หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ของ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ISBN:
จำ�นวน 3,000 เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์(ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำ�ซํ้า และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้
นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
Copyright©2015 by:
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Rd.
Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 2529 7100
Fax. +66 2529 7147
จัดทำ�โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2529 7100
โทรสาร 0 2529 7147
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/โดย คณะ
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. -- ปทุมธานี : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.
36 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 978-616-12-0406-8
1. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. การบริหารรัฐกิจ
I. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
Q10

     506

ออกแบบและสร้างสรรค์ โดย
งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สารบัญ
หน้า
สารจากประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๕
สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗
๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
๙
๒. ค่านิยมหลัก
๑๐
๓. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
๑๑
๓.๑ โครงสร้างของ กวทช.
๑๑
๓.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กวทช.
๑๒
๓.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง
๑๓
๔. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
๑๗
๔.๑ นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๗
๔.๒ นโยบายการบริหารจัดการองค์กร
๑๙
๔.๒.๑ การบริหารความเสี่ยง
๑๙
๔.๒.๒ การควบคุมภายใน
๒๐
๔.๒.๓ การตรวจสอบภายใน
๒๑
๔.๒.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ
๒๒
๔.๒.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๓
๔.๒.๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒๔
๔.๓ นโยบายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๒๕
๔.๔ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
๒๖
๔.๕ นโยบายการรักษาความลับ
๒๖
๔.๖ นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๒๖
๔.๗ นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๗

๕. จรรยาบรรณการดำ�เนินงานของ สวทช.
๕.๑ จรรยาบรรณของกรรมการ และอนุกรรมการ
๕.๒ จรรยาบรรณของผู้บริหาร
๕.๓ จรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ
๕.๔ จรรยาบรรณของที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช.
๕.๕ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๕.๖ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๖. การดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ภาคผนวก

๒๘
๒๘
๒๙
๓๐
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

สารจากประธาน
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงาน
ในกำ�กับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำ�หนดทิศทางขององค์กรซึ่ง
ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลการดำ�เนินงานที่คาดหวัง และค่านิยม
หลักขององค์กร รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ และงบประมาณแผ่นดิน
คณะกรรมการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (กวทช.) มี
เจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินงาน รวมทั้งกำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเชือ่ มัน่ ว่า การบริหารงานและการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ดั ง กล่ า วจะเป็ น รากฐานของความสำ� เร็ จ และความยั่ ง ยื น ของ
องค์กร กวทช. จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. ซึ่งเชื่อมโยง
กับค่านิยมหลักของ สวทช. รวมถึงจรรยาบรรณการดำ�เนินงานของ สวทช. เพือ่ ส่งเสริมให้
สวทช. มีการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ กวทช. ตระหนักว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ จึงได้กำ�หนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ยอมรับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

กวทช. จึงมุ่งหวังให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร รวม
ถึงผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช. ยึดถือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการ
ดำ�เนินงานนี้เป็นแนวทางในการบริหารงาน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง รักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานทางจริยธรรมในการดำ�เนินงานทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงการนำ�หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ�วันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าและยัง่ ยืนของ สวทช. ในการ
สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศในระยะยาวต่อไป

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารจากผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
สวทช. ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ด�ำ เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การดำ�เนินงานของ สวทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สวทช. มีค่านิยมหลัก ๕ ประการที่บุคลากรต้องยึดถือและประพฤติปฏิบัติ
ตาม เพื่อช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจลงไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย Nation
First, Science and Technology Excellence, Teamwork, Deliverability และ
Accountability and Integrity การจัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. ได้
นำ�มาเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักดังกล่าวด้วย และในช่วงเวลาที่ผ่านมา สวทช. ได้พัฒนา
และประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงระเบียบต่างๆ หลายฉบับที่สะท้อนถึงการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับนี้ การจัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นครัง้ นีจ้ งึ เป็นการประมวลและปรับปรุง
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระเบียบที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สวทช. คาดหวังให้ผู้บริหารของ สวทช. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่า
นิยมหลัก และนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการเป็นแรงชักนำ�และบันดาลใจให้บุคลากรของ สวทช. ทำ�ความ
เข้าใจและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามหลักการกำ�กับดูแล

กิจการทีด่ ี เพือ่ ส่งเสริมให้ สวทช. เป็นองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในด้านการวิจยั และพัฒนา
มีความก้าวหน้าและยัง่ ยืนเพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและประเทศ
ชาติต่อไป

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ผู้อ�ำ นวยการ
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๙

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
พันธกิจ

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research,
development, design and engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์  
(Technology transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำ�ลังคน (Human resource
development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ จำ � เป็ น เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และพั ฒ นาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal management) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานทุกส่วน

๑๐ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ค่านิยมหลัก
สวทช. มีค่านิยมหลัก ๕ ประการที่บุคลากรของ สวทช. ต้องยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจลงไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว
		 N: Nation First
การมุ่งเน้นดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคม และประเทศ
ชาติเป็นหลัก มีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละและคิดถึง
ทิศทางของส่วนรวม
		 S: Science and Technology Excellence
ต้องยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ�  อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่ม
และสร้างสรรค์
		 T: Teamwork
มุ่งเน้นการทำ�งานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจ ห่วงใยซึ่งกัน
และกัน มีการสื่อสาร ๒ ทาง เปิดใจรับฟังและกล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือ
ร่วมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน
D: Deliverability
ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำ�มั่นสัญญา เพื่อความพึง
พอใจของลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
		 A: Accountability and Integrity
ความมีจริยธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส มีวนิ ยั ต่อกฎระเบียบ กติกา
และกล้ายืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง รักษาความลับและผลประโยชน์ของสำ�นักงาน มีความ
เชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ประพฤติและปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและคุณธรรมแห่งวิชาชีพของตน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๑๑

โครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
๓.๑ โครงสร้างของ กวทช.
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.)
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการ สวทช.
สำ�นักตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานกลาง
ศูนย์พันธุวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
ชีวภาพแห่งชาติ
แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

ศูนย์นาโน
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

ศูนย์บริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี

ด้านบริหารจัดการการวิจัย
ด้านการสนับสนุน ๒
ด้านการสนับสนุน ๑

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ประกอบ
ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองประธานกรรมการ และผู้
ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกไม่เกิน ๒๒ คน โดยให้แต่งตั้งจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับผู้ซึ่งมิใช่ข้าราชการจำ�นวนฝ่ายละเท่าๆกัน และให้
ผู้อำ�นวยการ สวทช. (“ผู้อำ�นวยการ”) เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ ๒ ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

๑๒ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๓.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กวทช.
กวทช. มีหน้าที่ก�ำ หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย รวมถึงการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานต่างๆ ของ สวทช. เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีอำ�นาจหน้าที่เป็นไปตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ สวทช.
(๒) กำ�หนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของ สวทช. ในการบริหาร
กองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (“กองทุน”) และพิจารณาจัดสรรทุน
สำ�หรับกิจกรรมหลักต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในการพัฒนาประเทศ
(๓) วางมาตรการ กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองทุน
เพื่อสนับสนุนการรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(๔.) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจำ�ปีของ สวทช.
(๕) จัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะทางขึน้ ใน สวทช. โดยขออนุมตั คิ ณะรัฐมนตรีในกรณี
ที่มีความจำ�เป็นต้องดำ�เนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็นกรณีพิเศษ
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ สวทช. และข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานของ สวทช. รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
(๗) กำ�หนดจำ�นวน ตำ�แหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงิน
เดือนของพนักงานและพนักงานโครงการ
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การกำ�หนดตำ�แหน่ง การ
กำ�หนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษทางวินยั การร้องทุกข์ของพนักงานและพนักงาน
โครงการ รวมทั้งการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผูอ้ �ำ นวยการ การปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำ นวย
การและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อำ�นวยการ
(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและ
พนักงานโครงการ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๑๓

๓.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กวทช. มีประสิทธิภาพ มีการพิจารณากลั่นกรอง
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญอย่างรอบคอบ รวมถึงช่วยกำ�กับดูแลและติดตามผลการดำ�เนิน
งานระบบบริหารจัดการองค์กรที่ส�ำ คัญต่างๆ เช่น ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เป็นต้น กวทช. จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
ขึ้น ๘ คณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กวทช. มอบหมายประกอบด้วย
๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๒. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
๕. คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
๖. คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
๗. คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๘. คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ตามที่ก�ำ หนดไว้ในข้อบังคับ
กวทช./คำ�สั่ง กวทช. และต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อ
กวทช. อย่างสมํ่าเสมอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
มีอ�ำ นาจหน้าที่เป็นไปตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดำ�เนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
๑. กำ�หนดแผนงานและขอบเขตการทำ�งานในการตรวจสอบและประเมินผล
การดำ�เนินงานของ สวทช. ประจำ�ปี
๒. ตรวจสอบทางด้านการเงิน การบริหารงาน และการประเมินผลการดำ�เนิน
งานของ สวทช.
๓. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อ กวทช. เป็นประจำ�ทุก ๓ เดือน
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ สวทช.

๑๔ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 มีอำ�นาจหน้าที่เป็นไปตามคำ�สั่ง กวทช. เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. ดังนี้
๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ กวทช. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
๒. กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ สวทช. ตามนโยบาย
๓. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ กวทช.
๕. ปฏิบัติงานตามที่ กวทช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีอ�ำ นาจหน้าทีเ่ ป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๔๗
ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบในระบบบัญชีของกองทุนและของ สวทช.
๒. วางหลักเกณฑ์การแสวงหารายได้ เงินอุดหนุน เงินสมทบและประโยชน์
อย่างอื่นให้แก่กองทุน
๓. กำ�หนดหลักเกณฑ์และกำ�กับดูแลการจัดหาประโยชน์จากเงินกองทุน
๔. ออกระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเงินและบัญชีของกองทุน
และของ สวทช.
๕. พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามที่ กวทช. มอบหมาย
๖. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
มีอำ�นาจหน้าที่เป็นไปตามข้อ ๗ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. พิจารณากลัน่ กรองและเสนอแนะความเห็นเกีย่ วกับการออก การปรับปรุง
แก้ไข หรือการยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การกำ�หนดจำ�นวนและ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๑๕

ตำ�แหน่ง การกำ�หนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
หรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
พนักงานและพนักงานโครงการ รวมทัง้ การสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อนื่ แก่พนักงาน
และพนักงานโครงการ ตลอดจนการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของ สวทช. ก่อนนำ�
เสนอ กวทช.
๒. กำ�หนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยทั่วไปของ สวทช. ตามที่ข้อบังคับนี้ก�ำ หนดให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
๓. กำ�กับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำ�เนินงานเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของ สวทช. ตามทีข่ อ้ บังคับนีก้ �ำ หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะ
อนุกรรมการ
๔. พิจารณาคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง การกำ�หนดตำ�แหน่งและอัตรา
เงินเดือนของพนักงานหรืออัตราค่าจ้างของพนักงานโครงการ
๕. ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ขอ้ บังคับนี้ โดยคำ�วินจิ ฉัยของ
คณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๖. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของ
สวทช. ต่อ กวทช.
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ สวทช. ตามที่ได้
รับมอบหมายจาก กวทช.
คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ (หน่วยงานเฉพาะทาง)
คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติทั้ง ๔ ศูนย์ (ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) มีอำ�นาจ
หน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยอำ�นาจหน้าที่และการดำ�เนิน
งานของหน่วยงานเฉพาะทาง สวทช. พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

๑๖ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเฉพาะทางมีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะแนว
นโยบาย และวางแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกรรมของ
หน่วยงานเฉพาะทางให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ กวทช. กำ�หนด โดย
อำ�นาจหน้าที่รวมถึง
๑. พิจารณาแผนงานสำ�หรับกิจกรรมหลักของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง โดย
เน้นการสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง
๒. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง
๓. ให้ข้อเสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาต่อ กวทช. ในการดำ�เนินงานเพื่อใช้
ประโยชน์จากความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง
๔. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานเฉพาะทาง
๕. พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นผู้อำ�นวยการหน่วยงานเฉพาะทาง
ต่อ กวทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๖. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อ กวทช.

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๑๗

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
กวทช. มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี (Good Governance)๑ เพือ่ ให้ สวทช. เป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กวทช. จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
เชือ่ มโยงกับค่านิยมหลักของ สวทช. นอกจากนีย้ งั ได้ก�ำ หนดจรรยาบรรณการดำ�เนินงาน
เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน
ให้ สวทช. ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการทำ�งาน เพือ่ สร้างความก้าวหน้าและมัน่ คงอย่าง
ยั่งยืนให้กับองค์กร นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย
๔.๑ นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กวทช. ให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มทั้ง
หน่วยงานด้านนโยบาย/จัดสรรทรัพยากร/และกำ�กับดูแล พันธมิตรและลูกค้า บุคลากร
ของ สวทช. รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความคาดหวังต่อ สวทช. ที่แตกต่างกันดังนี้
(๑) หน่วยงานด้านนโยบาย/จัดสรรทรัพยากร/และกำ�กับดูแล อาทิ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงบประมาณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี มีความคาดหวังให้ สวทช. ใช้งบประมาณอย่าง
คุม้ ค่า สามารถส่งมอบผลงานทีใ่ ช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้างอย่างรวดเร็ว มีความชัดเจน
ในการทำ�งาน ไม่ทำ�งานซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ
(๒) พันธมิตร (หน่วยงานที่ร่วมทำ�งานกับ สวทช. ในลักษณะหุ้นส่วน) และ
ลูกค้า (ผู้ที่ประสงค์จะใช้ผลงานหรือบริการของ สวทช.) มีความคาดหวังให้ สวทช. เปิด
๑

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปัจจุบัน
ได้ยกเลิกไปแล้ว) กำ�หนดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หลักคุณธรรม (Virtue) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับ
ผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency &
Effectiveness)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ�หนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ตี อ้ งเป็นไป เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำ�เป็น ประชาชนได้รับการอำ�นวย
ความสะดวก รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ

๑๘ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กว้าง รับฟังความเห็นเพือ่ รับโจทย์ทเี่ ป็นความต้องการไปช่วยดำ�เนินการ มีการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองรวดเร็ว และได้รับข้อมูล ข่าวสาร บริการ คำ�แนะนำ�ที่เป็น
ประโยชน์จาก สวทช. อย่างสมาํ่ เสมอ และสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เท็จจริงได้
(๓) บุคลากรของ สวทช. ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กร เป็นทั้งผู้ผลิตผลงาน
และผูใ้ ห้บริการแก่พนั ธมิตรและลูกค้า มีความคาดหวังต่อ สวทช. ในเรือ่ งความชัดเจนใน
บทบาทและหน้าที่ของตนต่อองค์กรและรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย โอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ สภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีม่ คี วามยืดหยุน่
โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการได้ท�ำ งานในด้านที่มีความสามารถเฉพาะ
(๔) กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไปที่ เ ป็ น ตั ว แทนจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ของสั ง คม มี
ความคาดหวังจะเห็นผลงานของ สวทช. ใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้าง เช่น เกิด
ความสะดวกในชีวิตประจำ�วัน ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำ�ให้เศรษฐกิจโดย
รวมดีขึ้น
ทั้งนี้ กวทช. มีนโยบายตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวโดยสนับสนุนให้
สวทช. สร้างผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่ส�ำ เร็จและเกิดการใช้ประโยชน์จนมองเห็น
ได้เป็นรูปธรรม ซึ่งขึ้นกับการกำ�หนดคลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทิศทาง
การวิจยั กลไกการได้รบั โจทย์ปญ
ั หาทีต่ รงตามความต้องการ การคัดเลือกและใช้เทคโนโลยี
ทีถ่ กู ต้อง ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีทมี่ อี ยูแ่ ละทีจ่ ะพัฒนาต่อไปในอนาคต รวมไปถึง
การทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรต่างๆ และกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของบุคลากรของ สวทช. กวทช. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงการบริหารและ
ดูแลบุคลากรของ สวทช.
นอกจากนี้ กวทช. ยังให้ความสำ�คัญและส่งเสริมการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมทัง้ การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส่งเสริมให้ สวทช. มุง่ มัน่
ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้างผลงาน และให้บริการที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีนโยบายคุณภาพ สวทช.
เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก.)

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๑๙

๔.๒ นโยบายการบริหารจัดการองค์กร
กวทช. มีความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการองค์กร
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
จัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างความมั่นใจในความเพียงพอ
และประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงานของ สวทช.
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
๔.๒.๑ การบริหารความเสี่ยง
กวทช. ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลทีด่ ี และเห็นว่าระบบบริหารความเสีย่ ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยลด
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานของ สวทช. จึงได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำ�กับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของ สวทช. ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข.) รวม
ทั้งจัดให้ สวทช. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
สวทช. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดการความเสีย่ งทีม่ ผี อู้ �ำ นวยการเป็นประธาน
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง จัดการให้ความเสีย่ งต่างๆ
อยู่ในวิสัย และขอบเขตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอ ประมวลวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน และจัดทำ�รายงาน
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริม สื่อสาร พัฒนาความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ
สวทช. ได้นำ� Bow Tie Diagram (แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบ
สำ�คัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง CSIRO๒ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง
องค์กร) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พิจารณาทางเลือกในการควบคุม
หรือลดความเสีย่ ง รวมถึงใช้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ สือ่ สารร่วมกับคณะ
๒

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) เป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยและ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช.
และยังเป็นองค์กรสำ�คัญที่มีส่วนร่วมในการออกแบบมาตรฐาน ISO 31000:2009

๒๐ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กรรมการจัดการความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ สวทช. ได้จัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผบู้ ริหาร และบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งได้ใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
๔.๒.๒ การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นสิง่ จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานตาม
ภารกิจของ สวทช. ให้บรรลุเป้าหมาย กวทช. จึงกำ�หนดให้ สวทช. ต้องจัดระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้ สวทช. มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี โดยให้มีการกำ�หนดนโยบาย
การวางแผน การดำ�เนินการ การควบคุม การติดตาม/ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับ
ตระหนักถึงความสำ�คัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะทำ�ให้การบริหารทรัพยากรและ
ทรัพย์สินของ สวทช. มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รายงานทางการเงินและการดำ�เนินงาน
ทีม่ ใิ ช่การเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้และสามารถนำ�ไปใช้ในการตัดสินใจได้ทนั เวลา และ
ทำ�ให้การดำ�เนินงานและการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับฯ
ที่เกี่ยวข้อง
สวทช. มีการจัดทำ�คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการ (Authorization Manual) ในระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั กิ ารอย่างชัดเจนทีค่ รอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นโยบายและแผนงบประมาณ รวมถึงการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค.) มีระบบ
การป้องกันควบคุมทรัพย์สนิ รวมทัง้ ข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
จัดให้มีระบบรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าภายนอก และข้อเสนอแนะของบุคลากรจาก
โครงการ Voice of You การจัดทำ�คูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั งิ านในระบบงานทีส่ �ำ คัญให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึงการจัดทำ�ระบบการประเมินการควบคุมภายใน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๒๑

ด้วยตนเอง (Control Self-assessment) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
การประเมินความเสีย่ ง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ สวทช. ได้น�ำ ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการ
ทำ�งานที่สำ�คัญเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การบริหาร
จัดการโครงการ การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานขายและการบริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลงานวิชาการ โดยระบบสารสนเทศดังกล่าว
มีการกำ�หนดสิทธิการเข้าใช้งานและมีกระบวนการอนุมัติ (workflow) ตามลำ�ดับชั้น
หรือตามวงเงิน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว (IT
Audit) ทั้งด้านการควบคุมระบบงาน (Application Controls) และการควบคุมทั่วไป
(IT General Controls) ตามแผนของสำ�นักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการจัดการ (ซึง่ มีผอู้ �ำ นวยการเป็นประธาน) ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และติดตามการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของระบบงานทีส่ ำ�คัญอย่างสม่�ำ เสมอทุกเดือน โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เป็ น ผู้ ส อบทานการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความมั่นใจว่า สวทช. มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล
๔.๒.๓ การตรวจสอบภายใน
กวทช. ให้ความสำ�คัญและสนับสนุนให้ สวทช. มีการดำ�เนินงานตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วย กวทช. ในการกำ�กับ
ดูแล และจัดตั้งสำ�นักตรวจสอบภายใน (ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ โดยรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน
และรายงานต่ อ ผู้ อำ � นวยการในด้ า นข้ อ เสนอแนะจากผลการตรวจสอบ และด้ า น
การบริหารหน่วยงาน) เพื่อให้เป็นกลไกการตรวจสอบที่สามารถดำ�เนินการสนับสนุน
ภารกิจของ สวทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ กวทช. และฝ่ายบริหารว่า
ระบบการควบคุมภายในที่ สวทช. กำ�หนดขึ้นมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
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ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ กวทช. ยังส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรตระหนักถึงความสำ�คัญของการตรวจสอบภายในในด้านการสร้างคุณค่าและ
ผลประโยชน์แก่องค์กร
สำ�นักตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลกิจการของ สวทช. ตาม
แผนการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม (Risk Based Audit Approach) รวมถึงจุด
ควบคุมที่สำ�คัญ (Key control point) และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายบริหาร โดย
แผนการตรวจสอบจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายในยึดถือกฎบัตรสำ�นักตรวจสอบภายในที่มี
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งสอดคล้องตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล (The International Professional Practices
Framework : IPPF) และตามแนวทางของ COSO๓
๔.๒.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ
กวทช. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ธรรมาภิ บ าลด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT
Governance) ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดีทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องมีการควบคุมการจัดการและการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยมอบให้ผู้อ�ำ นวยการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนด
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) ทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สวทช. รวมทัง้ บริหารจัดการ กำ�กับ ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท ICT และสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) ที่ออกแบบไว้ โดยมีกลไกการอนุมัติโครงการและจัดสรร
ทรัพยากร ICT อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ สวทช. ได้จดั ให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นระบบสารสนเทศของ
๓
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๒๓

สวทช. และแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้าน ICT รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้าน ICT และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance)
เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และลด
ความเสีย่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี าพร้อมกับการเปลีย่ นแปลง 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
หลั ก การทั้ ง สองถู ก เชื่ อ มโยงสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยใช้
Individual Action and Development Plan (IADP) เป็นเครื่องมือในการกำ�หนด
แผนงานรายบุคคลและระดับคุณภาพผลงานเพื่อนำ�ไปสู่การบริหารและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยการกำ�หนดแผนงานรายบุคคล (Individual Action Plan: IAP)
และการกำ�หนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อให้
บุคลากรวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองไปสูก่ ารเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความสำ�คัญกับค่านิยมหลัก ๕ ประการที่บุคลากรของ สวทช.
ต้องยึดถือและปฏิบัติ โดยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินพฤติกรรมที่สะท้อน
ค่านิยมหลักดังกล่าวของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกปี และมีนํ้าหนักความสำ�คัญร้อยละ ๓๐
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม IAP
สวทช. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรทุกระดับตลอดช่วงการทำ�งาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถตาม
ลักษณะงานที่ถือครองอยู่ รวมถึงมีศักยภาพรองรับการเติบโตในสายอาชีพในอนาคต
โดยเริ่มจากการสร้างความรู้พื้นฐาน และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรให้กับบุคลากร

๒๔ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

เริ่มงานใหม่ผ่านโครงการปฐมนิเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลผลประเมินขีดความสามารถ
(Functional competency gap) เข้ากับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และ
การกำ�หนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สวทช. เพื่อให้มี competency ที่เหมาะสม
กับตำ�แหน่งตามที่องค์กรกำ�หนด ด้วยวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับบังคับบัญชาและผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลางอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรวิจัยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การนำ�เสนอผลงาน การศึกษา
ดูงาน การปฏิบัติงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ สวทช. ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร (Employee Engagement) โดยมีการสำ�รวจข้อมูลความผูกพันของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ความสอดคล้องกันระหว่าง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�งานให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ และความพึงพอใจกับงานทีท่ า้ ท้าย
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารและดูแลบุคลากรของ สวทช. อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๔.๒.๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กวทช. กำ�หนดให้ฝา่ ยบริหารต้องกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานประจำ�ปี โดย
มีทิศทางเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ สวทช.  ทั้งนี้มี
การนำ�เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นแนวทางในการแปลงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์องคกรไปสูชุดของตัวชี้วัดผลสําเร็จ (BSC KPI) ซึ่งประกอบด้วยตัว
ชีว้ ดั ตามมุมมองทัง้ ๔ ด้าน ได้แก่ มุมมองผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มุมมองลูกค้า พันธมิตร และ
การเงิน มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองความสามารถขององค์กร  ทัง้ นี้ BSC KPI
จะเป็นตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานของผู้บริหารสูงสุดของ สวทช. ใน ๒ ระดับบนเท่านั้น
ได้แก่ ผู้อำ�นวยการ สวทช. รองผู้อำ�นวยการ สวทช. รวมถึงผู้อำ�นวยการศูนย์แห่งชาติ
ในขณะที่ระดับอื่นๆ ที่เหลือจะเป็นการกำ�หนดตัวชี้วัดโดยใช้ IADP
นอกจากนี้ กวทช. ยังกำ�หนดให้ฝา่ ยบริหารต้องรายงานผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิด
ขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้ กวทช. ทราบอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ รวมทั้ง

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๒๕

การรายงานความคืบหน้าการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ และรายงานทางการเงิน เพื่อให้
กวทช. รับทราบผลการดำ�เนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และให้ข้อคิด
เห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำ�เนินงานของ สวทช.
๔.๓ นโยบายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
กวทช. ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรของ สวทช.
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสนับสนุนให้ สวทช. นําระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน มอก. 18001 มาใช้บริหารความปลอดภัยในทุกกิจกรรมและทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง สวทช. ได้รบั
ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ว่า เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001:2554 และ BS
OHSAS 18001:2007
ในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ กวทช.
ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และให้
มีการจัดการมลพิษทั้งหมดตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริม
ให้ สวทช. วางรากฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติ (รายละเอียดของนโยบายด้าน
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมปรากฏในภาคผนวก จ.)
กวทช. ส่งเสริมให้ สวทช. นำ�ระบบการจัดการพลังงานมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน ซึง่ เป็นนโยบายของรัฐบาล นอกจากนีย้ งั ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลก
ร้อนที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สวทช. จึงประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ฉ.) เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานจัดการพลังงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ สวทช. ยังเป็นหน่วยงานที่จัดทำ�คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization) อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ มุง่ เน้นกระบวนการลด

๒๖ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

กิจกรรมปล่อยก๊าชเรือนกระจก และสร้างความตระหนักของผลกระทบทางด้านพลังงาน
ที่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้กับบุคลากรของ สวทช.
๔.๔ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
กวทช. มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
สมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำ�หนดให้ สวทช. เปิดเผย
รายงานผลการดำ�เนินงาน รายงานทางการเงิน และรายงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในรายงานประจำ�ปีของ สวทช. นอกจากนี้ สวทช. ยังกำ�หนดให้ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบทำ�หน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำ�เนินงานของ สวทช. ผ่านสื่อต่างๆ
และบนเว็บไซต์ของ สวทช. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
๔.๕ นโยบายการรักษาความลับ
สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐทีด่ �ำ เนินงานตามพันธกิจวิจยั พัฒนา ออกแบบและ
วิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำ�ลังคนและโครงสร้างพืน้ ฐาน และมีระบบบริหาร
จัดการภายในที่สนับสนุนการดำ�เนินงานทุกส่วน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้งานของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท จึงตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นใน
การดำ�เนินการอย่างเหมาะสมเกีย่ วกับข้อมูลที่ สวทช. จัดทำ�ขึน้ และ/หรือข้อมูลที่ สวทช.
ได้รับมาที่ประสงค์ให้เก็บเป็นความลับหรือมีภาระผูกพันให้เก็บเป็นความลับ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับของ
หน่วยงาน ประกอบกับข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
กำ�หนดให้พนักงานและพนักงานโครงการมีหน้าที่รักษาความลับ สวทช. จึงได้ประกาศ
นโยบายการรักษาความลับ และแนวปฏิบัติในการรักษาความลับ (รายละเอียดตามภาค
ผนวก ช. และ ซ.)
๔.๖ นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กวทช. ให้ความสำ�คัญเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดย
จะไม่ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช.

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๒๗

ใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีใ่ นการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยในจรรยาบรรณการดำ�เนินงาน
ของ สวทช. ได้ก�ำ หนดแนวทางในการหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์สว่ นตนต่อ
ผลประโยชน์ของ สวทช. เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับ และผูป้ ฏิบตั งิ านให้ สวทช. ถือปฏิบตั ิ (ดูรายละเอียดในจรรยาบรรณของกรรมการ
และอนุกรรมการ ข้อ ๕.๑ (๒) และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน
และพนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕ )
๔.๗ นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กวทช. ให้การสนับสนุนเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อม
ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่ยอมรับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช. ไม่กระทำ�หรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบไม่วา่ กรณีใดๆ โดย สวทช. ได้ประกาศค่านิยมหลัก เรือ่ งความมีจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริต (Accountability & Integrity) เป็นแนวทาง
ให้บุคลากรของ สวทช. ต้องยึดถือและปฏิบัติ

๒๘ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

จรรยาบรรณการดำ�เนินงานของ สวทช.
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กวทช. ได้ กำ � หนดให้ มี
จรรยาบรรณการดำ�เนินงานของ สวทช. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ
สำ�หรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช.
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้การดำ�เนินงานมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะก่อ
ให้เกิดความยั่งยืนแก่ 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
รวมทั้งการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(๒) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สวทช. เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ โดยรวมถึง
• ไม่นำ�ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
• ไม่ใช้ความลับของ สวทช. ในทางทีผ่ ดิ และไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ของ สวทช.  แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ที่ สวทช. ไปแล้ว
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ
• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่กำ�ลังพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
• ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียจากการทำ�สัญญาของ สวทช.
• ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ
สวทช. เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๒๙

(๓) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ และพร้อมทีจ่ ะแสดงความเห็นของตน
อย่างอิสระ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ สวทช. ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ�ำ เป็น
(๔) ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยการตัดสินใจใดๆ
ของกรรมการ/อนุกรรมการได้ท�ำ โดยสมเหตุสมผล และมีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือและเพียงพอ
๕.๒ จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริหารของ สวทช. เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายให้ทำ�
หน้าที่บริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช. จึงควรต้องถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้บริหารดังนี้
(๑) บริหารงานตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน การรายงานผลการดำ�เนินงาน และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(๒) เป็นผูน้ �ำ และเป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามค่านิยมหลักของ สวทช. รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้พนักงาน และพนักงานโครงการยึดมั่นในค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณที่ สวทช. ใช้
ในการดำ�เนินงาน รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
(๓) สร้างเสริมความมัน่ ใจในการทำ�งานให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในด้านผลตอบแทนที่
เป็นธรรม การแต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษทีเ่ ป็นธรรมโดยคำ�นึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒภิ าวะ ตลอดจนความเหมาะสมทีเ่ กีย่ วข้องของพนักงาน
และพนักงานโครงการ ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ให้มคี วามปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและพนักงานโครงการ
(๔) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม
ทัง้ ไม่ด�ำ เนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
(๕) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง กล้าเปลีย่ นแปลงและกล้า
ตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ขององค์กร ส่วนรวม และประเทศชาติ
(๖) ยึดถือประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการของ สวทช.
เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงาน

๓๐ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๕.๓ จรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ๔
สวทช. ได้ก�ำ หนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำ�หรับพนักงานและพนักงานโครงการ
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติตน
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ (ดูรายละเอียดในระเบียบ สวทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและ
พนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาคผนวก ฌ.)
สำ�หรับบุคลากรวิจยั ของ สวทช. (นักวิจยั รวมถึงผูช้ ว่ ยวิจยั ) ต้องยึดถือจรรยาบรรณ
นักวิจัยที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รายละเอียดปรากฏในภาค
ผนวก ญ.) เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
หลักวิชาการที่เหมาะสม นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
พนักงานและพนักงานโครงการ
๕.๔ จรรยาบรรณของที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช.
ที่ปรึกษาที่ว่าจ้างโดยข้อกำ�หนดของงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้ สวทช. (ได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งานชุดต่างๆ
ที่ผู้อำ�นวยการ สวทช. หรือผู้อำ�นวยการศูนย์แห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง รวมถึงบุคลากรวิจัย
ที่มิใช่พนักงาน (Non Co-researcher: NCR) ตามที่ระบุในระเบียบ สวทช. ว่าด้วยเงิน
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานชาวต่างประเทศและชาวไทย) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ สวทช. และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเต็มความสามารถ
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

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๓๑

๕.๕ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สวทช. มีการดำ�เนินการวิจัยและพัฒนา และทำ�งานร่วมกับสถาบันการศึกษา
หน่วยงานวิจัยอื่นๆ และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการวิจัยดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์๕ ที่มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สวทช.
จึงได้กำ�หนดแนวนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังนี้
(๑) สวทช. ต้องดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ดำ�เนินการโดยนักวิจัย
ของ สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. รวมทั้ง
โครงการวิจัยใดๆ ที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ซึ่งดำ�เนินการอยู่ภายใน สวทช. พร้อมทั้งจัด
ให้มีแนวปฏิบัติและคู่มือสำ�หรับนักวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึง
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อบุคลากร
ของ สวทช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๒) โครงการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ทดี่ ำ�เนินการโดยนักวิจยั ของ
สวทช. และนักวิจยั ภายนอกทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. รวมทัง้ โครงการ
วิจัยใดๆ ในมนุษย์ซึ่งดำ�เนินการอยู่ภายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ สวทช. จะต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของ สวทช. ทัง้ นีห้ ากโครงการวิจยั ในมนุษย์นนั้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยั
ในมนุษย์จากสถาบันอืน่ แล้ว ก็ไม่ตอ้ งนำ�เข้ามารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ สวทช. อีก
(๓) โครงการวิ จัย และพั ฒ นาที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ต้อ งไม่ ขัด ต่ อ กฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ อีกทัง้ ต้องแสดงถึงความเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ ตลอดจนคุม้ ครอง
ความปลอดภัยและสุขภาวะของอาสาสมัครวิจยั อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจยั
(ประกาศ สวทช. เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรากฏตามภาค
ผนวก ฎ.)
๕

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

๓๒ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๕.๖ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์๖ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์   สวทช. จึงได้กำ�หนด
แนวนโยบายจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคุ้มครองชีวิตและ
สวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการวิจัย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังนี้
(๑) สวทช. ต้องดูแลเรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ในการดำ�เนินงานวิจยั ของหน่วยงานและในงานวิจยั ของภาคธุรกิจในพืน้ ทีด่ แู ลรับผิดชอบ
ของ สวทช. โดยจัดให้มีแนวปฏิบัติและคู่มือสำ�หรับนักวิจัยทางด้านจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อบุคลากรของ สวทช. และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(๒) โครงการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ทีด่ �ำ เนินการโดยนักวิจยั ของ สวทช. และนักวิจยั ภายนอกทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก สวทช. รวมทั้งโครงการวิจัยใดๆ ที่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดำ�เนินการอยู่ภายในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ สวทช. จะต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ สวทช.
(๓) โครงการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
อีกทั้งต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการดำ�เนินการวิจัย
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล
๖

การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การทดลอง การดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนนิง่ และการทำ�เซลล์ตน้ กำ�เนิด ทีม่ กี ารดำ�เนินการต่อสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ก็คอื สิง่ มี
ชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ สามารถสืบที่มาของ สายพันธุ์ได้ ซึ่งครอบคลุมถึงตัวอ่อน
ของสิง่ มีชวี ติ นัน้ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากไข่ได้รบั การผสมกับเชือ้ อสุจิ จนผ่านระยะเวลาทีม่ กี ารเจริญเติบโตจนถึงครึง่ หนึง่
ของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์  หรือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์
ทีส่ ามารถพัฒนาเพิม่ จำ�นวนขึน้ เป็นตัวอ่อน หรือเป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
รหัสพันธุกรรมไปจากเดิม หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวด

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๓๓

การดำ�เนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
กวทช. มีเจตนารมณ์ในการดำ�เนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความเชือ่ มัน่
ว่า การบริหารกิจการโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะทำ�ให้ สวทช. สามารถ
ดำ�เนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร กวทช. จึงมุ่งหวังให้
กรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารของ สวทช. ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการดำ�เนินงานที่กำ�หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่
จะดำ�เนินการให้บุคลากรภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ ทำ�ความเข้าใจ และ
นำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างจริงจัง ตลอดจนปลูกฝังให้บคุ ลากรของ สวทช. ทุกคน
มีความตระหนักและจิตสำ�นึกในจรรยาบรรณการดำ�เนินงานและค่านิยมหลักของ สวทช.

๓๔ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

ภาคผนวก
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

๓๕
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๓๖ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช.

