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สารจากประธาน 
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	เป็นหน่วยงาน

ในกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการกำาหนดทิศทางขององค์กรซึ่ง

ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	ผลการดำาเนินงานที่คาดหวัง	และค่านิยม

หลักขององค์กร	รวมถึงการกำากับดูแลการดำาเนินงาน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ	และงบประมาณแผ่นดิน

	 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (กวทช.)	 มี 

เจตนารมณ์ที่จะดำาเนินงาน	รวมทั้งกำาหนดนโยบายในการบริหารจัดการตามหลักการ 

กำากบัดูแลกจิการทีด่	ีมีความเชือ่มัน่วา่	การบรหิารงานและการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยหลกัการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวจะเป็นรากฐานของความสำาเร็จและความยั่งยืนของ 

องค์กร	กวทช.	 จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สวทช.	ซึ่งเชื่อมโยง 

กบัคา่นยิมหลกัของ	สวทช.	รวมถงึจรรยาบรรณการดำาเนนิงานของ	สวทช.	เพ่ือสง่เสรมิให	้ 

สวทช.	มีการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีจริยธรรม	 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 นอกจากนี้	กวทช.	ตระหนักว่า	การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาและ

อุปสรรคที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	ของประเทศ	จึงได้กำาหนดนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สวทช.	

เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 โดยไม่ยอมรับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ



	 	กวทช.	จึงมุ่งหวังให้กรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้บริหาร	บุคลากร	รวม

ถึงผู้ปฏิบัติงานให้	สวทช.	ยึดถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณการ

ดำาเนินงานนี้เป็นแนวทางในการบริหารงาน	หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง	 รักษาไว้ซึ่ง

มาตรฐานทางจรยิธรรมในการดำาเนนิงานทัว่ทัง้องคก์ร	รวมถงึการนำาหลักการกำากบัดแูล

กิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำาวันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร		เพื่อประโยชน์

ของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่ม	และเพ่ือความเจริญกา้วหนา้และยัง่ยนืของ	สวทช.	ในการ

สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศในระยะยาวต่อไป

 (นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์)

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  



สารจากผู้อำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	ตระหนกัถงึการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของ	

สวทช.	ปฏบิตังิานดว้ยความโปร่งใส	มคีณุธรรมและจรยิธรรม	คำานงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	ส่งผล

ให้การดำาเนินงานของ	สวทช.	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

	 สวทช.	มีค่านิยมหลัก	๕	ประการที่บุคลากรต้องยึดถือและประพฤติปฏิบัติ

ตาม	 เพื่อช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจลงไปสู่การปฏิบัติ	ประกอบด้วย	Nation	

First,	Science	and	Technology	Excellence,	Teamwork,	Deliverability	และ	

Accountability	and	Integrity	การจัดทำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สวทช.	ได้

นำามาเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักดังกล่าวด้วย	และในช่วงเวลาที่ผ่านมา	สวทช.	ได้พัฒนา

และประกาศใช้นโยบาย	แนวปฏิบัติ	 รวมถึงระเบียบต่างๆ	หลายฉบับที่สะท้อนถึงการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ฉบบันี	้การจดัทำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนครัง้น้ีจงึเปน็การประมวลและปรบัปรงุ

นโยบาย	แนวปฏิบัติ	และระเบียบที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล	และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	 สวทช.	คาดหวังให้ผู้บริหารของ	สวทช.	ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่า

นิยมหลัก	และนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	สวทช.	 เป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการองค์กร	รวมทั้งการเป็นแรงชักนำาและบันดาลใจให้บุคลากรของ	สวทช.	ทำาความ

เข้าใจและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามหลักการกำากับดูแล



กจิการทีดี่	เพือ่สง่เสรมิให	้สวทช.	เปน็องคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิในดา้นการวจิยัและพฒันา	

มคีวามกา้วหนา้และยัง่ยนืเพือ่สรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ม้ส่ีวนไดส่้วนเสียและประเทศ

ชาติต่อไป

	 (นายทวีศักดิ์	กออนันตกูล)

	 ผู้อำานวยการ

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   



๙หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

	 	 สวทช.	 เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี	 สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

พันธกิจ

	 	 สวทช.	มุ่งสร้างเสริมการวิจัย	 พัฒนา	ออกแบบ	และวิศวกรรม	 (Research,	 

development,	design	and	engineering)	จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน	์	 

(Technology	transfer)	พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลังคน	 (Human	resource	 

development)	 และโครงสร้างพ้ืนฐาน	 (Infrastructure)	 ด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 ที่จำาเป็นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน	 โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน	 (Internal	management)	ที่มี 

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานทุกส่วน



๑๐ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ค่านิยมหลัก

	 	 สวทช.	มีค่านิยมหลัก	๕	ประการที่บุคลากรของ	สวทช.	ต้องยึดถือและ 

ประพฤติปฏิบัติตาม	 เพ่ือช่วยขับเคล่ือนวิสัยทัศน์และพันธกิจลงไปสู่การปฏิบัติ	 รวมทั้ง 

ใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว

  N:	Nation	First

	 	 การมุ่งเน้นดำาเนินงานโดยคำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม	สังคม	และประเทศ 

ชาติเป็นหลัก	 มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีความเสียสละและคิดถึง 

ทิศทางของส่วนรวม

  S:	Science	and	Technology	Excellence

	 	 ต้องยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกส่ิงที่ทำา	 อันเกิดจากการใฝ่รู้	 ริเริ่ม	 

และสร้างสรรค์

  T:	Teamwork

	 	 มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจ	ห่วงใยซึ่งกัน 

และกัน	มีการสื่อสาร	๒	ทาง	 เปิดใจรับฟังและกล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์	 เพื่อร่วมมือ

ร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน

	 	 D:	Deliverability

	 	 ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ	ตรงตามคำามั่นสัญญา	 เพ่ือความพึง

พอใจของลูกค้าภายใน	และลูกค้าภายนอก

  A:	Accountability	and	Integrity

	 	 ความมีจรยิธรรม	ซือ่สตัยส์จุริต	มคีณุธรรม	โปรง่ใส	มวีนิยัตอ่กฎระเบยีบ	กตกิา

และกลา้ยนืหยดัทำาในสิง่ทีถู่กตอ้ง	รกัษาความลับและผลประโยชนข์องสำานกังาน	มคีวาม

เชือ่มัน่ในสิง่ทีถู่กต้อง	ประพฤตแิละปฏบิตัติามจรยิธรรมและคณุธรรมแหง่วชิาชพีของตน



๑๑หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

โครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(กวทช.)

	 	 ๓.๑	โครงสร้างของ	กวทช.

	 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)	ประกอบ 

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน 

กรรมการ	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองประธานกรรมการ	และผู้ 

ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกไม่เกิน	๒๒	คน	 โดยให้แต่งตั้งจาก 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	กับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการจำานวนฝ่ายละเท่าๆกัน	และให้ 

ผู้อำานวยการ	สวทช.	 (“ผู้อำานวยการ”)	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	กรรมการมีวาระ 

การดำารงตำาแหน่งคราวละ	๒	ปี	และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ 

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	
(กวทช.)

ผู้อำานวยการ สวทช.

สำานักตรวจสอบภายใน

สำ�นักง�นกล�ง

ด้านบริหารจัดการการวิจัย

ด้านการสนับสนุน ๒

ด้านการสนับสนุน ๑

ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

ศูนย์นาโน
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

ศูนย์บริหาร
จัดการ

เทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ



๑๒ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 	 ๓.๒	หน้าที่และความรับผิดชอบของ	กวทช.

	 	 กวทช.	มีหน้าที่กำาหนดทิศทาง	เป้าหมาย	และนโยบาย	รวมถึงการกำากับดูแล 

การดำาเนนิงานตา่งๆ	ของ	สวทช.	เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	 

โดยมีอำานาจหน้าที่เป็นไปตามมาตรา	๕	ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย	ีพ.ศ.	๒๕๓๔	ดังนี้

(๑)	 พิจารณาอนุมัติแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ของ	สวทช.

(๒)	 กำาหนดนโยบายและควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของ	สวทช.	ในการบรหิาร 

กองทนุเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(“กองทนุ”)	และพจิารณาจดัสรรทนุ 

สำาหรับกิจกรรมหลักต่างๆ	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการพัฒนาประเทศ

(๓)		วางมาตรการ	กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขตา่งๆ	ในสว่นทีเ่กีย่วกบักองทนุ 

เพื่อสนับสนุนการรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(๔.)		อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจำาปีของ	สวทช.

(๕)		จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะทางขึน้ใน	สวทช.	โดยขออนมุตัคิณะรฐัมนตรใีนกรณ ี

ที่มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็นกรณีพิเศษ

(๖)		ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัแบง่สว่นงานของ	สวทช.	และขอ้บงัคบัว่าดว้ย 

การบริหารงานของ	สวทช.	รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน

(๗)	 กำาหนดจำานวน	ตำาแหน่ง	ระยะเวลาจ้าง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้างและเงิน

เดือนของพนักงานและพนักงานโครงการ

(๘)		ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	 การแต่งตั้ง	 การกำาหนดตำาแหน่ง	การ

กำาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง	การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง	การออกจากงาน	วินัย	

การลงโทษและการอทุธรณ์	การลงโทษทางวนิยั	การรอ้งทกุขข์องพนกังานและพนกังาน

โครงการ	รวมทั้งการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป

(๙)		ออกข้อบงัคบัวา่ดว้ยการคดัเลือกผู้อำานวยการ	การปฏบิตังิานของผูอ้ำานวย

การและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อำานวยการ

(๑๐)	ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและ

พนักงานโครงการ



๑๓หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 ๓.๓	การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง

	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ	กวทช.	มีประสิทธิภาพ	มีการพิจารณากลั่นกรอง 

การดำาเนินงานที่สำาคัญอย่างรอบคอบ	รวมถึงช่วยกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนิน 

งานระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำาคัญต่างๆ	เช่น	ระบบบริหารความเสี่ยง	การควบคุม 

ภายใน	และการตรวจสอบภายใน	เปน็ตน้	กวทช.	จงึแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะเรือ่ง 

ขึ้น	๘	คณะ	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่	กวทช.	มอบหมายประกอบด้วย	

	 ๑.	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 ๒.	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ๓.	คณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุเพ่ือการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

	 ๔.	คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

	 ๕.	คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

	 ๖.	คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

	 ๗.	คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

	 ๘.	คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ	 

กวทช./คำาสั่ง	กวทช.	และต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อ	 

กวทช.	อย่างสมำ่าเสมอ

	 	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 	 มีอำานาจหน้าที่เป็นไปตามข้อ	๑๐	ของข้อบังคับ	กวทช.	ว่าด้วยการตรวจสอบ

และประเมินผลการดำาเนินงานของ	สวทช.	พ.ศ.	๒๕๔๕	ดังนี้

๑.		กำาหนดแผนงานและขอบเขตการทำางานในการตรวจสอบและประเมินผล

การดำาเนินงานของ	สวทช.	ประจำาปี

๒.		ตรวจสอบทางดา้นการเงนิ	การบรหิารงาน	และการประเมนิผลการดำาเนนิ 

งานของ	สวทช.

๓.	รายงานผลการดำาเนินงานต่อ	กวทช.	เป็นประจำาทุก	๓	เดือน

	 	 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ	สวทช.



๑๔ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	

  มีอำานาจหน้าที่เป็นไปตามคำาส่ัง	กวทช.	 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ	สวทช.	ดังนี้

๑.	 เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ	สวทช.	ต่อ	กวทช.	 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

๒.		กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ	สวทช.	ตามนโยบาย

๓.		แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

๔.		รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ	สวทช.	ต่อ	กวทช.

๕.		ปฏิบัติงานตามที	่กวทช.	มอบหมาย

	 	 คณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุเพือ่การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 มอีำานาจหนา้ท่ีเปน็ไปตามข้อ	๖	ของข้อบงัคับ	กวทช.	ว่าดว้ยการบรหิารกองทนุ

เพือ่การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีพ.ศ.	๒๕๔๓	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๔๗	 

ดังนี้

๑.	 ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชีของกองทุนและของ	สวทช.

๒.		วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้	 เงินอุดหนุน	 เงินสมทบและประโยชน์ 

อย่างอื่นให้แก่กองทุน

๓.		กำาหนดหลักเกณฑ์และกำากับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน

๔.		ออกระเบยีบ	ประกาศ	และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเงนิและบญัชีของกองทนุ 

และของ	สวทช.

๕.		พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ	ตามที	่กวทช.	มอบหมาย

๖.		แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

	 	 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

	 	 มีอำานาจหน้าที่เป็นไปตามข้อ	๗	ของข้อบังคับ	กวทช.	ว่าด้วยการบริหารงาน 

บุคคล	พ.ศ.	๒๕๕๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๒	ดังนี้

๑.		พจิารณากล่ันกรองและเสนอแนะความเหน็เก่ียวกบัการออก	การปรบัปรงุ 

แก้ไข	หรือการยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	การแต่งตั้ง	การกำาหนดจำานวนและ 



๑๕หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ตำาแหน่ง	การกำาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง	การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน 

หรือค่าจ้าง	การออกจากงาน	 วินัยและการลงโทษ	การอุทธรณ์	และการร้องทุกข์ของ 

พนกังานและพนกังานโครงการ	รวมทัง้การสวสัดกิารหรอืการสงเคราะหอ่ื์นแก่พนกังาน 

และพนักงานโครงการ	ตลอดจนการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของ	สวทช.	ก่อนนำา

เสนอ	กวทช.

๒.		กำาหนดระเบียบ	หลักเกณฑ์	และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

โดยทั่วไปของ	สวทช.	ตามที่ข้อบังคับนี้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

๓.		กำากบัดแูล	รับทราบ	และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการดำาเนนิงานเกีย่วกบั 

การบรหิารงานบคุคลของ	สวทช.	ตามทีข่อ้บงัคบันีก้ำาหนดใหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องคณะ 

อนุกรรมการ

๔.		พิจารณาคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หรือหนังสือ 

รับรองคุณวุฒิอื่น	เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง	การกำาหนดตำาแหน่งและอัตรา

เงินเดือนของพนักงานหรืออัตราค่าจ้างของพนักงานโครงการ

๕.		ตคีวามและวนิจิฉัยปญัหาทีเ่กดิข้ึนจากการใชข้อ้บงัคบันี	้โดยคำาวนิจิฉยัของ 

คณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

๖.		รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของ	 

สวทช.	ต่อ	กวทช.

๗.		ปฏิบัติหน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ	สวทช.	ตามที่ได้

รับมอบหมายจาก	กวทช.	

	 	 คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ	(หน่วยงานเฉพาะทาง)

	 	 คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติทั้ง	๔	ศูนย์	 (ได้แก่	ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ศูนย์เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)	มีอำานาจ

หน้าที่ตามที่ระบุในข้อ	๑๐	ของข้อบังคับ	กวทช.	ว่าด้วยอำานาจหน้าที่และการดำาเนิน 

งานของหน่วยงานเฉพาะทาง	สวทช.	พ.ศ.	๒๕๕๐	ดังนี้



๑๖ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 	 คณะกรรมการบริหารหนว่ยงานเฉพาะทางมอีำานาจหนา้ทีใ่นการเสนอแนะแนว 

นโยบาย	และวางแนวทางการบริหารงาน	รวมทั้งควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกรรมของ

หน่วยงานเฉพาะทางให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่	กวทช.	กำาหนด	 โดย

อำานาจหน้าที่รวมถึง

๑.		พจิารณาแผนงานสำาหรบักจิกรรมหลกัของแตล่ะหนว่ยงานเฉพาะทาง	โดย 

เน้นการสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง

๒.		พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย	 พัฒนาและวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง 

ความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง

๓.		ให้ข้อเสนอแนะและให้คำาปรึกษาต่อ	กวทช.	 ในการดำาเนินงานเพื่อใช้

ประโยชน์จากความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง

๔.		ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง

๕.		พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการหน่วยงานเฉพาะทาง 

ต่อ	กวทช.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๖.		รายงานผลการดำาเนินงานต่อ	กวทช.



๑๗หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการท่ีดี

	 	 กวทช.	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยยดึหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมอืง 

ทีด่	ี(Good	Governance)๑	เพือ่ให	้สวทช.	เปน็องคก์รทีม่กีารบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ	

มคีวามโปรง่ใส	สามารถดำาเนนิงานไดบ้รรลวุตัถปุระสงค	์และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้กผู่ม้ ี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	กวทช.	จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้ง 

เชือ่มโยงกบัคา่นยิมหลกัของ	สวทช.	นอกจากนีย้งัไดก้ำาหนดจรรยาบรรณการดำาเนนิงาน 

เพื่อให้คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้บริหาร	บุคลากร	และผู้ปฏิบัติงาน 

ให	้สวทช.	ยดึถอืเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการทำางาน	เพือ่สรา้งความกา้วหนา้และมัน่คงอยา่ง

ยั่งยืนให้กับองค์กร	นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

	 	 ๔.๑	นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 	 กวทช.	 ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	ทุกกลุ่มทั้ง 

หน่วยงานด้านนโยบาย/จัดสรรทรัพยากร/และกำากับดูแล	พันธมิตรและลูกค้า	บุคลากร 

ของ	สวทช.	รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความคาดหวังต่อ	สวทช.	ที่แตกต่างกันดังนี้

(๑)	 หนว่ยงานดา้นนโยบาย/จดัสรรทรพัยากร/และกำากบัดแูล	อาท	ิกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สำานักงบประมาณ	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	และคณะรัฐมนตรี	มีความคาดหวังให้	สวทช.	ใช้งบประมาณอย่าง 

คุ้มคา่	สามารถสง่มอบผลงานทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิในวงกว้างอยา่งรวดเร็ว	มคีวามชัดเจน 

ในการทำางาน	ไม่ทำางานซำ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ

(๒)	 พันธมิตร	 (หน่วยงานที่ร่วมทำางานกับ	สวทช.	 ในลักษณะหุ้นส่วน)	และ 

ลูกค้า	(ผู้ที่ประสงค์จะใช้ผลงานหรือบริการของ	สวทช.)	มีความคาดหวังให้	สวทช.	เปิด 

๑	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ปัจจุบัน 
ได้ยกเลิกไปแล้ว)	กำาหนดหลักการบริหาร	กิจการบ้านเมืองที่ดีไว้	๖	ประการ	ได้แก	่หลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	 
หลักคุณธรรม	 (Virtue)	หลักความโปร่งใส	 (Transparency)	หลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	หลักความรับ 
ผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที	่(Accountability)	หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(Efficiency	&		
Effectiveness)	

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	กำาหนดให้การบริหาร 
กจิการบา้นเมอืงท่ีดตีอ้งเปน็ไป	เพ่ือประโยชนส์ขุของประชาชน	เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรฐั	มปีระสทิธภิาพและ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำาเป็น	ประชาชนได้รับการอำานวย 
ความสะดวก	รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมำ่าเสมอ



๑๘ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กวา้ง	รบัฟงัความเหน็เพือ่รับโจทยท์ีเ่ปน็ความตอ้งการไปชว่ยดำาเนนิการ	มกีารดำาเนนิงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ	ตอบสนองรวดเร็ว	และได้รับข้อมูล	ข่าวสาร	บริการ	คำาแนะนำาที่เป็น 

ประโยชนจ์าก	สวทช.	อย่างสมำา่เสมอ	และสามารถแสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เทจ็จริงได	้

(๓)		บุคลากรของ	สวทช.	ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญขององค์กร	เป็นทั้งผู้ผลิตผลงาน 

และผูใ้หบ้รกิารแกพ่นัธมติรและลกูคา้	มีความคาดหวงัตอ่	สวทช.	ในเร่ืองความชัดเจนใน 

บทบาทและหน้าท่ีของตนต่อองค์กรและรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย	 โอกาส 

ในการพัฒนาศกัยภาพและความสามารถ	สภาพแวดล้อมในการทำางานทีม่คีวามยดืหยุน่	 

โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ	รวมถึงการได้ทำางานในด้านที่มีความสามารถเฉพาะ	

(๔)		กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคม	 มี 

ความคาดหวังจะเห็นผลงานของ	 สวทช.	 ใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้าง	 เช่น	 เกิด 

ความสะดวกในชีวิตประจำาวัน	ปลอดภัย	รักษาสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนทำาให้เศรษฐกิจโดย 

รวมดีขึ้น

	 	 ทั้งนี้	กวทช.	มีนโยบายตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวโดยสนับสนุนให้	 

สวทช.	สร้างผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่สำาเร็จและเกิดการใช้ประโยชน์จนมองเห็น 

ได้เป็นรูปธรรม	ซึ่งข้ึนกับการกำาหนดคลัสเตอร์	 และอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ทิศทาง 

การวจิยั	กลไกการได้รบัโจทยป์ญัหาทีต่รงตามความตอ้งการ	การคดัเลอืกและใชเ้ทคโนโลย ี

ทีถ่กูตอ้ง	ขีดความสามารถทางเทคโนโลยทีีมี่อยูแ่ละทีจ่ะพัฒนาตอ่ไปในอนาคต	รวมไปถงึ 

การทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	พันธมิตรต่างๆ	และกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ที่มีประสิทธิภาพ	ในส่วนของบุคลากรของ	สวทช.	กวทช.	สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากร	รวมท้ังการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงการบริหารและ 

ดูแลบุคลากรของ	สวทช.

	 	 นอกจากนี	้กวทช.	ยงัใหค้วามสำาคญัและสง่เสรมิการรกัษาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั 

ของลกูคา้อยา่งจรงิจัง	รวมทัง้การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา	ส่งเสรมิให	้สวทช.	มุง่มัน่ 

ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	สร้างผลงาน	และให้บริการที่มีคุณภาพและตรงกับ 

ความต้องการ	โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย	โดยมีนโยบายคุณภาพ	สวทช.	 

เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	 ISO	9001:2008	 

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก	ก.)	



๑๙หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 	 ๔.๒	นโยบายการบริหารจัดการองค์กร

	 	 กวทช.	มีความรับผิดชอบในการกำากับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการองค์กร 

ทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	การบรหิาร 

จัดการสารสนเทศ	และการบริหารทรัพยากรบุคคล	สร้างความมั่นใจในความเพียงพอ	 

และประสิทธภิาพของระบบตา่งๆ	ดงักลา่ว	ตลอดจนติดตามผลการดำาเนนิงานของ	สวทช.	 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 ๔.๒.๑	การบริหารความเสี่ยง

	 กวทช.	ใหค้วามสำาคญัตอ่การกำากบัดแูลทีด่	ีและเหน็วา่ระบบบรหิารความเสีย่ง

องค์กร	(Enterprise	Risk	Management)	ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จะช่วยลด

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานของ	สวทช.	จึงได้

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพื่อกำากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของ	สวทช.	ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก	ข.)	รวม

ทั้งจัดให้	สวทช.	 มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน	ISO	31000:2009	

	 สวทช.	มกีารจดัตัง้คณะกรรมการจดัการความเส่ียงทีม่ผู้ีอำานวยการเปน็ประธาน	 

เปน็ผูร้บัผดิชอบในการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง	จดัการใหค้วามเสีย่งตา่งๆ	 

อยู่ในวิสัย	และขอบเขตที่พึงประสงค์	 โดยจัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยง 

อย่างสมำ่าเสมอ	ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน	และจัดทำารายงาน 

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งส่งเสริม	สื่อสาร	พัฒนาความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ	

	 สวทช.	ได้นำา	Bow	Tie	Diagram	(แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบ 

สำาคัญในการบริหารความเสี่ยง	ซึ่ง	CSIRO๒	 ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง 

องคก์ร)	มาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหส์าเหต	ุผลกระทบ	พจิารณาทางเลือกในการควบคมุ 

หรอืลดความเสีย่ง	รวมถงึใชใ้นการประชมุ	รายงานผล	ปรกึษาหารือ	สือ่สารร่วมกบัคณะ 

๒	Commonwealth	Scientific	and	Industrial	Research	Organization	(CSIRO)	เป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยและ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย	ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ	สวทช.	 
และยังเป็นองค์กรสำาคัญที่มีส่วนร่วมในการออกแบบมาตรฐาน	ISO	31000:2009	



๒๐ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กรรมการจัดการความเสี่ยง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	ด้วย	

	 นอกจากนี้	สวทช.	ได้จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ใหผู้บ้รหิาร	และบุคลากรทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการบริหารความเสีย่งไดใ้ชเ้ปน็แนวปฏบิตั ิ

ให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

 ๔.๒.๒	การควบคุมภายใน

	 ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเปน็สิง่จำาเปน็ตอ่การดำาเนนิงานตาม

ภารกิจของ	สวทช.	 ให้บรรลุเป้าหมาย	กวทช.	 จึงกำาหนดให้	สวทช.	ต้องจัดระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	

สนับสนุนให้	สวทช.	มีสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดี	 โดยให้มีการกำาหนดนโยบาย	

การวางแผน	การดำาเนินการ	การควบคุม	การติดตาม/ประเมินผล	และรายงานเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ	์และสอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน	นอกจากนีย้งัสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบั

ตระหนักถึงความสำาคัญ	และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน

	 ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะทำาให้การบริหารทรัพยากรและ

ทรัพย์สินของ	สวทช.	มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	รายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน

ทีม่ใิชก่ารเงนิมีความถูกตอ้ง	เชือ่ถอืไดแ้ละสามารถนำาไปใชใ้นการตดัสนิใจไดท้นัเวลา	และ

ทำาให้การดำาเนนิงานและการปฏบิตังิานเปน็ไปตามนโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	และขอ้บงัคบัฯ	

ที่เกี่ยวข้อง

	 สวทช.	มีการจดัทำาคูม่อือำานาจดำาเนนิการ	(Authorization	Manual)	ในระดบั 

บริหารและระดับปฏิบัติการอย่างชัดเจนท่ีครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน	การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	นโยบายและแผนงบประมาณ	รวมถึงการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามกฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก	ค.)	มีระบบ 

การป้องกันควบคุมทรัพย์สิน	รวมท้ังข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม	 

จัดให้มีระบบรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าภายนอก	และข้อเสนอแนะของบุคลากรจาก 

โครงการ	Voice	of	You	การจดัทำาคูม่อืมาตรฐานการปฏิบตังิานในระบบงานทีส่ำาคญัให ้

เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO	9001	รวมถึงการจัดทำาระบบการประเมินการควบคุมภายใน 



๒๑หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ด้วยตนเอง	(Control	Self-assessment)	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบใน 

การประเมนิความเสีย่ง	และพฒันาระบบการควบคมุภายในดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่ 

จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิผล

	 นอกจากน้ี	สวทช.	ไดน้ำาระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการกระบวนการ 

ทำางานที่สำาคัญเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ได้แก่	การบริหาร 

จดัการโครงการ	การบรหิารงบประมาณ	การเงนิและบญัชี	พัสด	ุงานขายและการบริการ	 

การบริหารทรัพยากรบุคคล	การประเมินผลงานวิชาการ	โดยระบบสารสนเทศดังกล่าว 

มีการกำาหนดสิทธิการเข้าใช้งานและมีกระบวนการอนุมัติ	 (workflow)	ตามลำาดับชั้น 

หรือตามวงเงิน	รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว	 (IT	

Audit)	ทั้งด้านการควบคุมระบบงาน	(Application	Controls)	และการควบคุมทั่วไป	 

(IT	General	Controls)	ตามแผนของสำานักตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการจดัการ	(ซึง่มผีูอ้ำานวยการเปน็ประธาน)	ทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการ 

ให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ	และติดตามการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม 

ภายในของระบบงานทีส่ำาคญัอยา่งสม่ำาเสมอทกุเดอืน	โดยมคีณะอนกุรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้สอบทานการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อให้เกิด 

ความมั่นใจว่า	สวทช.	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	และมีประสิทธิผล

	 ๔.๒.๓	การตรวจสอบภายใน

	 กวทช.	ให้ความสำาคัญและสนับสนุนให	้สวทช.	มีการดำาเนินงานตามหลักการ 

กำากบัดแูลกจิการทีด่	ีจงึแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบเพือ่ชว่ย	กวทช.	ในการกำากบั 

ดูแล	และจัดต้ังสำานักตรวจสอบภายใน	 (ภายใต้การกำากับดูแลของคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ	 โดยรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน	 

และรายงานต่อผู้อำานวยการในด้านข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ	 และด้าน 

การบริหารหน่วยงาน)	 เพื่อให้เป็นกลไกการตรวจสอบที่สามารถดำาเนินการสนับสนุน 

ภารกิจของ	สวทช.	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 

แผนกลยุทธ์ขององค์กร	รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่	กวทช.	และฝ่ายบริหารว่า	 

ระบบการควบคุมภายในที่	 สวทช.	กำาหนดข้ึนมีความเพียงพอและเหมาะสม	สามารถ 



๒๒ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้	กวทช.	ยังส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารและ 

บุคลากรตระหนักถึงความสำาคัญของการตรวจสอบภายในในด้านการสร้างคุณค่าและ

ผลประโยชน์แก่องค์กร

	 สำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบ 

บริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และการกำากับดูแลกิจการของ	สวทช.	ตาม 

แผนการตรวจสอบประจำาปี	ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์	พันธกิจ	แผนกลยุทธ	์และ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม	 (Risk	Based	Audit	Approach)	รวมถึงจุด 

ควบคุมท่ีสำาคัญ	 (Key	control	point)	และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายบริหาร	 โดย 

แผนการตรวจสอบจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 

การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายในยึดถือกฎบัตรสำานักตรวจสอบภายในที่มี

การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	รวมทั้งสอดคล้องตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

วิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล	 (The	 International	Professional	Practices	

Framework	:	IPPF)	และตามแนวทางของ	COSO๓

	 ๔.๒.๔	การบริหารจัดการสารสนเทศ

	 	 กวทช.	 ให้ความสำาคัญกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 

Governance)	 ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดีทางด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ต้องมีการควบคุมการจัดการและการใช้ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ	(IT)	เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร	โดยมอบให้ผู้อำานวยการ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำาหนด 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และจัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร	(ICT)	ทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ	์สวทช.	รวมทัง้บรหิารจดัการ	กำากบั	ติดตาม	 

และประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท	ICT	และสถาปัตยกรรมองค์กร	 

(Enterprise	Architecture)	ที่ออกแบบไว้	 โดยมีกลไกการอนุมัติโครงการและจัดสรร 

ทรัพยากร	ICT	อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

	 นอกจากนี	้สวทช.	ไดจ้ดัใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นระบบสารสนเทศของ	 

๓	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)



๒๓หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

สวทช.	และแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้าน	 ICT	รวมทั้งมีการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงด้าน	ICT	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศท่ีเก่ียวข้อง	(Compliance)	 

เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	และลด 

ความเส่ียงทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลง	และการพัฒนาของเทคโนโลยี 

ที่รวดเร็ว	(รายละเอียดของนโยบายด้านระบบสารสนเทศปรากฏในภาคผนวก	ง.)

	 ๔.๒.๕	การบริหารทรัพยากรบุคคล

	 กวทช.	สนับสนุนให้	สวทช.	 ใช้หลัก	Competency	Based	Management	 

และ	Performance	Based	Management	ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ดังนี้

๑.	Competency	Based	Management	ใช้เป็นหลักในการสรรหาคัดเลือก	 

การพัฒนาบุคลากร	และวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ	

๒.	Performance	Based	Management	 ใช้เป็นหลักในการบริหารผล 

การปฏิบัติงาน

	 หลักการทั้งสองถูกเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้	 

Individual	Action	and	Development	Plan	 (IADP)	 เป็นเครื่องมือในการกำาหนด 

แผนงานรายบุคคลและระดับคุณภาพผลงานเพื่อนำาไปสู่การบริหารและประเมินผลการ 

ปฏบิตังิาน	ประกอบดว้ยการกำาหนดแผนงานรายบคุคล	(Individual	Action	Plan:	IAP)	 

และการกำาหนดแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan:	IDP)	เพื่อให ้

บคุลากรวางแผนและสง่เสรมิการพฒันาตนเองไปสูก่ารเพิม่ผลการปฏบิตังิานทีม่คีณุภาพ	 

นอกจากนี	้สวทช.	ยังให้ความสำาคัญกับค่านิยมหลัก	๕	ประการที่บุคลากรของ	สวทช.	 

ต้องยึดถือและปฏิบัติ	 โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินพฤติกรรมที่สะท้อน 

ค่านิยมหลักดังกล่าวของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกปี	และมีนำ้าหนักความสำาคัญร้อยละ	๓๐	 

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม	IAP	

	 สวทช.	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร 

ในองค์กรทุกระดับตลอดช่วงการทำางาน	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถตาม 

ลักษณะงานที่ถือครองอยู่	 รวมถึงมีศักยภาพรองรับการเติบโตในสายอาชีพในอนาคต	 

โดยเริ่มจากการสร้างความรู้พื้นฐาน	และความเข้าใจเก่ียวกับองค์กรให้กับบุคลากร 



๒๔ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

เริ่มงานใหม่ผ่านโครงการปฐมนิเทศ	การเชื่อมโยงข้อมูลผลประเมินขีดความสามารถ	

(Functional	competency	gap)	 เข้ากับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร	และ 

การกำาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ	สวทช.	 เพ่ือให้มี	competency	ที่เหมาะสม 

กับตำาแหน่งตามที่องค์กรกำาหนด	ด้วยวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ	รวมถึงการพัฒนา 

บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับบังคับบัญชาและผู้บริหารระดับต้น	

ระดับกลางอย่างต่อเนื่อง	การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรวิจัยผ่าน 

กระบวนการฝกึอบรมสมัมนา	การเข้าร่วมประชมุวชิาการ	การนำาเสนอผลงาน	การศกึษา 

ดูงาน	การปฏิบัติงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก	รวมถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

	 นอกจากนี้	 สวทช.	 ให้ความสำาคัญกับการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ 

องค์กร	 (Employee	Engagement)	 โดยมีการสำารวจข้อมูลความผูกพันของพนักงาน 

ทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน	ความสอดคล้องกันระหว่าง 

ความมุง่มัน่ทีจ่ะทำางานใหอ้งคก์รประสบความสำาเรจ็	และความพึงพอใจกบังานทีท่า้ทา้ย	 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารและดูแลบุคลากรของ	สวทช.	อย่าง 

ต่อเนื่องภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

	 ๔.๒.๖	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 กวทช.	กำาหนดใหฝ่้ายบริหารตอ้งกำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานประจำาป	ีโดย 

มีทิศทางเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ	สวทช.		ทั้งนี้มี 

การนำาเครื่องมือ	Balanced	Scorecard	(BSC)	มาใช้เป็นแนวทางในการแปลงวิสัยทัศน์	 

พันธกิจ	และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของตัวชี้วัดผลสำาเร็จ	(BSC	KPI) ซึ่งประกอบด้วยตัว 

ชีวั้ดตามมุมมองทัง้	๔	ดา้น	ไดแ้ก	่มุมมองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	มมุมองลกูคา้	พันธมติร	และ 

การเงิน	มมุมองกระบวนการภายใน	และมมุมองความสามารถขององคก์ร		ทัง้นี	้BSC	KPI	 

จะเป็นตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานของผู้บริหารสูงสุดของ	สวทช.	 ใน	๒	ระดับบนเท่านั้น	 

ได้แก่	ผู้อำานวยการ	สวทช.	รองผู้อำานวยการ	สวทช.	รวมถึงผู้อำานวยการศูนย์แห่งชาติ	

ในขณะที่ระดับอื่นๆ	ที่เหลือจะเป็นการกำาหนดตัวชี้วัดโดยใช้	IADP

	 นอกจากนี	้กวทช.	ยงักำาหนดใหฝ้า่ยบรหิารตอ้งรายงานผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิ 

ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้	กวทช.	ทราบอย่างสมำ่าเสมอเป็นระยะๆ	รวมทั้ง 



๒๕หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

การรายงานความคืบหน้าการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	และรายงานทางการเงิน	 เพ่ือให้	 

กวทช.	รับทราบผลการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่	และให้ข้อคิด

เห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำาเนินงานของ	สวทช.

 ๔.๓	นโยบายด้านความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน

	 กวทช.	ให้ความสำาคญักบัความปลอดภัยในการทำางานของบคุลากรของ	สวทช.	 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยสนับสนุนให้	สวทช.	นำาระบบการจัดการความปลอดภัยตาม 

มาตรฐาน	มอก.	18001	มาใชบ้รหิารความปลอดภยัในทกุกจิกรรมและทกุพ้ืนทีป่ฏิบตังิาน	

ตลอดจนปรบัปรงุและพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง	สวทช.	ไดร้บั 

ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	

ว่า	 เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน	มอก.18001:2554	และ	BS	

OHSAS	18001:2007	

	 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ	กวทช.	 

ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	และให้ 

มีการจัดการมลพิษทั้งหมดตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล	จึงส่งเสริม 

ให	้สวทช.	วางรากฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โดยตรงของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติ	 (รายละเอียดของนโยบายด้าน 

ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมปรากฏในภาคผนวก	จ.)	

	 กวทช.	ส่งเสริมให้	สวทช.	นำาระบบการจัดการพลังงานมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ดา้นพลงังาน	ซึง่เปน็นโยบายของรัฐบาล	นอกจากนีย้งัชว่ยลดผลกระทบจากสภาวะโลก 

ร้อนที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก	รวมทั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงาน 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	สวทช.	จึงประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	 (รายละเอียด 

ปรากฏในภาคผนวก	ฉ.)	 เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานจัดการพลังงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยให้ถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

	 	 นอกจากนี้	 สวทช.	ยังเป็นหน่วยงานที่จัดทำาคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร	 

(Carbon	Footprint	for	Organization)	อยา่งตอ่เนือ่งทกุป	ีเพือ่มุง่เนน้กระบวนการลด 



๒๖ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กจิกรรมปลอ่ยกา๊ชเรอืนกระจก	และสรา้งความตระหนกัของผลกระทบทางดา้นพลงังาน 

ที่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้กับบุคลากรของ	สวทช.	

	 	 ๔.๔	นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

	 	 กวทช.	 มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ 

สมำ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 โดยกำาหนดให้	 สวทช.	 เปิดเผย 

รายงานผลการดำาเนินงาน	รายงานทางการเงิน	และรายงานของคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบไว้ในรายงานประจำาปีของ	สวทช.	นอกจากนี้	สวทช.	ยังกำาหนดให้ผู้บริหาร 

ท่ีรับผิดชอบทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานของ	สวทช.	ผ่านสื่อต่างๆ	 

และบนเว็บไซต์ของ	สวทช.	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล 

อย่างทั่วถึง

	 	 ๔.๕	นโยบายการรักษาความลับ	

	 	 สวทช.	เปน็หนว่ยงานของรฐัทีด่ำาเนนิงานตามพนัธกิจวิจยั	พฒันา	ออกแบบและ 

วิศวกรรม	ถา่ยทอดเทคโนโลย	ีพัฒนากำาลงัคนและโครงสร้างพืน้ฐาน	และมรีะบบบรหิาร 

จัดการภายในท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานทุกส่วน	มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้งานของ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท	จึงตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน 

การดำาเนนิการอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบัขอ้มลูที	่สวทช.	จัดทำาขึน้	และ/หรอืขอ้มลูที	่สวทช.	 

ได้รับมาที่ประสงค์ให้เก็บเป็นความลับหรือมีภาระผูกพันให้เก็บเป็นความลับ	

	 	 เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการปฏิบตัติามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทาง 

ราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ที่กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับของ 

หน่วยงาน	ประกอบกับข้อบังคับ	กวทช.	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	๒๕๕๑	ที่ 

กำาหนดให้พนักงานและพนักงานโครงการมีหน้าที่รักษาความลับ	สวทช.	 จึงได้ประกาศ 

นโยบายการรักษาความลับ	และแนวปฏิบัติในการรักษาความลับ	(รายละเอียดตามภาค 

ผนวก	ช.	และ	ซ.)

	 	 ๔.๖	นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 กวทช.	ใหค้วามสำาคญัเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง	โดย 

จะไม่ให้กรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้บริหาร	บุคลากร	และผู้ปฏิบัติงานให้	สวทช.	 



๒๗หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ใชต้ำาแหนง่หนา้ทีใ่นการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน	โดยในจรรยาบรรณการดำาเนนิงาน 

ของ	สวทช.	ไดก้ำาหนดแนวทางในการหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตนตอ่ 

ผลประโยชน์ของ	สวทช.	เพื่อให้กรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้บริหาร	บุคลากรทุก 

ระดบั	และผูป้ฏบิติังานให	้สวทช.	ถอืปฏิบตั	ิ(ดรูายละเอยีดในจรรยาบรรณของกรรมการ 

และอนกุรรมการ	ข้อ	๕.๑	(๒)	และระเบยีบ	สวทช.	วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของพนกังาน 

และพนักงานโครงการ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๕	)

	 	 ๔.๗	นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 	 กวทช.	ให้การสนับสนุนเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	พร้อม 

ยนืยนัเจตนารมณใ์นการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยไมย่อมรบั 

การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ	และให้กรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	 

ผู้บริหาร	บุคลากร	และผู้ปฏิบัติงานให้	สวทช.	 ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตและ 

ประพฤตมิชิอบไมว่า่กรณใีดๆ	โดย	สวทช.	ไดป้ระกาศคา่นยิมหลัก	เร่ืองความมจีริยธรรม	 

ซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	โปร่งใส	ไม่ทุจริต	(Accountability	&	Integrity)	เป็นแนวทาง 

ให้บุคลากรของ	สวทช.	ต้องยึดถือและปฏิบัติ



๒๘ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

จรรยาบรรณการดำ�เนินงานของ�สวทช.�

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 กวทช.	 ได้กำาหนดให้มี 

จรรยาบรรณการดำาเนินงานของ	สวทช.	 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ 

สำาหรับกรรมการ	อนุกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้บริหาร	บุคลากร	และผู้ปฏิบัติงานให้	สวทช.	 

ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว	 เพื่อให้การดำาเนินงานมี 

ความโปร่งใส	มีคุณธรรม	และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	อันจะก่อ 

ให้เกิดความยั่งยืนแก	่สวทช.	เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในระยะยาว

	 	 ๕.๑	จรรยาบรรณของกรรมการ	และอนุกรรมการ

	 	 	กวทช.	มุ่งหวังให้กรรมการ	และอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทาง 

จริยธรรมที่สูงสุด	และต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ	สวทช.	และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ	กวทช.	(Fiduciary	Duty)	โดยจัด 

ให้มีจรรยาบรรณของกรรมการ	และอนุกรรมการ	ไว้ดังนี้

(๑)	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	มติของคณะรัฐมนตรี	 

รวมทั้งการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(๒)	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ	สวทช.	เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและ 

มีประสิทธิภาพ	โดยรวมถึง
•	 ไม่นำาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้แก่ 

ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
•	 ไมใ่ชค้วามลบัของ	สวทช.	ในทางทีผ่ดิ	และไมเ่ปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั 

ของ	สวทช.		แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ที่	สวทช.	ไปแล้ว
•	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ
•	 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่กำาลังพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ/ 

คณะอนุกรรมการ
•	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียจากการทำาสัญญาของ	สวทช.
•	 ไม่รับสิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ 

สวทช.	เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว



๒๙หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

(๓)	 ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ	และพรอ้มทีจ่ะแสดงความเหน็ของตน 

อย่างอิสระ	เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ	สวทช.	ผู้บริหาร	และพนักงานทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคต	รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำาเป็น

(๔)	 ใชค้วามระมัดระวงัและรอบคอบในการปฏบิตัหินา้ที	่โดยการตดัสนิใจใดๆ	 

ของกรรมการ/อนุกรรมการไดท้ำาโดยสมเหตสุมผล	และมขีอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอืและเพยีงพอ

	 	 ๕.๒	จรรยาบรรณของผู้บริหาร

	 	 ผู้บริหารของ	สวทช.	 เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายให้ทำา 

หน้าที่บริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ	 สวทช.	 จึงควรต้องถือปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณของผู้บริหารดังนี้

(๑)	 บรหิารงานตามนโยบายและเปา้หมายทีก่ำาหนดไว้อยา่งมปีระสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล	รวมถึงการกำากับดูแลการดำาเนินงาน	การรายงานผลการดำาเนินงาน	และ 

การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๒)	 เปน็ผูน้ำาและเปน็แบบอยา่งท่ีดตีามค่านยิมหลกัของ	สวทช.	รวมทัง้สง่เสรมิ

ให้พนักงาน	และพนักงานโครงการยึดมั่นในค่านิยมหลัก	และจรรยาบรรณที่	สวทช.	ใช้

ในการดำาเนินงาน	รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

(๓)	 สรา้งเสรมิความมัน่ใจในการทำางานใหแ้กผู้่ปฏิบตังิานในดา้นผลตอบแทนที่

เป็นธรรม	การแต่งตัง้โยกยา้ย	การใหร้างวลัและการลงโทษทีเ่ปน็ธรรมโดยคำานงึถงึความรู้

ความสามารถ	ประสบการณ์	วฒุภิาวะ	ตลอดจนความเหมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งของพนกังาน

และพนกังานโครงการ	ตลอดจนดแูลสภาพแวดลอ้มในการทำางาน	ใหม้คีวามปลอดภยัตอ่

ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและพนักงานโครงการ

(๔)	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวม

ท้ังไมด่ำาเนนิการใดๆ	ในลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่องคก์ร

(๕)	 ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรอบคอบและระมดัระวัง	กลา้เปลีย่นแปลงและกลา้

ตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ขององค์กร	ส่วนรวม	และประเทศชาติ

(๖)	 ยึดถือประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการของ	สวทช.	

เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงาน



๓๐ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 	 ๕.๓	จรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ๔

	 	 สวทช.	ไดก้ำาหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมสำาหรบัพนกังานและพนกังานโครงการ 

ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติตน 

และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีความโปร่งใส	และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดย 

มิชอบ	 (ดูรายละเอียดในระเบียบ	สวทช.	 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและ 

พนักงานโครงการ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ในภาคผนวก	ฌ.)

	 สำาหรับบุคลากรวิจัยของ	สวทช.	(นักวิจัยรวมถึงผู้ช่วยวิจัย)	ต้องยึดถือจรรยาบรรณ 

นักวิจัยท่ีกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ (รายละเอียดปรากฏในภาค 

ผนวก	ญ.)	 เป็นแนวทางในการดำาเนินงานวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ 

หลักวิชาการที่เหมาะสม	นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 

พนักงานและพนักงานโครงการ

	 ๕.๔	จรรยาบรรณของที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้	สวทช.

	 ที่ปรึกษาที่ว่าจ้างโดยข้อกำาหนดของงาน	(Terms	of	Reference:	TOR)	และ 

ผูป้ฏบิติังานให	้สวทช.	(ไดแ้ก	่คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือคณะทำางานชดุตา่งๆ	 

ที่ผู้อำานวยการ	สวทช.	หรือผู้อำานวยการศูนย์แห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง	รวมถึงบุคลากรวิจัย 

ที่มิใช่พนักงาน	(Non	Co-researcher:	NCR)	ตามที่ระบุในระเบียบ	สวทช.	ว่าด้วยเงิน 

สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานชาวต่างประเทศและชาวไทย)	ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 

วตัถปุระสงคข์อง	สวทช.	และระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเตม็ความสามารถ 

เพื่อผลประโยชน์ของ	สวทช.	และประเทศ	รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต	และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ	สวทช.	

(ตามที่ระบุในจรรยาบรรณของกรรมการและอนุกรรมการ	ข้อ	๕.๑	(๒))

๔	นิยามของจริยธรรมและจรรยาบรรณตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย	ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของพนักงาน

	 •	ประมวลจริยธรรม	 (Code	of	Conduct)	หมายถึง	สิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือต้องละเว้นปฏิบัติ	หากฝ่าฝืนจะเป็น 
	 การผิดวินัย	ต้องถูกลงโทษ

	 •	ประมวลจรรยาบรรณ	(Code	of	Ethics)	หมายถึง	สิ่งที่พึงปฏิบัติหรือละเว้น	หากฝ่าฝืนจะถูกตักเตือน	หรือให้ 
	 แก้ไขให้ถูกต้อง	หรือให้ได้รับการพัฒนาตามผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร



๓๑หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

	 ๕.๕	จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

	 สวทช.	มีการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา	และทำางานร่วมกับสถาบันการศึกษา	 

หน่วยงานวิจัยอื่นๆ	และภาคเอกชน	เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	อย่างไรก็ตามการวิจัยดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมการวิจัยใน 

มนุษย์๕	ที่มีความจำาเป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	สวทช.	 

จึงได้กำาหนดแนวนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังนี้

(๑)	 สวทช.	ต้องดูแลเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ดำาเนินการโดยนักวิจัย 

ของ	สวทช.	และนักวิจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	สวทช.	รวมทั้ง 

โครงการวิจัยใดๆ	ที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ซึ่งดำาเนินการอยู่ภายใน	สวทช.	พร้อมทั้งจัด 

ให้มีแนวปฏิบัติและคู่มือสำาหรับนักวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 รวมถึง 

การสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อบุคลากร 

ของ	สวทช.	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๒)	 โครงการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนษุยท์ีด่ำาเนนิการโดยนกัวิจยัของ	 

สวทช.	และนกัวจัิยภายนอกทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจาก	สวทช.	รวมทัง้โครงการ 

วิจัยใดๆ	ในมนุษย์ซึ่งดำาเนินการอยู่ภายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ	สวทช.	จะต้องผ่าน 

การอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ของ	สวทช.	ทัง้นีห้ากโครงการวจิยัในมนษุยน์ัน้ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการวิจยั 

ในมนษุยจ์ากสถาบนัอืน่แล้ว	กไ็ม่ตอ้งนำาเข้ามารับการพจิารณาจากคณะกรรมการพฒันา 

ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ	สวทช.	อีก

(๓)	 โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย	 

ความสงบเรยีบรอ้ย	ศลีธรรมอนัดงีามของประชาชน	และจรรยาบรรณหรอืจรยิธรรมแหง่ 

วชิาชพี	อกีทัง้ตอ้งแสดงถงึความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์สทิธ	ิตลอดจนคุม้ครอง 

ความปลอดภยัและสขุภาวะของอาสาสมคัรวจิยัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมการวิจยั	

	 	 (ประกาศ	สวทช.	 เร่ือง	นโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ปรากฏตามภาค 

ผนวก	ฎ.)

๕	การวิจัยในมนุษย	์หมายถึง	การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	ซึ่งครอบคลุมถึงร่างกาย	จิตใจ	สังคม	รวมทั้งสิ่งส่งตรวจ 
ต่างๆ	จากร่างกาย	และข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	เช่น	เวชระเบียน	ผลการตรวจวินิจฉัย	เป็นต้น



๓๒ หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

 ๕.๖	จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์๖	มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและ

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์	การแพทย์และสาธารณสุข	ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

และสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์	 	สวทช.	จึงได้กำาหนด 

แนวนโยบายจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อคุ้มครองชีวิตและ 

สวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการวิจัย	และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและ 

เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังนี้

(๑)	 สวทช.	ต้องดูแลเรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ในการดำาเนนิงานวจิยัของหนว่ยงานและในงานวจิยัของภาคธรุกจิในพืน้ทีด่แูลรบัผดิชอบ 

ของ	สวทช.	โดยจัดให้มีแนวปฏิบัติและคู่มือสำาหรับนักวิจัยทางด้านจรรยาบรรณการใช้ 

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 รวมถึงการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต่อบุคลากรของ	 สวทช.	 และผู้ที่ 

เกี่ยวข้อง

(๒)	 โครงการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ทีด่ำาเนนิการโดยนกัวจิยัของ	สวทช.	และนกัวจิยัภายนอกทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ 

จาก	สวทช.	รวมทั้งโครงการวิจัยใดๆ	ที่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดำาเนินการอยู่ภายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ	สวทช.	จะต้องผ่าน 

การอนุมัติจากคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ	สวทช.

(๓)	 โครงการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชสั้ตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย	ความสงบเรียบร้อย	และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 

อีกทั้งต้องคำานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการดำาเนินการวิจัย 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตาม 

มาตรฐานสากล

๖	การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	หมายถึง	การวิจัย	การทดสอบ	การผลิตชีววัตถุ	การทดลอง	การดัดแปลง
พนัธกุรรม	การโคลนนิง่	และการทำาเซลลต์น้กำาเนดิ	ทีม่กีารดำาเนนิการตอ่สตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร	์ซึง่กค็อืส่ิงม ี
ชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์	สามารถสืบที่มาของ	สายพันธุ์ได้	ซึ่งครอบคลุมถึงตัวอ่อน 
ของสิง่มชีวีตินัน้ทีเ่กดิขึน้หลงัจากไขไ่ดร้บัการผสมกบัเชือ้อสจุ	ิจนผา่นระยะเวลาทีม่กีารเจรญิเตบิโตจนถงึครึง่หนึง่ 
ของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข	่แล้วแต่ชนิดของสัตว์		หรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ 
ทีส่ามารถพฒันาเพิม่จำานวนขึน้เปน็ตวัออ่น	หรือเปน็สว่นหนึง่สว่นใดของอวยัวะตอ่ไปไดโ้ดยไมม่กีารเปล่ียนแปลง 
รหัสพันธุกรรมไปจากเดิม	หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวด
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การดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการท่ีดี

	 	 กวทช.	มเีจตนารมณ์ในการดำาเนนิงานอยา่งมจีรรยาบรรณ	และมคีวามเชือ่มัน่ 

ว่า	การบริหารกิจการโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะทำาให้	 สวทช.	สามารถ 

ดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียทุกกลุ่ม	 รวมถึงสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร	กวทช.	จึงมุ่งหวังให้ 

กรรมการ	อนุกรรมการ	และผู้บริหารของ	สวทช.	ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 

ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีและจรรยาบรรณการดำาเนินงานที่กำาหนด 

ไว้อย่างเคร่งครัด

	 	 นอกจากน้ีผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ	และถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ 

จะดำาเนินการให้บุคลากรภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และ 

นำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็น 

แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งจริงจงั	ตลอดจนปลกูฝงัใหบ้คุลากรของ	สวทช.	ทกุคน 

มคีวามตระหนกัและจติสำานกึในจรรยาบรรณการดำาเนนิงานและคา่นยิมหลกัของ	สวทช.
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