รายงานผลการดานินงานละผลการบิกจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256ใ เตรมาสทีไ แ
ิตุลาคม – ธันวาคม 2562ี
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รายงานผลการบิกจาย
ตามทีไ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. เดຌรับอนุมัติผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอวันทีไ
แไ สิ งหาคม พ.ศ. โ5ๆโ ละเดຌรั บ ความหใ น ชอบ฿นการปรั บ ผนปฏิบั ติการละผนการบิ กจ ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใ้5,่5โ,โเเ บาท ิพรบ. โๆโ,โๆเ,โเเ บาท ละงินสะสม แใใ,5้โ,เเเ
บาที ฿นการประชุมครัๅงทีไ แโ/โ5ๆโ มืไอวันทีไ แ่ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆโ ละเดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ จานวน แโใุ็้ๆุๆใ็
บาท ละงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ ทีไขอขยายระยะวลาพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿น
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน ใ้5,โ่5 บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ้/โ5ๆโ
มืไอวันทีไ แแ กันยายน พ.ศ. โ5ๆโ ฿นการประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆโ มืไอวันทีไ โเ พฤศจิยายน พ.ศ. โ5ๆโ นัๅน
สคช. เดຌดานินการตามผนปฏิบัติงานละผนการบิกจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25ๆใ ทีไเดຌรับอนุมัติ
ละขอรายงานรายงานผลการด านิ น งานละผลการบิ ก จ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ เตรมาสทีไ แ
ิตุลาคม – ธันวาคม โ5ๆโี ดยสรุปดังนีๅ

รายงานผลการดานินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ เตรมาสทีไ 1 ิตุลาคม พ.ศ. โ562 – ธันวาคม พ.ศ. โ56โี
ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน
ู จัดจຌางลงสืไอผานทางชองทางตางโ พืไอสรຌางการรับรูຌ฿นภาพลักษณ์
ละภารกิจของสถาบันฯ
ู วางผนการผลิตสืไอพืๅนฐาน฿นการผยพรประชาสัมพันธ์ ภารกิจ
ละขຌอมูลกีไยวกับสถาบันฯ ทางสืไอวิทยุหรือวิทยุทຌองถิไน฿นคลืไนวิทยุทีไ
ครอบคลุมทัไวประทศ
ู ตรียมการผลิตละวางผนการผลิตสืไอพืๅนฐาน฿นการผยพร
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ละขຌอมูลกีไยวกับสถาบันฯ ทางสืไอทรทัศน์
หรือทรทัศน์ดิจิทัล
ู ลงนามสัญญาจຌางบริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จากัด พืไอสารวจความ
พึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการละการประมินผลการติดตามผูຌผานการ
ประมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ดยมี
วัตถุประสงค์ พืไอ
แี พืไอสารวจความคิดหในละขຌอสนอนะ ดຌานความพึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการ ละนาขຌอมูลมา฿ชຌประกอบการจัดทาผนการปรับปรุงการ
฿หຌบริการของ สคช.
โี พืไอสารวจความคิดหในละขຌอสนอนะ ดຌานความชืไอมัไนตอการ
ดานินงานของ สคช. ละนาขຌอมูลมา฿ชຌประกอบการจัดทาผนการ
ปรับปรุงการ฿หຌดานินงานของ สคช.

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

แ. ดานินการศึกษาวิจัยละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
แี ครงการสงสริมการรับรูຌระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมปງาหมาย

ลຌานคน

4

2ี ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการละการประมินผลการ
ติดตามผูຌผานการประมินสมรรถนะของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

รຌอยละ

80

สค.

นผ.

ภารกิจ

3ี ครงการประมินผลการดานินงาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี ฿นรอบระยะวลา ใ ป ละ
ประมินความคุຌมคาครงการสาคัญ

หนวยนับ

รຌอยละ

ป้าหมาย

80

ผลการดานินงาน
ใี พืไอสารวจความคิดหในละขຌอสนอนะ ดຌานความชืไอมัไนตอ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละนาขຌอมูลมา฿ชຌ
ประกอบการจัดทาผนการปรับปรุงการ฿หຌดานินงานของ สคช.
ไี พืไอประมินมูลคาพิไมทางศรษฐกิจละสังคมจากการนามาตรฐาน
อาชีพเป฿ชຌประยชน์ รวมถึงปัจจัยทีไจะผลักดัน฿หຌกิดมูลคาพิไม฿น
อนาคต
ละมีกลุมปງาหมาย เดຌก
แ. องค์กรรับรองฯ
โ. ขຌารับการประมินฯ
ใ. จຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี
ไ. ตัวทนคน฿นอาชีพ ผูຌประกอบการ/นายจຌางสาขาวิชาชีพปງาหมาย
รวมถึงสมาคม สมาพันธ์ ชมรมตาง โ หนวยงานภาครัฐ ทีไกีไยวขຌอง
หรือกลุมคน฿นอาชีพทีไรวมพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ
ู อยู฿นระหวางกระบวนการจัดจຌางทีไปรึกษาทาครงการประมินผล
การดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบ
ระยะวลา ใ ป ละประมินความคุຌมคาครงการสาคัญ ดยมี
วัตถุประสงค์
แี พืไอประมินผลสัมฤทธิ์จากการดานินงานครงการสาคัญตางโ
ละการบริหารจัดการของ สคช. ฿นรอบระยะวลา ใ ป
โี พืไอประมินความคุຌมคาทางศรษฐกิจละสังคมชิงประจักษ์
รวมถึงประมินมูลคาพิไมทางศรษฐกิจละสังคม ทีไกิดขึๅนจาก
ผลกระทบของการดานินงานของ สคช. อยางป็นรูปธรรม ดยมุงนຌน
฿นสาขาวิชาชีพทีไจัดประมินสมรรถนะลຌว ละ/หรือมีผูຌประกอบการ
สงบุคลากรขຌารับการประมินสมรรถนะ รวมถึงผลจากความรวมมือ

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

นผ.

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

ดานินงานตางโ กับหนวยงานทัๅง฿นละตางประทศ฿นการดานินงาน
พืไอตอบสนองนยบายรัฐบาลละทิศทางการพัฒนาประทศ
ใี จัดทาขຌอสนอนะชิงนยบาย นาเปสูการพัฒนาปรับปรุงทีไจะทา
฿หຌการดานินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละกิดการพัฒนา
องค์กรยิไงขึๅน฿นอนาคต ครอบคลุม ใ ปงบประมาณ ฿นประดในดังนีๅ
ู การประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี ฿นรอบระยะวลา ใ ป ิปงบประมาณ โ5ๆเ ถึง
ปงบประมาณ โ5ๆโี
ู ประมินความคุຌมคาครงการสาคัญ ละมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ฿น
รอบระยะวลา ใ ป ิปงบประมาณ โ5ๆเ ถึง ปงบประมาณ โ5ๆโี
4ี ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์
ชุด
1
ู จัดประชุมพืไอทบทวนผนปฏิบัติการประจาปงบประมาณ พ.ศ.
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2563 ละนาสนอคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ 12/2562
มืไอวันทีไ 18 ธันวาคม 2562
ละการประชุมพืไอตรียมการจัดทาคาของบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พืไอป็นการกาหนดทิศทางการ
ดานินงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล
โ. สงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ
1ี ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐาน
สาขา
฿หม 5 ู จัดจຌางทีไปรึกษา฿นการทามาตรฐานอาชีพ จานวน 5 ครงการ
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพืไอการพัฒนา
วิชาชีพ/
ทบทวน เดຌก
กาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
อาชีพ
25
1. สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ิระยะทีไ โี – มทร. ธัญบุรี
2. สาขาวิชาชีพกอสรຌาง ระยะทีไ โ – มทร. รัตนกสินทร์
3. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพชางวัดสายตาประกอบวน – ม.
กษมบัณฑิต
4. สาขาวิชาชีพการจัดประชุมละนิทรรศการ ิMICEี – ม. บูรพา

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

นผ.

บค 1ู4

ภารกิจ

หนวยนับ

2ี ครงการสงสริมละพัฒนาระบบ
องค์กร/
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาค กิจกรรม
อาซียนละสากล

ป้าหมาย

5

ผลการดานินงาน
5. สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน ิสาขางานระบบผลิต
เฟฟງาี – มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
ู ดานินการจัดทามาตรฐานสมรรถนะ เดຌก มาตรฐานสมรรถนะ
ทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิeูCommerce Skillี
ู จัดจຌางทีไปรีกษา฿หຌมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จานวน 25
อาชีพ
สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสารอันตราย ิสาขาการจัดการของสีย
อุตสาหกรรมี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ิ5 อาชีพี
สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ ระยะทีไ โ – มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล
ธัญบุรี ิโโ อาชีพี
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละครืไองดืไม – สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ิ็ อาชีพี
สาขาวิชาชีพการผังมือง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ิแ อาชีพี
ู รวมกับสานักงานลขาธิการสภาการศึกษาจัดทาละสนอรายงาน
การทียบคียงกรอบคุณวุฒิหงชาติละกรอบคุณวุฒิอຌางอิง
อาซียน ิAQRFี ดยทีไประชุมอาซียนรับรองผลการทียบคียง ิโ็
– ใเ ตุลาคม โ5ๆโ ณ มืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินดนีซียี
ู สรຌางความรวมมือกับ International Professional Standard
Network ิIPSNี ฿นการทียบคียงมาตรฐานอาชีพธุรกิจสริมสวยกับ
5 ประทศ เดຌก ออสตรลีย นิวซีลนด์ ญีไปุຆน กาหลี฿ตຌ ละฮองกง
ระหวางวันทีไ แเ ู แใ พฤศจิกายน โ5ๆโ ทีไประทศญีไปุຆน พืไอสรຌาง
คุณคา฿หຌกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละสงสริมอกาส฿นการ
ฝຄกอบรมละทางาน฿นตางประทศ

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

รม.

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

ใ. รับรองมาตรฐานอาชีพของตางประทศละนามา฿ชຌป็นมาตรฐานอาชีพ
1ี ครงการสงสริมละพัฒนาระบบ
องค์กร/
5
ู จัดทาหลักกณฑ์฿นการรับรองมาตรฐานอาชีพตางประทศ ดย
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับ
กิจกรรม
ทางานรวมกับสานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานหงชาติละ
ภูมิภาคอาซียนละสากล
สถาบันรับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCIี
ู ทางานรวมกับ IITP ิInstitute for Information &
Communication Technologyี หนวยงานภาย฿ตຌ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ละ ทคนลยีสารสนทศของประทศกาหลี
฿ตຌ ฿นการรับรองมาตรฐานอาชีพ IT Business ทีรไ ัฐบาลกาหลี฿ตຌ฿ชຌ
ประมินสมรรถนะดຌาน Technical communication, IT Business
ละ Project Management ดยจะนามา฿ชຌป็นมาตรฐานอาชีพ IT
Technical Marketing ฿นประทศเทย
ไ. ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1ี ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมิน
หลักสูตร/คน 2/440 ู ดือนตุลาคม – ธันวาคม โ5ๆโ จัดฝຄกอบรมพืไอพัฒนา฿หຌผูຌตรวจ
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
ประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
จานวน ไ่ คน ฿นหลักสูตร
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิAssessorี
1.ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2.ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับขຌอกาหนดทัไวเปสาหรับหนวยรับรอง
บุคลากร ิISO/IEC17024:2012ี
2ี ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการ
หง
฿หม 20 ู ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ดิม 180 มาตรฐานอาชีพ จานวน 16 หง
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1. ฝຆายพัฒนาละฝຄกอบรมบุคลากร บริษัท การบินเทย จากัด
ิมหาชนี สาขาวิชาชีพการบิน

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

รม.

คภ.

บค 1ู4

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน
2. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร
ละรຌานอาหาร
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝຄกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาขา
วิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
4. วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
มพิมพ์
5. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงาน
สะอาด สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน
6. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
7. วิทยาลัยการพัฒนาละฝຄกอบรมดຌานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ สาขาวิชาชีพการบิน
8. มูลนิธินๅาพืไออีสาน สาขาวิชาชีพกษตรกรรม
9. รงรียนสงทองทคนลยี สาขาวิชาชีพเฟฟ้า สาขา
ครืไอง฿ชຌเฟฟ้าทคนลยีละชัๅนสูง
10. วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก ิอี.ทคี สาขาวิชาชีพมคคา
ทรอนิกส์
11. สานักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจคຌาปลีก
ึึึ ละตรียม฿หຌการรับรองพิไมอีก 5 หง ฿นดือน ม.ค. 6ใ ึึึ
ู ตรวจติดตามองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จานวน 11 หง
ู ตรวจตออายุองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จานวน 11 หง

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

5. ป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1ี ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌ
อิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์พืไอ
พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
2ี ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบ
ประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพิTPQI
Digital Exam Centerี

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

ู อยูระหวางตรียมการจัดจຌางทีไปรึกษา฿นการจัดทาสืไอการรียนรูຌ
อิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จานวน 75
อาชีพ

ศท.

ระบบ

1

ู อยูระหวางดานินการจัดทา TOR

ศท.

3ี ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

หง

80

ู อยูระหวางปรับปรุงระบบ

ศท.

4ี ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการ
ประมินมาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ

ระบบ

1

ู อยูระหวางดานินการจัดทา TOR

ศท.

5ี ครงการพัฒนาละปรับปรุงระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ระบบ

1

ู อยูระหวางดานินการจัดทา TOR

ศท.

ภารกิจ
6ี ครงการพัฒนาอปพลิคชันละ
ฐานขຌอมูล ปักหมุดมืออาชีพ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ระบบ

1

ผลการดานินงาน
อยูระหวางดานินการจัดจຌางทาระบบอปพลิคชันละฐานขຌอมูล
ปักหมุดมืออาชีพ

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน
บค 2

6. ติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรวมทัๅงระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ฿หຌการดานินการป็น เปดຌวยความปรง฿สละ
ยุติธรรม
1ี ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนา
สมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ

คน

2ี ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ
ิExaminerี ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

คน

3ี ครงการกาหนดอัตราคาธรรมนียม
฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
4ี ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

ชัๅนคุณวุฒิ
หง

43,800 ู มีการอนุมัติ฿หຌการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ จานวน
16,777 คน ละมีผูຌขຌารับการประมินลຌว฿นอาชีพตาง โ จานวน
แโ,แ้้ คน ละมีผูຌผานการประมินจานวน 6,143 คน
1,500 ู จัดฝຄกอบรมบุคลากร฿หมทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไป็นจຌาหนຌาทีไสอบ
ดือน ต.ค.62 ู ธ.ค.62 เปลຌวจานวน 421 คน
ู นอกจากนีๅภาย฿ตຌครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล สคช. ยังเดຌวมกับกระ
ทรวงศึกษาธิการออสตรลียจัดการอบรมจຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบตาม
หลักสูตร International Skills Training ทีไรัฐบาลออสตรลีย฿หຌการ
รับรอง ละรวมกับสถานอกอัครราชทูตออสตรลียจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร฿หຌจຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบ จานวน 20 คน
70
ู ดานินการคานวณตຌนทุนการประมินของสาขาวิชาชีพตางโ
ดือน ต.ค.62 ู ธ.ค.62 จานวน โ่ ชัๅนคุณวุฒิ
15

สงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จานวน 5 หง เดຌก

บค 1ู4
คภ

คภ
สค

ภารกิจ

5ี ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC 17024ี
6ี ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7ี ครงการพัฒนาละติดตามการ
ประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8ี ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌงรืไอง
รຌองรียน

หนวยนับ

หง

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

1) หຌองประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สานักงานศึกษาธิหຌองการ
ภาค 3 อาภอมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
ละพิธีมอบรางวัลบุคคลตัวอยางชางผมเทย ป 2562
2) สถานทีไ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัๅน 5 สยามพารากอน
จังหวัดกรุงทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019
3) Impact forum hall ไ งาน Thailand HR Day 201
4) รงรียนมัธยมวัดสิงห์ รืไอง กูຌชีพ ู กูຌภัย มืออาชีพตัวจริง
ตຌองมีดีอยางเร
5) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการ
พระนคร รืไอง Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร
20
ู อยูระหวางตรียมทาสัญญาจຌางฯ พืไอ฿หຌทีไปรึกษาลงนามภาย฿น
นารอง 2 วันทีไ 17 ม.ค.63
ู อยูระหวางดานินงานตามผนงานทีไกาหนด

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

คภ

หง

120

บค 1ู4

ระบบ

1

ู อยูระหวางขอ฿บสนอราคา พืไอทาราคากลาง ละจัดทาTOR พืไอ
ประกาศชิญชวน ิReู Certificationี ฿นดือนกรกฎาคม 2563

คภ

ระบบ

1

ู อยูระหวางการขออนุมัติหมายลขทรศัพท์บบสัๅนิ ไ Digitsี จาก
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม

สค

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

9ี ครงการพิไมประสิทธิภาพการ
รຌอยละ
80
ู จัดทาผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ประจาป
ดานินงานพืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿น
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ พืไอ฿ชຌ฿นการขับคลืไอนการปງองกันละ
การบริหารจัดการองค์กร
ปราบปรามการทุจริต
7. สงสริม สนับสนุน ละประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝຄกอบรม สถานประกอบการ หนวยงานอืไน ทัๅงภาครัฐละอกชน ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศพืไอ฿หຌมีการผยพรละการ฿ชຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละการจัด฿หຌมีการฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

นผ

แี ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ
฿นการพัฒนากาลังคน

สค

คน

โี ครงการพัฒนาละสริมสรຌาง
สาขาวิชาชีพ
ศักยภาพกาลังคนของประทศดຌวยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1,600

10

ู ขับคลืไอน฿หຌกิดการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿น
การพัฒนากาลังคน
1) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ
รืไอง มืออาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ รงรียน
มัธยมวัดสิงห์
2) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ
รืไอง Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร ณ
วิทยาลัยทคนลยยีจรัลสนิทวงศ์
3) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ
รืไอง มืออาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการ
พระนคร
ู การจัดตัๅงคณะกรรมการทีไปรึกษาพืไอการพัฒนากาลังคน กลุม
สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ละซัพพลายชน ิIndustry
Competency Board: Logistics and Supply Chainี การ
ดานินการประชุมรืไอง คณะกรรมการทีไปรึกษาพืไอการพัฒนา
กาลังคน หรือ ICB ลຌว ลาสุดจากการประชุมมืไอวันทีไ 19 – 23
สิงหาคม 2562 ประชุมชิงปฏิบัติการ รืไอง การคัดกรองคุณสมบัติผูຌ
ขຌารับการตงตัๅงคณะกรรมการทีไปรึกษาพืไอการพัฒนากาลังคน กลุม

บค 1ู4 ุรม

ภารกิจ

3ี ครงการพัฒนาระบบการทียบอน
ประสบการณ์การทางานพืไอการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

หนวยนับ

ระบบ

ป้าหมาย

1

ผลการดานินงาน
สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ละซัพพลายชน ดย ผูຌชีไยวชาญ จาก
ประทศ ออสตรลีย ิSkills IQ : Skills Service Organization
หนวยงานภาครัฐ ประทศออสตรลียี การประชุม Capacity
Building ฿หຌกับ คณะกรรมการสรรหาฯ ิRecommendation
committeeี ฿นวันทีไ 16 ตุลาคม 2562 ดย฿นการประชุมคุณ
Yasmin King ละคุณ Melinda Brown CEO ละ General
Manager ผูຌชีไยวชาญจาก Skills IQ พรຌอมดຌวยผูຌทน สถานทูต
ออสตรลียขຌารวมพรຌอม฿หຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นการคัดกรองพืไอ
รับรองรายชืไอของผูຌทีไสดงจตจานง฿นการขຌารวม฿นคณะกรรมการทีไ
ปรึกษาพืไอการพัฒนากาลังคน กลุมสาขาวิชาชีพลจิสติกส์ละซัพ
พลายชน ปัจจุบันสถาบันฯ ดานินการจัดตัๅง ICB รียบรຌอยลຌว ดย
ผานความหในชอบของคณะกรรมการสถาบันฯ มืไอวันทีไ 18 ธันวาคม
2562 ครงสรຌางของ ICB ประกอบกอบดຌวย ผูຌทนจากผูຌประกอบการ
5 ทาน ผูຌทนจากสมาพันธ์ 6 ทาน ผูຌทนจากหนวยงานภาครัฐ 3
หนวยงาน
ู ผนการดานินงาน฿นการจัดตัๅงคณะกรรมการฯ ICB พิไมติม ฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดานินการจัดตัๅง ICB ฿นกลุม
อุตสาหกรรมการผลิต ละบริการสุขภาพ
ู สคช. เดຌจัดทานวทางละรูปบบการทียบอนประสบการณ์พืไอ฿หຌ
เดຌคุณวุฒิวิชาชีพทีไหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ฿นภาคอุตสาหกรรมละ
ภาคบริการ พรຌอมทัๅงครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการทียบอนประสบการณ์ ดย
จะมีการจัดประชุมผูຌมีสวนเดຌสีย ิStakeholdersี พืไอรับฟังความ
คิดหในกีไยวกับครืไองมือทีไจะนามา฿ชຌ฿นการทียบอนฯ พรຌอมทัๅงวาง
ผนการจัดประชุมชีๅจงนวทางดานินการทียบอนฯ ฿หຌกผูຌทน

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

บค 4

ภารกิจ

หนวยนับ

ป้าหมาย

ผลการดานินงาน

ปัญหา /อุปสรรค /
ขຌอสนอนะ

หนวยงาน

องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
จຌาหนຌาทีไสอบตอเป
4ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ

คน

1,000

5ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุมอุตสาหกรรมละบริการทาง
การพทย์ครบวงจร
6ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล
ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์

คน

1,000

คน

1,000

7ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุมอุตสาหกรรมตอนืไองจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

คน

200

หมายหตุ : ขຌอมูลทีไ฿ส฿นตารางนีๅป็นขຌอมูลดยสรุป

ตรียมการจัดจຌางทีไปรึกษาดานินครงการจานวน 2 ครงการ ฿นกลุม
อุตสาหกรรมชีวภาพ เดຌก
1) สาขาวิชาชีพทคนลยีชีวภาพ
2) สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน
ตรียมการจัดจຌางทีไปรึกษาดานินครงการจานวน 2 ครงการ ฿นกลุม
อุตสาหกรรมละบริการทางการพทย์ครบวงจร
1) สาขาวิชาชีพทคนลยีชีวการพทย์
2) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ตรียมการจัดจຌางทีไปรึกษาดานินครงการจานวน โ ครงการ
ู กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
ู กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอน
ทนต์
ตรียมการจัดจຌางทีไปรึกษาดานินครงการกลุมอุตสาหกรรมตอนืไอง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม จานวน โ ครงการ
ู สาขาวิชาชีพการบิน
ู สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง

บค 4

บค 4

บค 3

บค 1

สคช. เดຌดานินการบิกจาย ละผูกพันงบประมาณรายจาย ตามผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
โ5ๆ3 ณ วัน ทีไ ใแ ธัน วาคม โ5ๆ2 เปลຌ ว จ านวน แโ่,้ๆแ,้ไ็ บาท คิดป็ นรຌ อยละ ใ2.58 ของวงงินรวมทัๅง
ปีงบประมาณ ละมีรายการทีไขออนุมัติดานินการลຌวจานวน ๆๆ,็้ๆ,5เไ บาท รวมวงงินทัๅงสิๅนทีไมีการบิกจาย
การผูกพันสัญญา ละขออนุมัติดานินการ จานวน แ้5,็5่,ไ5แ บาท คิดป็นรຌอยละ แ31.6โ ของผนฯ ณ ดือน
ธันวาคม 2562 ละคิดป็นรຌอยละ 49.45 ของวงงินรวมทัๅงปีงบประมาณ ดยมืไอทียบกับผนปฏิบัติงานฯ ทีไเดຌรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอวันทีไ แไ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆโ ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ
บาที ผลบิกจาย ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆ2 คิดป็นรຌอยละ 5้.่โ สาหรับคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร ซึไงประกอบดຌวย
งินดือน คาจຌาง คาสวัสดิการ ละคาตอบทนพิศษตามผลการปฏิบัติงาน ิถຌามีี ของจຌาหนຌาทีไ รวมทัๅงงินดือนละ
ค า ตอบทนผั น ปรของผูຌ อ านวยการ ดยปรี ย บที ย บกั บ ผนการ฿ชຌ จ า ยงิ น ประจ าปี ิผนตຌ น ปี ี ซึไ ง เม ร วม
งบประมาณสาหรับการจัดซืๅอครุภัณฑ์หรือสิไงกอสรຌาง ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาที มีการบิกจายละผูกพันเปลຌว
จานวน แ็,เ5ๆ,แ่5 บาท คิดป็นรຌอยละ 5.โแ รายละอียดตามนบ
สถานะงิ น รายเดຌ ข อง สคช. มี ร ายเดຌ ส ะสมตัๅ ง ต ปี ง บประมาณ พ.ศ. โ555 – โ5ๆโ จ านวน
ใ5ุ928ุ949.95 บาท ละมี ร ายเดຌ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิขຌ อ มู ล ตัๅ ง ต วั น ทีไ แ ตุ ล าคม โ5ๆโ –
31 ธันวาคม โ5ๆโี มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน โ,5โใ,ๆ่โ,ใ้ บาท รายละอียดดังนีๅ
ลาดับ
แ
โ
ใ
ไ
5

ประภทรายเดຌ
รายเดຌจากคาธรรมนียมการทดสอบละคา฿บประกาศฯ
รายเดຌคาบริการ ิชาระรายปี/ชาระสวนบงี
รายเดຌจากการดานินงานอืไนโ ิคาปรับ ฯลฯี
ดอกบีๅยรับ ิงินฝากธนาคารี
รายเดຌอืไนโ
รวมทัๅงสิๅน

รายเดຌ ิบาที
1,349,650.00
30,325.00
54,526.98
1,087,693.41
1,487.00
2,523,682,39

ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมสูงกวาผนทีไเดຌรับอนุมัติ ทัๅงนีๅ ควรรงรัดการดานินการบิกจาย
งบประมาณดยฉพาะงบภารกิจ รวมถึงรงรัดการผูกพันสัญญาอยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌป็นเปตาม
ป้าหมายทีไวางเวຌ ดยฉพาะสัญญาระยะยาว ซึไงสงผลตอป้าหมายการบิกจาย฿นภาพรวมละงบประมาณทีไจะขอกัน
งินพืไอบิกจาย฿นปีงบประมาณตอเป ทัๅงนีๅ ฿นสวนของผลการดานินงานคอนขຌางป็นเปตามป้าหมาย ซึไงสดงถึง
การ฿ชຌงบประมาณ฿นการบริหารครงการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256ใ
ประภท

เดຌรับอนุมัติ แไ ส.ค. 62
ละ แ่ ธ.ค. 62
งบประมาณ งินสะสม รวมทัๅงสิๅน
ตาม พรบ.
รวมทัๅงสิๅน
262.2602 133.5920 395.8522
งบบุคลากร
56.7164 15.7796 ็2.4960
งบดานินงาน
61.0711
7.1000 68.1711
งบลงทุน
2.0505
2.0505
งบภารกิจ
แ44.4727 108.6619 โ53.1346

หนวย : ลຌานบาท

ผลบิกจาย ณ ใแ ธ.ค. 62
จายจริง
33.8272
16.9824
้.198ไ
7.646ไ

ผูกพัน
อยูระหวาง รวมทัๅงสิๅน คงหลือ
สัญญา
จัดซืๅอจัดจຌาง
95.134่
66.7965 195.7585 200.0937
เ.เ็3่ 17.056โ 55.4398
18.0625
เ.7404 โ8.001ใ 40.1698
เ.เ832
เ.เ832
แ.9673
77.0722
65.982ไ 150.70แเ 102.4336

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินพืไอบิกจาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 256ใ

หนวย : ลຌานบาท

ปี
งบประมาณ

ขอกันเวຌบิกจาย฿นปีงบประมาณ 256ใ
อนุมัติ แแ ก.ย. 62 ละ 2เ พ.ย. 62
ตามสัญญา ตามผน รวมทัๅงสิๅน

จายจริง

รวมทัๅงสิๅน
ปี โ5ๆแ
ปี โ5ๆโ

117.7120
เ.395ใ
117.316็

63.643แ
63.6431

6.4799
ๆ.4799

124.1919
เ.395ใ
123.7966

ผลบิกจาย ณ ใแ ธ.ค. 62

ผูกพัน
รวมทัๅงสิๅน
สัญญา
58.3637 122.0068
เ.ใ95ใ
เ.ใ95ใ
57.9684 121.6115

คงหลือ
2.1851
2.1851

วิคราะห์ผลการบิกจายงบประมาณประกอบผลการดานินงาน
ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมคอนขຌางป็นเปตามผนทีไเดຌรับอนุมัติ ดยมีปัญหาอุปสรรค฿น
การผูกพันสัญญาละบิกจายงบประมาณ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1. หลายครงการทีไมีการขออนุมัติดานินการตัๅงตชวงตຌนปีงบประมาณ ละเดຌมีการผลักดันการลงนาม
สั ญ ญา ดยด านิ น การกระบวนการทางพั ส ดุ ต าม พรบ. การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง พ.ศ. โ5ๆเ อย า งรอบคอบละมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการรงรัดการดานินการบิกจาย฿หຌป็นเปตามผน
2. งบประมาณตามครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดานินการ
฿นชวงระยะทีไหมาะสมตามผนการประมิน ละสิๅนสุดภาย฿นเตรมาสทีไ โ ของปีงบประมาณ ซึไงจะสามารถรงรัด
กระบวนการบิกจาย฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿นปีงบประมาณ ละลดการปันงินพืไอขอบิกจายหลืไอมปี
3. สาหรับรายการ฿หมทีไเดຌรับอนุมัติตาม พรบ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ เดຌมี
การตรียมการ฿นขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางทางพัสดุป็นทีไรียบรຌอย ละพรຌอม฿นการลงนามสัญญามืไอเดຌรับอนุมัติ
งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ละเดຌรับจัดสรรจากสานักงบประมาณ
..................................................................................................

รายงานผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงงินตามผนปฏิบัติราชการฯ ทีเไ ดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. มืไอวันทีไ 18 ธันวาคม 2562)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562
ยุทธศาสตร์/ครงการ

รวมงบประมาณทังๅ สิๅน
- คา฿ชຌจายบุคลากร
- คา฿ชຌจายดานินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสานักงาน
2) ครงการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
- คา฿ชຌจายลงทุน
1. ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
1) ครืไองคอมพิวตอร์สาหรับงานตัดตอวิดีอ
2) ครืไองคอมพิวตอร์สาหรับงานประมวลผลละพัฒนาระบบ
สารสนทศ
3) กลຌองวงจรปຂดบบ IP CCTV
4) ครืไองขยายสัญญาณ ละชุดเมครฟนบบเรຌสาย
5) ครืไองทปลใตขนาดเมนຌอยกวา 10 นิๅว
2. ครุภัณฑ์ฆษณาละผยพร
1) กลຌองถายวีดีอพรຌอมชุดอุปกรณ์
3. ครงการยຌายสถานทีทไ าการ สคช.
1) ติดตัๅงอุปกรณ์ละปรับปรุงหຌองมขายคอมพิวตอร์
- คา฿ชຌจายตามภารกิจยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ
1) ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมป้าหมาย
2) ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ครงการพิไมประสิทธิภาพการดานินงานพืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส
฿นการบริหารจัดการองค์กร
4) ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการละการ
ประมินผลการติดตามผูຌผานการประมินสมรรถนะของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5) ครงการประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ฿นรอบระยะวลา 3 ป ละประมินความคุຌมคา
ครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไ
สาคัญ
1) ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไอการพัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
2) ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสู
ระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไ กีไยวขຌองทังๅ ฿น
ละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หนวยนับ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย

งปม. 63 ทีเไ ดຌรับอนุมัติ (18 ธ.ค. 62)
พรบ.
งินสะสม
รวมทังๅ สิๅน
262,260,200
56,716,400
61,071,100
57,701,100
3,370,000
-

ครืไอง
ครืไอง

1
3

ชุด
ชุด
ครืไอง

1
1
3

ชุด

1

งาน

1

144,472,700
5,333,500
ลຌานคน

4

3,000,000

ชุด
รຌอยละ

1
80

415,000

รຌอยละ

80

170,000

ชุด

1

1,748,500

34,578,500

สาขาวิชาชีพ/
อาชีพ
องค์กร/
กิจกรรม

฿หม 5
ทบทวน 25
5

2,050,500
567,000
179,000
150,000

395,852,200
72,496,000
68,171,100
64,801,100
3,370,000
2,050,500
567,000
179,000
150,000

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 62
จายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมบิกจาย
ละผูกพัน
33,827,177
95,134,770
128,961,947
16,982,423
16,982,423
9,198,366
18,062,549
27,260,915
9,115,863
18,051,549
27,167,412
82,503
11,000
93,503
-

156,000
40,000
42,000
83,500
83,500
1,400,000
1,400,000
108,661,900
2,700,000

156,000
40,000
42,000
83,500
83,500
1,400,000
1,400,000
253,134,600
8,033,500

7,646,387
119,620

77,072,221
2,463,814

84,718,609
2,583,434

3,000,000

114,120

455,814

569,934

500,000

415,000
500,000

5,500
-

8,000
-

13,500
-

2,200,000

2,370,000

-

2,000,000

2,000,000

1,748,500

-

133,592,000
15,779,600
7,100,000
7,100,000

-

-

-

-

-

66,796,504
73,762
740,384
547,384
193,000
83,200
-

รวมทังๅ สิๅน

รຌอยละ
การบิกจาย

วงงิน
คงหลือ

ผนการบิกจาย

49.45
23.53
41.08
42.77
8.50
4.06
-

200,093,749
55,439,815
40,169,801
37,086,304
3,083,498
1,967,300
567,000
179,000
150,000

65,982,358
2,391,558

83,200
83,200
150,700,967
4,974,992

99.64
99.64
59.53
61.93

156,000
40,000
42,000
300
300
1,400,000
1,400,000
102,433,633
3,058,509

97,568,800
5,919,300

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
154.46
84.05

691,558

1,261,492

42.05

1,738,509

1,515,800

83.22

-

13,500
-

3.25
-

401,500
500,000

455,000

-

2,000,000

84.39

370,000

2,200,000

90.91

ส.นยบายละผน

1,700,000

1,700,000

97.23

48,500

1,748,500

97.23

ส.นยบายละผน

-

131.62
83.24
91.30
90.93
150.79
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
-

1,784,464

24,305,940

26,090,404

945,296

27,035,700

78.19

7,542,800

27,950,600

96.73

32,000,000

32,000,000

1,473,458

24,116,040

25,589,499

895,296

26,484,794

82.76

5,515,206

27,595,800

95.97

2,578,500

2,578,500

311,006

189,900

500,906

50,000

550,906

21.37

2,027,594

354,800

155.27

13,279,700

316,897

1,138,389

1,455,286

2,521,280

3,976,566

29.94

9,303,134

3,609,600

110.17

-

ผูຌรับผิดชอบ

195,758,451
17,056,185
28,001,299
27,714,796
286,503
83,200
-

83,200
83,200
-

148,729,100
20,490,500
30,669,800
30,479,800
190,000
-

รຌอยละ
ทียบผน

34,578,500

13,279,700

-

-

อยูระหวาง
จัดซือๅ จัดจຌาง

ส.บริหารกลาง
ส.บริหารกลาง

ส.บริหารกลาง
ศูนย์ทคนลยีฯ

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ
ส.บริหารกลาง

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ
ส.นยบายละผน
ส.นยบายละผน

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
สวนงานความรวมมือ

ยุทธศาสตร์/ครงการ

1) ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากาลังคน
2) ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกาลังคนของประทศดຌวย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การทางานพืไอ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีสไ อดคลຌองกับมาตรฐานสากล

หนวยนับ

คน

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย
1,600

สาขาวิชาชีพ
ระบบ

งปม. 63 ทีเไ ดຌรับอนุมัติ (18 ธ.ค. 62)
พรบ.
งินสะสม
รวมทังๅ สิๅน

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 62
จายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมบิกจาย
ละผูกพัน
55,500
434,589
490,089

1,814,800

1,814,800

10

10,543,900

10,543,900

145,797

356,400

502,197

1

921,000

921,000

115,600

347,400

463,000

81,680,000

71,777,200

153,457,200

5,083,206

39,173,679

44,256,885

69,500,000

79,500,000

2,612,925

34,257,247

36,870,172

อยูระหวาง
จัดซือๅ จัดจຌาง
2,521,280
56,924,224

รวมทังๅ สิๅน

รຌอยละ
การบิกจาย

วงงิน
คงหลือ

ผนการบิกจาย

รຌอยละ
ทียบผน

ผูຌรับผิดชอบ

490,089

27.01

1,324,712

411,600

119.07

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

3,023,477

28.68

7,520,423

2,734,800

110.56

463,000

50.27

458,000

463,200

99.96

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4

101,181,109

65.93

52,276,091

49,117,900

206.00

36,870,172

46.38

42,629,829

34,750,000

106.10

1) ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ

คน

43,800

10,000,000

2) ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3) ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4) ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)
5) ครงการกาหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6) ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7) ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

หง

4,095,000

4,095,000

706,101

1,562,338

2,268,439

480

2,268,919

55.41

1,826,081

2,357,900

96.23

คน

฿หม 20
ดิม 180
1,500

3,672,000

3,672,000

452,132

527,945

980,077

1,159,510

2,139,587

58.27

1,532,413

1,103,000

193.98

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
สวนงานประกันคุณภาพ

หลักสูตร/คน

2/440

2,369,100

2,369,100

325,600

242,740

568,340

-

568,340

23.99

1,800,760

472,000

120.41

สวนงานประกันคุณภาพ

อาชีพตาม
ชัๅนคุณวุฒิ
หง

70

1,012,000

1,012,000

224,055

680,400

904,455

-

904,455

89.37

107,545

907,200

99.70

สวนงานประกันคุณภาพ

15

3,617,400

3,617,400

311,658

983,282

1,294,939

517,220

1,812,159

50.10

1,805,241

1,247,700

145.24

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

หง

20
นารอง 2

6,884,300

6,884,300

6,314,380

6,314,380

91.72

569,920

6,884,300

91.72

สวนงานประกันคุณภาพ

หง

120

ระบบ

1

หมายลข

1

คน

1,000

คน

8) ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
9) ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
10) ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌง
รืไองรຌองรียน
11) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ
12) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละบริการทางการพทย์ครบวงจร
13) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละ
ปัญญาประดิษฐ์
14) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมตอนืไองจากการพัฒนาระบบ
คมนาคม

-

-

-

1,977,200

395,235

722,500

1,117,735

8,630

1,126,365

56.97

850,835

1,173,800

95.96

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4

1,162,200

55,500

197,229

252,729

64,000

316,729

27.25

845,472

222,000

142.67

สวนงานประกันคุณภาพ

300,000

-

-

-

-

300,000

13,696,000

13,696,000

-

-

-

13,695,864

13,695,864

100.00

1,000

13,696,000

13,696,000

-

-

-

13,689,600

13,689,600

คน

1,000

13,696,000

13,696,000

-

-

-

13,695,840

คน

200

7,780,000

7,780,000

-

-

-

7,778,700

1,977,200

1,162,200
300,000

-

#DIV/0!

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

136

#DIV/0!

99.95

6,400

#DIV/0!

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4
ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4

13,695,840

100.00

160

#DIV/0!

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
3

7,778,700

99.98

1,300

#DIV/0!

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1

-

-

ยุทธศาสตร์/ครงการ

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌ
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์
พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam Center)
3) ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
4) ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินมาตรฐานทักษะดຌาน
ดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
5) ครงการพัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
6) ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปักหมุดมืออาชีพ

หนวยนับ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย

งปม. 63 ทีเไ ดຌรับอนุมัติ (18 ธ.ค. 62)
พรบ.
งินสะสม
รวมทังๅ สิๅน
9,601,000

34,184,700

43,785,700

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา 31 ธ.ค. 62
จายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมบิกจาย
ละผูกพัน
342,200
9,990,400
10,332,600

อยูระหวาง
จัดซือๅ จัดจຌาง
3,200,000

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

ระบบ

1

8,722,000

8,722,000

หง

80

1,462,700

1,462,700

ระบบ

1

5,000,000

5,000,000

-

-

-

-

ระบบ

1

15,000,000

15,000,000

-

-

-

-

ระบบ

1

4,000,000

4,000,000

-

-

-

9,601,000

9,601,000

รวมทังๅ สิๅน

รຌอยละ
การบิกจาย

วงงิน
คงหลือ

ผนการบิกจาย

รຌอยละ
ทียบผน

13,532,600

30.91

30,253,100

10,971,400

123.34

ผูຌรับผิดชอบ

9,310,000

9,310,000

-

9,310,000

96.97

291,000

9,601,000

96.97

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4

168,500

506,700

675,200

-

675,200

7.74

8,046,800

675,600

99.94

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

173,700

173,700

347,400

-

347,400

23.75

1,115,300

694,800

50.00

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

-

-

5,000,000

-

#DIV/0!

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

-

-

15,000,000

-

#DIV/0!

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

800,000

-

#DIV/0!

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
+ ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2

-

3,200,000

3,200,000

80.00

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินเวຌบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562
ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
รวมทัๅงสิๅน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. งบลงทุน
1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขออนุมัติกนั งินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซือๅ จัดจຌาง
117,712,013.02
6,479,908.00
124,191,921.02

395,284.75
395,284.75
395,284.75
117,316,728.27

1. งบดานินงาน
1. คา฿ชຌจายบริหารจัดการ

1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.
3. งบภารกิจ

1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสูกลุมป้าหมาย

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

63,643,096.81

58,363,748.50

53.01%

0.00%
0.00%
0.00%
53.17%

2,185,075.71

ผูຌรับผิดชอบ

2,185,075.71

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 214 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
176 สัญญา ผูกพันสัญญา 38 สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 32
สัญญา ผูกพันสัญญา 5 สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 32
สัญญา ผูกพันสัญญา 5 สัญญา
รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา

6,479,908.00

63,643,096.81

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

4,875,688.36

4,795,299.00

52.09%

338,391.81

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

4,875,688.36

4,795,299.00

52.09%

338,391.81

27,800.00

2,900,500.00

2,928,300.00

864,000.00

2,043,800.00

30.21%

20,500.00

27,800.00
107,579,549.10

2,900,500.00
3,279,408.00

2,928,300.00
110,858,957.10

864,000.00
57,903,408.45

2,043,800.00
51,129,364.75

30.21%
53.88%

20,500.00
1,826,183.90

บร.

รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา
รวม 175 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
144 สัญญา ผูกพันสัญญา 31 สัญญา

1,160,150.00

1,493,625.00

2,653,775.00

1,640,775.00

903,000.00

65.97%

110,000.00

สค.

รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 5
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

FM-QP-PS-07-01 Rev.00 รายงานผนการกันงินงบประมาณ

964,800.00

-

964,800.00

964,800.00

- 100.00%

-

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 215 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
176 สัญญา ผูกพันสัญญา 39 สัญญา

395,284.75
395,284.75
395,284.75
57,968,463.75

2. ครงการสารวจความพึงพอ฿จ ความชืไอมัไน
ของผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการ ละติดตาม
ผูຌผานการประมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)

-

คงหลือ

395,284.75
395,284.75
395,284.75
123,796,636.27

2. งบลงทุน

-

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

หนวย : บาท

บร.

-

รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
3. ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพ
4. ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพพือไ รองรับ Thailand 4.0

ขออนุมัติกนั งินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซือๅ จัดจຌาง
32,319,989.55
32,319,989.55

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

7,967,722.30

24,349,090.25

24.66%

3,177.00

บค.1-4

21,704,015.85

21,704,015.85

6,760,532.85

14,941,704.00

31.16%

1,779.00

บค.1-4

5. ครงการพัฒนาละติดตามการประกัน
คุณภาพพือไ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
6. ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพพือไ ชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียน
ละสากล
7. ครงการสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิตดย
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
8. ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนามาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนา
กาลังคน
9. ครงการการพัฒนากลเกการรับรอง
ประสบการณ์ดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
10. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนา
สมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ

-

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

3,085.00

-

3,085.00

3,085.00

-

100.00%

-

คภ.

44,227.20

-

44,227.20

44,227.00

-

100.00%

0.20

รม.

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 22 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 8
สัญญา ผูกพันสัญญา 14 สัญญา
รวม 13 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา ผูกพันสัญญา 10 สัญญา
รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา
รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

3,075.00

299,483.00

302,558.00

3,075.00

279,580.30

7.59%

19,902.70

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

5,525.00

1,000,000.00

1,005,525.00

303,025.00

552,500.00

45.05%

150,000.00

สค.

รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

6,150.00

6,150.00

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

6,150.00

-

-

100.00%

-

4,764,615.00

-

4,764,615.00

4,153,486.00

- 100.00%

989,429.00

บค.1-4

รวม 31 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 31
สัญญา

11. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนา
สมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพเปสูเทยลนด์ 4.0

21,755,237.00

-

21,755,237.00

20,842,232.00

- 100.00%

949,005.00

บค.1-4

รวม 55 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 55
สัญญา

12. ครงการตรวจประมินพือไ ฿หຌการรับรอง
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชี
มกระบวนการ
13. ครงการฝຄพกละควบคุ
อบรมผูຌตรวจประมิ
นองค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ (Assessor)

1,533,525.00

96,300.00

1,629,825.00

บค.1-4

รวม 9 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 9
สัญญา
รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา

FM-QP-PS-07-01 Rev.00 รายงานผนการกันงินงบประมาณ

9,225.00

-

9,225.00

1,627,055.00

-

100.00%

2,770.00

9,091.00

-

100.00%

134.00

คภ.

ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
14. ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมิ
นสมรรถนะของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
15. ครงการการค
านวณตຌ
นทุนการประมิน พ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
16. ครงการสงสริมพือไ ฿หຌมีผูຌขຌารับการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
17. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล ISO/IEC17024
18. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนา
สมรรถนะความสามารถดຌานการ฿ชຌดิจิทัล
(Digital
Literacy)
19. ครงการจั
ดตัๅงศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌงรืไองรຌองรียน
(Call Center)
20. ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์
ละดิจิทัลคอนทนต์ พือไ พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (e-Training)
21. ครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบน
ระบบคอมพิวตอร์

ขออนุมัติกนั งินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซือๅ จัดจຌาง
12,300.00
12,300.00
6,150.00
665,629.50

390,000.00

6,150.00

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน
12,233.00

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

-

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

100.00%

67.00

บค.1-4

-

คภ.

6,150.00

-

100.00%

1,055,629.50

1,005,019.30

49,990.20

95.26%

620.00

สค.

13,600.00

คภ.

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 4 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 4
สัญญา
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา
รวม 7 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 6
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา

2,338,400.00

-

2,338,400.00

2,324,800.00

-

100.00%

6,500,000.00

-

6,500,000.00

6,500,000.00

-

100.00%

-

บค.3

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

3,075.00

-

3,075.00

3,075.00

-

100.00%

-

สค.

รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

9,585,000.00

-

4,195,375.00

-
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9,585,000.00

4,195,375.00

2,875,500.00

6,709,500.00

30.00%

-

บค.4

851,375.00

3,344,000.00

20.29%

-

ศท.

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 5
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

