รายงานผลการดานินงานละผลการบิกจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เตรมาสทีไ 2
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู
รายงานผลการบิกจาย
ตามทีไ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. เดຌรับอนุมัติผนปฏิบัติงานละผนการบิกจาย
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ วงงิน ใ6ไุ6ไ6ุเเเ บาท ฿นการประชุมครัๅ งทีไ ่/โ56แ
มืไอวันทีไ โใ สิงหาคม พ.ศ. โ56แ เดຌรับอนุมัติปรับผนปฏิบัติงานละผนการบิ กจายงบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. โ56โ วงงิน ใ้ไุไ7แุเเเ บาท ิป็นงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. โ56โ จานวน
โ่5ุใใแุโเเ บาท ละงินสะสมจานวน แเุ้แใุ้่เเ บาที ฿นการประชุมครัๅงทีไ แโ/โ56แ มืไอวันทีไ แไ ธันวาคม
พ.ศ. โ56แ ละเดຌรับ อนุ มัติป รับ ผนปฏิ บั ติงานละผนการบิ กจายงบประมาณรายจ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. โ56โ วงงิ น ไแ7,5เ6,เเเ บาท ิป็ น งิ น งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. โ56โ จ านวน
โ่5,ใใแ,โเเ บาท ละงินสะสมจานวน แใโ,แ7ไ,่เเ บาที ฿นการประชุมครัๅงทีไ โ/โ56โ มืไอวันทีไ โ7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. โ56โ ละเดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละ
บิ ก จ า ย฿นปี ง บประมาณ พ.ศ. โ56โ จ านวน แ5ไ,เ75,66ใ บาท งบประมาณรายจ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. โ56เ ทีขไ อขยายระยะวลาพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ จานวน แ่,667,้โเ บาท
ละงบประมาณรายจ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. โ559 ทีไขอขยายระยะวลาพืไ อผู ก พันสั ญ ญาละบิ ก จ า ย
฿นปี ง บประมาณ พ.ศ. โ56โ จ านวน 5,โ5่,6ไ5 บาท ฿นการประชุ ม ครัๅ ง ทีไ ้/โ56แ มืไ อ วั น ทีไ แ้ กั น ยายน
พ.ศ. โ56แ นัๅน
สคช. เดຌ ด านิ น การตามผนปฏิ บั ติ ง านฯ ทีไ เ ดຌ รั บ อนุ มั ติ ละขอรายงานผลการด านิ น งานประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ เตรมาสทีไ โ ิตุลาคม พ.ศ. โ56แ – มีนาคม พ.ศ. โ56โี ดยสรุปดังนีๅ

รายงานผลการดานินงานตามนยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ
เตรมาสที่ โ ิตุลาคม พ.ศ. โ56แ – มีนาคม พ.ศ. โ56โี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
นยบายรัฐบาล
นยบาย
Thailand ไ.เ อัน
จะนาเปสูการพิ่ม
ผลิตภาพของ
กาลังคนของ
ประทศ

รื่อง
การจัดทาละทบทวน
มาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอ
รองรับ Thailand 4.0

ผลทียบ
ผลการดานินงาน
ป้าหมาย
฿หม 5
฿หม โ
ู จัดประชุม Stakeholder Engagement
ทบทวน 5 ทบทวน ู พืไอสรຌางการรับรูຌละมีสวนรวม฿นการ
สาขาวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ จัดทามาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌมีคุณวุฒิ
วิชาชีพทีไตอบจทย์ตลาดอาชีพคนเทย ละ
ตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการ
ละป็นตัวชวยติมตใม฿หຌกับอาชีพทีไขาด
คุณวุฒิการศึกษาตสามารถพิสูจน์ตัวอง
ดຌวยประสบการณ์ละความชีไยวชาญ฿น
วิชาชีพ
ู ลงนามสัญญาจຌางจัดทามาตรฐานอาชีพ
พิไมติมจานวน โ สาขาวิชาชีพ เดຌก
แี สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะทีไ ใ
โี สาขาวิชาชีพเฟฟ้า สาขาผลิต
ครืไอง฿ชຌเฟฟ้าชัๅนสูง ระยะทีไ โ
ป้าหมาย

การดานินงานตอเป
ู ตรียมจัดทามาตรฐาน
อาชีพพิไมติมอีก ใ สาขา
วิชาชีพ เดຌก
แี สาขาวิชาชีพการ
ทองทีไยว การรงรม
ภัตตาคารละรຌานอาหาร
สาขาการจัดการการ
ทองทีไยว฿นทຌองถิไน
โี สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ชีวการพทย์ สาขาทคนิค
กายอุปกรณ์
ใี สาขาวิชาชีพการผลิต
อาหารละครืไองดืไม สาขา
การปรรูปผลผลิตทาง
ู ตรียมดานินการทา
ทบทวนมาตรฐานอาชีพ
จานวน ๆ สาขาวิชาชีพ
ู ตรียมจัด Focus Group
฿นสาขาวิชาชีพตาง โ ตาม
ป้าหมาย

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

นยบายรัฐบาล

รื่อง
การสรຌางอกาส฿นการ
พัฒนาสมรรถนะของผูຌ
ประกอบอาชีพ
เปสู Thailand ไ.เ

ยุทธศาสตร์ชาติ:
ิ6ี ดຌานการปรับ
สมดุลละพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
การพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
รวมกับภาค
การศึกษา฿นการ
ผลิตละพัฒนา
กาลังคนพื่อ
รองรับการพัฒนา
ประทศ

การพัฒนาทักษะดຌาน
ดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐ ิDigital
Governmentี

ผลทียบ
ผลการดานินงาน
การดานินงานตอเป
ป้าหมาย
ใ้,5เเ คน โเ,็้แ คน ู ฿หຌการสนับสนุนผูຌขຌารับการประมินพืไอ ู รง฿หຌกิดการประมิน฿หຌ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน เดຌตามป้าหมาย
อาชีพ แโ สาขาวิชาชีพ จานวน โเ,็้แ คน
฿น ใ็ หง
ป้าหมาย

รຌอยละ แเเ

การพัฒนาสืไอการรียนรูຌ แเเ คุณวุฒิ
อิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัล
วิชาชีพ
คอนทนต์พืไอพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการ
ขຌาสูระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

รຌอยละ ใเ ู จัดทาครืไองมือประมิน พืไอ฿หຌสอดคลຌอง ู ตรียมสงสริม฿หຌกิดการ
ตามการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของ
ประมิน฿นบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ ิDigital Governmentี ทีไ
สานักงาน ก.พ. กาหนด
ู คุณวุฒิ
วิชาชีพ

ู รวบรวมความตຌองการจากหนวยงานตาง
โ ละตรียมจัดทาพัฒนานืๅอหาสืไอการ
รียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์
พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ู ตรียมการพัฒนาสืไอการ
รียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละ
ดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวน แเเ คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ
฿นบางสาขา
วิชาชีพมืไอริไม
การประมินเดຌ
พบประดในทีไตຌอง
กຌเขทัๅง฿นสวน
ของครืไองมือละ
วิธีการประมิน
ละงืไอนเขของ
มาตรฐานอาชีพ
ซึไงตຌอง฿ชຌวลา฿น
กระบวนการปรับ
กຌเข

ู นืไองจาก
ขຌอจากัดรืไองการ
หาผูຌจัดทา
นืไองจากการตຌอง
ดานินการจัดจຌาง
พรຌอมกัน แเเ
คุณวุฒิ

นยบายรัฐบาล

รื่อง

การสงสริมการ
บริหารราชการ
ผนดินที่มีธรร
มาภิบาลละการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตละ
ประพฤติมิชอบ฿น
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ:
ิโี ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿น
การขงขัน

สงสริมการสรຌาง
วัฒนธรรมความปรง฿ส
฿นองค์กร
ิผลของการปฏิบัติงาน
ภาย฿ตຌหลักการคุณธรรม
ละความปรง฿สี

ผลทียบ
ป้าหมาย
ระดับสูงมาก
N/A
ป้าหมาย

การสงสริมละ
฿หม 5
฿หม โ
สนับสนุนกลุมอาชีพหรือ ทบทวน 5 ทบทวน ู
กลุมวิชาชีพ฿นการจัดทา สาขาวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพ
ู จัดทามาตรฐานอาชีพ
พิไมติม

ผลการดานินงาน

การดานินงานตอเป
ู สคช. เดຌกาหนดมาตรการป้องกันการ
ู ตรียมจัดประมิน ITAs
ทุจริต พืไอป็นกลเก฿นการสรຌางความ
ตามมาตรการสานักงาน
ตระหนัก฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการ
ป.ป.ช.
ดานินงานอยางปรง฿สละมีคุณธรรม ละ ู จัดงานประกาศจตจานง
เดຌประกาศนยบาย No Gift Policy งดรับ การตอตຌานทุจริต
งด฿หຌ ของขวัญละของทีไระลึก
ู จัดอบรมการสงสริมคุณธรรมละความ
ปรง฿ส฿นการดานินงาน ปี โ5ๆโ
ู จัดประชุมชิงปฏิบัติการทคนิคจัดทา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ
สรຌางความพรຌอม฿หຌกับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง
กับการจัดทามาตรฐานอาชีพ ละผูຌมีสวน
เดຌสวนสีย฿นทุกกระบวนการทีไกีไยวขຌองกับ
การจัดทามาตรฐานอาชีพ อาทิ การชีๅจง
ลักษณะงืไอนเขละขอบขตการดานินงาน
ครงการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ
กระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพ ระบบ
ฐานขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ ละรายละอียด
ตาง โทีไกีไยวขຌอง
ู ลงนามสัญญาจຌางจัดทามาตรฐานอาชีพ
พิไมติมจานวน โ สาขาวิชาชีพ เดຌก
แี สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ู ตรียมจัดทามาตรฐาน
อาชีพพิไมติม 5 สาขา
วิชาชีพ เดຌก แี สาขา
วิชาชีพธุรกิจฆษณาละ
ประชาสัมพันธ์ โี สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมผลิต
ละปรรูปหลใก ใี สาขา
วิชาชีพธุรกิจบริการดูล
สัตว์ลีๅยง
ู ตรียมทบทวนมาตรฐาน
อาชีพอีก 5 สาขาวิชาชีพ
เดຌก แี สาขาวิชาชีพธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โี สาขา
วิชาชีพความปลอดภัย฿น
การทางาน ใี สาขาวิชาชีพ
บริการยานยนต์ ไี สาขา

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

นยบายรัฐบาล

รื่อง

การ฿หຌการรับรององค์กร
ทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

ป้าหมาย

ใเ หง

ผลทียบ
ป้าหมาย

แ5 หง

ผลการดานินงาน
โี สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิต
ครืไองจักรกลละลหะ

ู ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
จานวน แ5 หงเดຌก
แ.วิทยาลัยทคนิคขอนกน สาขาวิชาชีพ
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละ
ดิจิทัลคอนทนต์
โ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาชีพ
บริหารทางการงิน
ใ. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล
รัตนกสินทร์ สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
ไ.การประปานครหลวง สาขาวิชาชีพ
สาธารณูปภคละบริการสาธารณะ
5.บริษัท อวาท ปร อนด์ ควิก จากัด
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทาความสะอาด
ๆ.มหาวิทยาลัยพะยา สาขาวิชาชีพการผลิต
อาหารละครืไองดืไม
็.คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ สาขาวิชาชีพ
มคคาทรอนิกส์

การดานินงานตอเป
วิชาชีพอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ 5ี สาขาวิชาชีพธุรกิจ
ภาพถาย ๆี สาขาวิชาชีพ
กิจกรรมบริการพืไอ
สริมสรຌางสุขภาพรางกาย
ู ตรียม฿หຌการรับรอง
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ พิไมติมอีก
แ้ หง

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

นยบายรัฐบาล

รื่อง

ป้าหมาย

ผลทียบ
ป้าหมาย

ผลการดานินงาน
่.รงรียนพรຌอมจิตบริบาล ชียง฿หม สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ
้.วิทยาลัยทคนิคฉะชิงทรา สาขาวิชาชีพ
การชืไอมอุตสาหกรรม
แเ.มูลนิธิดใกออน฿นสลัม ฿นพระอุปถัมภ์
สมดใจพระจຌาพีไนางธอ จຌาฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสนครินทร์ สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ
แแ.รงรียนกลมกลียวการบริบาล สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ
แโ.รงรียนดิษฐ์ราการบริบาล สาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ
แใ.ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรดຌาน
พลังงาน คณะพลังงานละสิไงวดลຌอมละ
วัสดุ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌา
ธนบุรี สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงาน
ทดทน
แไ.วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรมหลมฉบัง
สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารละดิจิทัลคอนทนต์
แ5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี สาขา
วิชาชีพการทองทีไยว การรงรม
ภัตตาคารละรຌานอาหาร

การดานินงานตอเป

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

นยบายรัฐบาล

รื่อง

ป้าหมาย

ตรวจประมินพืไอ฿หຌการ แ5เ หง
รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ละควบคุม
กระบวนการประมิน
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
การสรຌางอกาส฿นการ
แเ,เเเ คน
พัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถดຌานการ฿ชຌ
ดิจิทัล ิDigital
Literacyี
การสรຌางอกาส฿นการ
แเ,เเเ คน
พัฒนาสมรรถนะของผูຌ
ประกอบอาชีพ

ผลทียบ
ป้าหมาย
แแ หง

ผลการดานินงาน
ู พืไอ฿หຌการดานินการขององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองฯป็นเปตามหลักกณฑ์
ปรง฿ส ละยุติธรรม ฿นการประมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การดานินงานตอเป
ู ตรียมตรวจติดตามผล
การดานินงานองค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ตามป้าหมาย

ๆุเเเ คน

ู จัด฿หຌมีการประมินความสามารถดຌานการ ู สนับสนุน฿หຌมีการ
฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacyี
ประมินสมรรถนะ
ความสามารถดຌานการ฿ชຌ
ดิจิทัล ิDigital Literacyี

ุ้่็้ คน

ู ฿หຌการสนับสนุนผูຌขຌารับการประมินพืไอ ู รง฿หຌกิดการประมิน฿หຌ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน เดຌตามป้าหมาย
อาชีพ โแ สาขาวิชาชีพ จานวน ไ,ไ5เ คน
฿น ใ็ หง

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

฿นบางสาขา
วิชาชีพมืไอริไม
การประมินเดຌ
พบประดในทีไตຌอง
กຌเขทัๅง฿นสวน
ของครืไองมือละ
วิธีการประมิน
ละงืไอนเขของ
มาตรฐานอาชีพ
ซึไงตຌอง฿ชຌวลา฿น
กระบวนการปรับ
กຌเข

นยบายรัฐบาล

รื่อง
การพัฒนาองค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล
ิISO/IEC แ็เโไี
ู จานวนองค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองฯ ทีไขຌารวม
การครงการ

การอบรมผูຌตรวจ
ประมิน ิAssessorี

ป้าหมาย

ผลทียบ
ป้าหมาย

ไเ หง

ู หง

็เเ คน

ใ่ๆ คน

ผลการดานินงาน
ู ตรียมจัดอบรมหลักสูตรการจัดทา
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ พืไอป็นการสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC แ็เโไี พืไอป็นการพัฒนาละ
สงสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคล ฿น
ดຌานการรับรองสมรรถนะของบุคคล฿หຌเดຌ
มาตรฐานสากล ฿หຌกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคล

ู จัดอบรมชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทคนิค
การตรวจประมิน สาหรับผูຌตรวจประมิน
พืไอพิไมศักยภาพ฿นดຌานของการตรวจ
ประมิน การตรวจสอบ ระบบการ
ดานินงานขององค์กร฿หຌมีคุณสมบัติป็นเป
ตามหลักกณฑ์ ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานสากล จานวน ่ รุน

การดานินงานตอเป
ู ตรียมขยายการจัดทา
หลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเข฿นการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ พืไอป็น
การสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล ิISO/IEC
แ็เโไี พืไอป็นการพัฒนา
ละสงสริมการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล ฿น
ดຌานการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคล฿หຌเดຌ
มาตรฐานสากล ทุกหง
ู ตรียมสงสริม฿หຌมีการจัด
อบรมผูຌตรวจประมิน
พิไมติมตามป้าหมาย

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

นยบายรัฐบาล

อบรมจຌาหนຌาทีไสอบ
ิExaminerี

แ,5เเ คน

ผลทียบ
ป้าหมาย
่ๆ่ คน

ขับคลืไอน฿หຌกิดการนา
มาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿น
การพัฒนากาลังคน

แุๆเเ คน

ๆเเ คน

รื่อง

ป้าหมาย

หมายหตุ : ขຌอมูลทีไ฿ส฿นตารางนีๅป็นขຌอมูลดยสรุป

ผลการดานินงาน

การดานินงานตอเป
ู จัดอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ฿นสาขาวิชาชีพ ู ตรียมสงสริม฿หຌมีการจัด
ตาง โ จานวน แ5 สาขาวิชาชีพ
อบรมผูຌตรวจประมิน
พิไมติมตามป้าหมาย
ู สรຌางการรับรูຌละสงสริม฿หຌกิดการนา ู ตรียมจัดทาสรຌางการรับรูຌ
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿น ละสงสริม฿หຌกิดการนา
การพัฒนากาลังคน ฿นกลุมบุคลากรดຌาน มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
Human Resources ดยนาเปประยุกต์฿ชຌ วิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนา
฿นการคัดลือกพนักงาน฿หมละ฿ชຌ฿นการ กาลังคน ฿นกลุมบุคลากร
พัฒนาบุคลากรดิม฿นหนวยงาน
ดຌานการศึกษา นักรียน
นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ
กลุมธุรกิจตาง โ

ปัญหา /อุปสรรค
/ขຌอสนอนะ

สคช. เดຌดานินการบิกจาย ผูกพันงบประมาณรายจาย ละขออนุมัติดานินการตามผนปฏิบัติงานละ
ผนการบิกจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ562 ณ วันทีไ ใแ มีนาคม โ562 เปลຌว จานวน โ่ใ,แ้โ,้โแ บาท
คิดป็นรຌอยละ แเ่.้7 ของผนฯ ณ ดือนมีนาคม 2562 ละคิดป็นรຌอยละ 67.่ใ ของวงงินรวมทัๅงปีงบประมาณ
ดยมืไอทียบกับผนปฏิบัติงานฯ ทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ56แ มืไอวันทีไ
โใ สิงหาคม พ.ศ. โ56แ ิวงงิน ใ6ไ,6ไ6,เเเ บาที ผลบิกจาย ณ วันทีไ ใแ มีนาคม โ562 คิดป็นรຌอยละ 77.66
สาหรับคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร ซึไงประกอบดຌวย งินดือน คาจຌาง คาสวัสดิการ ละคาตอบทนพิศษตามผลการ
ปฏิบัติงาน ิถຌามีี ของจຌาหนຌาทีไ รวมทัๅงงินดือนละคาตอบทนผัน ปรของผูຌ อานวยการ ดยปรียบทียบกับ
ผนการ฿ชຌจายงินประจาปี ซึไงเมรวมงบประมาณสาหรับการจัดซืๅ อครุภัณฑ์หรือสิไงกอสรຌาง ิวงงิน ใ6แ,้โ6,โเเี มี
การบิกจายละผูกพันเปลຌวจานวน โ่,7โ้,้ไ้ บาท คิดป็นรຌอยละ 7.้ไ รายละอียดตามอกสารประกอบการ
ประชุมนบ
สถานะงิ น รายเดຌ ข อง สคช. มี ร ายเดຌ ส ะสมตัๅ ง ต ปี ง บประมาณ พ.ศ. โ555 – โ561 จ านวน
โ7ุ799ุ803.16 บาท ละมี ร ายเดຌ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. โ562 ิขຌ อ มู ล ตัๅ ง ต วั น ทีไ แ ตุ ล าคม โ56แ –
ใแ มีนาคม โ56โี มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน ใ,7เไ,56้.ใใ บาท รายละอียดดังนีๅ
ลาดับ
แ
โ
ใ
ไ

ประภทรายเดຌ
รายเดຌจากคาธรรมนียมการทดสอบละคา฿บประกาศฯ
รายเดຌจากการดานินงานอืไนๆ ิชน คาปรับ ฯลฯี
ดอกบีๅยรับ ิงินฝากธนาคารี
รายเดຌอืไนๆ
รวมทัๅงสิๅน

รายเดຌ ิบาที
2,275,850.00
115,271.55
1,312,637.78
810.00
ใ,7เไ,56้.ใใ

ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมสูงกวาผนทีไเดຌรับอนุมัติ ทัๅงนีๅ ควรรงรัดการดานินการบิกจาย
งบประมาณดยฉพาะงบภารกิจ รวมถึงรงรัดการผูกพันสัญญาอยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌป็นเปตาม
ป้าหมายทีไวางเวຌ ดยฉพาะสัญญาระยะยาว ซึไงสงผลตอป้าหมายการบิกจาย฿นภาพรวมละงบประมาณทีไจะขอกัน
งินพืไอบิกจาย฿นปีงบประมาณตอเป ทัๅงนีๅ ฿นสวนของผลการดานินงานคอนขຌางป็นเปตามป้าหมาย ซึไงสดงถึง
การ฿ชຌงบประมาณ฿นการบริหารครงการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประภท

รวมทัๅงสิๅน
งบบุคลากร
งบดานินงาน
งบลงทุน
งบภารกิจ

เดຌรับอนุมัติ 23 ส.ค. 61 14 ธ.ค. 61
ละ 27 ก.พ. 62
งบประมาณ งินสะสม รวมทัๅงสิๅน
ตาม พรบ.
285.3312 1ใ2.17ไ8 ไแ7.5เ60
52.3025
15.9245
68.2270
56.1180
19.9908
76.1088
ู
2.7198
2.7198
176.9107
้ใ.5ใ้7 27เ.45เ4

ผลบิกจาย ณ ใแ มี.ค. 62
จายจริง
79.5481
25.5496
22.797ไ
1.3369
29.864ใ

ผูกพัน
สัญญา
125.5823
ู
15.2916
เ.9172
109.3735

อยูระหวาง
จัดซืๅอจัดจຌาง
78.0625
ู
1.0726
ู
76.9898

หนวย : ลຌานบาท

รวมทัๅงสิๅน

คงหลือ

283.1929
25.5496
39.1616
2.2541
216.2276

134.313แ
42.677ไ
36.947โ
เ.4657
54.2228

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินพืไอบิกจาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี
งบประมาณ
รวมทัๅงสิๅน
ปี โ559
ปี โ56เ
ปี โ561

ขอกันเวຌบิกจาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามสัญญา ตามผน
รวมทัๅงสิๅน
135.1384
5.2586
18.6679
111.2118

42.8639
ู
ู
42.8639

หนวย : ลຌานบาท

จายจริง

178.0022 108.9598
5.2586
5.2586
18.6679 14.6658
154.0757 8้.เใ5ไ

ผลบิกจาย ณ ใแ มี.ค. 62
ผูกพัน
รวมทัๅงสิๅน คงหลือ
สัญญา
53.7656 162.7254 15.2768
ู
5.2586
ู
3.8768
18.5426 0.1253
ไ้.่่่่ 138.9242 15.1515

วิคราะห์ผลการบิกจายงบประมาณประกอบผลการดานินงาน
ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมคอนขຌางป็นเปตามผนทีไเดຌรับอนุมัติ ดยมีปัญหาอุปสรรค฿น
การผูกพันสัญญาละบิกจายงบประมาณ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1. ความลาชຌานืไองจากกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซืๅอจัดจຌาง พ.ศ. โ56เ ซึไง หลายครงการทีไมี
การขออนุมัติดานินการตัๅงตชวงตຌนปีงบประมาณ ละยังเมสามารถผูกพันสัญญาเดຌ ซึไงอาจสงผลตอการผูกพัน
งบประมาณดยฉพาะกับสัญญาระยะยาว ทัๅงนีๅเดຌรงรัดการดานินการ฿นการผูกพันสัญญาพืไอกຌเขปัญหาดังกลาว
2. งบประมาณ฿นการยຌายทีไทาการ สคช. ซึไงป็นงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌกันงินพืไอบิกจาย
฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณสวน฿หญมีการบิกจายละผูกพันสัญญารียบรຌอยลຌว฿นเตรมาสทีไ โ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ ซึไงเดຌมีการรายงานความคืบหนຌาตอคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ ใ/โ56โ มืไอ
วันทีไ โแ มีนาคม โ56โ ทัๅงนีๅ ยังมีบางรายทีไมีความจาป็น฿นการดานินการ ตเมสามารถลงนามสัญญาเดຌทันภาย฿น
เตรมาสทีไ โ ของปีงบประมาณ พ.ศ. โ56โ ซึไงจะดานินการขออนุมัติตอคณะกรรมการ สคช. ตอเป
3. งบประมาณครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ ละครงการสรຌางอกาส฿น
การพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพเปสูเทยลนด์ ไ.เ ซึไงเดຌรับอนุมัติงินสะสมพืไอสมทบ฿นการดานินงาน
พิไ ม ติ ม ฿นการประชุ ม ครัๅ ง ทีไ แโ/โ56แ ละครัๅ ง ทีไ โ/โ56โ ปั จ จุ บั น เดຌ มี ก ารอนุ มั ติ  ครงการทีไ อ งค์ กรรั บ รองฯ
สนอขຌามา พืไอ฿หຌป็นเปตามป้าหมายทีไวางเวຌ ละอยูระหวางการประมินสมรรถนะละการบิกจายงบประมาณ
฿หຌกับองค์กรรับรองฯ
..................................................................................................

บบประมินองค์การมหาชนละผูຌอานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชืไอองค์การมหาชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
ชืไอผูຌอานวยการองค์การมหาชน นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
รอบการประมิน วันทีไ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 31 มีนาคม 2562

องค์การมหาชน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี

Functional
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base





-





Performance

ชืไอผูຌอานวยการ
องค์การมหาชน

สัญญาจຌาง

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

n/a

Competency

งานทีไคณะกรรมการ
การประมินองค์กร
มอบหมาย

n/a

n/a

n/a

สรุปผล
ประมิน

คะนน
ITA

n/a

สรุปผล
ประมิน

คะนน
ITA

n/a

n/a

สรุปรายงาน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562

ผลประมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดานินงานสูงกวาป้าหมาย ิรຌอยละตัวชีวๅ ัดทีไผานการประมินสูงกวารຌอยละ ๆ็ ี
 หมายถึง ผลดานินงานป็นเปตามป้าหมาย ิรຌอยละตัวชีวๅ ัดทีไผานการประมินอยูระหวางรຌอยละ 5เ – ๆ็ี
 หมายถึง ผลดานินงานตไากวาป้าหมาย ิรຌอยละตัวชีวๅ ัดทีไผานการประมินตไากวารຌอยละ 5เี
หมายถึง ระดับคุณภาพึึ ป็นองค์การมหาชนทีไมีผลการดานินงาน อยู฿นระดับสูงกวาป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีปไ ระมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน ป็นองค์การมหาชนทีไมีผลการดานินงาน อยู฿นระดับสูงกวาป้าหมายเมครบทุกองค์ประกอบทีไประมิน
ตเมมีองค์ประกอบ฿ดองค์ประกอบหนึไงเดຌรับการประมิน฿นระดับตไากวาป้าหมาย
หมายถึง ระดับตຌองปรับปรุง ป็นองค์การมหาชนทีไมีผลการดานินงาน อยู฿นระดับตไากวาป้าหมาย฿นองค์ประกอบ฿นองค์ประกอบหนึไง
ิมຌวา จะเดຌรับการประมิน฿นองค์ประกอบอืนไ ฿นระดับป็นเปตามป้าหมายหรือสูงกวาป้าหมายี

สรุปผลประมินภาพรวม

หมายหตุ
ึITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมละความปรง฿สการดานินงานของหนวยงาน ประมินดย สานักงาน ป.ป.ช.
ึึ ระดับคุณภาพ

ระดับ แ
ระดับ โ
ระดับ ใ

ู
ู
ู
-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีๅวัดประภทผลลัพธ์ ฿นองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area รຌอยละ ่เ ขึๅนเป
มีผลการประมินสูงกวาป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีๅวัดทีไผานการประมินรຌอยละ แเเ
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีๅวัดประภทผลลัพธ์ ฿นองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area นຌอยกวารຌอยละ ่เ
มีผลการประมินสูงกวาป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีๅวัดทีไผานการประมินรຌอยละ แเเ
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีๅวัดประภทผลลัพธ์ ฿นองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area นຌอยกวารຌอยละ ่เ
มีผลการประมินสูงกวาป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีๅวัดทีไผานการประมินนຌอยกวารຌอยละ แเเ

สวนทีไ 1 : ขຌอมูลประกอบบบประมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชืไอองค์การมหาชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันทีไ 31 มีนาคม 2561
Functional
Based

Agenda Base





องค์ประกอบ
การประมิน

1. Functional
Base

2. Agenda Base
3. Area Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

-





ประดในการประมิน
1.1 มูลคาพิไมทางศรษฐกิจละสังคมจากการ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี
1.1.1 มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ิลຌานบาที
1.1.2 มูลคาพิไมทางสังคม ิรຌอยละี
1.1.3 ความสามารถทางการหารายเดຌพืไอลด
งบประมาณภาครัฐ
แ.โ จานวนบุคลากร฿นสาขาวิชาชีพตางโ ขຌารับ
การประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ิคนี

สรุปผลประมิน
(ภาพรวม)

n/a

ป้าหมาย

ผลการ
ดานินงาน

สรุปผล
ประมิน

285.8695 ลบ.
รຌอยละ 80

289.29 ลบ.
n/a



2.55 ลบ.

2.27585 ลบ.



35,500 คน
30 หนวยงาน

โุ้โเโ คน
ิแ็ุไ็้ ื
แแุ็โใ ิDLีี
16 หนวยงาน

หมายหตุ
ิผลประมินราย
องค์ประกอบี





แ.ใ จานวนหนวยงานทีไนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ
ประยชน์ ิหนวยงานี

ิสถานประกอบการ
18 หนวยงาน
สถาบันการศึกษา
12 หนวยงานี

ิสถานประกอบการ 7
หนวยงาน
สถาบันการศึกษา 9
หนวยงานี

แ.ไ รຌอยละความสารใจ฿นการพัฒนาศูนย์กลาง
ขຌอมูล
1.5 จานวนสาขาวิชาชีพทีไสามารถจัดทา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพลຌวสรใจ
โ.แ รຌอยละการดานินการตามผนการสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จกประชาชน

รຌอยละ 100

n/a

฿หม 4
พิไมติม 10

฿หม 2
พิไมติม 6



รຌอยละ 100

รຌอยละ 142.81



ู เมมี ู

คะนน
ITA

ตไากวาป้าหมาย





สูงกวาป้าหมาย

องค์ประกอบ
การประมิน
4. Innovation
Base

ประดในการประมิน
ไ.แ ระดับความสารใจของการสารวจความพึง
พอ฿จละพัฒนาการ฿หຌบริการ

ไ.โ ประสิทธิภาพการบิกจายงบประมาณ

5. Potential
Based

ไ.ใ ระดั บ ความสารใจ ของการพั ฒ นาดຌานการ
กากับดูลกิจการ
4.4 ขຌอสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ
มหาชน
ระบบการสอบ฿นระบบคอมพิวตอร์ ิCBTี
5.แ การดานินการตามผนพัฒนาองค์กรละ
บุคลากรบบกຌาวกระดด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. โ5ๆโ ิBig Changeี
การพัฒนาระบบสารสนทศภาย฿นองค์กร
ิIntranetี

ป้าหมาย

ผลการ
ดานินงาน

สรุปผล
ประมิน

รຌอยละ ่เ
ละองค์การ
มหาชนสนอ
รายงานผลการ
ปรับปรุงงานตาม
ผลการสารวจ
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตอ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน

n/a



ตไากวาป้าหมาย

รຌอยละ ้ๆ.เเ

รຌอยละ
77.ๆๆ



4 คะนน

2.2333 คะนน



รຌอยละ 100

n/a



รຌอยละ 100

รຌอยละ 30



ผลประมินรายตัวชีวๅ ัด  หมายถึง ผลการดานินงานป็นเปตามป้าหมายหรือสูงกวาป้าหมาย ิผานี
 หมายถึง ผลดานินงานตไากวาป้าหมาย ิเมผานี

หมายหตุ
ิผลประมินราย
องค์ประกอบี

ตไากวาป้าหมาย

