
 คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการตามข้อบังคับของ สสวท. 

 

อ านาจหน้าที่ : 

มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

(1) ออกระเบียบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน 

(2) รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอ่ืน ๆ เพื่อ

ประโยชน์ในการแต่งตั้ง และก าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 

(3) ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้ข้อบังคับนี้ 

(4) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

(5) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ 

(6) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระบบการบริหารงาน

บุคคล 

(7) แต่งตั้งคณะท างาน ท าการใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ 

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

 

 

อ านาจหน้าที่ : อ านาจหน้าที่ตามความในหมวด 10 การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ข้อ 53 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

(1)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออก  ตัดเงินเดือน  งดบ าเหน็จความชอบ  ภาคทัณฑ์ 

(2) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

(3) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

(4) มีอ านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 



 

 

อ านาจหน้าที่ : อ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า

ด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบการด าเนินงานและการบริหารงานทั้งปวงของ สสวท. โดยด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

(2) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ สสวท. เพ่ือปรับปรุงการ

บริหารงานของ สสวท. 

(3) พิจารณาให้ความคิดเห็นแผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายใน 

(4) มีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตาม

ความจ าเป็น 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  

 

  

อ านาจหน้าที่ : อ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า

ด้วยกองทุนเพ่ือนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. 2562  ดังนี้  

(1) ก าหนดนโยบาย  ทิศทางการด าเนินงาน  แผนงาน  และหลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งการด าเนินการใด ๆ  ของเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของกองทุน 

รวมทั้งการหารายได้เพ่ิมเติมแก่กองทุน 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน  เงื่อนไข  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การบริหารกองทุน  โดยออกเป็นระเบียบด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(4) ควบคุมดูแลติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน รวมทั้งรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการทุกสิ้นปีงบประมาณ 

(5) ออกระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่ง  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

(6) แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

 

 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. 
 



 คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ สสวท. 

 

 

อ านาจหน้าที่ :   

          1.  ก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ สสวท. 

2.  ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ 

     เทคโนโลย ี

3.  ก าหนดกลยุทธ์และผลักดันการด าเนินงานของ สสวท. ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

4.  พิจารณากลั่นกรองนโยบาย  แผนและงบประมาณ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการตามนโยบายและการ 

    จัดสรรงบประมาณ 

5.  เสนอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

    และเทคโนโลยี 

6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

 

 

อ านาจหน้าที่ :   

1. พิจารณา  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของผู้อ านวยการ สสวท. 

2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สสวท. และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

สสวท. 

3. มีอ านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

อ านาจหน้าที่ :   

1. ศึกษาวิเคราะห์การใช้พื้นที่ของ สสวท. 

2. ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารของ สสวท. 

3. เสนอแนวคิดและลักษณะรูปแบบอาคารของ สสวท. 

4. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางส าหรับการพัฒนาอาคารและสถานที่ของ สสวท. ในอนาคต 

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

6. แต่งตั้งคณะท างานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ สสวท. 

คณะอนุกรรมการอาคารและการใช้ประโยชน์พื้นที่ 



 

อ านาจหน้าที่ :   

1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ซึ่งอยู่ในอ านาจ 

หน้าที่ของคณะกรรมการ สสวท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สสวท. เกี่ยวกับการให้มีการแก้ไข   

การปรับปรุง หรือการยกเลิกกฎหมาย  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. 

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

4. แต่งตั้งคณะท างานที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

 

 อัตราค่าเบี้ยประชุม 

ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ย

ประชุม พ.ศ. 2562  ข้อ 6.2  และมติคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 543/8/2563 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 และ

ครั้งที่ 538/10/2549  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2549  ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้  

 -  ประธานอนุกรรมการ    9,375  บาท 

 -  กรรมการ                  7,500  บาท  

 -  ประธานคณะกรรมการ  9,375  บาท 

 -  กรรมการ   7,500  บาท 

 

****************** 

 

 

      

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท. 


