รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์
ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงิน
ทั้งสิ้น 305,042,900 บาท (สามร้อยห้าล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ.
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุ น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสม จำนวน 50,808,300 บาท ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้ง
ที่ 1) วงเงินทั้งสิ้น 336,889,000 บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็น
งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 82,654,400 บาท ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น
สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ
และขอรายงานผลการดำเนิ นงานและผลการเบิ ก จ่ าย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุ ล าคม 2563 –
31 มิถุนายน 2564) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
ผลเบิกจ่าย
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
1) โครงการสร้างการรับรู้และ
ล้านคน
3
5,005,605 ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2,250,000/
กระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการ
1. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2,111,250
จากมืออาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค
จ่ายจริง
เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บ.เก็ทไอเดีย ลงนามสัญญา 1,151,155
แล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 และได้มีการลงข่าวไปแล้ว 45 ครั้ง ดังนี้
ผูกพันสัญญา
1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 64 จำนวน 10 ครั้ง
923,095
1.2 เดือนมีนาคม 64 จำนวน 12 ครั้ง
1.3 เดือนเมษายน 64 จำนวน 13 ครั้ง
1.4 เดือนพฤษภาคม 64 จำนวน 10 ครั้ง
1.5 เดือนมิถุนายน 64 จำนวน 6 ครั้ง
2. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ผู้รับ
จ้างแล้ว คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทหัวใหญ่ ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.
64 อยู่ระหว่างประสานข้อมูลจากสำนักจัดทำมาตรฐานเพื่อกำหนดการ
ประชาสัมพันธ์ และได้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนเมษายน 64 แล้ว 1 ครั้ง
ได้มีการหารือเตรียมการปรับรูปแบบการแถลงข่าว (กรณีสถานการณ์โควิด-19 ยัง
ไม่คลี่คลาย)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
3. การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จส่ง
มอบงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.65 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
4. จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น จัดทำโปรโมตในหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อม
จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 จัดทำโปรโมตในหน้าเว็บไซต์
สถาบันฯ พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 29 ม.ค.64 ได้ผู้รับจ้าง
ออกแบบโปสเตอร์ และทำคลิปวีดิโอโปรโมตแล้ว อยู่ระหว่างรอผลงานส่งเข้า
ประกวด (เดือน พ.ค. ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานออกไปอีก 30
วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด)
5. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์เปิด
ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้
งานใน ISO 9001 เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
6. จัดกิจกรรม สแกนตอบแบบสอบถาม เรื่องความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ผ่านกู
เกิลฟอร์ม มีผู้กดตอบคำถามรวม 53 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 รับทราบข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สคช. ร้อยละ 18.8 จากเว็บไซต์สคช. ร้อย
ละ 14.6 จาก application Line และร้อยละ 12.5 จากทั่วไป ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อย
ละ 50 มีความพึงพอใจมากกับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ โดยเห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาเป็นพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 37.5 และพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับใด พบว่าร้อยละ 52.1 เห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาเป็นพึงพอใจมาก ร้อยละ 39.6 และพึงพอใจปานกลาง
ร้อยละ 8.3 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
7. การเผยแพร่ผ่าน Facebook ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งหมด 1,895,809
คน
7.1 เดือนตุลาคม โพสต์ 43 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 82,158 คน
7.2 เดือนพฤศจิกายน โพสต์ 26 ครั้ง ไลฟ์สด 7 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 51,772
คน
7.3 เดือนธันวาคม 2563 โพสต์ 47 ครั้ง และเผยแพร่คลิป ถ่ายทอดสด มีผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 50,728 คน
7.4 เดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 85,756 คน
7.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โพสต์ 59 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน
326,038 คน โดยผู้ที่เข้าถึงมากที่สุดเป็นการอบรมออนไลน์ การประกอบอาหาร
จำนวน 90,045 คน และจัดดอกไม้ 86,747 คน
7.6 เดือนมีนาคม 2564 โพสต์ 71 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 293,797 คน
7.7 เดือนเมษายน เผยแพร่จำนวน 69 โพสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 166,538 คน
7.8 เดือน พฤษภาคม เผยแพร่จำนวน 158 โพสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
520,303 คน
7.9 เดือนมิถุนายน เผยแพร่จำนวน 66 โพสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
141,927 คน
8. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ลงข่าวในเว็บไซต์ ไทยรัฐ /
ข่าวสด / มติชน / 77 ข่าวเด็ด / คมชัดลึก / เนชั่น รวมการรับรู้ 3,109,796 คน
8.1 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ข่าว มีจำนวนผู้เข้าถึง 520,178 คน
8.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ข่าว 15 ครั้ง มีผู้เข้าถึง 1,238,912 คน
8.3 เดือนมีนาคม 2564 เผยแพร่ข่าว จำนวน 3 ชิ้น มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
463,244 คน

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

2) โครงการจัดทำและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ

ชุด

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
8.3 เดือนเมษายน 2564 เผยแพร่ข่าวจำนวน 2 ข่าว มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
90,504 คน
8.4 เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 796,958 คน
8.5 เดือนมิถุนายน 2564
9. เผยแพร่บทความ นสพ. เปิด จห. 174/64 เรียบร้อยแล้ว ได้บริษัท วี คอมมู
นิเคชั่น จำกัด ลงวันที่ 5 ก.พ.64 ตามสัญญากำหนดเผยแพร่บทความแล้วจำนวน
7 บทความ
9.1 เดือนพฤษภาคมเผยแพร่บทความ จำนวน 2 บทความ
1
อยู่ระหว่าง 1. สถาบันฯ ได้รับความเห็นชอบ (ร่าง) แเผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณุวฒิวิชาชีพ
ดำเนินงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570 ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสถาบัน
คุณวุฒ ิว ิช าชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2564
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ให้มีความ
สมบูรณ์ รวมถึง (ร่าง) แผนปฏิบ ัติการฯ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อนำเสนอต่ อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. ร่วมพิจารณาและปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ สคช. ต่อไป
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันฯ
4. ได้การจัดประชุมเพื่อการจัดทำตัวชี้วัด และการจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565 – 2570 เมื่อวันที่ 18 พฤษาภาคม 2564 และวันที่ 27
พฤษภาคม 2564

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

121,000/
81,340
จ่ายจริง
81,340

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

3) โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการองค์การ

ร้อยละ

85

4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

ร้อยละ

80

ผลตาม
เป้าหมาย
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
500,000/
1. ได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความ 465,472
ซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้
จ่ายจริง
2. จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
35,472
ดำเนินงาน ในหัวข้อ “ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติ ผูกพันสัญญา
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบ าล ” (ITA 2564) เมื่อวันที่ 12 430,000
พฤษภาคม 2564
1. ได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อ
2,210,000/
การให้บริการ โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 และเรียนเชิญที่
1,810,000
ปรึกษาหารือการทำสำรวจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
จ่ายจริง
2. วิธีการดำเนินงาน และเครื่องมือในการสำรวจได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อย
362,000
แล้ว ดังนี้
ผูกพันสัญญา
ครั้งที่ 1 : การประชุมผู้บริหารของ สคช. เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 1,448,000
2564
ครั้งที่ 2 : การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนโยบายและแผนการ
ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3 : การประชุมกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
3. ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้รับการอนุมัติรายงาน และงบประมาณ
แล้ว
4. ทีมที่ปรึกษาส่งรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้าง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ยกระดับทักษะ ความรู้
ความสามารถของกำลังคนผ่าน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ
ชุด

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
1
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่่างการดำเนินงาน
ดำเนินงาน 1. จัดจ้างทีมผู้ช่วยนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว
2. ได้มีการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลการ
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและเครื่องมือการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4. จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และรายงานทางการเงิน ให้กับ สกสว.
เรียบร้อยแล้ว
5. อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)
2,102,000/
1,020,000
จ่ายจริง
310,000
ผูกพันสัญญา
310,000
ระหว่าง
ดำเนินการ
400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
1) โครงการจัดทำและทบทวน
โครงการ/
ใหม่ 5
ใหม่ 11 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
30,433,400/
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพ
โครงการ โครงการ
24,605,786
มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (จ้างที่ปรึกษา)
เพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับ
ทบทวน ทบทวน
จ่ายจริง
1) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
100
162
สัญญาเลขที่ สคช.ม. 007/2564 ลว 15 มี.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 7,211,986
อาชีพ
ผูกพันสัญญา
อาชีพ พระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
15,151,600
2) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน (ระยะที่ 2) (งาน
ระหว่าง
ศิลป์แผ่นดิน) สัญญาเลขที่ สคช.ม. 001/64 ลว 26 ม.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
ดำเนินการ
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3
2,242,200
3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา สัญญาเลขที่ สคช.ม. 002/64
ลว 9 ก.พ.64 ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
4) สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถไฟ จัดจ้างแล้ว
สัญญาเลขที่ สคช.ม. 004/64 ลว 3 มี.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
จอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
5) สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพมวยไทย สัญญเลขที่ สคช.ม. 006/64 ลว 15
มี.ค. 64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
6) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 จัดจ้างแล้ว
สัญญาเลขที่ สคช.ม. 003/2564 ลว 19 ก.พ.64 ที่ปรึกษา สถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
7) สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่
สคช.ม. 005/64 ลว 5 มี.ค.64 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (ดำเนินการเอง)
1) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาธุรกิจดนตรี อาชีพนักดนตรีไทย
อาชีพนักผลิตเครื่องดนตรีไทย
2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
3) สาขาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
4) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร
5) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย
6) อาชีพควาญช้าง
7) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพนักออกแบบนิเวศเกษตร
8) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
การจัดทำเครื่องมือประเมิน (ดำเนินการเอง)
1) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร (จัดทำเครื่องมือ
ประเมิน)
จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมิน
สมรรถนะทั่วไปในการทำงาน 1 โครงการ
1) มาตรฐานสมรรถนะพระธรรมฑูตไทยในต่างประเทศ

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ทบทวนมาตรฐานอาชีพ 227 อาชีพ แล้วเสร็จ 162 อาชีพ
รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 2 มาตรฐาน คือ
1) มาตรฐานผู้สอนสายอาชีพ
2) มาตรฐานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่
ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล

องค์กร/
กิจกรรม

4

4

ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
758,200/
1. ได้เสนอขอความเห็นชอบรับรองมาตรฐานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0 ของ 410,030
เยอรมนีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้นำมาดำเนินการปรับเป็น
จ่ายจริง
มาตรฐานอาชีพสถาบันฯ
334,530
2. ดำเนินการเทียบเคียงระบบการประเมินสมรรถนะและการประกันคุณภาพ ผูกพันสัญญา
ช่างทำผมบุรุษและสตรีกับ framework ของ IPSN
75,500
3. เป็นวิทยากรเรื่องนโยบายการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของไทยในการ
ประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิ ก
อาเซียน

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
4. ก า ร น ำ ห ล ั ก ส ู ต ร Medical Travel Professionals ข อ ง Global
Healthcare Accreditation มาจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพผู้ให้บริการการท่องเทียว
เชิงการเเพทย์ โดยการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ที่ 23
เมษายน 2564 ที่ป ระชุมได้ อนุม ัติ ในหลั ก การและเห็นชอบการลงนามบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ Global Healthcare Accreditation เพื ่ อ พั ฒ นาผู้
ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
5. เผยแพร่ผลงานสถาบันด้านการบูรณาการคุณวุฒิและสมรรถนะใหม่ๆเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการฝึกอบรมสายอาชีพในการสัมมนาขององค์การด้าน
การศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศ UNESCO-UNEVOC, กระทรวงศึกษาธิการและ
วิจัย เยอรมนี และ Temasek Polytechnic สิงคโปร์
6. ร่วมกับสำนักต่างๆรับรองความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรการจัดการใน
โรงงานของช่างเทคนิคญี่ปุ่นและพนักงานทำความสะอาดของอังกฤษกับมาตรฐาน
อาชีพ
7. จัดทำแผนงานความร่วมมือ GHA, สคช. และเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมเป็น Alternative State Quarantine และสนับสนุนการขยาย
กิจกรรม wellness ในโรงแรม เพื่อ reskill, upskill บุคลากร และช่ว ยเหลื อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาด
8. ร่วมกับสำนักที่รับผิดชอบหลักสนับสนุนการจัดตั้ง ICB สาขาเกษตรกรรม
และการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการพิจารณาระดับความเทียบเท่าของ
มาตรฐานฯช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0 และ TVET Teacher ของเยอรมนี
9. เตรียมการเผยแพร่ผลงานสถาบันในงานสัมมนา 2021 UN Responsible
Business and Human Rights Forum

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
10. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอและในการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพแล้ว 2 องค์กร คือ IPSN และ IOM
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทย
คน
1,700
1,745 อยู่ระหว่างดำเนินการ
7,495,900/
ก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการ
1. จัดกิจกรรม สร้างเมืองแห่งมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง และพิธีมอบใบ
5,656,158
สร้าง “เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วย
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและป้ายมืออาชีพ วันที่ 18-20 ต.ค. 63 ณ จังหวัด
จ่ายจริง
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ยะลาและจังหวัดปัตตานี
2,352,508
2. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ในวันที่ 2 - 4
ผูกพันสัญญา
ตุลาคม 2563 ณ Central world
3,120,650
3. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 1 ระหว่างวัน
ระหว่าง
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัล ดำเนินการ
เฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ งาน Thailand Street Food Festival
183,000
2020 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม
2563 ณ เซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
4.1 ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เมืองแห่งมืออาชีพ"
4.2 จัดทำสกู้ปข่าว ความยาว 3 นาที เผยแพร่ช่วงเจาะข่าวค่ำ ระหว่างวัน
จันทร์ถึงศุกร์
4.2 สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง
เช่น เพจ The Standard เพจ The Reporters สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์
รายการที่เกี่ยวข้องด้านสายอาชีพต่างๆ อย่างน้อย 1 รายการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเมืองแห่งมืออาชีพ และพิธีมอบป้ายมือ
อาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ
Central Pattaya Beach จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2563
6. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่10 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม2563 ณ Central
Festival Pattaya Beach เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ งาน Thailand Street
Food Festival 2020 ครั้งที่3 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 –วัน
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ Central Plaza Nakhon Ratchasima จังหวัด
นครราชสีมา
7. กำหนดแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป*
7.1 “เมืองแห่งมืออาชีพ อีสานดินแดนข้าวอินทรีย์” วันที่ 26-27-28
เมษายน 64 สถานที่ : นครพนม ขอนแก่น ประมาณการผู้เข้าร่วม 300 คน
7.2.“เมืองแห่งมืออาชีพ แดนใต้ค่าล้ำยางพารา ฮาลาลสร้างชื่อ” วันที่ 2728 พฤษภาคม 64 สถานที่ : สงขลา ยะลา ประมาณการผู้เข้าร่วม 300 คน
7.3.“เมืองแห่งมืออาชีพ สุโขทัยถิ่นงามล้ำค่าผ้าไทย” วันที่ 24-25
มิถุนายน 64 สถานที่ : สุโขทัย ประมาณการผู้เข้าร่วม 200 คน
7.4.“เมืองแห่งมืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” วันที่ 26-27-28
กรกฎาคม 2564 สถานที่ : ประจวบฯ สุราษฎร์ธานี ประมาณการผู้เข้าร่วม 100
คน
7.5.“เมืองแห่งมืออาชีพ ราชบุรีถิ่นหัตถกรรมล้ำ ก้าวหน้าแปรรูปเกษตร”
วันที่ 26-27 สิงหาคม 64 สถานที่ : ราชบุรี ประมาณการผู้เข้าร่วม 300 คน
*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการปรับรูปแบบ
การจัดงาน และปรับช่วงเวลาที่จัดงานออกไป

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ
สาขาวิชาชีพ

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
10
10
7,855,500/
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)
3,881,296
จำนวน 8 สาขาวิชาชีพ ดังนี้
จ่ายจริง
1.1 ช่างซ่อมอากาศยาน
1,519,556
1.2 กลุ่มโลจิสติกส์ (ซัพพลายเชน)
ผูกพันสัญญา
1.3 กลุ่มโลจิสติกส์ (โครงสร้างพื้นฐาน)
219,900
1.4 กลุ่มสาขาอาชีพผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ระหว่าง
1.5 กลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร
ดำเนินการ
1.6 กลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2,141,840
1.7 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
1.8 กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency
Board)
2.1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์
(Industry Competency Board: Logistics) จำนว น 4 ครั ้ ง และประ ชุ ม
คณะทำงานไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ(ร่าง) รายงานการพัฒนา
กำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) ฉบับสมบูรณ์
2.2 ประชุ ม คณะกรรมการที ่ ป รึ ก ษาเพื ่ อ การพั ฒ นากำลั ง คนด้ า น
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Industry Competency Board : Digital) จำนวน 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 63 ครั้ง 2 วันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2564
และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแล้วจำนวน 6 คณะทำงาน จัดประชุมไปแล้ว 1
คณะทำงาน
3. ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีว ศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 8 สาขาวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
3.1.สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
3.2.สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
3.3.สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง
3.4.สาขาวิชาชีพเกษตร
3.5.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
3.6.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
3.7.สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
3.8.สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย
4. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ และ 1 มาตรฐานสมรรถนะ
1. สาขาวิชาชีพบริการสุภาพ
1.1) หลักสูตรผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน
1.2) หลักสูตรผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ
1.3) หลักสูตรพนักงานต้อนรับผู้ป่วย
2. สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
2.1) หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
2.2) หลักสูตรอาหารไทยมืออาชีพ
2.3) หลักสูตรบาริสต้า
2.4) หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
3. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
3.1) หลักสูตร การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์
3.2) หลักสูตร นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
4. สาขาวิชาชีพกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบ
โอนประสบการณ์การทำงานเพื่อ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ

อาชีพ

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
4.1 หลักสูตรพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
5. มาตรฐานสมรรถนะ e-Commerce
2
36
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
736,400/
1. ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ 522,670
เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรรับรอง และเจ้าหน้าที่สอบเพื่อจัดทำแบบบันทึกหลักฐาน
จ่ายจริง
สำหรับการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK: 409,270
Recognition of Existing Skills and Knowledge) และคู ่ ม ื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ส อบ ผูกพันสัญญา
สำหรับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อการรับรอง 113,400
คุณวุฒิวิชาชีพ แล้วเสร็จ ดังนี้
1.1 สาขาวิช าชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขา
ให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 - 6 อาชีพสปา
เทรนเนอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 อาชีพสปาเทอราปิ้ส คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 - 4
อาชีพสปารีเซฟชั่นนิสคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 - 5
1.2 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผม
บุรุษ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 - 4 อาชีพช่างทำผมสตรี คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 - 4
1.3 สาขาวิช าชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพ
นักวิเคราะห์ข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
1.4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฎิบัติงานขนส่ง
สินค้าทางถนน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 - 6 อาชีพผู้ปฎิบัติงานควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการ
ขนส่งสินค้าทางถนน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 สาขาจัดการส่งออกและนำเข้าอาชีพ
ผู้ปฎิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้ชำนาญการ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
ศุ ล กากร คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ ระดั บ 5 สาขาจั ด การคลั ง สิ น ค้ า อาชี พ ผู ้ ป ฎิ บ ั ต ิ ง าน
คลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทาง
อากาศ) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 - 5
1.5 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ
1- 4 อาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1- 4
1.6 สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขา
ประชาสัมพันธ์ อาชีพ นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 - 5 อาชีพ
นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 - 5 อาชีพนักประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 - 5 อาชีพนักสื่อสารกลยุ ทธ์การประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 - 6 อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ
วิชาชีพระดับ 5 - 6 อาชีพนักบริหารกาประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 - 7
1.7 สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ยางพารา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแปลงต้นกล้ า
ยางพาราพันธุ์ดี คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดการปุ๋ยยางพารา
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2
2. จัดประชุมคณะทำงานจัด ทำร่า งหลัก เกณฑ์ การเทียบโอนประสบการณ์
(Checklist) จำนวน 2 อาชีพ ดังนี้
2.1 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการเมื่อ 29
เมษายน 2564
2.2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก-นำเข้า ดำเนินการเมื่อ 29 เมษายน 2564
2.3 อาชีพผู้ปฎิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 4

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมือ
อาชีพด้วยการเทียบโอน
ประสบการณ์ทำงานเพื่อรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ

คน

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
2.4 อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 5 -6
2.5 อาชีพผู้ปฎิบัติงานควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการขนส่งสินค้าทาง
ถนน ระดับ 2
2.6 อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีแผนการดำเนินงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
(ร่วมกับองค์กรรับรองฯ 19 แห่ง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ อาชีพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ระดับ 1-4)
2.7 อาชีพสปาเทอราปิ้ส มีแผนการดำเนินงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส อบในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับ รอง
คุณวุฒิวิชาชีพ (RESK)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
11,750
520
อยู่ระหว่างดำเนินการ
11,750,000/
1. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาสนับสนุนการประเมินสมรรถนะแบบเทียบ 9,740,000
โอนประสบการณ์ จำนวน 9,740 คน เริ่มดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธี
ผูกพันสัญญา
เทียบโอนประสบการณ์ แบบออนไลน์ ดังนี้
9,740,000
1.1 วันที่ 16 และ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 CB สมาคมตัวแทนออกของรับ
อนุญาตไทย สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพ
ผู้ชำนาญการศุลกากร คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จำนวน 10 คน
1.2 วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 CB มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา
วิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดการปุ๋ยยางพารา คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 2 จำนวน 80 คน

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
1.3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 CB โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ สาขา
วิชาชีพธูรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนัก
บริหารจัดการสปา คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จำนวน 40 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1) โครงการสร้างโอกาสในการ
คน
19,000 16,572 อยู่ระหว่างดำเนินการ
36,055,000/
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
ข้อมูลสะสมผู้เข้ารับการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 27 มิถุนายน 35,022,075
อาชีพ
2564 มีดังนี้
จ่ายจริง
1. ผู้สมัครสำเร็จ 16,572 คน
3,828,090
2. อยู่ระหว่างการประเมิน 6,727 คน
ผูกพันสัญญา
3. ผ่านการประเมิน 7,158 คน
31,193,985
4. ไม่ผ่านการประเมิน 2,362 คน
รายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

สถานะ
ผู้สมัครสำเร็จ
(คน)
อยู่ระหว่าง
การประเมิน
(คน)
ผ่านการ
ประเมิน (คน)
ไม่ผ่านการ
ประเมิน (คน)

สมรรถนะ
สมรรถนะ
มาตรฐาน
ด้านการใช้ ด้านการใช้
อาชีพ
อีคอมเมิร์ซ ภาษาอังกฤษ

สมรรถนะ
หลักในการ
ทำงาน

มาตรฐาน
สมรรถนะขับ
ขี่ปลอดภัย
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0
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0
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0
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1,359

0
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้
การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

หน่วยนับ
แห่ง

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
ใหม่ 30 ใหม่ 39 ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
5,666,400/
เดิม 180 เดิม 208
1. ได้ตรวจติดตามองค์กรรับรองเดิม แล้วจำนวน 208 องค์กร จัดทำรายงาน
2,543,647
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
จ่ายจริง
2. รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองแล้ว จำนวน 39 องค์กร คือ
1,982,227
1. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพบริการวิจัย
ผูกพันสัญญา
2. บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
500,200
3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
ระหว่าง
4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ
ดำเนินการ
5. โรงเรียนสปาหัตถามณีกร สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้าง
61,220
สุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
6. สภาการพยาบาล สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขา
วิชาชีพโลจิสติกส์
8. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขา
วิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล
10. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สาขาวิชาชีพ
งานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
11. โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
12. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
13. บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลตาม
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
14. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
15. มูลนิธิสัมมาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
16. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
18. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจบริการทำความสะอาด
19. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
21. บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุชพัทยา) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร (สาขาจัดดอกไม้)
22. บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
23. มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม
24. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาวิชาชีพกิจกรรม
บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
25. สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
26. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์์
27. วิทบยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
28. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และการผังเมือง
29. บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพการเชื่อม
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ
(Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

หน่วยนับ

คน

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพบริการ
อุตสาหกรรม
32. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
33. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
34. สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
35. ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
37. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
การผังเมือง
38. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
39. บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
1,500
3,592 ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1,928,200/
จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) แล้ว 3,592 คน
1,332,812
1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 173 คน
จ่ายจริง
2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 140 คน
1,114,457
3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,475 คน
ผูกพันสัญญา
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการอบรม
218,355
5. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 579 คน
6. เดือนเมษายน 2564 จำนวน 225 คน
7. เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการอบรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ (Assessor)

คน

5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ

แห่ง

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
400
405
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1,600,900/
ฝึ ก อบรมผู ้ ต รวจประเมิ น องค์ก รที ่ม ี ห น้ าที ่ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม 599,208
มาตรฐานอาชีพ (Assessor) ไปแล้ว 405 คน
จ่ายจริง
1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 113 คน
562,208
2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 60 คน
ผูกพันสัญญา
3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 91 คน
37,000
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 56 คน
5. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 35 คน
6. เดือนเมษายน 2564 ไม่มีการอบรม
7. เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 50 คน
15

23

ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1. มีการประชุมความร่วมมือในการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน
จำนวน 5 หน่วยงาน มีดังนี้
1.1 ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่งเสริมให้เกิดการ
ประเมิน)
1.2 ประชุมร่วมกับสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว (ขึ้น
CB & ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน)
1.3 ประชุมร่วมกับบริษัท Auto pair และกรุงศรีออโต้ในการส่งเสริมให้เกิด
การประเมินสาขาบริการยานยนต์
1.4 ประชุมร่วมกับ บริษัท Mudman จำกัด (ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน
พนักงานในร้านอาหาร)

2,713,000/
2,639,869
จ่ายจริง
1,870,949
ผูกพันสัญญา
768,920

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

หน่วยนับ

แห่ง

เป้าหมาย/
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
1.5 ประชุมร่วมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ส่งเสริมการให้สินเชื่อ
กับสถานประกอบการที่สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประเมิน)
1.6 ประชุมร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) (ขึ้น CB, อบรม
อาชีพที่สองตามมาตรฐานอาชีพและส่งเสริมให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนำไปเป็น
หลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ)
2. กิจกรรมมอบใบประกาศ ตัวชี้วัด 400 คน จัดไปแล้ว 262 คน แบ่งเป็น
2.1 มอบใบประกาศ / ดูแลเด็ก : 100 คน
2.2 มอบป้ายมืออาชีพ : 162 ป้าย
3. การจัดการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 23 ครั้ง เช่น การดูแลผู้สูงอายุอย่าง
มืออาชีพ พิธีการถ่ายลำและผ่านแดน นายหน้ามืออาชีพ เป็นต้น
4. แผนการดำเนินงานในระยะถัดไป (รอสถานการณ์ Covid 19 คลี่คลาย)
4.1 มอบใบประกาศฯ :ระบบราง : ประมาณ 100 คน
4.2 มอบป้ายมืออาชีพ อีก 232 ร้านค้า (สิงห์คอมเพล็ก ,ตลาดรวมทรัพย์,
ตลาดต้นสัก,DD Marche, ลาดพร้าวและโชคชัย 4 ) และมีร้านค้าที่ได้รับประเมิน
แล้วยังไม่ได้มอบป้ายอีก 768 ร้านค้า
30
40
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
7,218,700/
นำร่อง 2 นำร่อง 2
1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่นำร่องระบบ ISO 17024 จำนวน 2 องค์กร ดังนี้ 6,350,000
1.1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จ่ายจริง
1.2 โรงเรียนเสริมสวยชลาชล
5,715,000
2. องค์กรรับรองที่เข้าร่วมการพัฒนาสู่ ระบบ ISO 17024 จำนวน 40 องค์กร ดังนี้ ผูกพันสัญญา
2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะ
635,000
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
2.2 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.6 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2.7 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
2.8 บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
2.9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.10 วิทยาลัยนครราชสีมา
2.11 โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ
2.12 บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
2.13 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2.14 สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
2.15 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2.16 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
2.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.18 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
2.19 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
2.20 บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2.21 โรงเรียนเสริมสวยชลาชล
2.22 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
2.23 ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท
กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
2.24 ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย
บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด
2.25 วิทยาลัยดุสิตธานี
2.26 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
2.27 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
2.28 โรงเรียนไอทีเอ็มนวดไทยโบราณ
2.29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.31 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ
2.32 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2.34 มหาวิทยาลัยพะเยา
2.35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์
2.37 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
2.38 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
2.39 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.40 โรงเรียนสปาหัตถามณีกร

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
7) โครงการพัฒนาและติดตามการ
ประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
7.1 กระบวนการประกัน
คุณภาพ

7.2 กระบวนการติดตาม
สังเกตการณ์และควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้น
ทะเบียนไปแล้ว
7.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ"

หน่วยนับ

ระบบ

ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1

N/A

130

130

ชั้นคุณวุฒิ

70

113

คน

1,000

177

1. ดำเนินการตามแผนโครงการ โดยจัดอบรม การจัดทำแนวทางปฏิบัติ
(Procedure) สำหรับ ISO 9001 ในวันที่ 31 มี.ค.64 เรียบร้อยแล้ว
2. ทบทวนเอกสาร ISO 9001:2015 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างและให้
สอดคล้องกับการกำหนดอักษรย่อสถาบัน ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว
3. กำหนดการ Internal Audit ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย.64
1. ตรวจติดตามในพื้นที่ 80 แห่ง และตรวจติดตามผ่านออนไลน์ จำนวน 13 แห่ง
รวม 93 แห่ง
2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ในหลายองค์กรรับรอง

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)
3,090,200/
2,034,277
จ่ายจริง
1,579,362
ผูกพันสัญญา
434,866
ระหว่าง
ดำเนินการ
20,050

113 ชั้นคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ
1. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 200 คน
สถานะ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 010/2564
ลว 25 ม.ค.64 อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดอบรมและประเมิน
กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.64

6,804,000/
6,450,000
จ่ายจริง
1,290,000
ผูกพันสัญญา
5,160,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
2. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จำนวน 800 คน
สถานะ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 007/2564
ลว 8 ม.ค.64 อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่ง
งานงวดที่ 2 วันที่ 8 พ.ค.64

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,464,000/
ดำเนินงาน
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 016/2564 ลว 26 ก.พ.64 อยู่ 1,440,000
ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 การจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่
จ่ายจริง
25 ก.ค.64
288,000
ผูกพันสัญญา
1,152,000

9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมระบบราง

คน

240

10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม

คน

320

170

11) โครงการยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
(From Professional to MSME)

คน

1,000
ต่อยอด
600 ราย

738
ต่อยอด
845 ราย

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1,335,000/
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 009/2564 ลว 15 ม.ค.64 อยู่ระหว่าง 1,300,000
ดำเนินงานงวดที่ 2 การจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ค. จ่ายจริง
64 มีผลอบรมและประเมินจำนวน 170 คน
260,000
ผูกพันสัญญา
1,040,000
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
3,414,700/
ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่ว มมือกับ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ อ 3,180,529
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) ไปแล้ว 3 ครั้ง คือ
จ่ายจริง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

12) โครงการวิจัยและพัฒนา
สมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ

ราย

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
1. อบรมผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย หัวข้อ “ทำร้านเสริมสวยให้ปัง...ยุค New
Normal” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ชั้น 1 ตึก
SME Bank Tower มีผู้เข้าร่วมการอบรม 19 คน
2. อบรมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ หัวข้อ “ลงทุนเนอร์สซิ่ งแคร์ผู้สูงอายุ
ให้ปัง รอด รวย” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง online มีผู้เข้าร่วม
การอบรม 104 คน
3. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การทำตลาดออนไลน์ E-commerce ด้วย Tik
Tok เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม
ออนไลน์จำนวน 300 คน
ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมร่วมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความ
หลายหลาย เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพช่าง และกลุ่มอาชีพพลังงาน
เป็นต้น
1,200
1,460 อยู่ระหว่่างการดำเนินงาน
1. งบประมาณงวดแรก จำนวน 15 ล้านบาท (60%) โอนมายังบัญชีวิจัยเรียบร้อย
แล้ว
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรียบร้อยแล้ว
3. จัดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานทางการเงิน ให้กับ สกสว. เรียบร้อย
แล้ว
4. อยู่ระหว่างการจัดอบรมและจัดทำสื่อมัลติมิเดีย
5. ดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่
EEC และการพัฒนาเครื่องมือและสื่อ จำนวน 3 แนวทาง เรียบร้อยแล้ว
6. การพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประเมินผล
ภาพรวมทั้งหมด จำนวน 1,460 รายแล้ว

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)
759,561
ผูกพันสัญญา
2,420,968

22,898,000/
13,136,816
จ่ายจริง
5,294,816
ผูกพันสัญญา
7,842,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลตาม
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและ คุณวุฒิวิชาชีพ
75
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
9,601,000/
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
ดำเนินงาน 1.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนา 9,579,294
มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒ ิว ิช าชีพ กลุ่ ม
จ่ายจริง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ั จ ฉริ ย ะและ 2,760,000
อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ
อุตสาหกรรมดิจิตอล (จำนวน 30 คุณวุฒิ) ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อ 15 ม.ค.64
ผูกพันสัญญา
วิชาชีพ
2. อยู ่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การจั ด จ้ า งที ่ ป รึ ก ษาโครงการพั ฒ นาสื ่ อ การเรี ย นรู้ 6,819,294
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒ ิว ิช าชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและพลังงาน
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 45 ชุดฝึกอบรม+คู่มือการฝึกอบรม+สื่อการเรียนรู้
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

คน

130

3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอป
พลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ”
(Professional Pinpoint Version
2.0)

ระบบ

1

ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
1. กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเดืิอนกุมภาพันธ์ จำนวน 3
รอบ ให้กับตัวแทนองค์กรรับรองทั้งหมด หรือจนกว่าระบบ TPQI-NET แล้วเสร็จ
2. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำวิดีโอจำนวน 10 ตอน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนใส่คำบรรยาย
ภาษาไทย วีดีโอการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จำนวน 10 ตอน
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินงาน
ดำเนินการประชุมตรวจรับการต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นปักหมุดมืออาชีพ
Pinpoint v.2.0 (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
345

1,104,400/
675,600
จ่ายจริง
506,700
ผูกพันสัญญา
168,900
7,000,000/
5,250,000
จ่ายจริง
1,050,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

4) โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ระบบ

5) โครงการพัฒนาระบบแพลต
ฟอรม์ อัจฉริยะเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการ
พัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ของประเทศไทย (EWorkforce Ecosystem)

ระบบ

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
(บาท)
เป้าหมาย
ผูกพันสัญญา
4,200,000
1
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
5,000,000/
ดำเนินงาน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้วได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด 5,000,000
ระหว่าง
ดำเนินการ
5,000,000
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

1

อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินงาน
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ 10 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ EWorkforce Ecosystem
1.2 จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ E-Workforce Ecosystem ครั ้ ง ที่
1/2564 วันที่ 25 พ.ค. 2564"
2. การพัฒนาระบบ
2.1 การจัดทำพิมพ์เ ขียวของระบบการบริห าร จัดการข้อมูล กำลั ง คน
(Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 - ขออนุมัติ จห. 221/64
แล้วอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติการจ้าง
2.2 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และ
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ -ขออนุมัติ
จห. 224/64 แล้ว ส่งหนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอฯ และกำหนดวันที่ ยื่นข้อเสนอ
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กำหนดการเปิดซอง วันที่ 28 พ.ค. 2564

22,000,000/
22,000,000
ผูกพันสัญญา
300,000
ระหว่าง
ดำเนินการ
21,700,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
2.3 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-portfolio) และระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคน (จห. 222/64 ส่งหนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอฯ และ
กำหนดวันที่ ยื่นข้อเสนอ วันที่ 28 พ.ค. 2564 กำหนดการเปิดซอง วันที่ 2 มิ.ย.
2564)
2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด ข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และ
ตั ด สิ น ใจ (จห. 222/64 ส่ ง หนั ง สื อ ขอเชิญ ยื่ น ข้อ เสนอฯ และกำหนดวั นที ่ ยื่ น
ข้อเสนอ วันที่ 28 พ.ค. 2564 กำหนดการเปิดซอง วันที่ 2 มิ.ย. 2564)

เป้าหมาย/
ผลเบิกจ่าย
(บาท)

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไปแล้วจำนวน 227,243,196 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.45 ของวงเงินรวมทั้ง
ปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 34,155,985 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย
การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 261,399,181 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของวงเงินรวมทั้ง
ปีงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 93.19 ของวงเงินตามแผน ณ เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งไม่รวม
งบประมาณสำหรับการจัดซื้ อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 335,653,000 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้ว
จำนวน 46,859,949 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.92 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ
สถานะเงิ น รายได้ ข อง สคช. มี ร ายได้ ส ะสมตั ้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 จำนวน
45,250,366.75 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ตั้งแต่ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30
มิถุนายน 2564) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 199,818,104.02 บาท โดยเป็นรายได้ที่ไม่รวมงบประมาณอุดหนุน และเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น 5,529,404.02 บาท รายละเอียด
ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทรายได้
รายได้งบประมาณอุดหนุน
รายได้จากค่าธรรมเนียมการทดสอบ
รายได้จากค่าธรรมเนียมออกใบประกาศ ฯ
รายได้ค่าบริการ(ชำระรายปี/ชำระส่วนแบ่ง)
ค่าสมัครประเมินสมรรถนะวิชาชีพ/DL/EP
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมิน
รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุ
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าปรับ ฯลฯ)
ดอกเบี้ยรับ(เงินฝากธนาคาร)
รายได้อื่นๆ
รายได้จากเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย - กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งสิ้น

รายได้ (บาท)
171,788,700.00
101,950.00
584,383.73
121,138.34
2,149,241.76
165,763.70
23,504.77
1,005,101.00
787,345.96
590,974.76
22,500,000.00
199,818,104.02

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่ได้รับ อนุมัติ ทั้งนี้ ควรมีการเร่งรัดการ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและ
งบประมาณที่จะขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบภารกิจ

ได้รับความเห็นชอบ 18 ก.พ. 64
งบประมาณ
ทุนสะสม
รวมทั้งสิ้น
ตาม พรบ.
กองทุนวิจัย
229.2346
107.6544
336.8890
58.8649
11.7973
70.6622
59.8849
59.8849
1.2360
1.2360
110.4848
94.6211
205.1059

จ่ายจริง
121.9695
46.8599
31.4557
0.9876
42.6662

หน่วย : ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 64
ผูกพันสัญญา อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ
จัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่ดำเนินการ
105.2737
34.1560
261.3992
75.4898
46.8599
23.8023
10.8501
2.4077
44.7135
15.1714
0.9876
0.2484
94.4236
31.7483
168.8381
36.2678

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ปี 2562
ปี 2563

ขอกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564
อนุมัติ 17 ก.ย. 63 และ 15 ต.ค. 63
ตามสัญญา ตามแผน รวมทั้งสิ้น
72.8387
72.8387
0.4050
0.4050
72.4337
72.4337

หน่วย : ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 64

จ่ายจริง ผูกพันสัญญา รวมทั้งสิ้น
66.0613
66.0613
0.4050
0.4050
65.6563
65.6563

คงเหลือ
6.7774
6.7774

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณ ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,600,000 บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคใน
การผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณหลายโครงการที่มีการขออนุมัติดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณค่อนข้าง
เป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ และได้มีการ
ผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัส ดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
2. เนื่องจากปัจจุบันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 แล้ว มีหลายโครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และมี
งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจมาจากการต่อรองวงเงินกับผู้รับจ้าง การปรับกิจกรรม เช่น การ
ประชุม สัมมนา ที่โรงแรม เป็นรูปแบบออนไลน์ การปรับลดวงเงินของสัญญาจากการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ การปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
3. งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ป ระกอบอาชีพ ซึ่งได้รับ อนุมัติ
เป้าหมายการประเมินเพิ่มเติม ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดประเมินสมรรถนะตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน
และสิ้นสุดก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และลด
การกันเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลื่อมปี ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด – 19 ส่งผลต่อการจัด

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ไม่สามารถจัดประเมินในพื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ ไม่
สามรถเดินทางข้ามจังหวัด รวมถึงไม่ส ามารถมีการรวมตัวของคนหมู่มาก ส่งผลให้องค์กรรับรองฯ ไม่สามารถ
ดำเนินการประเมินได้ตามแผนที่วางไว้ และมีการขออนุมัติปิดโครงการ โดยการประเมินน้อยกว่าแผนที่วางไว้ รวมถึง
ขอยกเลิกโครงการ และขยายระยะเวลา ทั้งนี้ องค์กรรับรองฯ บางแห่ง ได้มีการพิจารณาพิจารณาปรับการประเมิน
เป็นรูปแบบออนไลน์ และการประเมินในรูปแบบ RESK ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดประเมินตามแผนต่อไป
4. สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 80
สัญญา ได้มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 79 สัญญา และ 1 สัญญา ที่เหลือได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกั นเงิน
งบประมาณ ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,600,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้ง ที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่ง ได้มีการรายงานแนวทางการบริหารโครงการฯ กรณีการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในการ
ประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
5. สถาบันฯ อยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา โดยเป็นไปตามระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปเป็นจำนวนมาก

------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ยุทธศาสตร์/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสานักงาน
2) โครงการพัฒนาการดาเนินงานและศักยภาพบุคลากร
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- ค่าใช้จ่ายลงทุน
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล
3) เก้าอี้สานักงาน
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์
2) ระบบออกคูปอง WiFi สาหรับผู้ใช้งานภายนอก
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดโี อพร้อมชุดอุปกรณ์
4. โครงการปรับปรุงพืน้ ที่และอุปกรณ์สาหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สาหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถงึ ประโยชน์ของระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุน้ ให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมือ
อาชีพ
2) โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการองค์การ
4) โครงการสารวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของ
กาลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
1) โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการ
พัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและสากล
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หน่วยนับ

ตัวชี้วัดปี 64
เป้าหมาย
(แผน 18 ก.พ. 64)

งปม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (18 ก.พ. 64)
เงินทุนสะสม/
รวมทั้งสิ้น
พรบ.
กองทุนวิจัย
229,234,600 107,654,400 336,889,000
58,864,900
11,797,300
70,662,200
59,884,900
59,884,900
54,384,900
54,384,900
4,000,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000
-

เครื่อง
เครื่อง
ตัว

1
1
35

งาน
ชุด

1
1

ชุด

1

งาน

1

-

110,484,800
2,250,000

1,236,000
293,000
50,000
45,000
198,000
548,500
498,700
49,800
119,300
119,300
275,200
275,200
94,621,100
4,933,000

ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 มิ.ย. 64
อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
121,969,453 105,273,743 227,243,196 34,155,985
46,859,949
46,859,949
31,455,730
10,850,111
42,305,841
2,407,675
30,722,602
10,626,685
41,349,287
772,075
733,128
223,426
956,554
135,600
1,500,000

1,236,000
293,000
50,000
45,000
198,000
548,500
498,700
49,800
119,300
119,300
275,200
275,200
205,105,900
7,183,000

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
42,666,186
1,976,967

94,423,632
3,111,095

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
137,089,818
5,088,062

2,250,000

1,188,155

923,095

2,111,250

-

รวมทั้งสิ้น

261,399,181
46,859,949
44,713,515
42,121,362
1,092,154
1,500,000

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
184,169,331 77,229,849
77.59%
46,859,949
66.32%
44,713,515
74.67%
42,121,362
77.45%
1,092,154
27.30%
1,500,000
100.00%

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
168,838,128
5,488,062

92,595,867
2,111,250

-

2,111,250

2,111,250

31,748,310
400,000

-

-

-

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
76,242,261
3,376,812

วงเงิน
คงเหลือ

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มิถนุ ายน 64 เทียบแผน

75,489,819
23,802,251
15,171,385
12,263,538
2,907,846
-

280,511,800 93.19%
53,712,800 87.24%
52,581,600 85.04%
47,716,100 88.27%
3,365,500 32.45%
1,500,000 100.00%

79.90%
15.34%
0.00%
99.87%
0.00%
99.97%
99.98%
99.80%
99.92%
99.92%
99.97%
99.97%
82.32%
76.40%

248,411
248,060
50,000
60
198,000
179
80
99
93
93
80
80
36,267,772
1,694,938

1,236,000
293,000
50,000
45,000
198,000
548,500
498,700
49,800
119,300
119,300
275,200
275,200
172,981,400
5,600,900

93.83%

138,750

79.90%
15.34%
0.00%
99.87%
0.00%
99.97%
99.98%
99.80%
99.92%
99.92%
99.97%
99.97%
97.60%
97.99%

บร.
บร.
บร.
บร.
นผ.
บร.
บร.

ทส.

ปส.
ปส.

ปส.

ล้านคน

3

ชุด
ร้อยละ

1
85

-

121,000
500,000

121,000
500,000

81,340
35,472

430,000

81,340
465,472

-

81,340
465,472

81,340
465,472

67.22%
93.09%

39,660
34,528

ร้อยละ

80

-

2,210,000

2,210,000

362,000

1,448,000

1,810,000

-

1,810,000

1,810,000

81.90%

400,000

ชุด

1

-

2,102,000

2,102,000

310,000

310,000

620,000

400,000

1,020,000

1,020,000

48.53%

1,082,000

1,910,200

53.40%

31,191,600

7,546,516

15,227,100

22,773,616

2,242,200

25,015,816

25,015,816

80.20%

6,175,785

29,803,300

83.94%

30,433,400

30,433,400

7,211,986

15,151,600

22,363,586

2,242,200

24,605,786

24,605,786

80.85%

5,827,615

29,176,900

84.33%

มค.

758,200

758,200

334,530

75,500

410,030

410,030

410,030

54.08%

348,170

626,400

65.46%

รม.

2,250,000

31,191,600

สาขา
วิชาชีพ/
อาชีกพร/
องค์
กิจกรรม

จัดทา 5 สาขา
ทบทวน 100 อาชีพ
4

-

-

-

1,834,200 115.10%
80.14%
95.97%

นผ.
นผ.

1,270,000 142.52%

นผ.

101,500
485,000

นว.+นผ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ และการสร้าง
“เมืองแห่งมืออาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทางานเพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
4) โครงการขับเคลื่อนกาลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์
การทางานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กาลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดปี 64
เป้าหมาย
(แผน 18 ก.พ. 64)

งปม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (18 ก.พ. 64)
เงินทุนสะสม/
รวมทั้งสิ้น
พรบ.
กองทุนวิจัย
13,065,900
14,771,900
27,837,800

คน

1,700

4,474,000

สาขา
วิชาชีพ
ระบบ

10
1

คน

11,750

3,021,900

ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 มิ.ย. 64
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
4,281,334
13,193,950
17,475,284

อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง

รวมทั้งสิ้น

2,324,840

19,800,124

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
8,877,966 10,922,158
71.13%

7,495,900

2,352,508

3,120,650

5,473,158

183,000

5,656,158

4,474,000

7,855,500

7,855,500

1,519,556

219,900

1,739,456

2,141,840

3,881,296

736,400

736,400

409,270

113,400

522,670

-

522,670

9,740,000

9,740,000

-

9,740,000

-

1,182,158

วงเงิน
คงเหลือ
8,037,676

75.46%

1,839,742

3,881,296

49.41%

3,974,204

522,670

70.98%

213,730

9,740,000

82.89%

2,010,000

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มิถนุ ายน 64 เทียบแผน
24,105,400

82.14%

นว.
ปส.
ภพ.
7,734,900 50.18%
มค. + ทค.
ภพ.
615,800 84.88%
ทค.
ทค.
9,000,000 108.22%
6,754,700

83.74%

11,750,000

11,750,000

54,215,100

39,973,000

94,188,100

24,544,669

51,403,294

75,947,963

81,270

76,029,233

46,850,342

29,178,891

80.72%

18,158,867

85,597,500

88.82%

17,075,000

36,055,000

3,828,090

31,193,985

35,022,075

-

35,022,075

18,980,000

16,042,075

97.14%

1,032,925

36,055,000

97.14%

1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ

คน

19,000

18,980,000

2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

แห่ง

5,666,400

5,666,400

1,982,227

500,200

2,482,427

61,220

2,543,647

2,543,647

44.89%

3,122,753

4,323,600

คน

ใหม่ 30
เดิม 180
1,500

1,928,200

1,928,200

1,114,457

218,355

1,332,812

-

1,332,812

1,332,812

69.12%

595,388

1,554,900

คน

400

1,600,900

1,600,900

562,208

37,000

599,208

-

599,208

599,208

37.43%

1,001,692

1,179,100

แห่ง

15

2,713,000

2,713,000

1,870,949

768,920

2,639,869

-

2,639,869

2,639,869

97.30%

73,131

2,196,400 120.19%

ปส.

แห่ง

7,218,700

7,218,700

5,715,000

635,000

6,350,000

-

6,350,000

6,350,000

87.97%

868,700

3,844,900 165.15%

นว.

ระบบ

30
นาร่อง 2
1

3,090,200

3,090,200

1,579,362

434,866

2,014,227

20,050

2,034,277

2,034,277

65.83%

1,055,923

2,141,500

94.99%

ภพ.
รค.+นว.+ทค.

คน

1,000

6,804,000

6,804,000

1,290,000

5,160,000

6,450,000

-

6,450,000

6,450,000

94.80%

354,000

6,604,000

97.67%

มค.

คน

240

1,464,000

1,464,000

288,000

1,152,000

1,440,000

-

1,440,000

1,440,000

98.36%

24,000

1,424,000 101.12%

มค.

คน

320

1,335,000

1,335,000

260,000

1,040,000

1,300,000

-

1,300,000

1,300,000

97.38%

35,000

1,271,000 102.28%

รค.

คน

1,000
ต่อยอด 600 ราย
1,200

3,414,700

3,414,700

759,561

2,420,968

3,180,529

3,180,529

3,180,529

93.14%

234,171

3,353,100

94.85%

นว.

22,898,000

5,294,816

7,842,000

13,136,816

57.37%

9,761,184

21,650,000

60.68%

นว.
นผ.

8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมระบบราง
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกาลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From
Professional to MSME)
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

FM-QP-PS-04-02 Rev.01

ราย

-

22,898,000

-

13,136,816

13,136,816

รค.
ทค.
รค.
58.83%
ทค.
ภพ.
85.72%
รค. + ทค.
นว.
50.82%

ยุทธศาสตร์/โครงการ

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกีย่ วกับคุณวุฒวิ ิชาชีพให้
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
1) โครงการจัดทาชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐาน
อาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ”
(Professional PinPoint Version 2.0)
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านกาลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)

ตัวชี้วัดปี 64
เป้าหมาย
(แผน 18 ก.พ. 64)

งปม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (18 ก.พ. 64)
เงินทุนสะสม/
รวมทั้งสิ้น
พรบ.
กองทุนวิจัย
9,762,200
34,943,200
44,705,400

ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 มิ.ย. 64
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
4,316,700
11,488,194
15,804,894

9,601,000

2,760,000

6,819,294

9,579,294

-

9,579,294

9,579,294

943,200

1,104,400

506,700

168,900

675,600

-

675,600

161,200

7,000,000

7,000,000

1,050,000

4,200,000

5,250,000

-

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

9,601,000

คน

130

161,200

ระบบ

1

ระบบ

1

5,000,000

5,000,000

-

ระบบ

1

22,000,000

22,000,000

-

-

300,000

300,000

อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง

รวมทั้งสิ้น

26,700,000

42,504,894

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
9,740,494 32,764,400
95.08%

วงเงิน
คงเหลือ

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มิถนุ ายน 64 เทียบแผน

2,200,506

27,874,300 152.49%
99.77% รค. + ทค.
นว. + ทส.

99.77%

21,706

9,601,000

514,400

61.17%

428,800

928,300

72.78%

ทส.

5,250,000

5,250,000

75.00%

1,750,000

7,000,000

75.00%

5,000,000

5,000,000

5,000,000

100.00%

-

4,000,000 125.00%

นว.
ทส.
ทส.

21,700,000

22,000,000

22,000,000

100.00%

-

6,345,000 346.73%

ทส.
ภพ.

รายงานผลการเบิกจ่ายรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ยุทธศาสตร์/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
1) โครงการยกระดับสมรรถนะกาลังคน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สานพลัง
ไทยสู้ภัยโควิด
2) โครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ

FM-QP-PS-04-02 Rev.01

งปม. ที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งสิ้น
รายได้
5,600,000
5,600,000
750,000

5,600,000
5,600,000
750,000

4,850,000

4,850,000

ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 มิ.ย. 64
อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
285,599
981,100
1,266,699
200,000
285,599
981,100
1,266,699
200,000
285,599
285,599
200,000
-

981,100

981,100

-

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

วงเงิน
คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

1,466,699
1,466,699
485,599

26.19
26.19
64.75

4,133,301
4,133,301
264,401

นว.

มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564

981,100

20.23

3,868,900

ภพ.

มติคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ

รวมทั้งสิ้น

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564
ผูกพันสัญญา
อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
จัดซื้อจัดจ้าง
72,838,741.64
72,838,741.64

จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น

ผูกพันสัญญา

เบิกจ่าย
ร้อยละ

คงเหลือ

66,061,308.77

0.00

100.00%

6,777,432.87

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ค่าใช้จ่ายภารกิจ
1) โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

405,000.00
405,000.00
405,000.00

-

405,000.00
405,000.00
405,000.00

405,000.00
405,000.00
405,000.00

0.00
0.00
0.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00
0.00
0.00

72,433,741.64

-

72,433,741.64

65,656,308.77

0.00

100.00%

6,777,432.87

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

250,000.00
10,847,113.64

-

250,000.00
10,847,113.64

168,340.29
10,803,655.48

0.00
0.00

100.00%
100.00%

81,659.71
43,458.16

3. ค่าใช้จ่ายภารกิจ

61,336,628.00

-

61,336,628.00

54,684,313.00

0.00

100.00%

6,652,315.00

1) โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย
2) โครงการประเมินผลการดาเนินงาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และ
ประเมินความคุ้มค่าโครงการสาคัญ

839,855.00

-

839,855.00

839,855.00

0.00

100.00%

0.00

สค.

155,000.00

-

155,000.00

155,000.00

0.00

100.00%

0.00

นผ.

3) โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนา
กาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4,349,950.00

-

4,349,950.00

4,349,950.00

0.00

100.00%

0.00

บค.1-4
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บค.4

หมายเหตุ
(คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ)
รวม 80 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 80
สัญญา
รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
จานวน 1 สัญญา
รวม 79 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 79
สัญญา
รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
รวม 25 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25
สัญญา
รวม 52 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 52
สัญญา
จานวน 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3
สัญญา
จานวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1
สัญญา

จานวน 6 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6
สัญญา

หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564
ผูกพันสัญญา
อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
จัดซื้อจัดจ้าง
1,986,900.00
1,986,900.00

จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น
1,986,900.00

0.00

100.00%

0.00

บค.4

16,072,383.00

-

16,072,383.00

9,420,068.00

0.00

100.00%

6,652,315.00

บค.1-4

จานวน 26 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 26
สัญญา

6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

177,620.00

-

177,620.00

177,620.00

0.00

100.00%

0.00

สค.
บค.2

จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

7) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมชีวภาพ

6,514,000.00

-

6,514,000.00

6,514,000.00

0.00

100.00%

0.00

บค.1
บค.4

จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

8) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
ครบวงจร

6,250,000.00

-

6,250,000.00

6,250,000.00

0.00

100.00%

0.00

บค.4

จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

9) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

1,255,000.00

-

1,255,000.00

1,255,000.00

0.00

100.00%

0.00

บค.3

จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพกาลังคนของประเทศด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
5) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
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ผูกพันสัญญา

เบิกจ่าย
ร้อยละ

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ)
จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ

10) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564
ผูกพันสัญญา
อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
จัดซื้อจัดจ้าง
3,834,950.00
3,834,950.00

จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น

ผูกพันสัญญา

เบิกจ่าย
ร้อยละ

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ)

3,834,950.00

0.00

100.00%

0.00

บค.1

จานวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2
สัญญา

11) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบ
ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ(TPQI
Digital Exam Center)

3,553,470.00

-

3,553,470.00

3,553,470.00

0.00

100.00%

0.00

ศท.

จานวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1
สัญญา

12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

2,850,000.00

-

2,850,000.00

2,850,000.00

0.00

100.00%

0.00

ศท.

จานวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1
สัญญา

13) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
TPQI-Net

12,622,500.00

-

12,622,500.00

12,622,500.00

0.00

100.00%

0.00

ศท.

จานวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1
สัญญา

875,000.00
875,000.00
875,000.00
0.00 100.00%
14) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและ
ฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”
หมายเหตุ ได้รับอนุมัติจาก คกก. สคช. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 และบันทึกข้อความเลขที่ นผ.005/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

0.00

บค.2

จานวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1
สัญญา
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