คู่มือ
ด้านป้องกันและ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ศปท.อพวช.)

คำนำ
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การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ส่วนที่ 1
1. หลักการ
องค์การพิพิธภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และคอร์ร ัป ชัน ตลอดจนสนับ สนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้กำหนด
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ตามหลักการและแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้อง
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. นิยามของคำสำคัญ
คำสำคัญ

นิยาม
องค์กร/หน่วยงาน
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม (อว.) องค์การพิพิธ ภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
ผู้บังคับบัญชา
ผู้ที่มีอำนาจสั่งการตามโครงสร้างองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะกรรมการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ คณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
แห่งชาติ
องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทนกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
ว ิ ท ย า ศ า ส ตร ์ ว ิ จ ั ย แ ละ นว ั ต ก รร ม ผ ู ้ แ ทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายก
สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 5 คน
เป็นกรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ และให้ ร วมถึ ง ประธาน
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด
ผู ้ อ ำนวยการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ
ผู้บริหารระดับสูง
บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง 3 ลำดับนับจากผู้อำนวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
คณะทำงานกลุ ่ ม ย่ อ ยที ่ ค ณะกรรมการองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้
ศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะ
เรียกชื่อใดก็ตาม
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คำสำคัญ
ผู้บริหาร
พนักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จริยธรรม
ศีลธรรม
จรรยาบรรณ

ค่านิยม
มาตรฐานจริยธรรมองค์กร

ผลประโยชน์ทับซ้อน

การทุจริต
คอร์รัปชัน

นิยาม
ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก ร หรื อ สิ ่ ง อื ่ น ใดที ่ อ าจได้ รั บ
ผลประโยชน์ ห รื อ สู ญ เสี ย ผลประโยชน์ จ ากการ
ดำเนิ น งานขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่ให้ความสนใจ
ในการดำเนิ น งานของ องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลู ก จ้ า ง ลู ก ค้ า ประชาชน คู่ ค ้ า เจ้ า หนี้ คู ่ แ ข่ ง
ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ความประพฤติที่ดีที่ชอบทั้งศีลและธรรม
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงาน
แต่ ล ะอย่ า งที ่ ก ำหนดขึ ้ น เพื ่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม
เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกในองค์กร
อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ
และกำหนดการกระทำของตนเอง
สิ ่ ง ที ่ ถ ื อ เป็ น หลัก สำหรั บเที ยบทางสภาพคุ ณ งาม
ความดี ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและที่แสดงออกที่ควร
ประพฤติในสังคมนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา และ
ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใด
ไม่ควรทำ
สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนเข้ า มาเกี ่ ย วข้ อ ง จนส่ ง ผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นั้น
การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โ ดยชอบด้ว ย
กฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่
ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารข้อมูล เงิน หรือประโยชน์
อื ่ น ใด ซึ ่ ง ไม่ ถ ู ก ต้ อ งและเหมาะสม เพื ่ อ ให้ บ ุ ค คล
ยกเว้นการกระทำอันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้
ซึ ่ ง ธุ ร กิ จ หรื อ ผลประโยชน์ใ ด ๆ อั น มิ ช อบให้กับ
ตนเอง พวกพ้อง หรือองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
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คำสำคัญ

นิยาม
รวมถึงการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณ
ขององค์กร
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ
เป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือ
วันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ใน
โอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ
การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตาม
มารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
ญาติ
พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียว
กัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส
การให้ข้อ มูล ต่ อ องค์ การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ว ิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการ
กระทำผิด
ผู้แจ้งเบาะแส
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้สว่ น
เสีย หรือ บุคคลภายนอก
ผู้รับแจ้งเบาะแส
ผู ้ อ ำนวยการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ประธาน
อนุกรรมกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัต ิ การ
ต่อต้านการทุจริต
เรื่องร้องเรียน
ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3.2 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
กลั ่ น กรองนโยบายและสอบทานแนวปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำ ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้
เป็นรูปธรรม
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3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้อง
3.4 ฝ่ายบริหาร
 กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต และสื่อสารไป
ยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 นำนโยบายและกรอบการป้องกันการต่อต้านการทุจริตเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทั ่ ว ทั ้ ง องค์ ก ร ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่า ง ๆ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
3.5 คณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
พร้อมจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ เพื่อให้เหมาะสม
กั บ สถานการณ์ ป ัจ จุ บ ั น และนำเสนอคณะอนุก รรมการกำกับ ดู แ ลกิ จการที่ ด ีแ ละการนำองค์ ก าร และ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามลำดับ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อสารและให้ความรู้แก่
พนักงานให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง
3.6 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หมายถึง คณะกรรมการที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อ
ร้องเรียน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และให้
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายถึง ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ รอง
ผู้อำนวยการ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูก ร้องเรียน และกองทรัพยากร
บุคคล ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการพิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ต่อผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตาม
ความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น
3.7 สำนักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับ
อำนาจดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.8 พนักงานและลูกจ้าง
 ศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 ต้องถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ละเว้นฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือมี
พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี
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 ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายและคู ่ ม ื อ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันทีและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบหมาย
 พนักงานระดับบริหาร และผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการป้องกันการทุจริตขององค์กร ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิ ดชอบใน
การให้คำแนะนำในขั้นตอนการปฏิบัติ การกำกับ ดูแล สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาของทุกคน
ได้เข้าใจ และมีความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด โดยทั่วถึง
 กรณีมีข้อสงสัย ข้อซักถาม มีความไม่แน่ใจ ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตน
ถูกต้องหรือไม่ ในคู่มือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์กร ให้หารือผู้ร่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ลำดับ ชั้น หรือขอคำแนะนำจากคณะทำงานป้องกันการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ได้ความกระจ่าง และ
ดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และโปร่งใส
4. โครงสร้างผู้รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ผอพ.)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ผอ.ศปท.)
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดทำรายงานประจำเดือนเสนอ ผอพ.

คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
รายงานผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ปัญหา
ติดตามผลการแก้ปัญหา พร้อม
รายงานผล ผอพ. และ ผอ.ศปท.
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5. นโยบายการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และได้กำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขอันยั่งยืน
1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณฯ
และพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
2) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในเรื่องที่ตนมี
หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบ ได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4) ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับ
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วย
ความระมัดระวัง
- การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้
หรือรับสินบนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ที่มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มี
ใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบขององค์การพิพิธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้อง
มีการระบุชื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อ
งานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ไม่ ว ่ า ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากร
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะดำเนินการ หรือ
ดำเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจ กรรมทางการเมือง อันจะทำให้องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
5) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
6) แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติใน
กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที ่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ และควบคุ ม การปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนั กงาน
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
ตามที่กำหนดไว้ในโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
- ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฯ
สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนิน
ธุรกิจ
6. ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทุจริต
6.1 Asset Misappropriation Fraud (ยักยอก) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน /เบิกค่าใช้จ่ายสูง
เกินจริง/เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ /ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน /ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้
นำเงินสดเข้ากระเป๋า/นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
6.2 Procurement Fraud (ทุจริตด้านจัดซื้อ ) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ ขาย/ผู้ขายที่เสนอ
ราคาไม่มีตัวตนจริง/ราคาขาย ค่าบริการสูงเกินจริง/และสูงกว่าราคาตลาด
6.3 Bribery & Corruption (การติ ด สิ น บน และการคอร์ ร ั ป ชั น )/การกรรโชกทรั พ ย์ /การ
หลอกลวง/การสมรู้ร่วมคิด/การฟอกเงิน
6.4 Cyber Crime (อาชญากรรมทางไซเบอร์) การแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
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6.5 Fraudulent Financial Reporting (การตบแต่งรายงานทางการเงิน) รับรู้ได้ไม่ถูกต้อง/รับรู้
รายการบัญชีไม่ถูกหมวด ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น /ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น /บันทึกบัญชีผิดงวด/ประเมิน
ทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)
7. แนวปฏิบัติ การปฏิบัติและมาตรการการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตไปในแนวทางเดียวกัน คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จึง
ได้จัดทำคู่มือการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้
7.1 การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อการสาธารณประโยชน์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง และเป็นการ
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้แก่ องค์กรการกุศล มูลนิธิหรือกองทุน ซึ่งไม่แสวงหากำไร
หากการบริจาคไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือสังคมถือว่าเป็นการทุจริต อนึ่งการบริจาคใด ๆ
ต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติจากผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของรายการเป็นสำคัญ
7.2 การรับบริจาค
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มีนโยบายในการรับบริจาคทั้งเป็นเงิน หรือใน
รูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรใดทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เว้นแต่การรับนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
อพวช. ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ อพวช. พ.ศ. 2540
7.3 การให้เงินสนับสนุน
หมายถึง เงินที่จ่ายให้ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การทำธุรกิจหรือชื่อเสียงขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเหมาะสมแก่โอกาสซึ่งควรเป็นไปตามนโยบายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ต้องมีเอกสาร หลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไป
7.4 การรับเงินสนับสนุน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า
ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่การรับนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ อพวช. ว่าด้ว ย
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ อพวช. พ.ศ. 2540
7.5 กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการบริจาคและการให้สนับสนุน
7.5.1 การบริจาคและการให้เงินสนับสนุนควรสอดคล้องกับนโยบายขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7.5.2 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการบริจาคและให้เงินสนับสนุน
7.5.3 มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม
7.5.4 มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการ
สนั บ สนุ น ไปใช้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ต ่ า ง ๆ โดยในการอนุ ม ั ต ิ จะต้ อ งระบุช ื่ อ บุคคล
หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวอย่างชัดเจน
7.5.5 ต้องมีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น
เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น
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7.5.6 อำนาจการอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
7.6 การช่วยเหลือทางการเมือง
7.6.1 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองกับพรรค
การเมืองใด ๆ
7.6.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดย
ไม่ใช้ทรัพย์สินและเวลาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการกระทำ
ดังกล่าว
7.7 การให้ของขวัญ หรือการให้การรับรอง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มีนโยบายที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ หรือ
ที่เป็นเงินสดกับผู้ที่ทำธุรกิจกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เว้นแต่ การให้ของขวัญและให้การ
รับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะ
ได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
7.8 การรับของขวัญ
7.8.1 การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธ
การรั บ ได้ ผู ้ ร ั บ ของขวั ญ จะต้ อ งรายงานต่ อ ผู ้ อ ำนวยการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้เพื่อให้วินิจฉัยว่า มี
เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้พนักงานผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ โดยใช้แบบรายงานทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2564 ตามแบบรายงานด้านท้าย
กรณีที่ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้
ให้พนักงานผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่พนักงานผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว
กรณีที่พนักงานผู้นั้นได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือรองผู้อำนวยการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
หากของขวัญที่ได้รับนั้นเป็นเงินสด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี
7.8.2 การรับของขวัญจากการจับฉลาก สามารถรับของขวัญได้ หากการให้ของขวัญดังกล่าว
ไม่ได้เป็นการให้เฉพาะเจาะจง เพราะถือเป็นการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป
7.8.3 การรับสิ่งของ อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดย
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สามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างกัน โดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้าน
การทุจริต และมีเอกสารการรับที่ชัดเจนสามารถตรวจ สอบได้
7.8.4 การรับการรับรอง ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
7.8.4.1 ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่โดยจะต้องกระทำด้วย
ความโปร่งใส
7.8.4.2 ต้องเป็นไปโดยประมาณ และเหมาะสมกับโอกาส
7.8.4.3 ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7.9 การรับส่วนลดจากคู่ค้า
การรับส่วนลดจากคู่ค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจปกติ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และให้นำข้อพึงปฏิบัติการรับของขวัญและการรับการ
รับรองจากคู่ค้ามาใช้ในกรณีนี้ด้วย
7.10 การลงทุนและการค้า
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโนบายการลงทุนที่ยึดมั่นกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ให้ความเป็นธรรมและดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร การลงทุนเพิ่ม/ลด
หรือลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะดำเนินการค้าและการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีนโยบายเรียกหรือ
รับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ใดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี
7.11 การจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและ
โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และจะต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับทรัพย์สินหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพหรือคุณสมบัติที่
ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือเพื่อที่จะรับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
คัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
7.12 บัญชีการเงิน
การรับ - จ่ายเงิน
7.12.1 การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
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7.12.1.1 ก่อนการรับเงิน งานการเงินจะต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอันควรให้รับเงินจำนวนดังกล่าว
7.12.1.2 ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้
จ่ายเงินที่จะชะลอการรับเงินขององค์การพิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ หรือทำให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เกิดความ
เสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้าหรือได้รับไม่เต็มจำนวน
7.12.2 การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
7.12.2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากงานบัญชี และเป็น
รายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบ
รายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.12.2.2 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจ่ายให้เป็นไปตามอำนาจการอนุมัติ
และต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7.12.2.3 ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ หรือผู้รับเงิน ในลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยชำระ
เงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน
รายใดด้วยความอคติหรือลำเอียง
7.12.2.4 ไม่ เ รี ย กหรื อ รั บ ไม่ เ สนอหรื อ ให้ ผ ลประโยชน์ ทางการเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอันที่จะทำให้องค์ การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เกิดความเสียหาย
7.13 การป้องกันการฟอกเงิน
องค์การพิพิธ ภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่ งชาติ จะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์ส ิน หรือ
สนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
7.14 การปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.14.1 นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการร้องเรียนและมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนด
ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความ
เข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
7.14.2 การอบรมและการสื่อสาร โดยจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การ
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ปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการร้องเรียน
รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริต ตลอดจนวิธีการรายงานหรือ
แจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการทุจริต และรู้ถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบาย
รวมทัง้ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนการขาย ได้รับทราบตาม
ช่องทางที่เหมาะสม
7.15 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของ
องค์กร ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลซึ่ง
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า ข้อมูล ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา
ตลอดจนการวางรูปแบบของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยง
ของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้
1) กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์
2) ประเมินความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มกี าร
เปลี่ยนแปลง
7.16 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีจาก
สำนัก ตรวจสอบภายใน โดยให้ความเป็น อิส ระและไม่จ ำกั ดขอบเขตของผู้ ตรวจสอบในการปฏิบ ัต ิ ง าน
นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. สำนั ก ตรวจสอบภายในจะต้ อ งรายงานผลการตรวจสอบและประเด็ น ที ่ พ บอย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละครั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. หากพบว่ามีป ระเด็น เร่งด่ว น สำนัก ตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการ
ตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทันที
3. คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะเป็นผู้ทำหน้าที่รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไป
7.17 การติดตามและการทบทวน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และกระบวนการตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็นหรือพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จะนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนกระบวนการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตให้มีความเหมาะสม
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8. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
“การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อองค์ การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เกี่ยวกับการ
ดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิด
“ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส” หมายถึ ง กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ
บุคคลภายนอก
“ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการองค์การพิพิธ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผู้ชำนาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
8.1 นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ คาดหวั ง ว่ า พนั ก งานขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยสนับสนุนให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อง
ใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการ หรือการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมาจากพนักงานภายในองค์ก รหรื อ
บุคคลภายนอก โดยเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ
มาตรฐานทางจริย ธรรม และจรรยาบรรณของธุร กิจ หรื อสอบถามได้ ที่ผ ู้ อำนวยการองค์ การพิ พิธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิท ยาศาสตร์แห่งชาติ ขอให้คำมั่นว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนและพิจารณา
ดำเนินการต่อความเห็นข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือเรื่องร้องเรียน ด้วยความโปร่งใส สุจริต รวมทั้งให้ความเป็น
ธรรมแก่ ท ุ ก ฝ่ า ย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่ างเหมาะสม ซื ่ อ ของผู ้ ร ้ อ งเรีย นจะถู ก ปิ ดเป็ นความลั บ
ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
8.2 ขอบเขตเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงการยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้ การรับสินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
หรือการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอก
2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3) พฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี หรือนโยบายการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เมื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับแจ้ง จะดำเนินการส่งต่อไปตามกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ากรณีดังต่อไปนี้
• เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
• เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีมติเด็ดขาดแล้ว
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• กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงของผู้ร้องเรียน
หรือผู้กล่าวหา
ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง
โดยประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน
ให้ทราบได้
8.3 รายละเอียดของการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
โดยการร้องเรียนให้ทำเป็นหนังสือและมีรายละเอียดของการร้องเรียนดังต่อไปนี้
1. ชื่อและนามสกุล ที่อยู่หรือทีท่ ำงาน หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ของผู้ร้องเรียน
2. ชื่อและนามสกุล ผู้ถูกร้องเรียน และที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน (ถ้ามี)
3. วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
4. วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
5. ข้ อ เท็ จ จริ ง และการกระทำของผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นที ่ ผ ู ้ ร ้ อ งเรี ย นเห็ น ว่ า อยู ่ ใ นขอบเขตของ
เรื่องร้องเรียน
6. เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)
7. เอกสารต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
กรณีมีข้อสงสัย ข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการการต่อต้านการทุจริต ให้
พนักงานหารือผู้ร ่วมงาน ปรึกษาผู้บังคับ บัญชาตามลำดับขั้น หรือขอคำแนะนำจากคณะทำงานส่งเสริม
คุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยตรง ในทุกกรณีทั้งในสถานการณ์ปกติหรือกรณีเร่งด่วน
8.4 ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งภายใน และภายนอก
1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเอง ทำเป็นหนังสือถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน
- ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- ประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
- ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- เลขานุการคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. โทรศัพท์ / โทรสาร
- โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1899
- โทรสาร 0 2577 9900
3. อีเมล (E-mail)
- anti-corruption@nsm.or.th
- info@nsm.or.th
4. เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- www.nsm.or.th
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5. ไปรษณีย์
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120
6. QR code รับข้อร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น
7. หน่วยงานราชการ
- สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
เรื่องทั่วไป
ผู้ร้องเรียน

ศปท.อพวช.
รับเรื่องร้องเรียน/ลงทะเบียน
ตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น ภายใน 1 วัน

เรื่องร้องเรียนทั่วไป/จัดทำบันทึกฯ
เสนอ ผอ.ศปท.

ผอ.ศปท.

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง สำนัก/ศูนย์/กอง
ดำเนินการ

รายงานผล ภายใน 10 วัน

ศปท.

สรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอ ผอพ.
ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แจ้งตอบกลับ ภายใน 15 วัน

ผู้ร้องเรียน
ศปท. เก็บรวบรวม
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้ร้องเรียน
ศปท.อพวช. รับเรื่องร้องเรียน/ลงทะเบียน
ตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น ภายใน 1 วัน

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/จัดทำบันทึกฯ เสนอ ผอ.ศปท.
ผอ.ศปท.
เสนอ ผอพ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายงานผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน

รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอพ. ผ่าน ผอ.ศปท.

รายงานผลเสนอ ปอว ผ่าน ศปท.อว

ศปท

กรณีมมี ูล

เสนอ ผอพ. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย

กรณีไม่มมี ูล

ผู้ร้องเรียน

แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

รายงานผลการดำเนินการต่อ ผอพ. ผ่าน ผอ.ศปท. และส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญา
ศปท. แจ้งผู้ร้องเรียน

ศปท. รายงานผลการดำเนินการต่อ ปอว.
ผ่าน ศปท.อว. และสำนักงาน ป.ป.ช.

ศปท. เก็บรวบรวม สรุปรายงานต่อ ศปท.อว.
และสำนักงาน ป.ป.ช.
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รายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียน
1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
ผู้อำนวยการ อพวช.
1.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ อพวช.
2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
21. ในแต่ละวันต้องดำเนินการรับ และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายัง อพวช. จาก
ช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน
โทรศัพท์

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง

จดหมาย หรือ หนังสือ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์
กล่องรับข้อร้องเรียน

ทุกวัน
ทุกวัน (ช่วงเวลาแล้วแต่ความ
เหมาะสม)

อื่น ๆ เช่น โทรสาร
มาร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
(นับจากวันที่ ศปท.อพวช. ลงทะเบียนรับหนังสือ)

ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน

3. การบันทึกข้อร้องเรียน
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
3.1 จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนในระบบข้อร้องเรียน
3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน ต้องบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมข้อร้องเรียน
3.3 การบัน ทึกข้อมูล ในทะเบียนคุมอย่างน้อยควรประกอบด้วย ชื่อ - สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง
รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ผู้รับข้อร้องเรียน
ในทะเบียนคุมแก่ผู้ร้องเรียน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
4.1 พิจารณาจำแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย - ยาก ดังนี้
 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอ
ข้อมูล กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือนร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
 ข้อร้องเรีย นระดับ 2 ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่ส ามารถแก้ไขได้โ ดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อพวช.
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 ข้อร้องเรียนระดับ 3 ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน และต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยคณะกรรมการ
รับข้อร้องเรียน อพวช.
5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน และการรายงานผลสรุปข้อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 1 และการประสานงานกรณีข้อร้องเรียนระดับ 3
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
5.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
สามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการ
ตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดทำเป็นหนังสือเข้า มา
สอบถามคณะกรรมการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น อพวช. สามารถตอบกลั บ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น
“ขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่
กรณี) และ อพวช. จะนำไปพิจารณาต่อไป” ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เป็นต้น
5.2 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นระดั บ 3 เป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที ่ ต ้ อ งตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดยมี ก า รตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบในเบื้องต้น
“อพวช. ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
ต่อไป” โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบรับข้อร้องเรียนภารใน 1 วัน และรายงานผล
ภายใน 30 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน
6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียน
ระดับ 2
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
6.1 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขได้เองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
อพวช. สามารถรับเรื่องและชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบ
รับข้อร้องเรียนภายใน 1 วัน และแจ้งสำนัก/ศูนย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ
โดยให้รายงานผลไม่เกิน 15 วัน เพื่อตอบผู้ร้องเรียนต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียน
จัดทำหนังสือถึง อพวช. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนัก/ศูนย์ คนหนึ่งว่า พูดจาไม่สุภาพ
ฯลฯ คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. ตอบรับข้อร้องเรียนภายใน 1 วัน และ
สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังสำนัก/ศูนย์ ที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทำบันทึกข้อความส่งไป
ยังสำนัก/ศูนย์ ที่ถูกต้องเรียนภายใน 1 วัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
6.2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์หรือบันทึกข้อความแจ้งข้อร้องเรียนจากคณะกรรมการรับข้อ
ร้องเรียน อพวช. ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. ทราบ ภายใน 10 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. แจ้งกลับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 15 วัน
7. การประสานคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
7.1 ข้อร้องเรียนระดับ 3 ไม่สามารถพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงได้ภายในคณะกรรมการรับข้อ
ร้องเรียน อพวช. ให้จัดทำบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วัน
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ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
7.2 ภายหลังจากได้รับบันทึก ข้อความจากคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดยการตั ้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และให้ ส ่ ง ผลการ
ดำเนินงานไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งสำเนาผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับ
ข้อร้องเรียน อพวช. ทราบ ภายใน 10 วัน
8. ติด ตามประเมิน ผลและรายงานผลการจัด การข้ อร้อ งเรี ยนของคณะกรรมการรั บ ข้ อ
ร้องเรียน อพวช.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.1 เมื่อได้รับโทรศัพท์หรือบันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2 หรือเรื่องร้องเรียนระดับ
3 จากคณะกรรมการรับ ข้อร้องเรียน อพวช. ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วัน เมื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก
เพื่อตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน หรือจัดทำหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนไปยัง
ผู้ร้องเรียนโดยตรงและสำเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการรั บข้ อ
ร้องเรียน อพวช. ทราบด้วย
8.2 ข้อร้องเรีย นเกี่ย วกับ การทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้า ที่ ต้องดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
ผอพ. เพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการ
ดำเนินการต่อ ผอพ. เพื่อทราบ เป็นระยะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช.
8.3 ภายหลังจากโทรศัพท์หรือส่งบันทึกข้อความให้สำนัก/ศูนย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียนในระดับ 2 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 5 วัน ให้ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากสำนัก/ศูนย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.4 รวบรวมข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อ
ร้องเรียนของคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน อพวช. เพื่อจัดทำรายงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนในแต่ละเดือน
8.5 สรุปข้อร้องเรียนให้ครบจากทุกสำนัก/ศูนย์ ภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน และนำมา
วิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรี ยนในภาพรวมของ อพวช. และส่งรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
8.6 สรุปข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต ในภาครัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน
8.7 สรุปข้อร้องเรียนของ อพวช. ประจำปีงบประมาณ (รายไตรมาส) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
อพวช.
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9. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ได้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่
สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงาน
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
และ/หรือดำเนิน คดีตามกฎหมาย แต่ห ากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้องค์ การพิพิธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับความเสียหาย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสงวนสิทธิในการดำเนินคดี
ตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ
10. เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด
10.1 รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียง
พอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
10.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับ
การยินยอม
10.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความ
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
10.4 ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
10.5 ผู้ร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
11. บุคคลที่เกี่ยวข้อง
11.1 ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
11.2 ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประธานคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะทำงาน
ส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
12. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
12.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
12.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
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12.3 ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
รายงานต่ อ คณะกรรมการองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้กองทรัพยากร
บุคคล เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
13. การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
13.1 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าเป็นการเปิดเผย
อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
13.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นความลับและจะเปิดเผย
เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่ของข้อมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับและไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัยจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
13.3 กรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือน
ร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนด
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง
โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
13.4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้ง
ข้อร้องเรียน หากเป็นพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบสถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้างหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้
แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและหากเป็นบุคคลภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจละเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
13.5 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือ ต่อมาพิสูจน์ได้ว่า
เป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัย
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งทำให้
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องค์การพิพิธ ภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับความเสียหาย องค์การพิพิธ ภัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
14. บทลงโทษและการแจ้งผลดำเนินการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะลงโทษพนักงานที่กระทำผิดให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการพนักงาน และ/หรือโทษทางกฎหมาย ซึ่งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
1. กรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินำเสนอผลการพิจารณาต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิดตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัตินี้ และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)
2. กรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ให้ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พิจารณากำหนดโทษทางวินัยตามที่เห็นสมควร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง
พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ
และความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
3. กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
15. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสาธารณชนได้รับทราบนโยบายและคู่มือการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตอย่างทั่วถึง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดช่องทางในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้
15.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร
1. ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. เผยแพร่ใน intranet ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3. เผยแพร่ในไลน์ “สื่อสารภายใน” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. จัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกคน อย่างต่อเนื่อง
5. การจั ด กิ จ กรรม หรื อ รณรงค์ ร่ ว มกั นระหว่า งผู ้บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า ง โดยมี ก าร
สอดแทรกวัตถุประสงค์ สนับสนุนแนวนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15.2 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร
1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. รายงานประจำปี
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3. การแจ้งโดยจดหมาย การจัดประชุมชี้แจงให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทุกฝ่ายทราบ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
อย่างสม่ำเสมอ
4. จัดทำสัญลักษณ์หรือสื่อใด ๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบน
สิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือในการส่งเสริมการ
ขายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะในด้านต่าง ๆ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
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ภาคผนวก

25

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................
อายุ.........ปี เพศ ชาย หญิง อาชีพ .......................... ตำแหน่ง ........................... สังกัด .........................
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน เลขที่........................ หมู่ที่ ...................... ซอย .......................................................
ถนน ................................. แขวง/ตำบล ............................................. เขต/อำเภอ ............................................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................ e-mail ........................................................................................
บุคคล/หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ตำแหน่ง ..................... สังกัด ..................
หรือชื่อหน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน ..................................................................................................................
หัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน ............................................................................................................................. .............
รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน
(โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้)

วันเดือนปีที่ร้องเรียน ...........................................................................................................................................
วันเดือนปีที่พบเหตุการณ์หรือรับทราบข้อมูล ......................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุการณ์ ...........................................................................................................................................
รายละเอียดของเหตุการณ์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)......................................................................................................
ลงชื่อ ............................................ ผู้ร้องเรียน
( .......................................... )
วันที่ ..............................................
หมายเหตุ สิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน
1. ท่านจะได้รับแจ้งความคืบหน้าว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะตรวจสอบต่อไปหรือไม่
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ
3. กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้ได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อไป
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แบบบันทึกข้อร้องเรียน ศปท.อพวช.
ลำดับที่

ประเภท

หน่วย/ผู้ร้องเรียน/
ช่องทำงกำรร้องเรียน

เรื่อง

ประเด็นปัญหำข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น

ผลกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ศปท.อพวช.)

