


ค ำน ำ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจการและการบริหาร
จัดการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ก าหนดหลักการ และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนด
นโยบายก ากับดูแลกิจการ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
ตลอดจนสนับสนุน ให้องค์กรสามารถเติมโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

นอกเหนือจากการให้ความส าคัญต่อแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีแล้วนั้น คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีท าหน้าที่ก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดการด าเนินงาน หลักการ และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 



สารบัญ 

   หน้า 
ประกาศ คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส่วนที่ ๑ บทท่ัวไป  
 ภารกิจหลัก ๑ 
 วิสัยทัศน์ ๑ 
 พันธกิจ ๑ 
 ค่านิยม ๑ 
 ความสามารถหลัก (Core Competency) ๒ 
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ๒ 
 ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ๑๓ 

ส่วนที่ ๒ การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กรขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ  

 นิยาม และความหมาย ๑๕ 
 ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ๑๗ 
 หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๗ 
 
 หมวดที่ ๑ บทบาทของภาครัฐ ๑๘ 
  หลักการ ๑๘ 
  แนวปฏิบัติ ๑๘ 
  สิทธิของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ๑๙ 
  สิทธิของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ในการแต่งตั้ง และเลือกตั้งกรรมการ ๑๙ 
  บทบาทของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ในการก าหนดคุณลักษณะของ

กรรมการ 
๒๐ 

  ความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ๒๑ 
  ความหมายของผู้บริหารสูงสุดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
๒๒ 

 หนวดที่ ๒ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ๒๒ 
  หลักการ ๒๒ 
  แนวปฏิบัติ ๒๒ 
  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒๒ 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒๓ 

  แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ๒๓ 
  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสิทธิของผู้

ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒๔ 

  นโยบาย ๒๕ 
  คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒๕ 

  ภาพรวมของวัตถุประสงค์เป้าหมายของ อพวช. ๒๖ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
๒๖ 

  หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  ๒๗ 
  ประโยชน์ของการมีการก ากับดูแลที่ดี  ๒๗ 
  หลักส าคัญในการก ากับดูแลที่ดีซึ่งเป็นหลักตามมาตรฐานสากล  

๖ ประการ  
๒๘ 

  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SDGs)  ๒๘ 
  เศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจ (BCG Model)  ๒๙ 
 หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ ๓๑ 
  หลักการ ๓๑ 
  แนวปฏิบัติ ๓๑ 
  ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓๔ 
  การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง ๓๔ 
  ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๔ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ๓๖ 
  ภาวะผู้น าและคุณลักษณะของคณะกรรมการ ๓๘ 
  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ๓๙ 
  การถ่วงดุลของคณะกรรมการ ๔๐ 
  บทบาทของกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก ๔๐ 
  ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และการจัดตั้ง 

คณะอนุกรรมการ ๔๑ 
  
  การประเมินผลของคณะกรรมการ ๔๒ 
  การด าเนินการประชุมคณะกรรมการ ๔๒ 

 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
  การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ ๔๓ 
  ค่าตอบแทนของกรรมการ ๔๔ 
 หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔๔ 
  หลักการ ๔๔ 
  แนวปฏิบัติ ๔๔ 
  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔๕ 
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
๔๕ 

  แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ๔๖ 
 หมวดที่ ๕ ความยั่งยืน และนวัตกรรม ๔๗ 
  หลักการ ๔๗ 
  แนวปฏิบัติ ๔๗ 
  นโยบาย และแผนความยั่งยืนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 
๔๗ 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

๔๘ 

 หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล ๔๙ 
  หลักการ ๔๙ 
  แนวปฏิบัติ ๔๙ 
  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ๕๐ 
  การรายงานทางการเงิน และรายงานผลการด าเนินงาน ๕๑ 
  การควบคุม และการตรวจสอบภายใน ๕๒ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี ๕๒ 
  การทบทวนรายงานทางการเงิน ๕๔ 
  การบริหารความเสี่ยง ๕๔ 
  การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ๕๕ 
 หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ๕๕ 
  หนักการ ๕๕ 
  แนวปฏิบัติ ๕๕ 

 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
 หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ ๕๕ 
  หลักการ ๕๕ 
  แนวปฏิบัติ ๕๕ 
  ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ ๕๖ 
  จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ๕๖ 
  จรรยาบรรณของกรรมการ ๕๗ 
  จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร ๕๘ 
  จรรยาบรรณของพนักงาน ๕๙ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง ๕๙ 
  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ๖๐ 
  จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ๖๑ 
  จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ๖๒ 
 หมวดที่ ๙ การติดตามผลการด าเนินงาน ๖๓ 
  หลักการ ๖๓ 
  แนวปฏิบัติ ๖๓ 
  บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
๖๔ 

ภาคผนวก ข 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑
บททั่วไป



๑ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

ภารกิจหลัก 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๘ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน 

(๒) ด าเนินการรวบรวมวัตถุ จ าแนกประเภทวัตถุ จัดท าบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

(๓) ด าเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๔) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(๕) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ให้บริการที่เก่ียวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 

(๖) ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

(๗) ด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
พันธกิจ 

“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยการ 

๑ . พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ (Exhibition) และกิจกรรมการเรียนรู้  (Education) 
ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 

๒ . ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง (Research and Collection) ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา 

๓. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ (Research, Development and Transfer) องค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

๔. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ค่านิยม 

ค่านิยมหลัก  สมรรถนะท่ีต้องการ 

Nature and Science Appreciation 
รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 

 
๑.มีจติส านึกรับผดิชอบ 
๒.ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู ้
๓.คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู ้

Service Mind 
มีใจบริการ 

 ๑.มีใจบริการเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
๒.เจรจาเก่ง และมไีหวพริบที่เป็นเลิศ 

Manage Professionally 
บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 

 
๑.มีหลักธรรมาภิบาล 
๒.มีความน่าเชื่อถือ เป็นท่ีไว้วางใจและเกดิความเช่ือมั่นแก่   

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 



๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
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ความสามารถหลัก (Core Competency) 

• มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
• การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
• ความร่วมแรงร่วมใจ  

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 
• สร้างความสนใจการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ

สามารถตอบสนองนโยบาย ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเป็นผู้น า
ด้านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอาเซียน 

• มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเดิมท าให้ อพ. ต้องพัฒนา
บริการด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

• อพวช. ต้องพ่ึงงบประมาณในประเทศเป็นหลัก ท าให้ต้องบริหารจัดการการใช้
งบประมาณด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ท าให้บุคลากร อพวช. จะต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

• อพวช. เป็นผู้น าด้านแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นน าในอาเซียนท าให้มีโอกาสในการสรร
หาบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงมาร่วมงานมากขึ้น 

๒. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยขนาดใหญ่นอกห้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ วทน. ที่มีระบบการ

บริหารจัดการองค์กรที่มีความคล่องตัวและได้รับการยอมรับและสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

• มีแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มีความเชี่ยวชาญด้าน Taxidermy ระดับต้นๆ ของประเทศ 

• บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาโดยเฉพาะทางธรรมชาติวิทยาที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ  

• การเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าน าไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
Edutourism ชั้นน าใน ASEAN 

• มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้รับความเชื่อถือในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ 

๓. ทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
อพวช. ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่บนพ้ืนฐาน 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ ๔ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงหรือนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิด
ของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste)  ส่งเสริมการใช้ซ้ า (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้
ความส าคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการน าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว
เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซ่ึงต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบด้ังเดิม ท่ี
เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย (Linear Economy) 

BCG เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( SDGs) ของ
สหประชาชาติอย่างน้อย ๕ เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ า อีกทั้งยัง
สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
ดังนั้น อพวช. จึงได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาจนสามารถใช้ทรัพยากรทุกด้านในการขับเคลื่อนการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และให้แนวทางในการก าหนดทิศทางของ
องค์กรจากการทบทวนผลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อม ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริหาร อพวช. พนักงาน และลูกจ้าง อพวช. 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ (Expanding 

learning opportunity to all) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

(Developing  knowledge and innovation science communication) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ  (Enhancing new Business 

Opportunity) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Maximizing management 

efficiency) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ เป้าประสงค์ (Goals) 
เป้าประสงค์ที่ ๑. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง

บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๒.  บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ

มีมาตรฐานระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ ๓. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ (Expanding 

learning opportunity to all) 



๕ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

 
  กลยุทธ์ที่ ๑. สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ

ประชาคมวิทยาศาสตร์ 

  กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะที่
ทันสมัย เร่งสร้าง digital content ที่สอดรับกับความต้องการของสังคม 

  กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

  กลยุทธ์ที่ ๔. เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

(Developing  knowledge and innovation science communication) 

  กลยุทธ์ที่ ๑ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ  (Enhancing new Business 
Opportunity) 

  กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับระบบจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชนสนับสนุนเชิงงบประมาณ 

  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้ชั้นน า ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่และความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Maximizing management 

efficiency) 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายในองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ ๒ แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
จากหน่วยงานภาครัฐ 

จากแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง) จะเห็นว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)  ได้ก าหนดนโยบายและจัดเตรียมแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะตอบสนองมติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนประชาชนและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความตระหนักด้าน
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถต่อยอดความคิดและ
เลือกอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ อพวช. ยังจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับให้หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน า
ผลงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดง อันจะเป็นการ
กระตุ้ น ให้ สั งคมสนใจสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ได้มากขึ้นอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๔.๔ ภาพรวมของแผนรัฐวิสาหกิจ 
แผนรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และกลยุทธ์ ไว้เพ่ือให้การปฏิบัติงานสร้างผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ และ

พันธกิจ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
๑. ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุก

ช่วงวัยและทุกพ้ืนที่   
เป้าประสงค์ท่ี ๑ 
ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้าง
แ ร ง บั น ด า ล ใ จ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ ด้ านวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๑. สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคม
วิทยาศาสตร์ 

๒. พัฒนาการระบบสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้าง digital content ที่
ตอบรับกับความต้องการของสังคม 
๓. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
๔. เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

๒. สร้างสรรค์องค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์และการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๒  
บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล  
 

๕. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

๖. ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของ
ประเทศ 

๓. เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ   เป้าประสงค์ท่ี ๓  
บริหารองค์กรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพใน
อนาคตแบบครบวงจร 

๘. จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ชั้นน า ควบคู่กับการทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

๙. พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่และความเป็นเลิศ  
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ  
เป้าประสงค์ท่ี ๓ 
บริหารองค์กรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๐. ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายในองค์กร 
๑๑. แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น จาก

หน่วยงานภายนอก 
  



๘ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

๔.๕ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติและและยุทธศาสตร์ของ อพวช. 



๙ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กรผ่าน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน กลยุทธ์ที่จัดวางไว้จะถูกแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติงานผ่านแผนงาน ซึ่งแต่ละแผนงานจะประกอบไปด้วยโครงการ และ / หรือ งานที่เป็นส่วนสนับสนุนที่
ส าคัญภายใต้แผนงานนั้นๆ เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติก าหนดแผนงาน โครงการและ / หรือ งานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้ เป็นเอกสารรวบรวมวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึง กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและงานที่ส าคัญ
ของ อพวช. ตลอด ๕ ปีข้างหน้า เพ่ือช่วยในการก ากับ ตรวจสอบ เป็นทิศทางในการบริหารจัดการและประเมิน
ความส าเร็จ และด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหารและ
พนักงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบถึงความตั้งใจในประเด็นที่มุ่งเน้น และ
แนวทางการด าเนินการพัฒนาของ อพวช. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

การบริหารแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ เป็นการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย  
(๑) กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ  
(๒) กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ มี ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับผลักดัน

แผน และระดับปฏิบัติการ  
(๓) กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนรัฐวิสาหกิจ  
(๔) กลไกการบริหารการติดตามและประเมินผลวิสาหกิจของ อพวช.  
(๕) การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
(๖) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของแผน  
(๗) การประเมินผลแผนวิสาหกิจของ อพวช. 
ทั้งนี้ ภายหลังการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลส าเร็จของ

โครงการ /กิจกรรมและสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ แล้ว จะมีการน าเสนอ
รายงานผลการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อที่จะน ามา
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนและการปฏิบัติงานในทุกระดับต่อไป 

ตัวอย่างโครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ ขยายบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ (โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต) 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้กับเยาวชนและสังคมไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในเวทีโลกได้ในอนาคตประเทศไทยจึงต้องหันมาพัฒนาอนาคตของชาติอย่าง
จริงจังก่อนที่ประเทศไทยจะถูกแซงหน้าโดยประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ



๑๐ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นวัตกรรมน าหน้าประเทศไทย การพัฒนาการศึกษาดังกล่าวหากศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถท าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์กับนานาประเทศได้ จึงต้องจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้
ประเภทอ่ืน เช่นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่จะท าให้เยาวชนและสังคมไทยเกิดจิตใจใฝ่รู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความเพลิดเพลิน ได้สัมผัส
ประสบการณ์จริง กระตุ้นการใช้เหตุและผล สร้างกระบวนการคิดเกิดความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ค้นหา
ไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
มาขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากมองว่า วทน. เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ให้
เกิดเป็นรูปธรรม ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐  ล้านบาท ในการด าเนินงานด้าน 

วทน. และในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณร้อยละ ๑.๐๐ 

 ส าหรับแนวทางในการพัฒนานั้น เรียกว่าแนวทาง “ประชารัฐ” โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกจิตส านึกเชิง
วิทยาศาสตร์ให้คนไทย การลดความเหลื่อมล้ าด้วยการขยายโอกาสการพัฒนาผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ ๖ ภาค และ
การสร้างขีดความสามารถไปสู่การแข่งขันเพ่ือน าพาประเทศไทยสู่โลกท่ี ๑  ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค” 

 นโยบาย “วิทย์สร้างคน” มีกรอบแนวความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล ลดการใช้อารมณ์ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล มีจิต
วิญญาณและสปิริตและความคิดอ่านแบบวิทยาศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (SCIENTIFIC CULTURE)” 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เป็น KNOWLEDGE WORKER โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า สเต็ม (STEM) หรือ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ให้เป็นหัวใจในการสร้างคน 

 เพ่ือตอบสนองนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของรัฐบาล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ต าแหน่งในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร รวมถึงมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละระยะด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ส าหรับให้
เยาวชนและสังคมไทยมีทางเลือกในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
ส่วนกลาง ได้แก่โครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)” และโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ THE STREET และ
ส่วนภูมิภาค ได้แก ่โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจัตุรัส
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยพัฒนาให้เป็นที่น าเสนอเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทั้งของไทยและของโลก เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ ปลูกฝังการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพ เข้าใจวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การสร้าง



๑๑ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในอนาคต สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นของโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดังนั้น อพวช. จึงได้จัดท าแผนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและสังคมไทย 
ทั้งจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาเนื้อหาสาระ (Content) 
ของนิทรรศการและกิจกรรมให้เข้มข้น น่าสนใจและมีชีวิต (Lively) สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสร้างสังคม
และน าไปสู่การพัฒนาประเทศ รวมถึงการด าเนินพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนกลาง (ศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต ระยะเวลาพัฒนาโครงการ ๔ ปี) และโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ THE STREET และส่วนภูมิภาค 
(จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระยะเวลาพัฒนาโครงการ ๑ ปี) ได้แก่ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือรองรับกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาของ อพวช. ดังกล่าวมากขึ้น 

๔.๕ กระบวนการจัดสรรทรัพยากร 

อพวช. มีการพิจารณาความเหมาะสมความจ าเป็นในทุกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน ามา
วิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด รวมทั้ง
วิเคราะห์ล าดับความส าคัญของแต่ละแผนงาน/โครงการที่จะมาสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรและมี
โครงการจัดท าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการงบประมาณ การ
จัดท าบัญชี การเงิน และระบบการบริหารงานพัสดุ เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุ้มค่าและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔.๕.๑ ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร  
อพวช. ก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญของการวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากร รวมถึงกรอบเวลา

ในการด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม และความต้องการใช้ทรัพยากรตามแบบฟอร์ม ดังนี้  
 

 

 



๑๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 



                    ๑๓ คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

อพวช. รับมอบนโยบายการจัดท ากรอบค าขอ
งบประมาณจากรัฐมนตรีเจา้สังกัด 

กองแผนงาน (ส านักยุทธศาสตรแ์ละแผน) 

- จัดท าหนังสือเวียนให้ส านักฯ และพิพธิภัณฑ์ฯ จัดท า
ค าของบประมาณ พ.ศ.xxx ตามแบบฟอร์มที่แนบไปให้ 

 

ส านักฯ และพิพิธภณัฑ์ฯ 

- จัดท าข้อมูลค าของบประมาณตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  - เตรียมเอกสารแนบประกอบการการ
พิจารณาจัดท าค าของบลงทุน เช่น รูปแบบ ใบเสนอ
ราคา ฯลฯ 

 

กองแผนงาน (ส านักยุทธศาสตรแ์ละแผน) 

- น าข้อมูลที่ส านักฯ พิพธิภัณฑ์ฯ มาจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลประจ าป ี

- จัดท าเล่มค าของบประมาณตามแบบฟอร์มของ
ส านักงบประมาณ 

- กรอกข้อมูลลงระบบ e-Budgeting ของส านัก
งบประมาณ 

สป.อว. 

- พิจารณาอนุมตัิกรอบวงเงินของ 
อพวช. เพื่อเสนอส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

- พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณของ อพ. 
ยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

- คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี เพ่ือน าเสนอสภานติิ
บัญญัติแห่งชาติ 

กองแผนงาน (ส านกัยุทธศาสตร์และแผน) 

- จัดท าเอกสารประกอบค าช้ีแจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวสิามญั
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัิ 

- ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. xxx ขึ้นทูลเกลา้ฯ ถวายเพื่อ
ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

กองแผนงาน (ส านักยุทธศาสตรแ์ละแผน) 

- กรอกข้อมูลงบประมาณที่ผ่านการพจิารณาบังคับใช้ผ่านระบบ BB-EvMis ของ
ส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

- ออกใบจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ อพวช. ด าเนินการต่อไป 

ระบบ          
e-Budgeting 

เล่มค าขอ
งบประมาณ 

BB-EvMis 

 กองแผนงาน  

- แจ้งเวียนงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรให้พิพิธภณัฑฯ์/ส านัก
ฯ เพื่อด าเนินการตามกรอบงบประมาณท่ีไดร้ับต่อไป 



 

๑๔ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นอกจากนี้ อพวช. ยังได้น ายุทธศาสตร์ของการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจของ สคร. มาประกอบการ
ปรับปรุงแผน โดยเฉพาะในระดับโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อน
การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

๑. ปรับภารกิจขององค์กรให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน   

๒. เน้นการเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์และภารกิจ
องค์การ ให้การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกด้าน 

๓. ปรับแผนการลงทุนและจัดหารายได้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

๔. เร่งการพัฒนาธุรกิจและหารายได้สนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม 
๕. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุมและ

เชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเน้นระบบ ERP ในการบริหารจัดการทรัพยากรใน
องค์กร  

๖. น ากระบวนการที่ให้ความส าคัญกับ Core Business Enables ทั้ง ๘ ด้านมาปรับเข้ากับ
กระบวนการท างาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ ความมี 
ธรรมาภิบาล ความต่อเนื่องของธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร



๑๕ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นิยาม และความหมาย 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ยึดหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ อพวช. ขึ้น โดย
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ อพวช. จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการก ากับดูแลที่ดีใน อพวช. โดย
คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร จะด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้ 
อพวช. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ในแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๕ (ฉบับ
ปรับปรุง) รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT Analysis อพวช. จึงได้น ากรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการก ากับ
ดูแลที่ดีมาใช้ในการจัดท าคู่มือการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุง) และ
แผนการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิยามและความหมาย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร

เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลัก
ส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ๙ ประการ โดยคณะกรรมการ อพวช. เป็นผู้ควบคุมก าหนดนโยบายและ
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตรอบคอบ และมอบหมายให้ผู้บริหารของ อพวช. เป็นตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ด้วยทักษะ ความสุจริต และความรอบคอบเช่นเดียวกัน 

 



๑๖ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หลักการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๙ ประการ ดังนี้ 

หมวด หลักการ 

๑. บทบาทของภาครัฐ  ภาครัฐควรมีการก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ โดย
ภาครัฐควรมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลที่
ดีในการก ากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีส่วนในการก าหนดนโยบายและทิศทาง
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน
ประจ า แต่ยังควรมีการติดตามและก ากับให้รัฐวิสาหกิจด าเนินตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุก
ประการตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ท าหน้าที่แทนตน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญโดยการออก
เสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการต้องให้
ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันรวมถึง
ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

๓. คณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ
คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และ
ดูแลให้กรรมการ ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Duty of 
Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบทาง
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 

๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไป
อย่างยั่งยืนดังนั้น คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผูม้ีสว่น
ได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย 
หรือตามข้อตกลงท่ีมีกับผู้มีส่วนได้เสีย และก ากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนรวมของผู้มีส่วน
ได้เสียในการพัฒนาการด าเนินงานและไม่ควรกระท าการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานขององค์การที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการท างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖ การเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
และคณะกรรมการควรดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 



๑๗ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หมวด หลักการ 

๗ การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจท าให้แผนงานหรือการด าเนินงานของภาครัฐวิสาหกิจ
ไม่บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่กดผลเสียหาย
จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๘ จรรยาบรรณ คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและก ากับ
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้
สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกันรวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติ 

๙ การติดตามผลการด าเนินงาน ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรหารือกับคณะกรรมการเพื่อก าหนดข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให้มีผู้ประเมินผลการด าเนินงานที่มี
ความเช่ียวชาญและมีความเข้าใจในเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อีกท้ังติดตามให้รัฐวิสาหกิจน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลให้
รัฐวิสาหกิจด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
การก ากับดูแลกิจการที่เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ

องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้ไปท าหน้าที่ทางการบริหาร เพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
เพ่ือให้หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความเป็นสากลและเป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถเพ่ิมมูลค่า เพ่ือสร้างประโยชน์และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่าย จึงได้ก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยเทียบเคียงจากหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 
๒๕๕๒ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แบ่งออกเป็น ๙ หมวด ดังนี้ 

 



๑๘ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หมวดที่ ๑ บทบาทของภาครัฐ 
หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
หมวดที่ ๓ คณะกรรม 
หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล 
หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ 
หมวดที่ ๙ การติดตามผลการด าเนินงาน 

หมวดที ่๑. บทบาทของภาครัฐ 
หลักการ 
ภาครัฐควรก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลที่ดีในการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร รวมถึงภาครัฐควรมีส่วนในการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ า แต่
ยังควรมีการติดตามและก ากับให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

แนวปฏิบัติ 
(๑) ภาครัฐควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแยกบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการก าหนด

นโยบายการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร การด าเนินการ และเจ้าของออกจากกันอย่างชัดเจน 
(๒) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ภาครัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจโดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและให้รัฐวิสาหกิจมี
อ านาจและอิสระในการบริหารงาน 

(๔) ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรร่วมประชุมและท าหน้าที่โดยชอบ ผ่านการออกเสียงลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

(๕) ภาครัฐควรหารือกับคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ผู้ตรวจสอบของรัฐอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารงาน  
การควบคุม และส่งเสริมให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(๖) ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการก ากับให้รัฐวิสาหกิจมีกรอบและ
กลไกในการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

(๗) ภาครัฐควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 

 



๑๙ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

สิทธิของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) 
หลักการ 
เจ้าของกิจการ (รัฐบาล) มีสิทธิร่วมในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมรัฐวิสาหกิจผ่านการแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจึงควรส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ ได้ใช้สิทธิของตน 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของเจ้าของกิจการ โดยไม่
กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของเจ้าของกิจการ  

แนวปฏิบัติ 
๑. กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ควรเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ

และเข้าประชุมกับเจ้าของกิจการ เพ่ือตอบค าถามผู้เข้าประชุม 
๒. เจ้าของกิจการ ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจลงมติ 

สิทธิของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ในการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการ 
หลักการ 
การแต่งตั้งกรรมการและการเสนอชื่อบุคคลให้ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง การต่อวาระกรรมการ 

ควรมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส การแต่งตั้งกรรมการจะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการควรเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ 
รวมทั้งกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสีย
กับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น และมีการก าหนดบรรทัดฐานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การเตรียมความ
พร้อม และการมีส่วนร่วมเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแต่งตั้ง 

แนวปฏิบัติ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๓ ประกาศว่า 

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งประเทศไทยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน ไม่เกินห้าคน      เป็นกรรมการ   

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 
๖) มาตรา ๑๒/๑ บัญญัติว่า ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ไม่ใช้กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้
มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ 
ของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 



๒๐ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

และจากระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๒๐ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดให้
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งด าเนินการโดยให้มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นข้าราชการประจ า ร่วมเป็นกรรมการอยู่
ในคณะกรรมการ 

โดยให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อกระทรวงการคลัง 

บทบาทของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ในการก าหนดคุณลักษณะของกรรมการ 
หลักการ 
กรรมการควรมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวม และควรมีทักษะที่

เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้น นอกจากนี้ควรอุทิศเวลาและความสามารถในการน ามาซึ่งการสร้างวัตกรรมใหม่ๆ 
และความหลากหลายทางความคิดให้กับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
แนวปฏิบัติ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา 

๕ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๑๙, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
๓. มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๕. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕/๑ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
๕/๒ ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
๕/๓ ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
๖. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย 
๗. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

๗/๑ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
๘. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ 
๙. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น  เว้นแต่คณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือ
หุ้น 

๑๐. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นเว้นแต่เป็นประธาน
กรรมการ  กรรมการ  หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 



๒๑ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ ๖) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๗ ผู้ใดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสามแห่งมิได้  ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งกรรมการด้วย 

การนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งที่
ได้มีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

นอกจากนี้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาตรา ๑๒    ผู้
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียในธุรกิจที่กระท ากับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็น
หุ้นส่วนที่จ ากัดความรับผิดชอบในกิจการเช่นว่า หรือเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด าเนิน
กิจการ โดยการมอบหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในกิจการตามมาตรา ๗ (๕) เข้าร่วม
กิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ 
อพวช. 

ความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) 
หลักการ 
เจ้าของกิจการ (รัฐบาล) มีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาและการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญ โดยตัวแทน

ของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุม และควรมีสิทธิได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพ่ือการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 

การสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ว่าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและฝ่ายบริหาร
จัดการจะดูแลให้การใช้เงินของเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นใจ
ในการลงทุนกับรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรก าหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าของกิจการ (รัฐบาล) สามารถพิจารณาธุรกรรมของรัฐวิสาหกิจ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจโดยรวม ทั้งนี้กรรมการ
และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ท ากับรัฐวิสาหกิจ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรม
ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรมีโอกาสและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและ

ตั้งค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ประธานที่ประชุม
ควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม 

๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญท่ีคณะกรรมการต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

 
 



๒๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ความหมายของผู้บริหารสูงสุดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘  

มาตรา ๔ บัญญัติว่า  ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่ง
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๓ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และมาตรา ๒๑  
ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และตามนโยบาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด  และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดการและด าเนินกิจการขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

หมวดที ่๒ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ 
หลักการ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ
โดยออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
ต่อการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการต้องให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน รวมถึงไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

แนวทาง 

๑. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

๒. การด าเนินการในประชุมผู้ถือหุ้น 

๓. การจัดท ารายงานการประชุม และการเดปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักการ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก าหนดและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงสร้าง
งาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตระหนักและให้ความ
มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรจะพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และก าหนดล าดับความส าคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด 
หรือท าให้การด าเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส าเร็จในที่สุด 

๒. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และควรเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๓ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรก าหนดนโยบายในการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณี
ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีในสถานที่ท างาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

๑. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น  ลายลักษณ์
อักษร และให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ และมีบอร์ดนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน 

๒. มีแผนงานประจ าปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๓. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ
นโยบายที่ก าหนด 

๔. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

๕. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

๖. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

๗. มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๘. มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

๙. มีการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “เป็นองค์กรที่อยู่กับสังคมด้วยความเข้าใจ
เกื้อกูล มีจริยธรรมโปร่งใสเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม” 



๒๔ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑. เป็นองค์กรของประชาชนที่อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจ และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

๒. บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค์กร 

๔. เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้กับสังคมและชุมชน 

๕. ให้ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานที่ยึด
มั่นตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการให้ดีกว่าที่กฎหมายก าหนด 

๖. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

๗. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

๘. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้มีการรักษา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจการและการ
บริหารจัดการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติและผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญ ๗ ประการ 
และแนวทางการปฏิบัติที่ดีไว้ ๗ หมวด โดยการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
การก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรตลอดจนสนับสนุน ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

นอกเหนือจากการให้ความส าคัญต่อแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีแล้วนั้น คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าหน้าที่ก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดการด าเนินงาน หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพ่ือก าหนดเป็นแนวนโยบาย 
คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
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นโยบาย 

๑. อพวช. มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดระดับชั้นของผู้บริหารในการเข้า
ดูข้อมูล เพ่ือไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลส่งผลกระทบต่อการบริหารสิทธิของผู้ถือ หุ้นฯ อพวช. 

๒. อพวช. มีนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง โดยมีการก าหนดเกณฑ์ กระบวนการ
และวิธีการตรวจสอบของการบริหารจัดการข้อมูลที่ส าคัญของ อพวช. 

๓. อพวช. มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) โดยใช้
กระบวนการส ารวจ สอบทานและระบบเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงาน อพวช. 
กรอกแสดงเจตจ านงที่จะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
interest) 

คู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากมีผู้แทนจากกระทรวงการคลังด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มีคู่มือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) การก ากับดูแล (Regulator) การด าเนินการ (Operator) 
และเจ้าของ (Owner) ออกจากกันอย่างชัดเจน 

๒) ก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของ อพวช. ให้ด าเนินกิจกรรม มาตรการหรือ
โครงการที่ชัดเจนตอบสนองนโยบายของประเทศ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบาย มาตรการและ/
หรือแนวทางดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

๓) ก ากับดูแลและติดตามให้ อพวช. ด าเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ อพวช. โดยไม่
เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของ อพวช. โดยให้ อพวช. มีอ านาจและอิสระในการ
บริหารงาน 

๔) คณะกรรมการ อพวช. ควรร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมอนุกรรมการชุดย่อย
ที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ อพวช. เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๕) คณะกรรมการ อพวช. ควรร่วมหารือกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก  
ผู้ตรวจสอบของรัฐอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารงานการควบคุม และส่งเสริมให้การด าเนินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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ภาพรวมของวัตถุประสงค์เป้าหมายของ อพวช. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
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System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การ
ประเมินรูปแบบใหม่นี้ ได้ เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนท าให้
หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน 
และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนอีกด้วย 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
๒.๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ส าหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 
2562 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม 
การประเมิน ITA 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมิน
เล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA  เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของ
ประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดให้มีระบบการจัดการที่ดี  หรือธรรมรัฐในรัฐวิสาหกิจ ( Good Corporate 
Governance) ซึ่งกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ การจัดการที่ดีควรเริ่มจากผู้ที่มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายในรัฐวิสาหกิจ คือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ควรมีการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างโปร่งใส โดยสรรหากรรมการที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ตาม Skill Metrix และ
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมถึงการก าหนดลักษณะที่ดีของกรรมการ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ก ากับดูแลที่ดี โดยท าให้กรรมการมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจในการน าเอามาปฏิบัติจริง 

ประโยชน์ของการมีการก ากับดูแลที่ดี 
การที่รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการก ากับดูแลที่ดี และมีการประเมินผลการก ากับดูแลที่ดีนั้น ย่อมท าให้

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้นกับรัฐวิสากิจ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้ 
๑) สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล 
๒) เป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือและความม่ันใจแก่สาธารณชน เจ้าของกิจการ นักลงทุนทั้งในและ 
 ต่างประเทศสร้างความม่ันใจในการลงทุน และท าให้มูลค่ากิจการสูงขึ้น 
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๓) ท าให้เกิดรูปแบบกิจการท่ีเป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดการแข่งขันเสรี 
๔) ท าให้เกิดการสร้างพันธะผูกพัน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้อ านาจในขอบเขต รวมถึงการสร้างกรอบ

ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารและกรรมการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมส่วนรวม ท า
ให้เกิดระบบความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อกรรมการ และกรรมการต่อเจ้าของกิจการ นัก
ลงทุน เป็นล าดับชั้นไป 

๕) เป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางเสนอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะให้กับองค์กร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

๖) ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ และเสริมสร้างความโปร่งใส ในการ
บริหารจัดการ 

หลักส าคัญในการก ากับดูแลที่ดีซ่ึงเป็นหลักตามมาตรฐานสากล ๖ ประการ คือ 
(๑) Accountability หรือความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (ซึ่งอาจมีทั้งบวกและลบ) 
(๒) Responsibility หรือความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
(๓) Equitable Treatment หรือการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้

เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการ
ร้องเรียนต้องมีค าอธิบายได้ 

(๔) Transparency หรือความโปร่งใส กล่าวคือต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะดังนี้ 
๔.๑) ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
๔.๒) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือมี

การแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
(๕) มี Vision ที่จะ Create Long Term Value หรือการมีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพ่ิม

แก่กิจการในระยะยาวที่จะสนองภารกิจโดยไม่ท าลายขีดความสามารถในระยะสั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
มูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 

(๖) Ethics คือการส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SDGs) 

การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการ
พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในปี ๒๕๔๓ ประเทศไทย
และ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๙ ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุก
ประเทศ จะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย ๘ เป้าหมายหลัก คือ ๑. ขจัด
ความ ยากจนและความหิวโหย ๒. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ๓. ส่งเสริมความเท่าเทียม
กันทางเพศและบทบาทสตรี ๔. ลดอัตราการตายของเด็ก ๕. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ๖. ต่อสู้กับโรค
เอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืน ๆ ๗. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก  

ระยะเวลา ๑๕ ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง ๘ ข้อ ได้สิ้นสุดลง โดยประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาองค์การสหประชาชาติ (UN) 
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ 
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เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่ อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ซ่ึงจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ ถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย: 

 กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕) 
 กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 

๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑) 
 กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 

๑๕) 
 กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย ๑๖) 
 กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(เป้าหมาย ๑๗) 

เศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจ (BCG Model)  
โมเดล BCG*เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ซ่ึงต่อยอดจากโมเดลเดิมที่รัฐบาลชุด

ปัจจุบันพยายามผลักดันอยู่ และมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย โดยรัฐบาลมี
นโยบายว่า “เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีการตั้งเป้าว่าภายใน  ๕*ปี*จะช่วยเพ่ิม GDP*ของไทย เป็น 
๔.๓*ล้านล้านบาท ที่ส าคัญจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมของไทยให้สมบูรณ์ รวมถึงจะท าให้ไทยบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย โดย โมเดล 
BCG ประกอบด้วย 

B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการน าความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
พัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม นั่นก็คือ ทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้า เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูง เป็นต้น 

C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่าที่สุด ที่ส าคัญคือการมุ่งไปที่ ZERO WASTE หรือการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับ
ศูนย ์ด้วยการปรับกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนของเสียจากการผลิต 
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G = เ ศ รษฐกิ จ สี เ ขี ย ว  (Green Economy) มุ่ ง เ น้ นการลดผลกระทบต่ อ โ ล ก อย่ า ง
ยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เอมไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือการฟอกกระดาษ การใช้สาร
ชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น 
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หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ 
หลักการ 
คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรรัฐวิสาหกิจให้

ปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ และดูแลให้
ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และเข้าใจขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 

แนวปฏิบัติ 
๒.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 (๑) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(๑.๑) คณะกรรรมการควรเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าให้

รัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ และท าหน้าที่ก ากับดูแลที่ดีและการ
น าองค์กรให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานที่ดี รวมถึงเข้าใจขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน 

(๑.๒) คณะกรรมการควรจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ ดี
ของคณะกรรมการที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงาน 

(๑.๓) คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและฝ่าย
จัดการให้ชัดเจน และก ากับดูแลฝ่ายจัดการด าเนินการให้บรรลุพันธกิจ  
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๔) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบ
นโยบายที่วางไว้โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงาน 

(๑.๕) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

(๑.๖)  คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เอ้ือ
ให้บรรลุ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๗) คณะกรรมการควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็น
ที่ตั้งและคณะกรรมการไม่ควรกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ 

(๑.๘) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑.๙) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมถึงการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐวิสาหกิจและมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ
ฝ่ายจัดการ และผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูล น าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบได้ 



๓๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(๑.๑๐) คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบรายงานความเป็นอิสระของคณะกรรมการที่
เป็นอิสระ โดยเมื่อได้รับแต่งตั้งให้กรรมการที่เป็นอิสระเปิดเผยความสัมพันธ์กับ
รัฐวิสาหกิจ และความเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ และควรจัดท าทุกปีในระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการที่เป็นอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะ
ระหว่างด ารงต าแหน่งจนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการที่เป็นอิสระต้อง
รายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสถานะการด ารงต าแหน่งของกรรมการโดย
ทันท ี

(๑.๑๑) คณะกรรมการควรก าหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการให้ชัดเจน 
และสนับสนุนให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และ
เหมาะสม 

(๒) การประชุมคณะกรรมการ 

(๒.๑) คณะกรรมการควรจัดให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุ ม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า  และในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุม
เพ่ิมเติม  ควรให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเพ่ิมวาระการประชุม
ดังกล่าว 

(๒.๒) คณะกรรมการควรมีการประชุมทุกเดือน 
(๒.๓) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง

ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจเข้าสู่วาระการประชุม 
(๒.๔) คณะกรรมการควรได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันท า

การก่อนวันประชุม 
(๒.๕) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจในการประชุม

คณะกรรมการได้จากฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่ก าหนด 
(๒.๖) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับ

รัฐวิสาหกิจ  งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการอภิปลายและออกเสียงลงมติ 
(๒.๗) กรรมการต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการ 
(๒.๘) คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายที่จะให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่

จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย 

(๒.๙) คณะกรรมการควรดูแลให้มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมให้รายงานการ
ประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน 

(๓) การพัฒนาคณะกรรมการ 
(๓.๑) คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ใหม่ได้รับค าแนะน า และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๓.๒) คณะกรรมการควรได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ 
(๓.๓) คณะกรรมการควรส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนา

ศักยภาพ และความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 



๓๓ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(๔) การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
(๔.๑) คณะกรรมการควรพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
(๔.๒) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประธาน

คณะอนุกรรมการและสมาชิกควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 
(๔.๓) คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้าง

ค่าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจ าปี 

(๕) การด าเนินงานเกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน 

(๕.๑) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด 

(๕.๒) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดจัดให้มีโครงสร้างผู้บริหาร
ระดับสูง ขอบเขตงานและคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม 

(๕.๓) คระกรรมการควรก ากับให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร
สูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และต าแหน่งส าคัญ 

(๕.๔) คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการและพนักงานได้รับการ
อบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

(๕.๕) คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของ
ผู้บริหารสูงสุด และติดตามให้ผู้บริหารสูงสุดประเมินผู้บริหารระดับสูงอ่ืน ๆให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน 

(๕.๖) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ 

(๕.๗) คณะกรรมการควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการและพนักงาน  และควรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

(๖) การประเมินคณะกรรมการ 
(๖.๑) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง 
(๖.๒) คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการทบทวน  

ก าหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวให้
สาธารณชนได้รับทราบ 

(๖.๓) คณะกรรมการควรน าผลการประเมินไปใช้ในการประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ในวาระถัดไป 



๓๔ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
องค์ประกอบ 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขมาตรา ๑๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อพวช. คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ” ประกอบด้วย  

๑) ปลัดกระทรวงกระอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        เป็นประธานกรรมการ  
๒) ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ 
๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง   เป็นกรรมการ 
๔) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นกรรมการ 
๕) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการ 

๖) – ๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน   เป็นกรรมการ 
๑๑) ผู้อ านวยการ อพวช.              เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขมาตรา ๑๓ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับตั้งแต่งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 
๖) มาตรา ๑๒/๑ บัญญัติในการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งสาม
ของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 

ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑. อพวช. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวนไม่เกิน 
๕ คน โดยมีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นอย่างน้อย 
๒ คน (ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาความเหมาะสม 

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาน าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อประธาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ประธาน คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๑๒ 
ระเบียบว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านความเห็นชอบจาก คนร. เพ่ือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง 

๔. ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการ อพวช.  

(จ านวนไม่เกิน ๕ คน ด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน) 
ต้องแต่งต้ังจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ระทรวงการคลังจัดท าขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อพวช. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติจ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยมีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท าข้ึนอย่างน้อย ๒ คน (ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ 

อพวช. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ต้นสังกัด) พิจารณาพร้อมแนบรา่งหนังสือ
เสนอ ค.ร.ม. 
 

ปกท.วท. ลงนามรับรองประวัติผู้ขอรับการแต่งตั้ง และน าเสนอ รมว.วท. เพ่ือพิจารณาลงนามเสนอ 
ค.ร.ม. ผ่าน คนร. 
 

ค.ร.ม. พิจารณาแต่งตั้ง (ตามอ านาจในมาตรา ๑๑ แห่ง พรฎ. จัดตั้ง อพวช.)ผ่าน คนร. 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศแต่งตั้งตามมติ ค.ร.ม. และแจ้งให้กระทรวงทราบ 
 

คุณสมบัติของกรรมการ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแนบ) 

เง่ือนไข 

 ต้องแต่งตั้ งจากบุคคลในบัญชี
รายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ที่
กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการ
อื่นของรัฐวิสาหกิจ 

 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(รวมรัฐวิสาหกิจที่ เสนอขอตั้ ง) 
เกินกว่า ๓ แห่ง 
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คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักการ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) และ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเป็นผู้น าและการ
ควบคุมรัฐวิสาหกิจ กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ
การด าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา กรรมการทุกคนควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเพ่ือมุ่งเน้น
ให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้แก่กิจการ ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีผลการด าเนินการที่ดีและมีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจ
มอบหมายอ านาจในการบริหารให้แก่ฝ่ายบริหารมากขึ้น ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ก าลังประสบปัญห า
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้น แต่ไม่ให้เป็น
การแทรกแซงงานประจ า (Day-to-Day Management) 

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อกันและกันในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารควรแสดงถึงจุดยืนของตน รับฟังข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมการอย่างเสรี ส าหรับ
กรรมการรัฐวิสาหกิจควรตั้งค าถามที่เป็นประโยชน์และมีความหนักแน่น เพ่ือโต้แย้งข้อสมมติฐานของฝ่าย
บริหารอย่างสร้างสรรค์และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้
เพียงพอเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบเจ้าของ
กิจการ (รัฐบาล) เช่น การน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) เป็น
ต้น ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกิจการของรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้กิจการ ภาครัฐ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

๒. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรที่สอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และติดตาม
ก ากับให้มีการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดให้มีมาตรการในการควบคุมฝ่าย
บริหารอย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือให้คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และรัฐ
โดยรวม 

๔. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรควบคุมและจัดการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร คณะกรรมการองค์การพิ พิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาครัฐอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของ
ประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติในทางมิชอบ และการกระท าที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาครัฐ 

๕. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรดูแลให้โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง 
ๆ ของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และระบบงานขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

๖. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรก าหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีความตั้งใจและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ 
นโยบายที่ส าคัญ และแผนงาน โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (Key Performance 
Indicator – KPI) ทางการเงินและแผนต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ และควรติดตามผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอรวมทั้งให้
ค าแนะน าเรื่องกลยุทธ์ด้วย 

๗. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรก าหนดแนวทางที่เป็น ลายลักษณ์
อักษรเพ่ือป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 

๘. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดให้มีจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวน/
ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นประจ า 

๙. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดให้มีกระบวนการเพ่ือให้ความ
มั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้
มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑๐. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ของผู้บริหารสูงสุด ประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดโดยสม่ าเสมออย่างน้อย  ปีละ ๑ ครั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน และ
ผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับผลงานองค์การพิพิธภัณฑ์



๓๘ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผลการประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการควรเป็นผู้สื่อสารผล
การพิจารณา 

๑๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรก ากับงานด้านการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องต าแหน่งหน้าที่ และจ านวนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวะขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในช่วงระยะเวลานั้น ๆ (โครงสร้างอัตราก าลัง) 

๑๒. กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไม่ควรเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ภาวะผู้น าและคุณลักษณะของคณะกรรมการ 
 หลักการ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจส าหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญเนื่องจาก
ภาวะผู้น าที่มีคุณภาพสูงและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อโครงสร้างการก ากับ
ดูแลที่ดีอันจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและประโยชน์สูงสุดแก่รัฐวิสาหกิจภายใน
กรอบของความโปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบ บทบาทของคณะกรรมการที่ส าคัญมี ๒ ประการ 
คือ 

๑. ภาวะผู้น า (Direct / Lead) เป็นองค์ประกอบส าคัญเนื่องจากภาวะผู้น าที่มีคุณภาพสูง และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ เป็นสิ่งจ าเป็นต่อโครงสร้างการก ากับดูแลที่ดีอัน
จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดแก่รัฐวิสาหกิจ ภายใน
กรอบของความโปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบ 

๒. ควบคุม (Control) และก ากับบทบาทของฝ่ายบริหาร ในการด าเนินกิจการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ควรแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันให้ชัดเจน เพ่ือมิให้ก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน และ
เป็นหน้าที่ของกรรมการทุกท่านที่ต้องมีส่วนร่วมพิจารณาให้ค าปรึกษาและสนับสนุนในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และเพ่ิมพูนทรัพยากรของ
องค์กร 

แนวปฏิบัติ 

๑. มีโครงสร้างคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระโดยควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกที่มีความสามารถและความ
น่าเชื่อถือในจ านวนมากพอ เพ่ือไม่ให้เกิดการครอบง าเกิดข้ึน 

๒. ให้คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิจารณาก าหนดองค์ประกอบของ
กรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพ่ือผสมผสาน



๓๙ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ที่จ าเป็น  เช่น ประสบการณ์ ความสามารถพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ 
และทักษะซึ่งเหมาะสมที่สุด 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวนถึงจ านวนของ
กรรมการที่เหมาะสมซึ่งจะมีประสิทธิผลสูงสุดส าหรับการด าเนินงานในอนาคตไว้เป็นระยะ 

๔. ประธานกรรมการไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะ เป็นผู้น าของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ดังนั้น ประธานกรรมการจึงควรเสริมสร้างคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ให้เป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

๕. ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจว่ากรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
โดยรวม ทั้งในด้านการเป็นผู้น าและควบคุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย
กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกันถึงแม้ว่ากรรมการจะมาจาก
หน่วยงานที่แตกต่างกัน และอาจมีบทบาทในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้น
แตกต่างกัน 

๖. โดยทั่วไปผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทสูงสุดในการด าเนินกิจการขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีเวลา และอยู่ในฐานะที่เข้าใจ
กิจการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสูงสุดควร
เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และในการท างาน
คณะกรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหารสูงสุดควรท างานโดย
ประสานสัมพันธ์อย่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และให้ความเคารพต่อกันและกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๗.  กรรมการควรรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

หลักการ 
ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจ านวนหนึ่งเป็นแกน
หลักโดยเป็นบุคคลที่สามารถใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระได้ และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือ
ยับยั้งการด าเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจ าเป็น และสิ่งส าคัญคือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจาก

ภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และจากภาคเอกชน เป็นต้น เพ่ือให้มีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง 



๔๐ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๒. ควรแต่งตั้งกรรมการอิสระให้มีจ านวนเพียงพอที่จะส่งผลต่อการรับฟังความคิดเห็นของที่
ประชุม 

๓. กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งและเป็นประจ าทุกปี 

๔. กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว โดยไม่มีกรรมการที่
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วย 

การถ่วงดุลของคณะกรรมการ 

หลักการ 
การถ่วงดุลโดยรวมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความส าคัญ โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือจ านวนหนึ่งที่มีน้ าหนักพอที่จะให้ที่
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นโดยไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่สามารถครอบง าการตัดสินใจของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวได ้

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

จากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการที่เป็นอิสระจาก
ภายนอกอย่ างน้อยหนึ่ งคนควรแต่ งตั้ งจากบัญชี รายชื่ อกรรมการรั ฐวิ ส าหกิ จที่
กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น 

๒. รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรระบุไว้ในรายงานประจ าปี 

บทบาทของกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก 

หลักการ 
บทบาทส าคัญของกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก เป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับรัฐวิสาหกิจ และให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวมจะให้การเน้นหนักในการ
ด ารงรักษา และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้น กรรมการที่
เป็นอิสระจากภายนอกต้องมีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และพร้อมที่ จะ
แสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ โดยการช่วยด ารงรักษา และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาวให้แก่ลูกค้า (ลูกค้า) 
ด้วยการติดตามให้องค์กรมีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ มีรายงาน
ทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการมีบทบาทในการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และก ากับดูแลผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 



๔๑ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพ่ือรับผิดชอบก ากับดูแลงานเฉพาะด้าน แต่คณะกรรมการยังคง
ความรับผิดชอบต่องานในภาพรวม 

๔. หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง 

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
หลักการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือช่วยศึกษา  และกลั่นกรองงานตามความ
จ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรก าหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่
รับผิดชอบ กระบวนการท างาน เช่น การด าเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิ สาหกิจไว้
อย่างชัดเจน 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะสามารถเพ่ิมคุณภาพ  และประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นการมีคณะอนุกรรมการในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นประเด็นที่ต้องตระหนักถึง
ในแง่การเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ 

แนวปฏิบัติ 
๑. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรมีคณะอนุกรรมการสรรหา เพ่ือให้ค าแนะน าต่อ

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในการสรรหารายชื่อกรรมการใหม่ 
และ/หรือผู้บริหารสูงสุด โดยควรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะช่วย
พัฒนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ ทั้งนี้ควรมีสมาชิกมาจากกรรมการที่เป็น
อิสระจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาควรมีความเป็นอิสระ 

๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรมีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีสมาชิกมา
จากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมี
ความเป็นอิสระ 

๓. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
สามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอาจจะได้รับ ทั้ง
ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติ  ทั้ งนี้  ประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีความเป็นอิสระ 

๔. ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะอนุกรรมการ 

 



๔๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

การประเมินผลของคณะกรรมการ 
หลักการ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะช่วยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่

ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจควบคู่ไปกับการท าหน้าที่ก ากับดูแลความส าเร็จของฝ่ายบริหารได้
อย่างแท้จริงซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรพยายามปรับปรุงความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นคณะ
เดียวกัน และควรตระหนักว่าหากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ได้ท าหน้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จะไม่สามารถ
ท าหน้าที่ก ากับดูแลฝ่ายบริหารได้อย่างเหมาะสมและเพ่ิมคุณค่าแก่รัฐวิสาหกิจได้ การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะสามารถระบุให้เห็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนี้การประเมินผล
ดังกล่าวเป็นโอกาสให้กรรมการทั้งหลายมาร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหา และผลงานที่ผ่านมาและใช้
ดุลยพินิจว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพียงใดเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรก าหนดบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเทียบกับ
บรรทัดฐานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยค านึงถึงความรับผิดชอบของตน
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควบคู่ไปกับการท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดท าแบบประเมินผลตนเองและ
แบบประเมินไขว้เพ่ือเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและควร
ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินดังกล่าวเป็นประจ า 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยรวม และ/หรือเฉพาะบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเป็นรายบุคคล 

การด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
หลักการ 
การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบมีความส าคัญต่อการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 
๑. โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ประธานกรรมการ หรือ

กรรมการคนหนึ่งคนใดจะขอให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้ ส่วนระเบียบวาระการ
ประชุมสถานที่ และเวลาการประชุมให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

๒. การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด นับรวมทั้งประธานกรรมการด้วยจึงจะเป็นองค์ประชุม 



๔๓ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. ให้กรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่จัดการให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ และปฏิบัติการอื่น ๆ อันควรแก่หน้าที่ 

๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 

๕. ในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง นอกจากผู้อ านวยการ
ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการข้ึนเป็นประธาน 

๖. ถ้ามีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันจะต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย และเป็นเรื่องที่ไม่มี
ปัญหา แต่ไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ทันการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ ให้ผู้อ านวยการเสนอวาระเป็นหนังสือขอมติโดยวิธี
เวียน การเสนอวาระเพ่ือขอมติโดยวิธีเวียนตามวรรคแรกจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการก่อน ถ้าประธานกรรมการ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ขออนุมัติ
ต่อกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ท าการแทนประธานกรรมการ การขอมติโดยวิธี
เวียนจะต้องมีเสียงพิจารณามากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดญัตติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

๗. วิธีด าเนินการขอมติโดยวิธีเวียนตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนดด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

๘. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุด โดย
การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง 

การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ 
หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  และส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด โดยฝ่าย
บริหารควรมอบเอกสาร และข้อมูลที่ตรงประเด็นในรูปแบบ และคุณภาพที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างทันเวลา 

แนวปฏิบัติ 
๑. ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนให้กรรมการได้รับข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือมีเวลาเพียง

พอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้อง โดยก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งแฟ้ม
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติล่วงหน้า ๕ วัน 
ท าการก่อนวันประชุม ส าหรับเดือนที่มีวันหยุดตามประเพณีประจ าปีขององค์การพิพิธภัณฑ์



๔๔ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติแทรกก่อนวันประชุม ก าหนดส่งเอกสารการประชุมจะเลื่อนให้เร็วขึ้น
ตามจ านวนวันหยุดด้วย 

๒. กรรมการควรขอข้อมูลในเรื่องที่ซับซ้อนมีข้อมูลรายละเอียดมาก หรือกรรมการบางคนมีความ
สนใจในประเด็นใดโดยเฉพาะนอกเหนือจากที่ได้น าเสนอไว้แล้วในเอกสาร  จ าเป็นต้องมีผู้ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ
ส านัก/พิพิธภัณฑ์ขึ้นไป 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
หลักการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการควรก าหนดอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยอ้างอิงความมีประสิทธิภาพ

ทางด้านการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของกรรมการเป็นส าคัญ ระดับของค่าตอบแทนควรเพียงพอที่จะจูงใจ 
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้เพ่ือด าเนินกิจการให้ประสบความส าเร็จ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเกินสมควร การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
กรรมการโดยตรงกรรมการ จึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนของตนเอง ควรก าหนดให้มี
กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และขอความเห็นชอบจากเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที ่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสมด้วย 

แนวปฏิบัติ 
๑. การก าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยการประชุมของคณะกรรมการ และอนุกรรมการขององค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  
๒. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรรายงานนโยบายค่าตอบแทน และ

จ านวนเงินของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี และงบการเงินขององค์การพิ พิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หมวดที่ ๔  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หลักการ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียดังกล่าวตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการด าเนินงาน
และไม่ควรกระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน 
๒. คณะกรรมการควรระบุความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อผู้

มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 



๔๕ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการควรก ากับให้มีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานประจ าปี 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก าหนดและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงสร้าง
งาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรตระหนัก และให้ความ
มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรจะพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และก าหนดล าดับความส าคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด 
หรือท าให้การด าเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส าเร็จในที่สุด 

๒. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และควรเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมการองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรก าหนดนโยบายในการดูแล
สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน ใน
กรณีที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นแนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีในสถานที่ท างาน และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ดังนี้ 

๑. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น ลายลักษณ์
อักษร และให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ และมีบอร์ดนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน 



๔๖ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๒. มีแผนงานประจ าปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๓. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ

นโยบายที่ก าหนด 
๔. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
๕. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
๖. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
๗. มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๘. มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน และวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
๙. มีการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “เป็นองค์กรที่อยู่กับสังคมด้วยความเข้าใจ
เกื้อกูล มีจริยธรรมโปร่งใสเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม” 

๑. เป็นองค์กรของประชาชนที่อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจ และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

๒. บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค์กร 

๔. เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้กับสังคม และชุมชน 

๕. ให้ความส าคัญในการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานที่ยึด
มั่นตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการให้ดีกว่าที่กฎหมายก าหนด 

๖. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

๗. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

๘. แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้มีการรักษา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 



๔๗ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หมวดที่ ๕ ความยั่งยืน และนวัตกรรม 
หลักการ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของ

องค์กรที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงน านวัตกรรมมา
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างานการให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ค านึงถึงการ

ด าเนินงานอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
๒. คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการ  และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท ารายงานความยั่งยืน โดยค านึงถึง
กรอบรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล 

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความ

ยั่งยืนที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานของการด า เนินงานตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางดังกล่าว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงมุ่งพัฒนาการด า เนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรอบหลักการสากลของ International Organization for 
Standardization หรือ ISO 26000 โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่มีสาระส าคัญ 

๑. พัฒนามาตรฐานการด าเนินงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ ให้กับประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อมการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 

๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจรวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยตระหนักถึงความส าคัญในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Mind) เพ่ือปลูกฝังค่านิยม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคคลอื่น 

๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ผนวกกับการ



๔๘ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด าเนินงาน (CSR in Process) เพ่ือส่งเสริม
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ควบคู่การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคม ชุมชนให้มีการพัฒนาและพ่ึงพาตนตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๕. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

๖. ยกระดับกิจกรรมด้าน CSR โดยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 
ระหว่างองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เพ่ือให้สามารถเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง

กับแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร  และเป็น ไปตามกรอบแนวทางและหลัก เกณฑ์ของส านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การจัดท าแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีข้ันตอนการจัดท าดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ เก็บรวบรวมข้อมูล  
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการขององค์กร และสภาพแวดล้อม รวมถึงนโยบายที่จะ

ด าเนินการ โดยมีแหล่งและวิธีการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
- การระดมสมองของบุคลากรในหน่วยงาน   
- เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 
- แผนยุทธศาสตร์ของ อพวช. 
- หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการและคณะท างานการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์นโยบาย เป้าประสงค์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา  
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
- ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
- การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
- การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 
 



๔๙ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
- บทที่ ๑ บทน า 
- บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร 
- บทที่ ๓ สรุปการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 
- บทที่ ๔ นโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม อพวช. 
- บทที่ ๕ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม อพวช. 
- บทที่ ๖ สรุปการวิเคราะห์สถานภาพการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม 
- บทที่ ๗ รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และ 

 นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ ๔ การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เสนอผู้บริหารและผู้อ านวยการให้ความเห็น 
- เสนอคณะกรรมการ อพวช. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนฯ 
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าแผนฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ ๕ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
เป็นขั้นตอนของการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินการอย่างเป็น 

รูปธรรมตามยุทธศาสตร์ มีการก าหนดกรอบระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติงานระดับส านักและกอง ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินและติดตามผล 
เป็นขั้นตอนในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ทั้งนี้

เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดการด าเนินงานดังกล่าว ได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภายในองค์กร และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ที่มีประสบการณ์ด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ด าเนินการจริงและน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลปัจจัยตามแนวทาง SWOT Analysis เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ว จึงได้คัดเลือกข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อโยง
กัน ตามล าดับ 
 
หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล 

หลักการ 
คณะกรรมการควรมีการก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวโยงกับรัฐวิสาหกิจและผู้มี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเพียงพอ 
แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีกระบวนการจัดท าข้อมูลที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจทั้งข้อมูล

ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน 
๒. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ 

สม่ าเสมอ และทันเวลา 



๕๐ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางช่องต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

๔. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้บุคลากรมีความพร้อม และเพียงพอในการจัดท าข้อมูลและ
สื่อสารข้อมูลส าคัญข้างต้นต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
หลักการ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐวิสาหกิจทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ 
สม่ าเสมอ และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของรัฐวิสาหกิจ
ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจนั้น หมายความถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ต่าง ๆ อีกทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงาน และการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่าง ๆ ดังกล่าว 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
และภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ให้เปิดเผยทาง website (www.nsm.or.th) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้ข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียม และท่ัวถึงกัน 

๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน ให้ด าเนินการตามขอบเขต
วิธีการด าเนินงานข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายงานประจ าปี 

๔. ข้อมูลสารสนเทศขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องจัดท าขึ้นอย่างรอบคอบ 
ชัดเจน กะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระ ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งในด้านบวก และด้านลบเพ่ือมิให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง และมีการ
ให้ความส าคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่ส าคัญหรือสมมุติฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วน 



๕๑ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๕. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพ่ือ
ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ท าหน้าที่สื่อสารกับบุคคล ภายนอก 

๖. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรชี้แจงนโยบายที่ส าคัญ รวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงาน และการเงินในรายงานประจ าปี  

๗. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่
กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยแต่ละคนเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจ านวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละปีไว้ในรายงานประจ าปี 

การรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงาน  
หลักการ 
กฎหมายก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องจัดท า เก็บรักษาบัญชี และจัดท ารายงานเกี่ยวกับฐานะทาง

การเงิน และผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นรายงานทางการเงินจึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องรายงานความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ในการดูแลกิจการ โดยการท ารายงานประจ าปีและงบการเงินส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจ้าสังกัด ดังนั้น การเข้าใจถึงบทบาทพ้ืนฐาน  และความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าของกิจการ (รัฐบาล) คณะกรรมการและผู้สอบบัญชี จึงมีความส าคัญยิ่งต่อระบบการรายงานทางการเงิน
รวมถึงรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีรายงานการบริหารในระดับ  และรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
รายงาน 

แนวปฏิบัติ 
๑. การจัดท ารายงานทางการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อธิบายถึงความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี มีการจัดท ารายงานทางการบริหารที่จ าเป็นใน
การวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน มีการประเมินฐานะ และ
แนวโน้มขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยสรุปไว้ในรายงานประจ าปี 

๒. การบันทึกรายการทางบัญชี และการเงินจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี มีการจัดท ารายงาน และบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องและทันเวลาเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ รวมทั้งมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ด้วยการก าหนด นโยบาย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีการเงิน และงบประมาณ โดยมี
การเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีเสมอ   

๓. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการบันทึกข้อมูล ที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน และ
รายงานทางการบริหารที่ถูกต้อง ในระบบ GFMLS – SOE ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 



๕๒ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

การควบคุม และการตรวจสอบภายใน 
หลักการ 
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายบริหารต้องถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการจัดให้มีระบบการควบคุมที่ดี
เพ่ือพิทักษ์เงินลงทุน และทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ท างาน 

การตรวจสอบภายในเป็นงานที่ส าคัญในโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจซึ่งแตกต่างจากงานตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส าคัญในการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ และให้ความมั่นใจว่ารัฐวิสาหกิจมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งเสริมความน่าเชื่อถือ
ให้กับงบการเงิน 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ควรมีการสอบทานความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
๒. มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับ

ดู แลการปฏิบั ติ ง าน  Compliance Control ตามมาตรฐานสากล  และแนวทางที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดโดยถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ความส าคัญต่อรายงานที่ผิดปกติ
ทั้งหลาย และการจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี 
หลักการ 
รายงานประจ าปีเป็นเอกสารการสื่อสารที่ส าคัญที่สุดของรัฐวิสาหกิจกับเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) 

ลูกจ้าง ลูกค้า (ประชาชน) เจ้าหนี้ และสังคมในส่วนรวม ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รายงานต่อเจ้าของกิจการ (รัฐบาล) 
โดยให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และอย่างตรงไปตรงมาถึงความเชื่อถือได้ของ  งบการเงิน และข้อมูลสารสนเทศ
อ่ืน บางเรื่องที่เสนอตามมาตรฐานที่สูง และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้นการรายงานอย่างโปร่งใส และ
ถูกต้องของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีจึงเป็น
กลไกท่ีส าคัญยิ่ง  

ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบ ๒ ด้าน ได้แก่ รายงานที่ส่งให้แก่เจ้าของกิจการ (รัฐบาล) ตามที่
กฎหมายก าหนด และเรื่องอ่ืน ๆ ตามความต้องการของกระทรวงการคลัง และรายงานเป็นการภายในที่ส่งให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเก่ียวกับการด าเนินงาน และอ่ืน ๆ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) ให้มีอ านาจในการด าเนินการ หรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  



๕๓ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑)  จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๓)  สอบทานให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

๔)  สอบทานการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรื อค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๕)  สอบทานให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๖)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๗)  เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๘)  ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นรวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการ 

๙)  ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ ๑ ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบ  

๑๐)   เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
ของผู้ตรวจสอบบัญชีในรายงานประจ าปีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

๒. ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้มีการด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วย
ค่าใช้จ่ายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ ทั้งนี้การด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
 
การทบทวนรายงานทางการเงิน 



๕๔ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หลักการ 
ในกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินมีบุคคลหลายฝ่ายเกี่ยวข้องตั้งแต่นักบัญชี ผู้จัดท ารวมไป

ถึงผู้ใช้งบการเงิน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินขึ้นอยู่กับคุณภาพ และความเข้มงวดในการรักษามาตรฐานของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การรักษาความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้เป็นไปโดยสม่ าเสมอตามมาตรฐานที่ดีและมี
จุดตรวจสอบคุณภาพไว้ในระบบ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัต ิ
๑. คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การทบทวนรายงานทางการเงิน 
๒. ควรก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการทบทวนให้ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์และ

ความต้องการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
๓. หน่วยงานที่ก ากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบ  และมี

อ านาจตามหน้าที่ เพ่ือท างานได้อย่างมีความเป็นอิสระ และเป็นประโยชนอย่างแท้จริง 

การบริหารความเสี่ยง 
หลักการ 
ในการด าเนินกิจการในองค์กรย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถท่ีจะปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งจะเป็น
การช่วยองค์กรไม่ให้ตัดสินใจผิดพลาดในการประกอบธุรกิจหรือพบความเสียหายได้ซึ่งตัวอย่างของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันธ์องค์กร (Compliance 
Risk) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 
 แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๒. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง COSO-ERM และแนวทางอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

๓. ติดตาม และทบทวนปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง แนวโน้มซึ่งมี
ผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง

ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด 

การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน 



๕๕ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ได้รับทราบ และมีการสนับสนุนให้มีการปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการและ
พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าว 

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

หลักการ 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจท าให้แผนงาน หรือการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่บรรลุ   พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสียง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมสามารถป้องกัน หรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรรัฐวิสาหกิจ
ให้มีการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการควรมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ  และการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๒. คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจัดให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งก ากับดูแลให้มี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ ๘  จรรยาบรรณ 

หลักการ 
คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและก ากับดูแลที่ดีและการน า

องค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร ปละพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่
เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 

๑. คณะกรรมการควรก าหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี 

๒. คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องที่กรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกัน 



๕๖ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการควรก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่
ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

จริยธรรม คือคุณความดีที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบโดยมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมาย
หรือศีล หรือจากประเพณีวัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม 

จรรยาบรรณ คือ ลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นเป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น 
ๆ ยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างให้สมาชิกมีจิตส านึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณ
ของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน 

ดังนั้น จริยธรรม และจรรยาบรรณจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรและให้บริการ ได้มีแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้ง
ความประพฤติในชีวิตส่วนตัวและการประกอบอาชีพการงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการได้รับความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป 

จรรยาบรรณในการด าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด าเนินงานตามจรรยาบรรณของสภาการพิพิธภัณฑ์

ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museum) คือการจัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับ
พิพิธภัณฑสถานขึ้นมา เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการด าเนินงาน และการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพของ
พิพิธภัณฑสถานและบุคลากรในองค์กร ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ สมาชิก
ทุกคนยอมรับที่จะปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ สร้างความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนถึงการเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ 

๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือสถานที่ที่ได้รับความเชื่อใจในการดูแลรักษาวัตถุ
สิ่งของเพ่ือประโยชน์แก่สังคม และเพ่ือการพัฒนา 

๓. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้โอกาสในการเรียนรู้ และการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม  

๔. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือครองทรัพยากรที่มอบโอกาสในการบริการ  และ
คืนก าไรให้สังคม 

๕. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ท างานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งกับชุมชน ที่
เป็นแหล่งที่มาของวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในพิพิธภัณฑสถานนั้น ๆ และสาธารณชนทั่วไป 



๕๗ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๖. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด าเนินงานอยู่ในครรลองแห่งกฎหมายยอมรับการ
ปฏิบัติโดยปราศจากเงื่อนไขต่อกฎระเบียบและสนธิสัญญาระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ หรือแม้แต่ระดับท้องถิ่น   

๗. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด าเนินงานตามหลักวิชาชีพ ช่วยกันปกป้องส่วนรวมมิ
ให้กระท าผิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ทุกโอกาสในการให้ข้อมูล และ
ความรู้แก่มหาชน 

จรรยาบรรณของกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับ

มอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลบริหารงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแทนรัฐ ดังนั้นจึงควรต้อง
ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการฯ ที่ต้องถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๒. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 

๓. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลางอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และผู้ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

๔. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรง หรือโดยทางอ้อม 

๕. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 
๕.๑ ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
๕.๒ ไม่ใช้ความลับขององค์กรให้ทางที่ผิด 
๕.๓ ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานที่มีภารกิจหรือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับองค์กร 
๕.๔ ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์กร 

๖. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนใน
ภายหลัง 

๗. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๘. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
๙. ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้

ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือท าธุรกิจ
กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่ว่ากระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของ
ผู้อื่น 



๕๘ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๐. ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 

๑๑. บริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุม ได้แก่ แนวทางการเข้าถึงและจัดหา
เงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม การจัดท าบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การ
แยกงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและงบลงทุน 

นอกจากนี้กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยังถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ 
ดังนี้ “กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
จะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไปในทางมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการ
แข่งขันกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเมื่อจะด าเนินการใด ๆ กับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ก่อน และเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์กร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คนนั้นจะต้องแจ้ง
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ” 

จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร   
ฝ่ายบริหารขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดให้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริหารงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

๑. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของศีลธรรม 

วัฒนธรรม มาตรฐานด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณที่องค์กรใช้ในการด าเนินงาน และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๓. สร้างเสริมความมั่นใจในการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การ
ให้รางวัล และการลงโทษที่เป็นธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

๔. เป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
๕. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร รวมทั้ง

ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินการที่ ได้ก าหนดไว้ และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 



๕๙ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๖. ก ากับดูแลการด าเนินการทั้งด้านการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๗. มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดของต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

๘. ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการ
คุกคามทางเพศ 

๙. บริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
จรรยาบรรณต่อองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๑. พึงรักษาชื่อเสียง และเกียรติภูมิขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยไม่ประพฤติ

ปฏิบัติในทางท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
๒. พึงปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยทุ่มเท

ความรู้ ความสามารถตามหลักวิชาการ มีความโปร่งใส และชอบธรรม 
๓. พึงรักษา และเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหน่วยงาน มีความเอ้ืออาทรเคารพสิทธิ

และให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ และเป็นธรรม 
๔. พึงเก็บความลับของหน่วยงานหลีกเลี่ยงการน าข้อมูล หรือเรื่องราวของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานออกเผยแพร่ หรือวิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
โดยรวมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๕. พึงดูแล และบ ารุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดคุ้มค่าแ ละด้วย
ความระมัดระวัง ตลอดจนไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์เป็นของตนเอง 

๖. พึงไม่น าผลงานของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และ
หลังพ้นจากปฏิบัติงานไปแล้ว 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. พึงตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุขความชั่วทั้งปวง 
๒. พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานไม่ควรเบียดบังเวลา

ท างานไปประกอบธุรกิจหรือท าประโยชน์ส่วนตัว และไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล 
๓. พึงมีความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง 

ครอบครัว และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
๔. พึงมีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเสียสละ ทุ่มเท

สติปัญญา ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. พึงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่รู้วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการท างาน 

พร้อมทั้งปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 



๖๐ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๖. พึงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมทั้งให้ความสนใจและรับทราบ
สถานการณ์เคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันอันตรายซึ่งจะ
บังเกิดต่อประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

๗. พึงไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

๑. พึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิเคราะห์ แก้ไข 
และพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา และยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ก้าวหน้าในหน้าที่ สนับสนุนให้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้  และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๓. ผู้บังคับบัญชาพึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมิให้เป็นการกระท าข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ตามอ านาจหน้าที่  และชอบด้วย
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การขัดค าสั่ง
หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

๖. พึงปรับตนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุภาพ มีน้ าใจ และมี มนุษยสัมพันธ์อันดี 
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และไม่น าผลงานของคนอ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตนเอง 

๗. พึงปฏิบัติตนสุภาพเรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงาน  และรักษาความสามัคคี
ภายในหน่วยงาน 

๘. พึงละเว้นการอาศัยอ านาจหน้าที่การงานเอ้ืออ านวยในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน  และ
ผู้อื่น 
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จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มี
ความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติ
ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 

หลักการ 
เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ

จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะน ามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ  

แนวปฏิบัติ 
๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติ

หน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
๒. ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือ และด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๓.๑   ความซื่อสัตย์ (Integrity) 

๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และด้วยความรับผิดชอบ 
๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และ

วิชาชีพ 
๓) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมกับการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรืออาจท า

ให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหรือวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย 
๔) ให้ความเคารพ และส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

จรรยาบรรณขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๓.๒  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

๑) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ หรืออาจท าให้การใช้
วิจารณญาณของตนเกิดความไม่เที่ยงธรรม หรือมีอคติเกิดขึ้นได้ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องนี้
หมายความรวมถึงความขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติด้วย 

 ๒) ไม่รับสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรืออาจท าให้ขาดความเที่ยง
ธรรม ในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่รับทราบ ซึ่งหากไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นอาจท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ 

๓.๓  ความรู้ความสามารถ (Competency) 
๑) ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในกิจกรรมหรือในเรื่องที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เท่านั้น 
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๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง 

๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
๓.๔  การรักษาความลับ (Confidentiality) 

๑) ระมัดระวังรอบคอบในการใช้ข้อมูล และรักษาข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
๒) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ถือเป็นการขัดต่อ

กฎหมาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๓. มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และรักษาความลับในงานที่รับผิดชอบ 
๔. เต็มใจให้บริการและมีความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ 
๕. สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะได้ตามวิชาชีพ และข้อจ ากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๖. ไม่แสดงรายการอันท าให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญของรายงานทางการเงินและการ

บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
๗. ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ โดยไม่รับสิ่งของ

หรือสินบนจากผู้อื่น เพ่ือก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
๙. ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
๑. ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐานอ่ืนใด ที่

เกี่ยวข้องที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒. ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
๓. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อวิชาชีพ 
๔. ต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและความล าเอียง 
๕. ต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความช านาญและ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ และระมัดระวั ง
รอบคอบ 

๖. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่ตนได้มาจากการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับขององค์กรไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยตาม
สิทธิหรือหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
 



๖๓ 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๑. ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือมาตรฐานอ่ืนใด ที่

เกี่ยวข้องที่ก าหนดตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒. ใช้วิชาชีพการบริหารงานพัสดุด้วยความซื่อสัตย์  
๓. วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. รักษาความลับในงานที่รับผิดชอบ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
๖. ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม ความสมเหตุสมผล 
๗. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
๘. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และไม่

เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม 

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการด าเนินงาน 
หลักการ 
ภาครัฐในฐานะเจ้าของ หรือคณะกรรมการเพ่ือก าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให้มีผู้ประเมินผลการด าเนินงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในเป้าหมาย และขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

แนวปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการควรหารือกับภาครัฐในฐานะเจ้าของในการท าข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
๒. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานให้บรรลุตามข้อตกลงการประเมินที่ได้

ตกลงร่วมกันกับภาครัฐ 
๓. คณะกรรมการควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผล

การด าเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ 
๔. คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  และพัฒนาการ

ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

 



ข 
 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ภาคผนวก 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไข  ฉบับที่ ๒ 
๑. หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
๒. หลักจรรยาบรรณส าหรับพิพิธภัณฑสถานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ 
๓. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ 
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๖. ระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. ระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยประมวลคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. ระเบียบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๙. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
๑๐. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 
๑๑. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง

คณะท างานด้านวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมภายในองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๒. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการ และกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๓. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับข้อร้องเรียนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๔. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๔๐/๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 

๑๕. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ ๓๓/๒๕๕๘ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน 

๑๖. ค าสั่งคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 


































