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“การทำความดีนั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จำเปนตองทำ
เพื่อใหผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผขยายกวางออกไป
เปนประโยชนเปนความเจริญมั่นคงที่แทแกตน แกสวนรวม
ตลอดถึงชาติบานเมืองพรอมทุกสวน
ขาราชการทุกคนจึงตองตั้งใจใหหนักแนนเที่ยงตรง
ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ดวยความอุตสาหะเสียสละ
โดยไมหวั่นไหวยอทอตออุปสรรคปญหา
หรือความลำบากเหนื่อยยาก”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงาน
และพนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมี
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ โดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุงประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติในฐานะหนวยงานในกำกับของรัฐ จึงได
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ เปนประมวลจริยธรรมใชบงั คับกับ
พนักงานและพนักงานโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรัองคกรและ
ผูป ฏิบตั งิ านทุกคน และเปนแนวทางปฏิบตั คิ วบคูก นั ไปกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและวิธีปฏิบัติอื่นๆ อยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไป

หมวด

๑

บททั่วไป

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาระเบียบ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ในสวนทีก่ ำหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
“ผูอ ำนวยการ” หมายถึง ผูอ ำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
“บุคลากรของสำนักงาน” หมายถึง พนักงานและพนักงานโครงการ
ของสำนักงาน
“พนักงาน” หมายถึง บุคคลที่สำนักงานบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานของสำนักงาน
“พนักงานโครงการ” หมายถึง ลูกจางตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีส่ ำนักงานบรรจุและแตงตัง้ เปนพนักงาน
โครงการของสำนักงาน ใหปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวหรือปฏิบัติงานที่มีกำหนด
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน

“ประโยชนอื่นใด” หมายถึง สิ่งที่มีมูลคา ไดแกการลดราคา การ
รับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งประกอบดวย
(๑) คานิยมหลักของสำนักงาน
(๒) จริยธรรมของสำนักงาน
(๓) กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมของสำนักงาน
(๔) ขั้นตอนการลงโทษ
“ความขัดแยงทางผลประโยชน” หรือ “ความขัดแยงระหวาง
ประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม” หมายถึง สถานการณหรือการกระทำ
ทีบ่ คุ ลากรของสำนักงานผูป ฏิบตั หิ นาทีห่ รือมีตำแหนงหนาที่ ปฏิบตั หิ นาทีห่ รือ
ละเวนการปฏิบตั หิ นาที่ อันกอใหเกิดประโยชนตอ ตนเองหรือพวกพองและสงผล
กระทบหรือเกิดความเสียหายตอประโยชนของสำนักงานหรือสวนรวม
“ทรัพยสินของสำนักงาน” หมายถึง ทรัพยสินทุกประเภทที่เปน
กรรมสิทธิ์ของสำนักงาน ทั้งทรัพยสินที่มีตัวตน เชน ครุภัณฑ เครื่องมือและ
อุปกรณวิทยาศาสตร เครื่องใชสำนักงาน เปนตน และทรัพยสินที่ไมมีตัวตน เชน
ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลขององคกร ฐานขอมูลของลูกคา ขอมูลของบุคลากร
ของสำนักงาน เปนตน
“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง ผูบ พุ การี ผูส บื สันดาน พีน่ อ งรวม
บิดามารดา หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูส มรส ผูบ พุ การี
หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม
ระเบียบสำนักงาน

หมวด

๓
จริยธรรมของสำนักงาน

๒

หมวด

คานิยมหลักของสำนักงาน
ขอ ๕ บุคลากรของสำนักงานตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในคานิยมหลัก
ขององคกร ๕ ประการ ดังนี้
(๑) Nation First หมายถึง การมุงเนนดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวม สังคม และประเทศชาติเปนหลัก มีจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเสียสละและคิดถึงทิศทางของสวนรวม
(๒) S&T Excellence หมายถึง ตองยึดมั่นในการสรางความ
เปนเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝรู ริเริ่ม และสรางสรรค
(๓) Teamwork หมายถึง มุง เนนการทำงานเปนทีมทีพ่ รอมชวย
เหลือกันดวยความเขาใจหวงใยซึง่ กันและกัน มีการสือ่ สาร ๒ ทาง เปดใจรับฟงและ
กลาวิพากษเชิงสรางสรรค เพื่อรวมมือรวมใจสูเปาหมายเดียวกัน
(๔) Deliverability หมายถึง ความมุงมั่นที่จะสงมอบงานที่มี
คุณภาพ ตรงตามคำมัน่ สัญญา เพือ่ ความพึงพอใจของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก
(๕) Accountability and Integrity หมายถึง ความมีจริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม โปรงใส มีวินัยตอกฎระเบียบ กติกาและกลายืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกตอง รักษาความลับและผลประโยชนของสำนักงาน มีความเชื่อมั่น
ในสิ่งที่ถูกตอง และประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมและคุณธรรมแหงวิชาชีพ
ของตน
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สวนที่ ๑
จริยธรรมตอประชาคม สังคมและสิ่งแวดลอม
ขอ ๖ บุคลากรของสำนักงานตองมุงมั่นที่จะสงมอบงานและบริการที่มี
คุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอ ๗ บุคลากรของสำนักงานตองตั้งใจอยางแนวแนและสม่ำเสมอในการ
คิด พูด กระทำ บนพืน้ ฐานของประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ มากกวา
ประโยชนเฉพาะกลุม รวมถึงการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ ๘ บุคลากรของสำนักงานมีเสรีภาพในการดำเนินชีวติ สวนตัวและการ
ลงทุน แตควรหลีกเลี่ยงกิจการใดๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอความเปนกลางและการ
ตัดสินใจในการทำงาน หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หากมี
ขอสงสัยใหรายงานแกผูบังคับบัญชา
ขอ ๙ บุคลากรของสำนักงานพึงละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชน
อืน่ ใดซึง่ มีมลู คาเกินปกติวสิ ยั (เกินกวา ๓,๐๐๐ บาท) จากบุคคลหรือหนวยงาน
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานของสำนักงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ หากไดรับไวแลว
และทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามสมควรแกกรณี
ขอ ๑๐ บุคลากรของสำนักงานพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคาโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมประชาคม
และสังคม

สวนที่ ๒
จริยธรรมตอหนวยงาน
ขอ ๑๑ บุคลากรของสำนักงานพึงปฏิบัติหนาที่เต็มกำลังความสามารถ
ดวยความขยันหมัน่ เพียร เสียสละ คิดถึงทิศทางของสวนรวม ไมยดึ มัน่ ในอัตตา
ของตน หรือของหนวยงานของตน มากกวาของสวนรวมและสำนักงาน พึงประพฤติ
ตนเปนผูมีวินัย เคารพกติกา ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประเพณีอันดีงามของ
สำนักงาน และกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง กลาตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลของ
การตัดสินใจของตน
ขอ ๑๒ บุคลากรของสำนักงานพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสนิ ของสำนักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา ในกิจการของสำนักงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของสำนักงานและประเทศชาติเปนหลัก ดวยความระมัดระวัง มิกอให
เกิดความเสียหาย หรือใชเพื่อประโยชนสวนตน
ขอ ๑๓ บุคลากรของสำนักงานพึงใชเวลาและอุทิศตนในการทำงานของ
สำนักงานอยางเต็มเวลา ในกรณีที่มีความจำเปนตองทำงานอื่นนอกเหนือจากที่
อยูใ นหนาที่ จะตองไมเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และตองไมกระทบกับเวลา
หรือผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในฐานะที่เปนบุคลากรของสำนักงาน
ขอ ๑๔ บุคลากรของสำนักงานอาจไดรับผลประโยชนจากการดำเนินการ
อืน่ นอกเหนือจากงานของสำนักงาน เชน เงินปนผลจากธุรกิจ เบีย้ ประชุม เปนตน
บุคลากรของสำนักงานที่สำนักงานมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน สามารถรับ
ผลประโยชนอน่ื ได เชน เบีย้ ประชุมกรรมการหรือโบนัสกรรมการ แตหากเปนการ
ไดรับหุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือสิทธิการซื้อหุน (Stock Option)
บุคลากรของสำนักงานตองโอนผลประโยชนดังกลาวใหกับสำนักงาน
ขอ ๑๕ บุคลากรของสำนักงานตองหลีกเลีย่ งความขัดแยงทางผลประโยชน
และพึงตระหนักวาผลประโยชนดงั กลาวตองมิไดเกิดจากการละเวนการกระทำทีค่ วรจะ
ปฏิบตั ติ ามหนาทีค่ วามรับผิดชอบบุคลากรของสำนักงานพึงระลึกเสมอวาตนเปน
บุคลากรของสำนักงานทั้งในและนอกเวลาทำงาน จึงควรสะทอนคานิยมของ
สำนักงาน ในการแสดงออกทัง้ กายและวาจา เพือ่ สะทอนภาพลักษณทด่ี ขี ององคกร

การดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตามความใน
วรรคหนึ่ง เชน
(๑) ใชทรัพยสนิ ของสำนักงานหรือเบียดบังทรัพยสนิ ของสำนักงาน
เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ใชเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานไปทำงานหรือประกอบ
ธุรกิจอื่น
(๓) ทำงานสองแหงหรือมากกวาสองแหงขึ้นไป ในลักษณะที่เปน
การขัดตอวัตถุประสงคและ/หรือผลประโยชนของสำนักงาน
(๔) มีตำแหนงงานประจำและ/หรือรับเงินเดือนจากทีอ่ น่ื นอกเหนือ
จากการปฏิบัติงานของสำนักงาน ในลักษณะที่เปนการขัดตอวัตถุประสงคและ/
หรือผลประโยชนของสำนักงาน
(๕) ทำงานเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดำรงตำแหนงอื่น
ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัทโดยไมไดรับความเห็นชอบ
เปนหนังสือจากสำนักงาน หรือไมใชกรณีทส่ี ำนักงานสงไปปฏิบตั งิ านตามขอบังคับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการบริหารงานบุคคล
(๖) เปนคูส ญ
ั ญาในสัญญาทีส่ ำนักงานดำเนินการกับบุคคลภายนอก
(๗) การใหขอมูลขาวสารอันเปนการเอื้อประโยชนตอบุคคลใน
ครอบครัวทีเ่ ปนผูด ำรงตำแหนง กรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ ผูบ ริหาร หรือผูถ อื หุน
สำคัญในกิจการทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญากับสำนักงาน หรือในกิจการทีใ่ ชทรัพยสนิ ของสำนักงาน
ในการหาผลประโยชนเพื่อสรางรายไดแกกิจการดังกลาว
(๘) ใชตำแหนงหนาทีเ่ พือ่ เอือ้ ใหตนเองหรือผูอ น่ื ไดรบั ผลประโยชน

สวนที่ ๓
จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

สวนที่ ๔
จริยธรรมตอตนเอง

ขอ ๑๖ บุคลากรของสำนักงานพึงใหความรวมมือและชวยเหลือในงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงและงานของสวนรวม ทั้งในการใหความคิดเห็นและการ
แกปญ
 หารวมกัน รวมทัง้ การเสนอแนะในสิง่ ทีเ่ ห็นวาจะมีประโยชนตอ การพัฒนา
ขอ ๑๗ บุคลากรของสำนักงานซึง่ เปนผูบ งั คับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผใู ต
บังคับบัญชาทัง้ ในดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ดูแลการปฏิบตั งิ านและ
การประเมินผลงานดวยความเปนธรรม ปราศจากอคติ
ขอ ๑๘ บุคลากรของสำนักงานพึงเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ น่ื
ยอมรับในขอตกลง ยึดมั่นกติกา และกลาพิพากษเชิงสรางสรรคดวยความเคารพ
ซึง่ กันและกัน และสามารถสือ่ สารโดยอิสระถึงกันไดโดย ไมจำกัดตำแหนงหรือหนาที่
ขอ ๑๙ บุคลากรของสำนักงานพึงปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ำใจ และชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
ความสามัคคีเพือ่ ประโยชนของสวนรวม และพึงละเวนจากการนำหรืออางผลงาน
ของผูอื่นมาเปนของตน

ขอ ๒๐ บุคลากรของสำนักงานพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตน
ใหเหมาะสมกับการเปนเจาหนาที่องคกรของรัฐ
ขอ ๒๑ บุคลากรของสำนักงานพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และไมแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี ชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว
ทั้งที่กำหนดเปนการทั่วไป และที่สำนักงานกำหนดในปจจุบันและในอนาคต
ใหพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย เชน จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ
วิชาชีพผูตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนตน
ขอ ๒๒ บุคลากรของสำนักงานพึงมีทัศนคติที่ดีและยึดมั่นคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการทำงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๔
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมของสำนักงาน
หมวด

ขอ ๒๓ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่รับผิดชอบกำกับดูแลให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๒๔ กรณีทม่ี กี ารรองเรียนหรือปรากฎวามีบคุ ลากรของสำนักงานปฏิบตั ิ
ฝาฝนประมวลจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหผูอำนวยการเปนผูมีอำนาจพิจารณา
สั่งการใหดำเนินการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๕ กระบวนการสอบสวนทางจริยธรรมตามระเบียบนี้ ใหนำหลักเกณฑ
และวิธกี ารดำเนินการทางวินยั ของสำนักงานมาปรับใชโดยอนุโลมตามควรแกกรณี
เทาที่ไมขัดตอสภาพการณและเจตนารมณของการดำเนินการทางจริยธรรม
ขอ ๒๖ การดำเนินการในกรณีทม่ี กี ารฝาฝนจริยธรรมตามความในระเบียบนี้
ใหวินิจฉัยตามลักษณะการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรม
หรือความสำคัญผิด มูลเหตุจงู ใจ ความสำคัญและระดับตำแหนงหนาทีข่ องผูฝ า ฝน
อายุ ประวัตแิ ละความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝน หรือเหตุอื่นอันควรที่จะนำมาประกอบการพิจารณา โดยการให
ความรวมมือในการสอบขอเท็จจริงหรือสอบสวนวินัยอาจนำมาพิจารณาเปนเหตุ
บรรเทาหรือลดหยอนโทษได
ขอ ๒๗ การดำเนินการในกรณีทม่ี กี ารฝาฝนจริยธรรมตามความในระเบียบนี้
ตองใหโอกาสผูฝ า ฝนได ชีแ้ จงหรือเสนอพยานหลักฐานเพือ่ แกขอ กลาวหาทีม่ ตี อ ตน

....
....

๕
ขั้นตอนการลงโทษ
หมวด

ขอ ๒๘ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมิใชเปน
ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมี
การแกไข หรือดำเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณา
การแตงตัง้ การเขาสูต ำแหนง การพนจากตำแหนง การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนหรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการ
พัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ในกรณีที่มีขอสงสัยวาการกระทำที่ตนเองจะดำเนินการอาจกอ
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ใหพนักงานหรือพนักงานโครงการรายงาน
ผูบังคับบัญชาเพื่อทราบและดำเนินการแกไขใหถูกตองโดยเร็วที่สุด
ขอ ๓๐ ใหผูอำนวยการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีทม่ี ปี ญ
 หาเกิดขึน้ จากการปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ ใหผอู ำนวยการ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของผูอำนวยการใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

