕ คน โดยม ีบ ุคคลในบัญชีรายช ื ่อกรรมการร ัฐว ิสาหก ิจท่ี
กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นอย#างนGอย ๒ คน  (ไม#นGอยกว#าหนึ่งในสามของจำนวน
กรรมการผูGทรงคุณวุฒิ) เสนอชื่อผู Gทรงคุณวุฒิเพื ่อรัฐมนตรีว#าการกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความเหมาะสม  

๒. รัฐมนตรีว#าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
นำเสนอรายช่ือผูGทรงคุณวุฒิต#อประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
พิจารณาใหGความเห็นชอบ ตามขGอ ๑๒ ระเบียบว#าดGวยการกำหนดนโยบายและ
กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม เสนอรายชื่อผูGทรงคุณวุฒิท่ี
ผ#านความเห็นชอบจาก คนร. เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต#งต้ัง 

๔. สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแต#งต้ังกรรมการผูGทรงคุณวุฒิ
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ข้ันตอนการแต+งต้ังกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการ อพวช.  
(จำนวนไม'เกิน ๕ คน ดำรงตำแหน'งคราวละ ๓ ป9 ไม'เกินสองวาระติดต'อกัน) 

ต"องแต&งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นไม&น"อยกว&าหนึ่งในสามของกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ 

คุณสมบัติของกรรมการ 
ต"องมีคุณสมบัติและไม2มีลักษณะต"องห"าม

ตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และ

พนักงานรัฐว ิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที ่แก "ไข

เพิ่มเติม (ตามแนบ) 
เงื่อนไข 

• ต"องแต2งตั ้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง

จัดทำขึ ้น ไม2น"อยกว2าหนึ ่งในสามของ

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ 
• ไม2เปTนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ (รวม

ร ัฐว ิสาหก ิจท ี ่ เสนอขอตั ้ง) เก ินกว2า       

๓ แห2ง 

อพวช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติจำนวนไม#เกิน ๕ คน โดยมีบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ี

กระทรวงการคลังจัดทำข้ึนอย#างนTอย ๒ คน (ไม#นTอยกว#าหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการ)ผูTทรงคุณวุฒิ) 

ปกท.อว. ลงนามรับรองประวัติผูTขอรับการแต#งต้ัง และนำเสนอ รมว.อว. เพ่ือพิจารณาลงนามเสนอ ค.ร.ม. ผ#าน 

คนร. 

ค.ร.ม. พิจารณาแต#งต้ัง (ตามอำนาจในมาตรา ๑๑ แห#ง พรฎ. จัดต้ัง อพวช.) 

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศแต3งต้ัง ตามมติ ค.ร.ม. และแจ;งให;กระทรวง อว. ทราบ 

อพวช. เสนอช่ือผูTทรงคุณวุฒิเพ่ือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม (ตTนสังกัด) พิจารณา

พรTอมแนบร#างหนังสือเสนอ ค.ร.ม. 
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หน#าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน8สูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบต#อผลการปฏิบัติหนQาที่ต#อเจQาของกิจการ 

(รัฐบาล) และเปTนอิสระจากฝVายบริหาร คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตQองแสดงบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย8สินและหน้ีสินของเจQาหนQาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าดQวยการปYองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกQไขเพ่ิมเติม 

กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท#าเทียมกัน ทั้งในดQานการเปTนผูQนำ

และการควบคุมรัฐวิสาหกิจ กรรมการทุกคนควรเขQาใจเปTนอย#างดีถึงหนQาที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ พรQอมที่จะแสดงความคิดเห็นอย#างเปTนอิสระ

และพัฒนาตนเองใหQทันสมัยอยู#ตลอดเวลา กรรมการทุกคนควรปฏิบัติหนQาที่ดQวยความซื่อสัตย8และ

รับผิดชอบต#อการกระทำของตนเพ่ือมุ#งเนQนใหQเกิดการเพ่ิมมูลค#าใหQแก#กิจการ ภาครัฐ ประชาชน และผูQ

มีส#วนไดQส#วนเสียอย#างมีประสิทธิภาพในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลการดำเนินการที่ดีและมีฝVายบริหารท่ี

เขQมแข็งและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจมอบหมายอำนาจในการบริหารใหQแก#ฝVาย

บริหารมากขึ้น สำหรับรัฐวิสาหกิจที่กำลังประสบปeญหาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรติดตามการ

บริหารจัดการของฝVายบริหารอย#างใกลQชิดใหQมากย่ิงขึ้น แต#ไม#ใหQเปTนการแทรกแซงงานประจำ (Day-

to-Day Management) 

คณะกรรมการและฝVายบริหารของรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบตามหนQาท่ีต#อกันและกัน

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค8ของรัฐวิสาหกิจนั้น ดังนั้น ฝVายบริหารควรแสดงถึงจุดยืนของตนรับ

ฟeงขQอเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเขQาร#วมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมการอย#าง

เสรี สำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตั้งคำถามที่เปTนประโยชน8และมีความหนักแน#น เพื่อโตQแยQงขQอ

สมมติฐานของฝVายบริหารอย#างสรQางสรรค8และแสดงความเห็นอย#างตรงไปตรงมา นอกจากน้ี 

กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหQเพียงพอเพื่อปฏิบัติหนQาที่ตามความรับผิดชอบไดQอย#างเต็มท่ีเปTน

หนQาที่ของกรรมการที่ตQองเขQาประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง ยกเวQนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

จริง ๆ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีมาตรการปYองกันกรณีที่กรรมการ และผูQบริหารใชQขQอมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน8ใหQแก#ตนเองหรือผูQอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเปTนการ

เอาเปรียบเจQาของกิจการ (รัฐบาล) เช#น การนำขQอมูลภายในไปเป}ดเผยซึ่งก#อใหQเกิดความเสียหายต#อ

เจQาของกิจการ (รัฐบาล) เปTนตQน ฝVายบริหารมีอำนาจหนQาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจภายใตQการกำกับดูแลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดQวยความซื่อสัตย8 และมุ#งเนQนการ

เพ่ิมมูลค#าใหQกิจการ ภาครัฐ ประชาชน และผูQมีส#วนไดQส#วนเสียอย#างมีประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรแบ#งแยกบทบาท หนQาท่ี 

ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหนQาที่ระหว#างคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และฝVายจัดการอย#างชัดเจน 

๒. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดใหQมียุทธศาสตร8การ

พัฒนาองค8กรท่ีสอดคลQองกับแนวนโยบายขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ และติดตามกำกับใหQมีการดำเนินงานใหQบรรลุวัตถุประสงค8 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดใหQมีมาตรการในการ

ควบคุมฝVายบริหารอย#างมีประสิทธิผล และเพื่อใหQคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติไดQปฏิบัติหนQาที่ตามความรับผิดชอบที่มีต#อองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และรัฐโดยรวม 

๔. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรควบคุมและจัดการ

แกQป eญหาความขัดแยQงทางผลประโยชน8ท ี ่อาจเก ิดข ึ ้นระหว#างฝ Vายบริหาร

คณะกรรมการ และภาครัฐอย#างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน8โดยรวมของ

ประเทศชาติเปTนหลัก รวมทั้งตรวจสอบการใชQทรัพย8สินขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม#ถูกตQองของฝVายบริหาร 

คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และภาครัฐ 

๕. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรดูแลใหQโครงสรQาง และวิธี

ปฏิบัติต#าง ๆ ของคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และ

ระบบงานขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติสรQางความเชื ่อมั ่นไดQว#า

กิจกรรมต#าง ๆ ขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไดQดำเนินไปในลักษณะท่ี

ถูกตQองตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

๖. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรกำหนดวิสัยทัศน8ของ

กิจการ ความรับผิดชอบต#อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของฝVายบริหารใหQมี

ความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรทบทวนและ

ใหQความเห็นชอบกับกลยุทธ8 นโยบายท่ีสำคัญ และแผนงาน โดยรวมถึงวัตถุประสงค8 

เปYาหมาย (Key Performance Indicator – KPI) ทางการเงินและแผนต#าง ๆ ของ

รัฐวิสาหกิจ และควรติดตามผลการดำเนินงานของฝVายบริหารใหQมีการปฏิบัติตาม

แผนงานท่ีกำหนดไวQอย#างสม่ำเสมอรวมท้ังใหQคำแนะนำเร่ืองกลยุทธ8ดQวย 

๗. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรกำหนดแนวทางที่เปTน 

ลายลักษณ8อักษรเพื่อปYองกันกรณีที่กรรมการ และผูQบริหารใชQขQอมูลภายในเพื่อหา
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ผลประโยชน8ใหQแก#ตนเองหรือผูQอื่นในทางมิชอบ และแจQงแนวทางดังกล#าวใหQทุกคน

ในองค8กรถือปฏิบัติ 

๘. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดใหQมีจรรยาบรรณ 

(Code of Conduct) ขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่เปTนลายลักษณ8

อักษร และทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล#าวใหQทันสมัยเปTนประจำ 

๙. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดใหQมีกระบวนการ

เพื่อใหQความมั่นใจว#าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความ

เชื ่อถือไดQ รวมทั ้งดูแลใหQมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ

ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงใหQมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

๑๐. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติมีหนQาท่ีกำหนดหลักเกณฑ8

การประเมินของผูQบริหารสูงสุด ประเมินผลงานของผูQบริหารสูงสุดโดยสม่ำเสมออย#าง

นQอยป:ละ ๑ ครั้ง โดยเฉพาะอย#างยิ่งผูQบริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหา และกำหนด

ค#าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผูQบริหารสูงสุดใหQสอดคลQองกับ

ผลงานองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และผลการประเมินดังกล#าว และ

ประธานกรรมการควรเปTนผูQส่ือสารผลการพิจารณา 

๑๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรกำกับงานดQานการ

บริหารงานบุคคลในเรื่องตำแหน#งหนQาที่ และจำนวนพนักงานใหQมีความเหมาะสมกับ

สภาวะขององค8การพิพิธภัณฑ8ว ิทยาศาสตร8แห#งชาติในช#วงระยะเวลานั ้น ๆ 

(โครงสรQางอัตรากำลัง) 

๑๒. กรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไม#ควรเปTนกรรมการในการจัดซ้ือ

จัดจQางขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

ภาวะผู#นำและคุณลักษณะของคณะกรรมการ 

หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีภาวะผู Qนำ วิสัยทัศน8 และมีความเปTนอิสระในการ

ตัดสินใจเพื ่อประโยชน8สูงสุดของรัฐวิสาหกิจสำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บทบาทของ

คณะกรรมการท่ีสำคัญมี ๒ ประการ คือ 

๑. ภาวะผู Qนำ (Direct / Lead) เปTนองค8ประกอบสำคัญเนื ่องจากภาวะผู Qนำที ่ มี

คุณภาพสูง และความเปTนอิสระในการปฏิบัติงานที ่เพียงพอ เปTนสิ ่งจำเปTนต#อ

โครงสรQางการกำกับดูแลที่ดีอันจะช#วยสรQางความสามารถในการแข#งขันทางธุรกิจ 
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และประโยชน8สูงสุดแก#รัฐวิสาหกิจ ภายในกรอบของความโปร#งใส มีจริยธรรมที่ดี 

และมีความรับผิดชอบ 

๒. ควบคุม (Control) และกำกับบทบาทของฝVายบริหาร ในการดำเนินกิจการตามท่ี

ไดQรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั ้งนี ้ ควรแยกหนQาที ่และความ

รับผิดชอบของกรรมการและฝVายบริหารออกจากกันใหQชัดเจน เพื่อมิใหQกQาวก#ายใน

หนQาท่ีซ่ึงกันและกัน และเปTนหนQาท่ีของกรรมการทุกท#านท่ีตQองมีส#วนร#วมพิจารณาใหQ

คำปรึกษาและสนับสนุนในการพิจารณาเรื ่องต#าง ๆ เพื่อใหQรัฐวิสาหกิจมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และเพ่ิมพูนทรัพยากรขององค8กร 

แนวปฏิบัติ 
๑. มีโครงสรQางคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ท่ีเอื้อต#อการ

ปฏิบัติหนQาที ่อย#างเปTนอิสระโดยควรมีกรรมการที ่เปTนอิสระจากภายนอกท่ีมี

ความสามารถและความน#าเช่ือถือในจำนวนมากพอ เพ่ือไม#ใหQเกิดการครอบงำเกิดข้ึน 

๒. ใหQคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ พิจารณากำหนด

องค8ประกอบของกรรมการ ซึ่งประกอบดQวย กรรมการผูQมีความรูQ ความสามารถ

เฉพาะดQานที ่เปTนประโยชน8แก#องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เปTน

ผูQทรงคุณวุฒิในสาขาต#าง ๆ เพื่อผสมผสานความรูQ ความสามารถต#าง ๆ ท่ีจำเปTน  

เช#น ประสบการณ8 ความสามารถพ้ืนฐานในดQานต#าง ๆ และทักษะซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรพิจารณาทบทวนถึง

จำนวนของกรรมการที่เหมาะสมซึ่งจะมีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการดำเนินงานใน

อนาคตไวQเปTนระยะ 

๔. ประธานกรรมการไม#ควรเปTนบุคคลเดียวกับผูQบริหารสูงสุด และประธานกรรมการ

เปTนผูQรับผิดชอบในฐานะ เปTนผูQนำของคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ ดังน้ัน ประธานกรรมการจึงควรเสริมสรQางคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ใหQเปTนคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

๕. ประธานกรรมการควรใหQความมั ่นใจว#ากรรมการทุกคนตQองมีส#วนร#วมในความ

รับผิดชอบโดยรวม ทั ้งในดQานการเปTนผู Qนำและควบคุมองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ โดยกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท#า

เทียมกันถึงแมQว#ากรรมการจะมาจากหน#วยงานที่แตกต#างกัน และอาจมีบทบาทใน

องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติน้ันแตกต#างกัน 

๖. โดยทั่วไปผูQบริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการดำเนินกิจการขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และเปTนผูQที่มีความรูQความสามารถ มีเวลา และอยู#ในฐานะท่ี
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เขQาใจกิจการขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาตินั้นอย#างแทQจริง ดังน้ัน 

ผูQบริหารสูงสุดควรเปTนกรรมการในคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ  และในการทำงานคณะกรรมการ องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

และผูQบริหารสูงสุดควรทำงานโดยประสานสัมพันธ8อย#างมีความไวQเนื้อเชื่อใจกัน และ

ใหQความเคารพต#อกันและกันเพื ่อใหQเกิดประโยชน8สูงสุดแก#องค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๗.  กรรมการควรรับขQอมูลข#าวสารที่ทันสมัยเสมอ เพื่อใหQการดำเนินงานเกิดขึ้นอย#างมี

ประสิทธิภาพ 

ความเปDนอิสระของคณะกรรมการ 

หลักการ 
ความเปTนอิสระเปTนปeจจัยสำคัญในการเสริมสรQางความรับผิดชอบต#อผลการปฏิบัติงาน

ตามหนQาที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เปTนอิสระจากภายนอก

จำนวนหนึ่งเปTนแกนหลักโดยเปTนบุคคลที่สามารถใชQดุลยพินิจที่เปTนอิสระไดQ และเปTนผูQที่สามารถ

ผลักดันใหQเกิดการปรับเปลี ่ยนหรือยับยั ้งการดำเนินการต#าง ๆ ไดQเม่ือจำเปTน และสิ ่งสำคัญคือ 

กรรมการท่ีเปTนอิสระจากภายนอกจะตQองมีความเปTนอิสระในการตัดสินใจอย#างแทQจริง 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรมีกรรมการที่เปTนอิสระ

จากภายนอก เช#น ผูQทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และจากภาคเอกชน เปTนตQน 

เพ่ือใหQมีความเปTนอิสระในการตัดสินใจไดQอย#างแทQจริง 

๒. ควรแต#งตั้งกรรมการอิสระใหQมีจำนวนเพียงพอที่จะส#งผลต#อการรับฟeงความคิดเห็น

ของท่ีประชุม 

๓. กรรมการท่ีเปTนอิสระจากภายนอกควรทำรายงานรับรองความเปTนอิสระของตนเม่ือ

ไดQรับการแต#งต้ังและเปTนประจำทุกป: 

๔. กรรมการที่เปTนอิสระจากภายนอกควรมีการประชุมกันเองเปTนครั้งคราว โดยไม#มี

กรรมการท่ีเปTนกรรมการโดยตำแหน#งหรือกรรมการที่เปTนขQาราชการเขQาร#วมประชุม

ดQวย 

การถGวงดุลของคณะกรรมการ 

หลักการ 
การถ#วงดุลโดยรวมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความสำคัญ โดยคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เปTนอิสระจากภายนอกที่มีความสามารถและน#าเชื่อถือจำนวนหนึ่งที่มี
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น้ำหนักพอที่จะใหQที่ประชุมรับฟeงขQอคิดเห็นโดยไม#มีบุคคลหรือกลุ#มบุคคลใดที่สามารถครอบงำการ

ตัดสินใจของกรรมการอิสระดังกล#าวไดQ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรประกอบดQวยกรรมการท่ี

เปTนอิสระจากภายนอกอย#างนQอยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการท่ี

เปTนอิสระจากภายนอกอย#างนQอยหนึ่งคนควรแต#งตั ้งจากบัญชีรายช่ือกรรมการ

รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังจัดทำข้ึน 

๒. รายช่ือกรรมการท่ีเปTนอิสระจากภายนอกควรระบุไวQในรายงานประจำป: 

บทบาทของกรรมการท่ีเปDนอิสระจากภายนอก 

หลักการ 
บทบาทสำคัญของกรรมการที่เปTนอิสระจากภายนอก เปTนบทบาทเชิงกลยุทธ8ในการ

สรQางมูลค#าเพิ่มใหQกับรัฐวิสาหกิจ และใหQความมั่นใจว#าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวมจะใหQการ

เนQนหนักในการดำรงรักษา และสรQางประโยชน8สูงสุดในระยะยาวแก#ประชาชนตามวัตถุประสงค8ของ

รัฐวิสาหกิจนั้น กรรมการที่เปTนอิสระจากภายนอกตQองมีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรูQกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ และพรQอมท่ีจะแสดงความเห็นของตนเองอย#างเปTนอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลา

และทุ#มเทความสนใจใหQกับรัฐวิสาหกิจ 
แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการมีบทบาทเชิงกลยุทธ8ในการเพิ ่มมูลค#าใหQแก#องค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ โดยการช#วยดำรงรักษา และสรQางประโยชน8สูงสุดในระยะยาว

ใหQแก#ลูกคQา (ลูกคQา) ดQวยการติดตามใหQองค8กรมีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด

ไวQอย#างสม่ำเสมอ มีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน#าเช่ือถือ รวมถึง

การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารความ

เส่ียง และควบคุมภายในอย#างเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดค#าตอบแทนของผูQบริหารสูงสุด และกำกับดูแล

ผลการปฏิบัติงานของฝVายบริหาร 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติสามารถแต#งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเรื ่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลงานเฉพาะดQาน แต#

คณะกรรมการยังคงความรับผิดชอบต#องานในภาพรวม 

๔. หากไดQรับแต#งต้ังใหQเปTนสมาชิกในคณะอนุกรรมการควรเขQาประชุมทุกคร้ัง 
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ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ 
หลักการ 
เพื่อใหQการปฏิบัติหนQาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหQมีคณะอนุกรรมการต#าง ๆ เพื่อช#วยศึกษา และกลั่นกรองงานตาม

ความจำเปTน โดยเฉพาะในกรณีท่ีตQองอาศัยความเปTนกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย 

บทบาท หนQาที ่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช#น การดำเนินการประชุมและการรายงานต#อ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไวQอย#างชัดเจน 

การแต#งตั้งคณะอนุกรรมการเปTนสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการรัฐว ิสาหกิจ ฉะนั ้นการมีคณะอนุกรรมการในสาขาต#าง ๆ ไม#ว #าจะเปTน

คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาค#าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จึงเปTนประเด็นท่ีตQองตระหนักถึงในแง#การเพ่ิมมูลค#าใหQแก#กิจการ 

แนวปฏิบัติ 
๑. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรมีคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อใหQ

คำแนะนำต#อคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ  ในการสรรหา

รายชื่อกรรมการใหม# และ/หรือผูQบริหารสูงสุด โดยควรประกอบไปดQวยบุคคลท่ีมี

ความรูQ ความสามารถที่จะช#วยพัฒนาองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไดQ 

ทั ้งนี ้ควรมีสมาชิกมาจากกรรมการที ่เปTนอิสระจากภายนอกเปTนส#วนใหญ#และ

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาควรมีความเปTนอิสระ 

๒. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรมีคณะอนุกรรมการพิจารณาค#าตอบแทน

เพื่อกำหนดเกณฑ8ค#าตอบแทนกรรมการและผูQบริหารใหQอยู#ในระดับท่ีเหมาะสม โดย

มีสมาชิกมาจากกรรมการอิสระเปTนส#วนใหญ# และประธานคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค#าตอบแทนควรมีความเปTนอิสระ 

๓. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื ่อสามารถคาดการณ8ถึงความเสี ่ยงท่ีองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ

อาจจะไดQรับ ทั้งความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงดQานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขQอง เพ่ือ

กำหนดเปTนนโยบายในการปYองกันและลดความเสี่ยงและมอบหมายใหQฝVายจัดการ

นำไปปฏิบัติ ท้ังน้ี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงควรมีความเปTนอิสระ 

๔. ประธานกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไม#ควรเปTนประธานหรือ

สมาชิกในคณะอนุกรรมการ 
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การประเมินผลของคณะกรรมการ 
หลักการ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะช#วยใหQคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ทำหนQาท่ีกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ8ของรัฐวิสาหกิจควบคู#ไปกับการทำหนQาท่ีกำกับดูแลความสำเร็จของ

ฝVายบริหารไดQอย#างแทQจริงซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพยายามปรับปรุงความสามารถในการ

ทำงานร#วมกันเปTนคณะเดียวกัน และควรตระหนักว#าหากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม#ไดQทำหนQาที่รวม

เปTนหนึ่งเดียวกัน จะไม#สามารถทำหนQาที่กำกับดูแลฝVายบริหารไดQอย#างเหมาะสมและเพิ่มคุณค#าแก#

รัฐวิสาหกิจไดQ การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะสามารถระบุใหQเห็นจุดอ#อนที่ควร

ปรับปรุงใหQดีข้ึน นอกจากน้ีการประเมินผลดังกล#าวเปTนโอกาสใหQกรรมการท้ังหลายมาร#วมกันพิจารณา

อย#างเป}ดเผยถึงปeญหา และผลงานที่ผ#านมาและใชQดุลยพินิจว#าตนเองเปTนประโยชน8ต#อองค8กรเพียงใด

เพ่ือการปรับปรุงแกQไขต#อไป 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรกำหนดบรรทัดฐานการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย#างมีหลักเกณฑ8 และประเมินผลการปฏิบัติงานดQวย

ตนเองเทียบกับบรรทัดฐานดังกล#าวเปTนระยะ ๆ อย#างนQอยป:ละ ๑ ครั้ง โดยคำนึงถึง

ความรับผิดชอบของตนและสถานการณ8ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหQสามารถทำหนQาท่ี

กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ8ขององค8กรพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควบคู#ไปกับการ

ทำหนQาท่ีกำกับดูแลการบริหารงานของฝVายบริหารไดQอย#างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดทำแบบประเมินผล

ตนเองและแบบประเมินไขวQเพื่อเปTนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนQาที่ของ

คณะกรรมการและควรประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินดังกล#าวเปTนประจำ 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวม และ/หรือเฉพาะบางเรื่องซึ่งไม#ไดQมุ#งเนQนเปTน

รายบุคคล 

การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 
หลักการ 
การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ไดQวางแผนไวQอย#างรอบคอบมีความสำคัญต#อการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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แนวปฏิบัติ 
๑. โดยปกติใหQมีการประชุมคณะกรรมการอย#างนQอยเดือนละหนึ่งครั ้ง แต#ประธาน

กรรมการ หรือกรรมการคนหน่ึงคนใดจะขอใหQมีการประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ไดQ 

ส#วนระเบียบวาระการประชุมสถานท่ี และเวลาการประชุมใหQประธานกรรมการเปTน

ผูQกำหนด 

๒. การประชุมของคณะกรรมการตQองมีกรรมการเขQาประชุมอย#างนQอยกึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการท้ังหมด นับรวมท้ังประธานกรรมการดQวยจึงจะเปTนองค8ประชุม 

๓. ใหQกรรมการและเลขานุการ ทำหนQาที่จัดการใหQมีการจดบันทึกรายงานการประชุม

ของคณะกรรมการ และปฏิบัติการอ่ืน ๆ อันควรแก#หนQาท่ี 

๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหQถือตามคะแนนเสียงขQางมากของ

กรรมการที่เขQาประชุม ถQาคะแนนเสียงเท#ากัน ใหQประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน

อีกเสียงหน่ึงเปTนเสียงช้ีขาด 

๕. ในการประชุมคณะกรรมการใหQประธานกรรมการเปTนประธานที่ประชุม ถQาประธาน

กรรมการไม#สามารถมาประชุมไดQ ใหQคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง 

นอกจากผูQอำนวยการซ่ึงเปTนกรรมการและเลขานุการข้ึนเปTนประธาน 

๖. ถQามีกรณีจำเปTนเร#งด#วนอันจะตQองเสนอใหQคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย และเปTน

เรื่องที่ไม#มีปeญหา แต#ไม#อาจเรียกประชุมคณะกรรมการไดQทันการ ซึ่งอาจเปTนเหตุใหQ

เกิดความเสียหายแก#องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไดQ ใหQผูQอำนวยการ

เสนอวาระเปTนหนังสือขอมติโดยวิธีเวียน การเสนอวาระเพื่อขอมติโดยวิธีเวียนตาม

วรรคแรกจะกระทำไดQเมื ่อไดQรับอนุมัติจากประธานกรรมการก#อน ถQาประธาน

กรรมการ ไม#อยู#  หร ือไม #อาจปฏิบ ัต ิหนQาท ี ่ ได Q  ให Qขออนุม ัต ิต #อกรรมการซ่ึง

คณะกรรมการมีมติแต#งตั้งใหQทำการแทนประธานกรรมการ การขอมติโดยวิธีเวียน

จะตQองมีเสียงพิจารณามากกว#ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดญัตติ

ดังกล#าวใหQเปTนไปตามขQอ ๔ แห#งขQอบังคับน้ีโดยอนุโลม 

๗. วิธีดำเนินการขอมติโดยวิธีเวียนตามขQอ ๖ ใหQเปTนไปตามระเบียบที่ผู Qอำนวยการ

กำหนดดQวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

๘. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรสนับสนุนใหQผูQบริหาร

สูงสุด โดยการเชิญผูQบริหารระดับสูงเขQาร#วมประชุมคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เพื่อใหQขQอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะที่เกี ่ยวขQองกับ

ปeญหาโดยตรง และเพื่อใหQคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มี

โอกาสรูQจักผูQบริหารระดับสูง 
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การเข#าถึงข#อมูลของคณะกรรมการ 

หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรไดQรับขQอมูลที่ถูกตQอง และสำคัญเพื่อใชQประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจในประเด็นต#าง ๆ ไดQอย#างรอบคอบ เที่ยงตรง อันจะก#อใหQเกิดประโยชน8แก#องค8กร

มากที ่สุด โดยฝVายบริหารควรมอบเอกสาร และขQอมูลที ่ตรงประเด็นในรูปแบบ และคุณภาพท่ี

เหมาะสมแก#คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย#างทันเวลา 

แนวปฏิบัติ 
๑. ประธานกรรมการควรมีมาตรการท่ีชัดเจนใหQกรรมการไดQรับขQอมูลล#วงหนQา เพื่อมี

เวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย#างถูกตQอง โดยกำหนดใหQฝVาย

เลขานุการฯ จัดส#งแฟYมเอกสารการประชุมใหQคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติล#วงหนQา ๕ วัน ทำการก#อนวันประชุม สำหรับเดือนที่มีวันหยุด

ตามประเพณีประจำป:ขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติแทรกก#อนวัน

ประชุม กำหนดส#งเอกสารการประชุมจะเล่ือนใหQเร็วข้ึนตามจำนวนวันหยุดดQวย 

๒. กรรมการควรขอขQอมูลในเรื่องที่ซับซQอนมีขQอมูลรายละเอียดมาก หรือกรรมการบาง

คนมีความสนใจในประเด็นใดโดยเฉพาะนอกเหนือจากที่ไดQนำเสนอไวQแลQวในเอกสาร  

จำเปTนตQองมีผูQใหQขQอมูลเพิ่มเติมจากฝVายบริหาร กำหนดใหQผูQใหQขQอมูลเพิ่มเติมเปTน

ผูQบริหารระดับผูQอำนวยการสำนัก/พิพิธภัณฑ8ข้ึนไป 

คGาตอบแทนของกรรมการ 
หลักการ 
ค#าตอบแทนของกรรมการควรกำหนดอย#างเปTนธรรม โปร#งใส โดยอQางอิงความมี

ประสิทธิภาพทางดQานการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของกรรมการเปTนสำคัญ ระดับของค#าตอบแทน

ควรเพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวQเพื่อดำเนินกิจการใหQประสบความสำเร็จ แต#

ควรหลีกเลี่ยงการจ#ายค#าตอบแทนกรรมการเกินสมควร การกำหนดค#าตอบแทนกรรมการเปTนเรื่องท่ี

เก่ียวขQองกับผลประโยชน8ของกรรมการโดยตรงกรรมการ จึงไม#ควรเกี่ยวขQองกับการตัดสินใจเรื่อง

ค#าตอบแทนของตนเอง ควรกำหนดใหQมีกระบวนการกำหนดค#าตอบแทนที่โปร#งใส และขอความ

เห็นชอบจากเจQาของกิจการ/ผูQถือหุQน กรรมการที่ไดQรับมอบหมายหนQาท่ี และความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน

ควรไดQรับค#าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดQวย 

แนวปฏิบัติ 
๑. การกำหนดค#าตอบแทนและเบ้ียการประชุมของคณะกรรมการ และอนุกรรมการของ

องค 8การพ ิพ ิธภ ัณฑ 8ว ิทยาศาสตร 8แห #งชาติ ให Q เป Tนไปตามหล ักเกณฑ8ของ

กระทรวงการคลัง  
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๒. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรรายงานนโยบาย

ค#าตอบแทน และจำนวนเงินของค#าตอบแทนไวQในรายงานประจำป: และงบการเงิน

ขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

หมวดท่ี ๔  บทบาทของผู#มีสGวนได#เสีย 
หลักการ 
ผูQมีส#วนไดQเสียทุกกลุ#มมีความสำคัญในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหQเปTนไปอย#าง

ยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายใหQมีการปฏิบัติต#อผูQมีส#วนไดQเสียแต#ละกลุ#มโดยคำนึงถึง

สิทธิของผูQมีส#วนไดQเสียดังกล#าวตามกฎหมาย รวมถึงส#งเสริมใหQเกิดการมีส#วนร#วมของผูQมีส#วนไดQเสียใน

การพัฒนาการดำเนินงานและไม#ควรกระทำการใด ๆ ท่ีเปTนการละเมิดสิทธิของผูQมีส#วนไดQเสียเหล#าน้ัน 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายการปฏิบัติต#อผูQมีส#วนไดQเสียใหQชัดเจน 

๒. คณะกรรมการควรระบุความสำคัญของผูQมีส#วนไดQเสียเพื่อกำกับดูแลใหQรัฐวิสาหกิจ

ปฏิบัติต#อผูQมีส#วนไดQเสียกลุ#มต#าง ๆ ไดQอย#างเหมาะสม และเปTนธรรม 

๓. คณะกรรมการควรกำกับใหQมีการเป}ดเผยนโยบายการปฏิบัติต#อผูQมีส#วนไดQเสีย กลไก

การมีส#วนร#วมของผูQมีส#วนไดQเสีย และกิจกรรมต#าง ๆ ท่ีแสดงใหQเห็นถึงการดำเนินการ

ตามนโยบายการปฏิบัติต#อผูQมีส#วนไดQเสียไวQในรายงานประจำป: 

บทบาทของผู#มีสGวนได#สGวนเสีย 
หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรับรูQถึงสิทธิของผูQมีส#วนไดQส#วนเสียตามที่กฎหมายกำหนด

และผูQมีส#วนไดQส#วนเสียควรไดQรับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขQอง โดย

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนใหQมีการร#วมมือระหว#างรัฐวิสาหกิจกับผูQมีส#วนไดQส#วนเสียใน

การสรQางความม่ันคงสรQางงาน และสรQางกิจการใหQมีฐานะการเงินที่มั่นคงอย#างยั่งยืน คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจควรตระหนัก และใหQความม่ันใจว#าสิทธิของผูQมีส#วนไดQส#วนเสียไดQรับการคุQมครองและปฏิบัติ

ดQวยดี 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรจะพิจารณาระบุว#าผูQใด

คือกลุ #มผู Qมีส#วนไดQส#วนเสียใหQครบถQวน และกำหนดลำดับความสำคัญใหQเปTน

ขQอพิจารณาโดยไม#ผิดพลาด หรือทำใหQการดำเนินกิจการตQองลQมเหลวหรือไม#สำเร็จใน

ท่ีสุด 
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๒. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรพัฒนากลไกการมีส#วน

ร#วมของผูQมีส#วนไดQส#วนเสียในการสรQางเสริมผลการดำเนินงานขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เพื่อสรQางความมั่นคงอย#างย่ังยืนใหQกับองค8กร และควรเป}ดเผย

ขQอมูลสำคัญที่เกี ่ยวขQองใหQผู Qมีส#วนไดQส#วนเสียเหล#านั้นไดQรับทราบอย#างเพียงพอ 

เพ่ือใหQสามารถทำหนQาท่ีในการมีส#วนร#วมดังกล#าวไดQอย#างมีประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมการองค8กรพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรกำหนดนโยบายในการ

ดูแลสิ่งแวดลQอม และสังคมอย#างชัดเจน และกำหนดใหQมีการรับฟeงความเห็นของ

ประชาชน ในกรณีท่ีองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติมีการดำเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพสิ่งแวดลQอมสุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวิต หรือส#วนไดQส#วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวขQองกับชุมชนหรือทQองถิ่นแนวปฏิบัติที่ดีดQาน

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดีด#านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล#อมในการทำงาน 
องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีนโยบายดQานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลQอมในการทำงาน และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน 

โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อรณรงค8ใหQเกิดความตระหนักและสรQางจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสภาพแวดลQอมในการทำงานที่ดีในสถานที่ทำงาน และเพื่อใหQเกิดความร#วมมือระหว#าง

หน#วยงานท่ีเก่ียวขQอง มีแนวทางการจัดการดQานความปลอดภัยอย#างเปTนระบบ  ดังน้ี 

๑. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงานเปTน      

ลายลักษณ8อักษร และใหQผูQปฏิบัติงานทุกคนทราบ และมีบอร8ดนโยบายใหQเห็นไดQ

ชัดเจน 

๒. มีแผนงานประจำป:ดQานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการ

ทำงาน 

๓. มีการกำหนดเกณฑ8การประเมินผลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

และนโยบายท่ีกำหนด 

๔. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงานตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

๕. มีเจQาหนQาท่ีความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับตามท่ีกฎหมายกำหนดไวQ 

๖. มีหน#วยงานดQานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงานตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

๗. มีขQอบังคับ และคู#มือว#าดQวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการ

ทำงาน 
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๘. มีระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการสอบสวน และวิเคราะห8ดQานความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงาน 

๙. มีการปฐมนิเทศผู Qปฏิบัติงานใหม#เกี ่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลQอมในการทำงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความรับผิดชอบตGอสังคมและส่ิงแวดล#อม 
นโยบายความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดลQอม “เปTนองค8กรที่อยู#กับสังคมดQวยความ

เขQาใจเก้ือกูล มีจริยธรรมโปร#งใสเปTนธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส#งเสริมการพัฒนาการ

อนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลQอม และคุณภาพชีวิต เสริมสรQางวัฒนธรรมองค8กรดQานความ

รับผิดชอบต#อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลQอม” 

๑. เปTนองค8กรของประชาชนท่ีอยู#ร#วมกับสังคมดQวยความเขQาใจ และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

๒. บริหารจัดการอย#างมีจริยธรรม โปร#งใส เปTนธรรมต#อผูQมีส#วนไดQส#วนเสียทุกภาคส#วน 

และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน 

๓. ส#งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนและผูQมี

ส#วนไดQส#วนเสียควบคู#ไปกับการเสริมสรQางประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค8กร 

๔. เปTนผูQนำในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลQอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ีย่ังยืนใหQกับสังคม และชุมชน 

๕. ใหQความสำคัญในการปYองกัน และบรรเทาผลกระทบดQานสิ ่งแวดลQอมจากการ

ดำเนินงานท่ียึดม่ันตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการใหQดีกว#าท่ีกฎหมายกำหนด 

๖. ส#งเสริมงานวิจัยและพัฒนาดQานการอนุรักษ8พลังงาน สิ่งแวดลQอม และการพัฒนา

ไฟฟYาจากพลังงานหมุนเวียน 

๗. เสริมสรQางวัฒนธรรมองค8กรดQานความรับผิดชอบต#อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลQอมใหQ

เกิดข้ึนอย#างเปTนรูปธรรมแก#ผูQปฏิบัติงานในทุกระดับ 

๘. แลกเปลี่ยนความรูQ และประสบการณ8กับบุคคล และหน#วยงานอื่น เพื่อใหQมีการรักษา

สภาพแวดลQอมปรับปรุงการปฏิบัติงานใหQเหมาะสมกับสภาพแวดลQอมอย#างต#อเนื่อง

และสม่ำเสมอ 

หมวดท่ี ๕ ความย่ังยืน และนวัตกรรม 
หลักการ 
คณะกรรมการมีหนQาที่กำกับดูแลใหQฝVายจัดการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน

ขององค8กรท่ีคำนึงถึงการดำเนินงานอย#างย่ังยืน มีความรับผิดชอบต#อสังคม และส่ิงแวดลQอม รวมถึงนำ
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นวัตกรรมมาใชQในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานการใหQบริการ และการบริหารจัดการภายใน

องค8กรใหQมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คำนึงถึง

การดำเนินงานอย#างย่ังยืนมีความรับผิดชอบต#อสังคม และส่ิงแวดลQอม 

๒. คณะกรรมการควรส#งเสริมใหQมีการสรQางนวัตกรรม และนำนวัตกรรมมาใชQในการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การใหQบริการ และการบริหารจัดการภายใน

องค8กรใหQมีประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดย

คำนึงถึงกรอบรายงานท่ีไดQรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล 

หมวดท่ี ๖ การเปTดเผยข#อมูล 
หลักการ 
คณะกรรมการควรมีการกำกับดูแลใหQมีการเป}ดเผยขQอมูลสำคัญท่ีเก่ียวโยงกับรัฐวิสาหกิจ

และผูQมีส#วนไดQเสียกลุ#มต#าง ๆ อย#างถูกตQอง เช่ือถือไดQ ครบถQวน และเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQมีกระบวนการจัดทำขQอมูลที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจท้ัง

ขQอมูลดQานการเงิน และไม#ใช#การเงิน 

๒. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQมีการเป}ดเผยขQอมูลสำคัญไดQอย#างถูกตQอง เพียงพอ 

เช่ือถือไดQ สม่ำเสมอ และทันเวลา 

๓. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQมีการเป}ดเผยขQอมูลผ#านช#องทางช#องต#าง ๆ ที่ผูQมีส#วน

ไดQเสียเขQาถึงขQอมูลไดQสะดวก 

๔. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQบุคลากรมีความพรQอม และเพียงพอในการจัดทำ

ขQอมูลและส่ือสารขQอมูลสำคัญขQางตQนต#อสาธารณะชน และผูQมีส#วนไดQเสียกลุ#มต#าง ๆ 

การเปTดเผยข#อมูลสารสนเทศ 
หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลใหQมีการเป}ดเผยขQอมูลสารสนเทศสำคัญที่เกี่ยวขQอง

กับรัฐวิสาหกิจทั ้งขQอมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม#ใช#ทางการเงินอย#างถูกตQอง เชื ่อถือไดQ 

ครบถQวน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา ผ#านช#องทางที่เขQาถึงขQอมูลสารสนเทศไดQง#ายเพื่อใหQผูQมีส#วน

ไดQส#วนเสียของรัฐวิสาหกิจไดQรับทราบขQอมูลสารสนเทศอย#างเท#าเทียมกัน และดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติขQอมูลข#าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขQอง 
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ขQอมูลสารสนเทศที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจนั้น หมายความถึงรายงานทางการเงินและขQอมูลที่ไม#ใช#

ทางการเงินต#าง ๆ อีกทั้งขQอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQอง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป:ที่ผ#านมา

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับ

การดูแลสังคมและสิ่งแวดลQอม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงิน 

และการปฏิบัติตามนโยบายต#าง ๆ ดังกล#าว 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหQมีหน#วยงาน หรือผู Qร ับผิดชอบงานสื ่อสารกับ

บุคคลภายนอก และภาครัฐท่ีเก่ียวขQองอย#างเท#าเทียม และเปTนธรรม 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีหนQาที่ส#งเสริมในเรื่องของ

การส่ือสาร ประชาสัมพันธ8ขQอมูลที่เปTนประโยชน8แก#ผูQมีส#วนไดQส#วนเสียสำหรับการ

ประชาสัมพันธ8ขQอมูลข#าวสารขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ส#วนการ

เป}ดเผยขQอมูลสารสนเทศต#าง ๆ ใหQเป}ดเผยทาง website (www.nsm.or.th) เพื่อใหQ

ผูQมีส#วนไดQส#วนเสียสามารถรับรูQขQอมูลไดQอย#างเท#าเทียม และท่ัวถึงกัน 

๒. การเป}ดเผยขQอมูลข#าวสารทั้งทางการเงิน และมิใช#ทางการเงิน ใหQดำเนินการตาม

ขอบเขตวิธีการดำเนินงานขQอมูลที่เป}ดเผยตQองครบถQวน เพียงพอ ตรงต#อความเปTน

จริง เช่ือถือไดQ ทันเวลา และเท#าเทียมกัน 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติตQองรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย ซ่ึงไดQกำหนดไวQในรายงานประจำป: 

๔. ขQอมูลสารสนเทศขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติตQองจัดทำขึ้นอย#าง

รอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด ใชQภาษาที่เขQาใจง#าย โดยเป}ดเผยสารสนเทศที่มีสาระ 

สำคัญอย#างสม่ำเสมอ ทั้งในดQานบวก และดQานลบเพื่อมิใหQผูQใชQเกิดความสับสนและ

เขQาใจผิดในขQอเท็จจริง และมีการใหQความสำคัญกับเนื้อหามากกว#ารูปแบบ และระบุ

เง่ือนไขท่ีสำคัญหรือสมมุติฐานท่ีเก่ียวขQองใหQครบถQวน 

๕. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรจัดหาทรัพยากรอย#าง

เพียงพอ เพ่ือช#วยพัฒนาความรู Qความสามารถของผู QทำหนQาที ่สื ่อสารกับบุคคล 

ภายนอก 

๖. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรชี้แจงนโยบายท่ีสำคัญ 

รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินใน

รายงานประจำป:  

๗. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติควรเป}ดเผยขQอมูลเกี่ยวกับ

จำนวนครั ้งที ่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย#อยแต#ละคนเขQาร#วมประชุม
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เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ

ชุดย#อยแต#ละป:ไวQในรายงานประจำป: 

การรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน  
หลักการ 
กฎหมายกำหนดใหQรัฐวิสาหกิจตQองจัดทำ เก็บรักษาบัญชี และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นรายงานทางการเงินจึงเปTนความ

รับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตQองรายงานความ

รับผิดชอบต#อผลการปฏิบัติงานตามหนQาที่ในการดูแลกิจการ โดยการทำรายงานประจำป:และงบ

การเงินส#งใหQสำนักงานการตรวจเงินแผ#นดินกระทรวงการคลัง และกระทรวงเจQาสังกัด ดังน้ัน การ

เขQาใจถึงบทบาทพื้นฐาน และความสัมพันธ8ระหว#างเจQาของกิจการ (รัฐบาล) คณะกรรมการและผูQสอบ

บัญชี จึงมีความสำคัญย่ิงต#อระบบการรายงานทางการเงินรวมถึงรัฐวิสาหกิจตQองจัดใหQมีรายงานการ

บริหารในระดับ และรูปแบบต#าง ๆ ตามความตQองการของผูQใชQรายงาน 

แนวปฏิบัติ 
๑. การจัดทำรายงานทางการเงินขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ อธิบายถึง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ โดย

แสดงควบคู#กับรายงานของผูQสอบบัญชีไวQในรายงานประจำป: มีการจัดทำรายงาน

ทางการบริหารที่จำเปTนในการวิเคราะห8ในรูปแบบต#าง ๆ เพื่อใชQประโยชน8ในการ

บริหารงาน มีการประเมินฐานะ และแนวโนQมขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ โดยสรุปไวQในรายงานประจำป: 

๒. การบันทึกรายการทางบัญชี และการเงินจะตQองมีความถูกตQอง ครบถQวนทันเวลาและ

เปTนไปตามมาตรฐานการบัญชี มีการจัดทำรายงาน และบทวิเคราะห8ใหQถูกตQองและ

ทันเวลาเสนอผูQบริหารเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหQ

เปTนไปในแนวทางเดียวกันดQวยการกำหนด นโยบาย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติทางดQาน

บัญชีการเงิน และงบประมาณ โดยมีการเสริมสรQางจิตสำนึกของบุคลากรใหQคำนึงถึง

จรรยาบรรณแห#งวิชาชีพบัญชีเสมอ   

๓. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติมีการบันทึกขQอมูล ที่เกี่ยวกับรายงานทาง

การเง ิน และรายงานทางการบริหารที ่ถ ูกตQอง ในระบบ GFMLS – SOE ตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด 
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การควบคุม และการตรวจสอบภายใน 
หลักการ 
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเปTนส#วนสำคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และฝVายบริหารตQองถือเปTนความรับผิดชอบหลักในการจัดใหQมีระบบการ

ควบคุมท่ีดีเพื่อพิทักษ8เงินลงทุน และทรัพย8สินของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเปTนการเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการทำงาน 

การตรวจสอบภายในเปTนงานที่สำคัญในโครงสรQางของรัฐวิสาหกิจซึ่งแตกต#างจากงาน

ตรวจสอบของผูQสอบบัญชี ผูQตรวจสอบภายในมีหนQาที่สำคัญในการสอดส#องดูแลระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย#างสม่ำเสมอ และใหQความมั่นใจว#ารัฐวิสาหกิจมีระบบที่มี

ประสิทธิผลซ่ึงเสริมความน#าเช่ือถือใหQกับงบการเงิน 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ควรมีการสอบทานความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

๒. มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งทางการเงิน การดำเนินงาน และ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน Compliance Control ตามมาตรฐานสากล และ

แนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดินกำหนดโดยถือปฏิบัติเปTนมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวท้ังองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๓. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ใหQความสำคัญต#อรายงานท่ี

ผิดปกติท้ังหลาย และการจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู#สอบบัญชี 

หลักการ 
รายงานประจำป:เปTนเอกสารการสื่อสารที่สำคัญที่สุดของรัฐวิสาหกิจกับเจQาของกิจการ 

(รัฐบาล) ลูกจQาง ลูกคQา (ประชาชน) เจQาหน้ี และสังคมในส#วนรวม ผูQสอบบัญชีมีหนQาที่รายงานต#อ

เจQาของกิจการ (รัฐบาล) โดยใหQความเห็นที่เปTนอิสระ และอย#างตรงไปตรงมาถึงความเชื่อถือไดQของ  

งบการเงิน และขQอมูลสารสนเทศอื่น บางเรื่องที่เสนอตามมาตรฐานที่สูง และตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ดังนั้นการรายงานอย#างโปร#งใส และถูกตQองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการตรวจสอบ

ท่ีเขQมงวดตามมาตรฐานวิชาชีพของผูQสอบบัญชีจึงเปTนกลไกท่ีสำคัญย่ิง  

ผูQสอบบัญชีมีความรับผิดชอบ ๒ ดQาน ไดQแก# รายงานที่ส#งใหQแก#เจQาของกิจการ (รัฐบาล) 

ตามที่กฎหมายกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามความตQองการของกระทรวงการคลัง และรายงานเปTนการ

ภายในท่ีส#งใหQคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการดำเนินงาน และอ่ืน ๆ 
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แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ จัดใหQมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) ใหQมีอำนาจในการดำเนินการ หรือตรวจสอบใน

เรื ่องต#าง ๆ ที่อยู #ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจในการดำเนินการ 

ดังต#อไปน้ี  

๑)  จัดทํากฎบัตรว#าดQวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหQ

สอดคลQองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติโดยตQองไดQรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการ

สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล#าวอย#างนQอยป:ละ ๑ คร้ัง  

๒) สอบทานประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

๓)  สอบทานใหQองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีการรายงานทางการเงิน

อย#างถูกตQอง และน#าเช่ือถือ 

๔)  สอบทานการดําเนินงานขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ใหQถูกตQอง 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขQอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ

คำส่ังท่ีเก่ียวขQองกับการดำเนินงานขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๕)  สอบทานใหQองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีดี และพิจารณาความเปTนอิสระของหน#วยงานตรวจสอบภายใน 

๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยQงทางผลประโยชน8

หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต#อการปฏิบัติงานขององค8การ

พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๗)  เสนอขQอแนะนําต#อคณะกรรมการในการพิจารณาแต#งตั้ง โยกยQาย เลื่อนข้ัน 

เล่ือนตำแหน#ง และประเมินผลงานของหัวหนQาหน#วยงานตรวจสอบภายใน 

๘)  ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูQตรวจสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหQ

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว#าจําเปTนรวมถึงเสนอค#าตอบแทนของ

ผูQตรวจสอบบัญชีต#อคณะกรรมการ 

๙)  ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย#างนQอยป:บัญชีการเงินละ ๑ ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน 

ปeญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงานใหQคณะกรรมการ

ทราบ  
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๑๐)   เป}ดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำป:ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ค#าตอบแทนของผูQตรวจสอบบัญชีในรายงานประจำป:ขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ  

๒. ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

จำเปTนตQองอาศัยความรูQความสามารถจากผูQเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ใหQคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอต#อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหQมีการดำเนินการว#าจQางผูQเชี่ยวชาญ

เฉพาะเรื่องดQวยค#าใชQจ#ายขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติไดQ ทั้งน้ีการ

ดำเนินการว#าจQางใหQเปTนไปตามระเบียบขQอบังคับขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ 

การทบทวนรายงานทางการเงิน 
หลักการ 
ในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินมีบุคคลหลายฝVายเกี่ยวขQองตั้งแต#นักบัญชี 

ผูQจัดทำรวมไปถึงผูQใชQงบการเงิน ความน#าเชื่อถือของงบการเงินขึ้นอยู#กับคุณภาพ และความเขQมงวดใน

การรักษามาตรฐานของผูQท่ีเก่ียวขQอง 

การรักษาความน#าเชื่อถือของรายงานทางการเงินใหQเปTนไปโดยสม่ำเสมอตามมาตรฐานท่ี

ดีและมีจุดตรวจสอบคุณภาพไวQในระบบ ย#อมเปTนประโยชน8ต#อผูQมีส#วนไดQส#วนเสียของรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติมีหนQาท่ี

รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน 

๒. ควรกำหนดเปYาหมายและขอบเขตการทบทวนใหQช ัดเจน และสอดคลQองกับ

สถานการณ8และความตQองการท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 

๓. หน#วยงานที ่กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินมีหนQาท่ี

รับผิดชอบ และมีอำนาจตามหนQาที่ เพื่อทำงานไดQอย#างมีความเปTนอิสระ และเปTน

ประโยชนอย#างแทQจริง 

การบริหารความเส่ียง 
หลักการ 
ในการดำเนินกิจการในองค8กรย#อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไดQเสมอ ซึ่งความเส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูQบริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถที่จะปกปYองไม#ใหQเกิดความ

เสียหายไดQ ซ่ึงจะเปTนการช#วยองค8กรไม#ใหQตัดสินใจผิดพลาดในการประกอบธุรกิจหรือพบความเสียหาย

ไดQซึ่งตัวอย#างของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไดQแก# ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความ
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เสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงดQานกลยุทธ8 (Strategic Risk) ความเสี่ยงดQาน

กฎหมายและขQอกำหนดผูกพันธ8องค8กร (Compliance Risk) ดังนั้นจึงจำเปTนอย#างยิ่งที่ผูQบริหารควรใหQ

ความสำคัญกับการบริหารความเส่ียง 

 แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงใหQเปTนไปตามนโยบายการ

บริหารความเส่ียง บรรลุตามเปYาหมาย และวัตถุประสงค8ขององค8กร 

๒. ใหQดำเนินการบริหารความเสี ่ยงอย#างเปTนระบบ ตามแนวทาง COSO-ERM และ

แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดเปTนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค8กร 

๓. ติดตาม และทบทวนปeจจัยที่เปTนเหตุแห#งความเสี่ยง วิเคราะห8ประเมินความเสี่ยง 

แนวโนQมซึ่งมีผลกระทบต#อองค8กร รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มาใชQในการบริหารความเส่ียง 

๕. ใหQมีการเผยแพร#ความรู Q สรQางความเขQาใจ และปลูกฝeงจิตสำนึกใหQผู Qปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะตQองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย#าง

เคร#งครัด 

การตGอต#านการทุจริต และคอรWรัปชัน 
 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดQานการต#อตQานการ

ทุจริตและคอร8รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารใหQบุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผูQมีส#วนไดQเสีย   

อื่น ๆ ไดQรับทราบ และมีการสนับสนุนใหQมีการปลูกฝeงใหQฝVายจัดการและพนักงานทุกคนใหQปฏิบัติตาม

นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล#าว 

หมวดท่ี ๗ การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
หลักการ 
ความเสี่ยงเปTนสิ่งที ่อาจทำใหQแผนงาน หรือการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม#บรรลุ   

พันธกิจ และวัตถุประสงค8 โดยก#อใหQเกิดผลกระทบหรือความเสียหายต#อองค8กร โดยการบริหารความ

เสียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมสามารถปYองกัน หรือลดโอกาสที่เกิดผล

เสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดQ ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรมีความรูQ และความเขQาใจเกี่ยวกับ

ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อใหQสามารถ

กำกับดูแลที่ดีและการนำองค8กรรัฐวิสาหกิจใหQมีการบริหารความเสี ่ยง ควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



                                          คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ๔๒ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรมีความรูQความเขQาใจในความเส่ียงท่ีสำคัญของรัฐวิสาหกิจ และการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

๒. คณะกรรมการควรพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จัดใหQมีระบบการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในใหQเปTนไปตามพันธกิจ 

วัตถุประสงค8 ยุทธศาสตร8 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ  

รวมท้ังกำกับดูแลใหQมีการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในอย#างต#อเน่ือง  

หมวดท่ี ๘  จรรยาบรรณ 
หลักการ 
คณะกรรมการมีหนQาท่ีกำหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองของจรรยาบรรณและกำกับดูแลท่ีดีและ

การนำองค8กรใหQกรรมการ ผูQบริหาร ปละพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติใหQสอดคลQองและ

อยู#ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดใหQมีช#องทางการรับเรื่องรQองเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิด

จรรยาบรรณหรือไม#เปTนไปตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรกำหนดแนวปฏิบัติดQานจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนQาที ่ ท่ี

เกี่ยวขQองกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักความซื่อสัตย8สุจริต ความมีคุณธรรม

และศีลธรรมอันดี 

๒. คณะกรรมการควรดูแลใหQเรื่องจรรยาบรรณเปTนเรื่องที่กรรมการฝVายจัดการ และ

พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือปฏิบัติใหQสอดคลQองและอยู#ในทิศทางเดียวกัน 

๓. คณะกรรมการควรกำหนดใหQมีช#องทางการรับเรื่องรQองเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติ

ปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม#เปTนไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการในการตรวจสอบ

และคุQมครองผูQรQองเรียนอย#างเหมาะสม 

ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
จริยธรรม คือคุณความดีที่ใชQเปTนขQอปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบโดยมีพื้นฐานมาจาก

กฎหมายหรือศีล หรือจากประเพณีวัฒนธรรมของคนในแต#ละสังคม 

จรรยาบรรณ คือ ลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

ที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต#ละวิชาชีพไดQประมวลขึ้นเปTนหลัก เพื่อใหQสมาชิกใน

สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ โดยมุ#งเนQนถึงจริยธรรมปลูกฝeง และเสริมสรQางใหQสมาชิกมีจิตสำนึกบัง

เกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร และมุ#งหวังใหQสมาชิกไดQยึดถือ เพ่ือ

รักษาช่ือเสียงและส#งเสริมเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน 
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ดังนั้น จริยธรรม และจรรยาบรรณจึงเปTนเครื่องมือสำคัญที่จะช#วยใหQผูQบริหาร และ

พนักงานทุกคน ซึ่งมีหนQาที่รับผิดชอบในการพัฒนาองค8กรและใหQบริการ ไดQมีแนวทางปฏิบัติตนอย#าง

ถูกตQองเหมาะสม ทั้งความประพฤติในชีวิตส#วนตัวและการประกอบอาชีพการงาน อันจะนำมาซ่ึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการไดQรับความเลื่อมใส ศรัทธา และเช่ือถือจาก

ประชาชนท่ัวไป 

จรรยาบรรณในการดำเนินงานขององคWการพิพิธภัณฑWวิทยาศาสตรWแหGงชาติ 
องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ดำเนินงานตามจรรยาบรรณของสภาการ

พิพิธภัณฑ8ระหว#างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museum) คือการจัดทำหลัก

จรรยาบรรณสำหรับพิพิธภัณฑสถานขึ้นมา เพื่อเปTนมาตรฐานกลางสำหรับการดำเนินงาน และการ

ปฏิบัติตนอย#างมืออาชีพของพิพิธภัณฑสถานและบุคลากรในองค8กร ในการเขQาร#วมเปTนสมาชิกของ

สภาการพิพิธภัณฑ8ระหว#างชาติ สมาชิกทุกคนยอมรับท่ีจะปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ ดังต#อไปน้ี 

๑. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ปกปYอง คุQมครอง อนุรักษ8 สรQางความรูQ

ทางดQานวิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนถึงการเผยแพร#เร่ืองราวท่ี

เก่ียวกับวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

๒. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ คือสถานที่ที่ไดQรับความเชื่อใจในการดูแล

รักษาวัตถุส่ิงของเพ่ือประโยชน8แก#สังคม และเพ่ือการพัฒนา 

๓. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ใหQโอกาสในการเรียนรูQ และการเผยแพร#

ความรูQทางวิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม  

๔. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ถือครองทรัพยากรที่มอบโอกาสในการ

บริการ และคืนกำไรใหQสังคม 

๕. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ทำงานดQวยความร#วมมืออย#างใกลQชิด ทั้งกับ

ชุมชน ท่ีเปTนแหล#งท่ีมาของวัตถุพิพิธภัณฑ8 ในพิพิธภัณฑสถานน้ัน ๆ และสาธารณชน

ท่ัวไป 

๖. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติดำเนินงานอยู#ในครรลองแห#งกฎหมาย

ยอมรับการปฏิบัติโดยปราศจากเงื ่อนไขต#อกฎระเบียบและสนธิสัญญาระดับ

นานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือแมQแต#ระดับทQองถ่ิน   

๗. องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติดำเนินงานตามหลักวิชาชีพ ช#วยกันปกปYอง

ส#วนรวมมิใหQกระทำผิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ การใชQทุกโอกาสใน

การใหQขQอมูล และความรูQแก#มหาชน 
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จรรยาบรรณของกรรมการองคWการพิพิธภัณฑWวิทยาศาสตรWแหGงชาติ 
กรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เปTนผูQที่ไดQรับความไวQวางใจและไดQรับ

มอบหมายจากรัฐบาลใหQดูแลบริหารงานขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติแทนรัฐ ดังนั้นจึง

ควรตQองดำรงไวQซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการฯ ท่ีตQองถือปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑. ปฏิบัติหนQาที ่ใหQเปTนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค8 และขQอบังคับขององค8การ

พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๒. บริหารงานเพื่อผลประโยชน8ของรัฐ องค8กร และผูQปฏิบัติงาน ทั้งในปeจจุบัน และ

อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ8ขององค8กร 

๓. บริหารงานดQวยความซื่อสัตย8สุจริต โดยไม#ฝeกใฝVการเมือง และจะวางตัวเปTนกลาง

อย#างเคร#งครัด เพื่อผลประโยชน8ต#อรัฐ องค8กร และผูQปฏิบัติงานทั้งในปeจจุบัน และ

อนาคต 

๔. ไม#มีส#วนไดQส#วนเสียในกิจการที่กระทำกับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

หรือในกิจการที่มีลักษณะเปTนการแข#งขันกับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

ท้ังน้ีไม#ว#าโดยทางตรง หรือโดยทางอQอม 

๕. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยQงผลประโยชน8ส#วนตนต#อผลประโยชน8ของ

องค8กร เพื่อใหQการบริหารงานเปTนไปอย#างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน8

ขQางตQนรวมถึง 

๕.๑ ไม#หาผลประโยชน8ส#วนตัวจากการเปTนกรรมการ 

๕.๒ ไม#ใชQความลับขององค8กรใหQทางท่ีผิด 

๕.๓ ไม#เปTนกรรมการในหน#วยงานท่ีมีภารกิจหรือผลประโยชน8ท่ีขัดแยQงกับองค8กร 

๕.๔ ไม#มีผลประโยชน8ในการทำสัญญาขององค8กร 

๖. บริหารงานดQวยความระมัดระวังและไม#สรQางขQอผูกมัดที่อาจขัดแยQงกับหนQาที่ของตน

ในภายหลัง 

๗. ไม#แสวงหาผลประโยชน8อันมิชอบจากการทำงานไม#ว#าทางตรงหรือทางอQอม 

๘. ปฏิบัติหนQาท่ีของตนอย#างเต็มความสามารถเพ่ือใหQเกิดประโยชน8สูงสุดต#อองค8กร 

๙. ไม#เปTนผูQประกอบการหรือเปTนผูQถือหุQนสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปTนกรรมการ

หรือเปTนผูQถือหุQนในกิจการหรือธุรกิจการคQาใดอันมีสภาพอย#างเดียวกัน และเปTนการ

แข#งขันหรือทำธุรกิจกับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ไม#ว#ากระทำเพ่ือ

ประโยชน8ของตนเองหรือของผูQอ่ืน 
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๑๐. ไม#กระทำการใดอันมีลักษณะเปTนการเขQาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะท่ีมีผล

บั่นทอนผลประโยชน8ขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ หรือเอื้อประโยชน8

ใหQบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม#ว#าจะทำเพ่ือประโยชน8ของตนเองหรือของผูQอ่ืน 

นอกจากนี้กรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ยังถือปฏิบัติตามมาตรการ

ปYองกันการแสวงหาประโยชน8จากการเปTนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๔๑ ดังน้ี “กรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ จะตQองปฏิบัติหนQาที่ดQวย

ความซื่อสัตย8สุจริต รวมทั้งจะตQองไม#ใชQความลับ ทรัพย8สิน หรือเงินทุนขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ไปในทางมิชอบ เพื่อใหQเกิดประโยชน8แก#ตนเองหรือผูQอื ่น รวมทั้งจะตQองไม#

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย#างเดียวกัน หรือเปTนการแข#งขันกับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8

แห#งชาติ และเมื่อจะดำเนินการใด ๆ กับองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ จะตQองไดQรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ก#อน และเม่ือเกิดกรณี

ผลประโยชน8ส#วนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแยQงกับผลประโยชน8ขององค8กรพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ กรรมการ องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ คนนั ้นจะตQองแจQง

คณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ อย#างเปTนทางการเพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจ” 

จรรยาบรรณของฝ\ายบริหาร   
ฝVายบริหารขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ เปTนผูQที่ไดQรับความไวQวางใจและ

ไดQรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และผูQบริหารสูงสุดใหQทำหนQาที่ในการกำกับดูแลบริหารงานเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค8ขององค8กรอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ันจึงควรตQองถือปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของฝVายบริหาร ดังน้ี 

๑. กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายที ่กำหนดไวQอย#างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

๒. ส#งเสริมใหQผู Qบริหาร และผูQปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงความถูกตQองดีงามของ

ศีลธรรม วัฒนธรรม มาตรฐานดQานจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีองค8กรใชQในการ

ดำเนินงาน และติดตามใหQมีการปฏิบัติอย#างจริงจัง 

๓. สรQางเสริมความมั่นใจในการทำงานใหQแก#ผูQปฏิบัติงาน ท้ังผลตอบแทน การแต#งต้ัง

โยกยQาย การใหQรางวัล และการลงโทษที่เปTนธรรม รวมทั้งสภาพแวดลQอมที่มีความ

ปลอดภัยต#อชีวิต และทรัพย8สิน 

๔. เปTนผูQนำและแบบอย#างท่ีดี มีความซ่ือสัตย8 สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 

๕. พิจารณาเรื่องความขัดแยQงทางผลประโยชน8อย#างรอบคอบเพื่อผลประโยชน8ของ

องค8กร รวมทั ้งกำกับดูแลใหQมีการปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามขั ้นตอนการ
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ดำเนินการที่ไดQกำหนดไวQ และการเป}ดเผยขQอมูลรายการที่อาจมีความขัดแยQงของ

ผลประโยชน8ใหQถูกตQองครบถQวน 

๖. กำกับดูแลการดำเนินการทั้งดQานการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย#างเคร#งครัด 

๗. มีความตระหนักในสิทธิหนQาที่ของผูQมีส#วนไดQส#วนเสียทุกฝVาย รวมถึงความรับผิดของ

ต#อสังคม และส่ิงแวดลQอม 

๘. ใหQความเคารพศักดิ์ศรีความเปTนมนุษย8ของทุกฝVายที่เกี่ยวขQองและไม#มีพฤติกรรมท่ี

เปTนการคุกคามทางเพศ 

๙. บริหารจัดการ และใชQทรัพยากรใหQเกิดประโยชน8สูงสุดแก#องค8กร 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
จรรยาบรรณต#อองค8กรพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๑. พึงรักษาชื่อเสียง และเกียรติภูมิขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ โดยไม#

ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีก#อใหQเกิดความเส่ือมเสีย 

๒. พึงปฏิบัติงานดQวยจิตสำนึกคำนึงถึงประโยชน8สูงสุดต#อประเทศชาติ และประชาชน 

โดยทุ#มเทความรูQ ความสามารถตามหลักวิชาการ มีความโปร#งใส และชอบธรรม 

๓. พึงรักษา และเสริมสรQางใหQเกิดความสามัคคีร#วมกันในหน#วยงาน มีความเอื้ออาทร

เคารพสิทธิและใหQเกียรติซึ่งกันและกัน พรQอมใหQความช#วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ี

ชอบ และเปTนธรรม 

๔. พึงเก็บความลับของหน#วยงานหลีกเลี่ยงการนำขQอมูล หรือเรื่องราวของหน#วยงานท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานออกเผยแพร# หรือวิจารณ8ในลักษณะที่ก#อใหQเกิดความเสียหาย

ต#อภาพลักษณ8โดยรวมขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๕. พึงดูแล และบำรุงรักษาทรัพย8สินของหน#วยงาน ใชQทรัพย8สินอย#างประหยัดคุQมค#าแ 

ละดQวยความระมัดระวัง ตลอดจนไม#นำทรัพย8สินของหน#วยงานไปใชQประโยชน8เปTน

ของตนเอง 

๖. พึงไม#นำผลงานของหน#วยงานไปแสวงหาประโยชน8ส#วนตัวหรือผูQอื ่น ทั้งในขณะ

ปฏิบัติงาน และหลังพQนจากปฏิบัติงานไปแลQว 

จรรยาบรรณตGอตนเอง 
๑. พึงตั้งม่ันอยู#ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ละเวQนจากอบายมุขความ

ช่ัวท้ังปวง 



                                          คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ๔๗ 

๒. พึงปฏิบัติตนอยู#ในระเบียบวินัย ตรงต#อเวลา อุทิศเวลาใหQแก#หน#วยงานไม#ควรเบียดบัง

เวลาทำงานไปประกอบธุรกิจหรือทำประโยชน8ส#วนตัว และไม#ละท้ิงหนQาที่โดยไม#มี

เหตุผล 

๓. พึงมีความซ่ือสัตย8สุจริต มานะอดทน ละเวQนการแสวงหาผลประโยชน8โดยมิชอบ

ใหQกับตนเอง ครอบครัว และ/หรือผูQท่ีเก่ียวขQอง 

๔. พึงมีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติหนQาที่ที่รับผิดชอบอย#างเต็มความสามารถเสียสละ 

ทุ#มเทสติปeญญา ใหQบรรลุผลสำเร็จตามท่ีไดQรับมอบหมาย 

๕. พึงปฏิบัติตนเปTนผูQมีวิสัยทัศน8กวQางไกล ใฝVรูQวิทยาการใหม# ๆ เพิ่มพูนความรูQทักษะใน

การทำงาน พรQอมท้ังปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานอย#างสม่ำเสมอ 

๖. พึงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเปTนประมุข

ตามรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลดQวยความบริสุทธิ์ใจ พรQอมทั้งใหQความสนใจ

และรับทราบสถานการณ8เคลื่อนไหวอันอาจจะเปTนอันตรายต#อประเทศชาติ และตQอง

ปYองกันอันตรายซ่ึงจะบังเกิดต#อประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

๗. พึงไม#รับทรัพย8สินหรือประโยชน8อื่นใดจากบุคคลอื่น นอกเหนือจากทรัพย8สินหรือ

ประโยชน8อันควรไดQตามกฎหมาย หรือกฎขQอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย 

จรรยาบรรณตGอผู#บังคับบัญชา ผู#ใต#บังคับบัญชา และผู#รGวมงาน 
๑. พึงใหQความร#วมมือในการปฏิบัติงานรับผิดชอบต#องานที่ไดQรับมอบหมาย ศึกษา

วิเคราะห8 แกQไข และพัฒนาปรับปรุงใหQมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. ผูQบังคับบัญชาพึงปฏิบัติต#อผูQใตQบังคับบัญชาดQวยความเมตตา และยุติธรรม ดูแลเอาใจ

ใส#และพัฒนาผูQใตQบังคับบัญชาใหQกQาวหนQาในหนQาที่ สนับสนุนใหQรับการอบรมเพิ่มพูน

ความรูQ และประสบการณ8อยู#เสมอ 

๓. ผูQบังคับบัญชาพึงรับฟeงความคิดเห็น และขQอเสนอแนะของผูQใตQบังคับบัญชา โดย

พิจารณาถึงประโยชน8ส#วนรวม พรQอมนำไปใชQในทางท่ีเปTนประโยชน8ต#อหน#วยงาน 

๔. ผูQใตQบังคับบัญชาพึงปฏิบัติหนQาที่โดยมิใหQเปTนการกระทำขQามผูQบังคับบัญชาเหนือตน

เวQนแต#ผูQบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปTนผูQสั่งใหQกระทำ หรือไดQรับอนุญาตเปTนพิเศษช่ัว

คร้ังคราว 

๕. ผูQใตQบังคับบัญชาพึงปฏิบัติหนQาที่ตามคำสั่งผูQบังคับบัญชา ตามอำนาจหนQาท่ี และชอบ

ดQวยกฎหมาย ขQอบังคับ และระเบียบขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

การขัดคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไม#ปฏิบัติตามถือเปTนความผิดวินัยอย#างรQายแรง 
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๖. พึงปรับตนใหQสามารถปฏิบัต ิงานร#วมกับผู Qอ ื ่น มีความสุภาพ มีน้ำใจ และมี        

มนุษยสัมพันธ8อันดี ไม#ป}ดบังขQอมูลที่จำเปTนในการปฏิบัติงาน และไม#นำผลงานของ

คนอ่ืนมาแอบอQางเปTนผลงานของตนเอง 

๗. พึงปฏิบัติตนสุภาพเรียบรQอย ใหQความช#วยเหลือในหนQาที่การงาน และรักษาความ

สามัคคีภายในหน#วยงาน 

๘. พึงละเวQนการอาศัยอำนาจหนQาที่การงานเอื้ออำนวยในการแสวงหาผลประโยชน8แก#

ตน และผูQอ่ืน 

จริยธรรมของผู#ตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที ่สังคมมุ#งหวังใหQคนในสังคมน้ัน

ประพฤติ มีความถูกตQองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เปTนหนQาท่ีท่ีสมาชิก

ในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต#อตนเอง ต#อผูQอื่น และต#อสังคม ทั้งนี้เพื่อก#อใหQเกิดความเจริญรุ#งเรืองข้ึน

ในสังคม การท่ีจะปฏิบัติใหQเปTนไปเช#นน้ันไดQ ผูQปฏิบัติจะตQองรูQว#าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 

หลักการ 
เพื่อเปTนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหQไดQรับการยกย#อง และ

ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหQการปฏิบัติหนQาที่เปTนไปอย#างมีประสิทธิภาพ ผูQตรวจสอบภายในจึง

ตQองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตQกรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนำมาซึ่งหลักประกันความ

เช่ือม่ันท่ีเท่ียงธรรมและท่ีปรึกษาท่ีเป:ûยมดQวยคุณภาพ  

แนวปฏิบัติ 
๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมของผูQตรวจสอบภายในเปTนหลักการพื้นฐานในการ

ปฏิบัติหนQาที่ ที่ผูQตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใชQสามัญสำนึกและวิจารณญาณอัน

เหมาะสม 

๒. ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมน้ี นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และกฎหมาย

หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขQอง 

๓. ผูQตรวจสอบภายในควรยึดถือ และดำรงไวQซ่ึงหลักปฏิบัติดังต#อไปน้ี 

๓.๑   ความซ่ือสัตย8 (Integrity) 

๑) ปฏิบัติหนQาท่ีดQวยความซ่ือสัตย8 ขยันหม่ันเพียร และดQวยความรับผิดชอบ 

๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป}ดเผยขQอมูลตามที ่กำหนดไวQในกฎหมาย 

ระเบียบ และวิชาชีพ 
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๓) ไม#มีส#วนเกี่ยวขQอง หรือมีส#วนร#วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต#อกฎหมาย

หรืออาจทำใหQองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ และหรือวิชาชีพ

เกิดความเส่ือมเสีย 

๔) ใหQความเคารพ และส#งเสริมวัตถุประสงค8ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

จรรยาบรรณขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๓.๒  ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

๑) ไม#มีส#วนเกี่ยวขQองหรือมีความสัมพันธ8ใด ๆ ที่มีผลกระทบต#อ หรืออาจทำ

ใหQการใชQวิจารณญาณของตนเกิดความไม#เที่ยงธรรม หรือมีอคติเกิดขึ้นไดQ

ซึ ่งส#วนเก่ียวขQองนี้หมายความรวมถึงความขัดแยQงกับผลประโยชน8ของ

องค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติดQวย 

 ๒) ไม#รับสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่จะทำใหQเกิดหรืออาจทำใหQขาดความ

เท่ียงธรรม ในการใชQวิจารณญาณในการปฏิบัติหนQาท่ี 

๓) เป}ดเผยขQอเท็จจริงที่รับทราบ ซึ่งหากไม#เป}ดเผยขQอเท็จจริงนั้นอาจทำใหQ

เกิดความเขQาใจผิดในรายงานการตรวจสอบ 

๓.๓  ความรูQความสามารถ (Competency) 

๑) ปฏิบัติหนQาที่เฉพาะในกิจกรรมหรือในเรื ่องที่ตนมีความรูQ ทักษะ และ

ประสบการณ8เท#าน้ัน 

๒) ปฏิบัติหนQาที่โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

และคู #ม ือการปฏิบัต ิงานการตรวจสอบภายในของรัฐว ิสาหกิจของ

กระทรวงการคลัง 

๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู#

ตลอดเวลา 

๓.๔  การรักษาความลับ (Confidentiality) 
๑) ระมัดระวังรอบคอบในการใชQขQอมูล และรักษาขQอมูลที่ไดQมาจากการปฏิบัติ

หนQาท่ี 

๒) ไม#ใชQขQอมูลที่ไดQมาเพื่อประโยชน8ส#วนตัว หรือในรูปแบบอื่นใดที่ถือเปTนการ

ขัดต#อกฎหมาย หรือขัดต#อวัตถุประสงค8ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

จรรยาบรรณขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 
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จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
ผู#ปฏิบัติงานด#านการเงิน 
๑. ตQองมีความซ่ือสัตย8สุจริต  

๒. ปฏิบัติหนQาท่ีดQวยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังภายใตQกฎระเบียบท่ีเก่ียวขQอง  

๓. มีความรับผิดชอบต#อองค8กร และรักษาความลับในงานท่ีรับผิดชอบ 

๔. เต็มใจใหQบริการและมีความเสมอภาคแก#ผูQรับบริการ 

๕. สามารถใหQขQอมูลและขQอเสนอแนะไดQตามวิชาชีพ และขQอจำกัดตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขQอง 

๖. ไม#แสดงรายการอันทำใหQเกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของรายงานทางการเงิน

และการบริหารดQานบัญชีและการเงิน 

๗. ไม#กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห#งวิชาชีพ โดยไม#รับ

สิ ่งของหรือสินบนจากผูQอื ่น เพื ่อก#อใหQเกิดความขัดแยQงและไม#เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหนQาท่ี 

๘. ปฏิบัติหนQาท่ีดQวยจิตสำนึก มีความโปร#งใส พรQอมรับการตรวจสอบ 

๙. คำนึงถึงผลประโยชน8ขององค8กรเปTนหลัก ยึดหลักความถูกตQอง ยุติธรรม ความ

สมเหตุสมผล 

ผู#ปฏิบัติงานด#านบัญชี 
๑. ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐาน

อ่ืนใด ท่ีเก่ียวขQองท่ีกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ไม#กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห#งวิชาชีพ 

๓. ปฏิบัติงานดQวยความยุติธรรม โปร#งใส ซ่ือสัตย8สุจริต และซ่ือตรงต#อวิชาชีพ 

๔. ตQองใชQดุลยพินิจบนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดQโดยปราศจากความมีอคติและความลำเอียง 

๕. ตQองใชQความรูQตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวขQอง ความชำนาญและ

ประสบการณ8ทางวิชาชีพดQวยความมีสติ เอาใจใส#อย#างเต็มความสามารถ และ

ระมัดระวังรอบคอบ 

๖. ผูQประกอบวิชาชีพบัญชีตQองไม#นำขQอมูลที่เปTนความลับขององค8กรที่ตนไดQมาจากการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ8ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค8กรไป

เป}ดเผยต#อบุคคลที่ไม#มีส#วนเก่ียวขQองไดQรับทราบโดยไม#ไดQรับอนุญาตจากองค8กร เวQน

แต#ในกรณีท่ีเปTนการเป}ดเผยตามสิทธิหรือหนQาท่ีท่ีกำหนดไวQในกฎหมาย หรือในฐานะ

ผูQประกอบวิชาชีพบัญชี 

 



                                          คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ๕๑ 

ผู#ปฏิบัติงานด#านพัสดุ 
๑. ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือมาตรฐานอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวขQองท่ีกำหนดตามจรรยาบรรณของผูQปฏิบัติงานดQานพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒. ใชQวิชาชีพการบริหารงานพัสดุดQวยความซ่ือสัตย8  

๓. วางตัวเปTนกลางในการปฏิบัติหนQาท่ี 

๔. รักษาความลับในงานท่ีรับผิดชอบ 

๕. ปฏิบัติหนQาท่ีดQวยจิตสำนึก มีความโปร#งใส พรQอมรับการตรวจสอบ 

๖. คำนึงถึงผลประโยชน8ขององค8กรเปTนหลัก ยึดหลักความถูกตQอง ยุติธรรม ความ

สมเหตุสมผล 

๗. ไม#เรียก รับ หรือยอมรับ ทรัพย8สินหรือผลประโยชน8จากผูQขาย ผูQรับจQาง และผูQท่ีมีส#วน

เก่ียวขQอง เพ่ือประโยชน8ของตนเองหรือผูQอ่ืนโดยมิชอบ 

๘. ปฏิบัติต#อผูQขาย ผูQรับจQาง และผูQท่ีมีส#วนเก่ียวขQอง ดQวยความเปTนธรรม เอ้ือเฟ†°อ มีน้ำใจ 

และไม#เปTนปฏิปeกษ8ต#อการแข#งขันอย#างเสรี และเปTนธรรม 

หมวดท่ี ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน 
หลักการ 
ภาครัฐในฐานะเจQาของ หรือคณะกรรมการเพื่อกำหนดขQอตกลงการประเมินผลการ

ดำเนินงานท่ีสอดคลQองกับเปYาหมายและขอบเขตการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดใหQมีผูQ

ประเมินผลการดำเนินงานที ่มีความเช่ียวชาญ และมีความเขQาใจในเปYาหมาย และขอบเขตการ

ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรหารือกับภาครัฐในฐานะเจQาของในการทำขQอตกลงการประเมินผล

การดำเนินงานเปTนลายลักษณ8อักษรท่ีชัดเจน 

๒. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQรัฐวิสาหกิจดำเนินงานใหQบรรลุตามขQอตกลงการ

ประเมินท่ีไดQตกลงร#วมกันกับภาครัฐ 

๓. คณะกรรมการควรเผยแพร#ผลการดำเนินงานเทียบกับเปYาหมายตามขQอตกลงการ

ประเมินผลการดำเนินงานใหQกับผูQมีส#วนไดQเสียรับทราบ 

๔. คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหQมีการนำผลการประเมินไปใชQในการปรับปรุง และ

พัฒนาการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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                                          คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ข 

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และแกSไข

ฉบับท่ี ๒ 

๑. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

๒. หลักจรรยาบรรณสำหรับพิพิธภัณฑสถานของสภาการพิพิธภัณฑ8ระหว#างชาติ 

๓. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.๒๕๑๘ และแกSไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๑๙, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ 

และ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ8 พ.ศ.๒๕๔๓ 

๕. พระราชบัญญัติขSอมูลข#าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖. ระเบียบองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ว#าดSวยความขัดแยSงทาง

ผลประโยชน8 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. ระเบียบองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ว#าดSวยประมวลคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. ระเบียบองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ว#าดSวยขSอมูลข#าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องการ

แต#งต้ังคณะกรรมการกิจการสัมพันธ8 

๑๐. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๒/๒๕๕๗ เร่ืองการ

แต#งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

๑๑. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๓๕/๒๕๕๗ เร่ือง

การแต#งตั้งคณะทำงานดSานวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และการปhองกันการทุจริตและ

พฤติกรรมภายในองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๑๒. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแต#งตั้งคณะทำงานโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมขององค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 

๑๓. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องการ

แต#งต้ังคณะกรรมการรับขSอรSองเรียนองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ 



                                          คู#มือกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการนำองค8กรประจำป:๒๕๖๓         ค 

๑๔. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๔๐/๒๕๕๖ เรื่อง 

การแต#งตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลSอมในการ

ทำงาน 

๑๕. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติที่ ๓๓/๒๕๕๘ เร่ือง

การแต#งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน 

๑๖. คำสั่งคณะกรรมการองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห#งชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๘ เรื่อง 

การแต#งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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