คําสั่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ 49 /2565
เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่และมอบอํานาจใหพนักงานปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 และขอ 11 ของขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วาดวยการคัดเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการ อํานาจหนาที่ การบริหารงาน อัตราเงินเดือนและ
สิทธิประโยชน พ.ศ. 2544 และเพื่อใหการบริหารงานของ สสวท.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคําสั่ง
สถาบัน สง เสริม การสอนวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที ่ 19/2565 ลงวัน ที ่ 24 กุม ภาพัน ธ 2565
เรื่อ ง กําหนดอํานาจหนาที่และมอบอํานาจใหพนักงานปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ โดยกํา หนดอํานาจหนาที่
และมอบอํานาจใหพนักงานปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ ดังตอไปนี้
ก. การกําหนดอํานาจหนาที่
1. นางสาววนิดา ธนประโยชน ศักดิ์ รักษาการผูชวยผูอํานวยการ ใหปฏิ บัติ งานและรับผิ ดชอบแทน
ผูอํานวยการ ดังนี้
1.1 รับผิดชอบงานฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
1.2 รับผิดชอบหรือกํากับดูแลโครงการที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
2. นายสกรณ ชุ ณ หะโสภณ รั ก ษาการผู ช ว ยผู อํ า นวยการ และรั กษาการผู อํ านวยการสํ านั ก
ใหปฏิบัติงานและรับผิดชอบแทนผูอํานวยการ ดังนี้
2.1 รั บ ผิ ด ชอบงานสํ า นั กบริห ารและพั ฒ นาองคก ร ยกเวน ฝ ายบริการและบริห ารทรัพ ย สิ น
และสวนอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
2.2 รับผิดชอบหรือกํากับดูแลโครงการที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาวกุศลิน มุสิกุล รักษาการผูชวยผูอํานวยการ และรักษาการผูอํานวยการสํานัก ใหปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบแทนผูอํานวยการ ดังนี้
3.1 รับผิดชอบงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู สํานักบริหารโครงการ
พิเศษและกิจการนานาชาติ ยกเวนฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม และฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู
3.2 รับ ผิ ดชอบการวางแผนงานและประสานการดําเนิน งานสถาบัน พัฒ นาหลักสูตรและการ
เรียนรู เพื่อรองรับการดําเนินงานตามรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ…
3.3 รับผิดชอบหรือกํากับดูแลโครงการที่ไดรับมอบหมาย
3.4 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
4. นายชัยวุฒ…ิ

-24. นายชั ย วุ ฒิ เลิ ศ วนสิ ริ ว รรณ รัก ษาการผู ช ว ยผู อํ านวยการ และรั กษาการผู อํ านวยการสํ านั ก
ใหปฏิบัติงานและรับผิดชอบแทนผูอํานวยการ ดังนี้
4.1 รับผิดชอบงานสํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการและบริหารทรัพยสิน
และสวนอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
4.2 รับผิดชอบหรือกํากับดูแลโครงการที่ไดรับมอบหมาย
4.3 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
5. นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์ รักษาการผูชวยผู อํานวยการ และรักษาการผูอํานวยการสํานั ก
ใหปฏิบัติงานและรับผิดชอบแทนผูอํานวยการ ดังนี้
5.1 รับผิดชอบงานสํานักพัฒ นาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ
5.2 รับผิดชอบหรือกํากับดูแลโครงการที่ไดรับมอบหมาย
5.3 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
6. นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ รักษาการผูอํานวยการสํานัก ใหปฏิบัติงานและรับผิดชอบแทน
ผูอํานวยการ ดังนี้
6.1 รับผิดชอบงานสํานักวิชาวิทยาศาสตร
6.2 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
7. นายศรเทพ วรรณรั ต น รั ก ษาการผู อํ า นวยการสํ า นั ก ให ป ฏิ บั ติ ง านและรั บ ผิ ด ชอบแทน
ผูอํานวยการ ดังนี้
7.1 รับผิดชอบงานสํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
7.2 รับผิดชอบการวางแผนงานและประสานการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ สสวท.
7.3 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
8. นางนันทวัน สมสุข รักษาการผูอํานวยการสํานัก ใหปฏิบัติงานและรับผิดชอบแทนผูอํานวยการ
ดังนี้
8.1 รับผิดชอบงานสํานักวิชาการวัดและประเมินผล
8.2 งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับฝายบริหารเครือขายและพัฒ นาครู ฝายตรวจสอบภายใน และฝายกฎหมาย ใหรายงานการ
ปฏิบัติงานตรงตอผูอํานวยการ
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ข. การมอบอํานาจหนาที่
1. อนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจางพัสดุ การยืมเงินทดรองและเบิกจายเงินในโครงการ ประชุม
ปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ การฝกอบรม การจัดกิจกรรมที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติงานและดําเนินการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของจนแลวเสร็จ ของสํานักหรือหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบตามการกําหนดอํานาจหนาที่ในขอ ก
2. อํานาจหนาที่ตามขอ 1 ใหผูชวยผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานัก อนุมัติในวงเงิน ไมเกิน
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
3. ใหผูชวยผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานัก มีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานที่อยูในการบังคับบัญชา ในกรณีตอไปนี้
3.1 การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ
3.2 การเดินทางของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให สสวท.
4. ใหผูชวยผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานัก มีอํานาจลงนามหนังสือแทนผูอํานวยการใน
หนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบได ดังนี้
4.1 การติดตอภายนอก ยกเวนหนังสือถึงคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ผูบริหารระดับปลัดกระทรวงขึ้นไป รัฐมนตรี
4.2 การติ ด ต อ ภายใน ยกเว น การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเพิ่ ม อั ต รากํ าลั ง
การแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง การลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการให
พนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง
ใหยกเลิกคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งฉบับนี้ และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2565 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายพรชัย อินทรฉาย)
รักษาการผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

