
 
 

ประกาศสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง การปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. 

 
  

ตามท่ี สสวท. อยูระหวางการดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานใหมทดแทนอาคารสํานักงานเดิม 

ซ่ึงใชเวลาในการกอสรางประมาณ ๔ ป โดย สสวท. ไดดําเนินการเชาสํานักงานชั่วคราว ณ อาคารสิริภิญโญ  

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนั้น เพ่ือใหการเขาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. อาคารสิริภิญโญ 

เปนไปดวยความเรียบรอย คํานึงถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรจากการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อติดตอรายแรงอ่ืน ๆ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับ ขอ ๕ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิกประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เรื่อง มาตรการรองรับการกลับเขาปฏิบัติงานของ สสวท. ตามปกติ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๖๕ และออกประกาศดังนี้  

๑. สสวท. เปดทําการ ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. อาคารสิริภิญโญ ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ เปนตนไป ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันทําการ และปดทําการในวันหยุดประจํา

สัปดาหและวันหยุดตามประเพณี 

๒. ใหบุคลากร สสวท. เขามาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. อยางนอยสัปดาหละ ๑ 

วัน โดยท่ียังสามารถปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) ได และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในระบบขอปฏิบัติงานท่ีบานและสํานักงานชั่วคราว (IPST WFH)  

ท้ังนี้  ใหผู อํานวยการสาขา/ฝาย หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ 

แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในกํากับ ซ่ึงการปฏิบัติงานดังกลาวตองไมกระทบกับภารกิจและการใหบริการ 

แกประชาชน คํานึงถึงประโยชนของ สสวท. และความปลอดภัยของบุคลากรเปนสําคัญ 

๓. การจัดทําแผนปฏิบัติงานใหจัดทําแผนปฏิบัติงานเปนรายสัปดาห และขออนุมัติตอ

ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอนุมัติลวงหนา  

๔. ผู ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานท่ีบาน ตองบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบไมใหเกิด 

ภาระงานเพ่ิมข้ึนแกเพ่ือนรวมงานท่ีมาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. และตองสามารถ

ติดตอสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ไดเสมือนปฏิบัติงานท่ีสํานักงานชัว่คราวของ สสวท. 

๕. ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูบังคับบัญชาสามารถสั่งใหบุคลากร สสวท. ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน

ท่ีบาน เขามาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดได 

 
/๖. การลงเวลา... 
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๖. การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สสวท. ในทุกกรณี ใหลงเวลาผานระบบลงเวลาพนักงาน 

(IPST Mobile Time Attendance) ท้ังนี้ สามารถเหลื่อมเวลาการเขาปฏิบัติงานไดตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง 

๐๙.๓๐ น. โดยตองปฏิบัติงานใหครบ ๘ ชั่วโมงตอวันทําการ รวมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ๑ ชั่วโมง 

๗. การประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอ่ืนใด ใหดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

เปนหลัก ท้ังนี้หากมีความจําเปนตองมีการจัดแบบพบหนา ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย 

เปนสําคัญ  

๘. สสวท. ยังคงมาตรการในการเวนระยะหาง และการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

๙. บุคลากร สสวท. และบุคคลภายนอก ท่ีเขามาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. 

ตองปฏิบัติตามมาตราการการเขาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท.  

๑๐. ใหผูอํานวยการพิจารณาการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศของบุคลากร สสวท. 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เปนตนไป  

 

         ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 

            (รองศาสตราจารยธีระเดช เจียรสุขสกุล) 

        ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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มาตรการการเขาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานช่ัวคราวของ สสวท. 

ดวย สสวท. เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร  

จึงไดวางมาตรการและแนวปฏิบัติเพ่ือรองรับการเขาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานชั่วคราวของ สสวท. และ 

การจัดกิจกรรม ใหปลอดภัย คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร สสวท. เปนสําคัญ  

๑. มาตรการดานบุคลากรปลอดภัย  

บุคลากร สสวท. และบุคคลภายนอก ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีสํานักงานชั่วคราวของ สสวท.  

ตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อแบบ

ครอบจักรวาล (Universal Prevention)  

๒. มาตรการดานส่ิงแวดลอมปลอดภัย  

- หม่ันทําความสะอาดพ้ืนท่ี พ้ืนผิว และอุปกรณท่ีมีการใชหรือสัมผัส  

- จัดใหมีเจลแอลกอฮอล ณ บริเวณทางเขาออกพ้ืนท่ีสํานักงานชั่วคราว หนาลิฟท หนาหองน้ํา 

สําหรับบุคลากร สสวท. และบุคคลภายนอก อยางเพียงพอและพรอมใช 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศใหอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน อยางสมํ่าเสมอ  

๔. แนวปฏิบัติดานสุขอนามัย  

- จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องใช และอุปกรณสําหรับรับประทานอาหารสวนตัว  

- กรณีสั่งซ้ืออาหารหรือเครื่องดื่มในระบบนําสงอาหาร (Delivery) ใหติดตอรับอาหารหรือ

เครื่องดื่ม ณ บริเวณท่ีทางอาคารสิริภิญโญกําหนด 

๕. แนวปฏิบัต ิณ สํานักงานช่ัวคราวของ สสวท. ช้ัน ๙ อาคารสิริภิญโญ  

- เขาและออกพ้ืนท่ีผานเครื่องควบคุมการเขาออก (Access Control) โดยใช บัตรแสดงตนฯ 

หรือ รหัสประจําตัวพนักงานรวมกับรหัสผาน  

- ขอความรวมมือบุคลากร สสวท. ทุกทานท่ีเขามาปฏิบัติงานแขวนบัตรแสดงตนฯ ตลอดเวลา

ท่ีปฏิบัติงาน 

- อาคารสิริภิญโญ ปดทําการในวันอาทิตยและวันหยุดตามประกาศของนิติบุคคลท่ีดูแลอาคาร 

- กรณีบุคลากร สสวท. มีความจําเปนตองเขามาปฏิบัติงานในวันเสาร ใหขออนุญาต 

ตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน และแจงตอผูรับผิดชอบดานอาคารสถานท่ีของ สสวท. 

- กรณีบุคคลภายนอกท่ีจะเขามาปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีสํานัก ใหแลกบัตรผานเขาออก 

สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาคารสถานท่ี ใหเปนไปตามท่ีสวนอาคารฯ 

กําหนด  


	บันทึกข้อความ



