รายงานผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ิ1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563ี

เสนอ
รองนายกรัฐมนตรี ินายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
Thailand Professional Qualification Institute

รายงานผลการดำนินงานละผลการบิกจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ เตรมาสทีไ 2
ิ1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม โ563ี
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รายงานผลการดำนินงานละผลการบิกจาย
ตามทีไ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. เดຌรับอนุมัติผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอวันทีไ
แไ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆโ เดຌรับความหในชอบ฿นการปรับผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ 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 ละเดຌรับความหในชอบ฿นการปรับผนปฏิบัติการ
ละผนการบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ิครัๅงทีไ 2ี วงงิน ใ่็,5แโ,่เเ บาท ิพรบ.
โๆโุโๆเุโเเ บาท ละงิ น สะสม แโ5,โ5โ,ๆเเ บาที ฿นการประชุ ม ครั ๅ ง ที ไ 3/2563 มื ไ อ วั น ที ไ 19 มี น าคม
พ.ศ. 2563 ละเดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ ทีไขอกันงินพืไอ ผูกพันสัญญาละ
บิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ จำนวน แโใุ็้ๆุๆใ็ บาท ละงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
โ5ๆแ ทีไขอขยายระยะวลาพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ซึไงป็นรายการผูกพันตาม
สัญญา จำนวน ใ้5,โ่5 บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ้/โ5ๆโ มืไอวันทีไ แแ กันยายน พ.ศ. โ5ๆโ ฿นการประชุมครัๅงทีไ
แแ/โ5ๆโ มืไอวันทีไ โเ พฤศจิยายน พ.ศ. โ5ๆโ นัๅน
สคช. เดຌดำนินการตามผนปฏิบัติงานละผนการบิกจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆใ ทีไเดຌรับอนุมัติ
ละขอรายงานรายงานผลการดำนิ น งานละผลการบิ กจ าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ เตรมาสทีไ 2
ิแ ตุลาคม โ5ๆโ – ใแ มีนาคม โ5ๆใี ดยสรุปดังนีๅ

ู1ู

รายงานผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติการประจำป 2563 ิณ แ ตุลาคม 256โ ถึง ใแ มีนาคม 256ใี
ิตามผนปฎิบัติการทีไคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หในชอบ฿นการประชุมครัๅงทีไ 12/2562 วันทีไ 18 ธันวาคม 2562ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลตาม
ป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู
ลຌานคน
5
2.5
1.จัดจຌางสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ภารกิจ ขาวสาร บนนอร์สถาบัน
กลุมปງาหมาย
ละบทความปักหมุดมืออาชีพ
2. ผูຌบริหารออกรายการ ฉ ละ คุยซบชว์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ละ
ผลักดัน฿หຌคนรูຌจัก หในความสำคัญกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละการ
ประมินขຌาป็นมืออาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ประกาศจัดซืๅอจัดจຌางประชาสัมพันธ์ดຌวยวิธีการบิดดิๅง
4. ผยพรขຌอมูลขาวสารภารกิจ ละผยพรภาพลักษณ์สถาบันผาน
วใบเซต์ขาว / พจฟซบุຍก ตัๅงตดือน ต.ค.62ูมี.ค.63 ลຌวจำนวน 65
ขาว
5. ตรียมการผลิตละวางผนการผลิตสืไอพืๅนฐาน฿นการผยพร
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ละขຌอมูลกีไยวกับสถาบันฯ ทางสืไอทรทัศน์
ดิจิทัล ละวิทยุ
2. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
ชุด
1
อยูระหวาง - อยูร ะหวางดำนินการ ทบทวนผลการดำนินงานทีไผานมา พืไอ
วิชาชีพ
ดำนินการ ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ ละตรียมสนอขออนุมัติดำนิน
ครงการจัดทำละทบทวนผนยุทธศาสตร์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึไงมีผนการดำนินการ฿นชวงดือน มษายน ถึง สิงหาคม 2563
3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการดำนินงานพืไอ฿หຌ
รຌอยละ
80
อยูระหวาง 1. จัดทำผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ประจำป
กิดความปรง฿ส฿นการบริหารจัดการองค์กร
ดำนินการ
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
ู2ู

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
2. มีประกาศจตจำนงสุจริต ฿นป 2563 ลຌว
3. ผยพรประชาสัมพันธ์การสงสริมจริยธรรม ละปງองกันตอตຌานการ
ทุจริต
4. ครงการสำรวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ
รຌอยละ
80
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ สำรวจความพึงพอ฿จ ความชืไอมัไนของ
ละการประมินผลการติดตามผูຌผานการประมิน
ดำนินการ ผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
สมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี รวมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จำกัด ผลการดำนินงาน
มหาชนี
ตรวจเดຌมีการกำหนดผนงานสำรวจความพึงพอ฿จ ละพิจารณา
บบสอบถาม
5. ครงการประมินผลการดำนินงานของสถาบัน
ชุด
1
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนิน การประมินผลการดำนินงานของสถาบันคุณวุฒิ
คุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3
ดำนินการ วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิปงบประมาณ 2560 ถึง
ป ละประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ
ปงบประมาณ 2562ี ละ 2ี ประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ ละ
มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิปงบประมาณ 2560 ถึง
ปงบประมาณ 2562ี ซึไงมีผลการดำนินงานดังนีๅ
1. ดำนิ น การจั ด จຌ า งที ไ ป รึ ก ษารี ย บรຌ อ ยลຌ ว ป็ น จำนวนงิ น
1,550,000 บาท ทีไปรึกษาคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญญาลขทีไ
สคช.017/2563
2. ดำนินการขออนุมຌติหลักกณฑ์วิธีการสำรวจ ละบบสอบถาม
กับคณระกรรมการฯ รียบรຌอยลຌว
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทำมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไสำคัญ
1. ครงการจัดทำละทบทวนมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอการพัฒนากำลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป

สาขา
วิชาชีพ/
อชีพ

฿หม 5
สาขา

฿หม 5
สาขา
ู3ู

- ตรี ย มดำนิ น การ จั ด ทบทวนประกาศชื ไ อ สาขาวิ ช าชีพ ิ72 สาขา
วิชาชีพ ดิมี
- จัดทำสาขาวิชาชีพ฿หม จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ดังนีๅ

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย
ทบทวน
25
อาชีพ

ผลตาม
ป้าหมาย
1
มาตรฐาน
สมรรถนะ
ทบทวน 34
อาชีพ

ู4ู

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
1. สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ิระยะทีไ 2ี – มทร. ธัญบุรี ิอยูระหวางงาน
งวด 3ี
2. สาขาวิชาชีพกอสรຌาง ระยะทีไ 2 – มทร. รัตนกสินทร์ ิอยูระหวางงาน
งวด 3ี
3. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชางวัดสายตาประกอบวน ิ1 อาชีพ ิอยู
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
4. สาขาวิชาชีพการจั ดประชุ มละนิ ทรรศการ ิMICEี ิ5 อาชีพ ิอยู
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
5. สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน ิสาขางานระบบผลิตเฟฟງาี
– มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ิอยูระหวางดำนินงานงวด
3ี
- จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ จำนวน แ มาตรฐาน ดังนีๅ
1. มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิeูCommerce Skillี ู
สคช. ดำนินการอง ิอยูระหวางจัดทำครืไองมือประมินี
- ดำนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จำนวน 34 อาชีพ ดังนีๅ
แ. สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสารอันตราย ิสาขาการจัดการของสีย
อุตสาหกรรมี ิ4 อาชีพี ิทีไปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยูระหวาง
ดำนินงานงวด 2ี
2. สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ ระยะทีไ 2 ิ22 อาชีพี ิทีไปรึกษามหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรี อยูระหวางตรวจรับงานงวด 2ี
ใ. สาขาวิ ช าชี พ การผั ง มื อ ง ิ1 อาชี พ ี ิที ไ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อยูระหวางงานวด 3

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
4. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละครืไองดืไม ิ7 อาชีพี สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์
2. ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
องค์กร/
5
2
- ดำนินการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับ
พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
กิจกรรม
ภูมิภาคอาซียนละสากล ดังนีๅ
1. วางผนจัดฝຄกอบรมการจัดทำนวทางการ฿ชຌมาตรฐานอาชีพ฿น
การจຌางงานละฝຄกอบรมรวมกับ HRD Korea สังกัดกระทรวงรงงาน
กาหลี
2. จั ด จຌ า ง VETASSESS หน ว ยงานที ไ เ ดຌ ร ั บ อนุ ญ าต฿หຌ  ที ย บอน
ประสบการณ์  ละประมิ น สมรรถนะต า งดຌ า วทีไ จ ะขຌ า เปทำงาน฿น
ออสตรลีย ป็นทีไปรึกษาระบบทียบอนประสบการณ์สูคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จัดจຌาง IPSN สมาคมวิชาชีพสริมสวยระหวางญีไปุຆน กาหลี ฮองกง
นิวซีลนด์ ออสตรลีย ทียบคียงคุณวุฒิวิชาชีพชางทำผมบุรุษ สตรี
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนำมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากำลังคน

คน

1,600

700

ู5ู

- ขับคลืไอน฿หຌกิดการนำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากำลังคน ดังนีๅ
แี งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง
มืออาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ รงรียนมัธยมวัดสิงห์
โี งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง
Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร ณ วิทยาลัยทคนลยยี
จรัลสนิทวงศ์

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

2. ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคน
ของประทศดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
ใี งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง
มืออาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ มหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ไี กลุมอสม.จังหวัดราชบุรี อาชีพดูลผูຌสูงอายุ
5ี กลุมชาวสริมสวยจังหวัดพชรบูรณ์ อาชีพสริมสวย
ๆี คน฿นอาชีพละนักศึกษา฿นอาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบ
ราง
สาขา
10
15
- การจัดตัๅงคณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์
วิชาชีพ
เดຌมีการประกาศคำสัไงทีไ 039/2563 ลงวันทีไ 6 มี.ค. 63 รืไอง ตงตัๅง
คณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์ รียบรຌอย
ลຌว
- จัดฝຄกอบรมครูอาชีวศึกษาพืไอจัดทำหลักสูตรฝຄกอบรมฐานสมรรถนะ
มือไ วันทีไ 13ู14 ก.พ. 63 เปรียบรຌอยลຌว มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน 80 ทาน ฿น
สาขาวิชาชีพดังนีๅ
2.1 สาขาวิชาชีพผลิตชิๅนสวนยานยนต์
2.2 สาขาวิชาชีพเฟฟງา อุตสาหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງาทคนลยีชัๅนสูง
2.3 สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรมภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
สาขางานทองทีไยว
2.4 สาขาวิชาชีพการทองทีไยวการรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
สาขาผูຌประกอบอาหาร
2.5 สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ สาขา
กษตรกรปราดปรืไอง สาขาทคนลยีการกษตร
2.6 สาขาพาะลีๅยงสัตว์นๅำศรษฐกิจ
ู6ู

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

3. ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์
การทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
2.7 สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
2.8 สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอน
ทนต์ สาขาอีลิร์นนิง ิeูLearningี สาขาธุรกิจอีคอมมิร์ซละวใบเซต์
2.9 สาขาวิชาชีพกอสรຌาง
2.10 สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาการจัด
การพลังงาน
2.11 สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาพลังงานเฟฟງา
จากซลล์สงอาทิตย์
2.12 สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
2.13 สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
2.14 สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ระบบ
1
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ พัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การ
ดำนินการ ทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ดยสคช. ขຌารวมป็นคณะกรรมการ
ดຌานวิชาการ ละคณะกรรมการดຌานทคนลยี รวมกับอีก 3 หนวยงาน
เดຌก ครงการมหาวิทยาลัยเซบอร์เทย ิTCUี
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิมสธ.ี ละสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ิสวชช.ี ฿นการรวมกันพัฒนาหลักสูตรนำรอง คือ ผูຌดูลผูຌสูงอายุ ละ
ผูຌดูลดใก ทีไมีความสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ของ
สคช. พืไอนำเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน฿น
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิมสธ.ี ละสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ิสวชช.ี รวมทัๅงบนระบบ Thai MOOC ซึไงผูຌรียนสามารถสะสมหนวยกิต
การรียนรูຌ฿น Credit bank ละสามารถนำประสบการณ์มาทียบอน
ู7ู
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ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
หนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทียบ
อนขຌาสูคุณวุฒิการศึกษา
ทัๅงนีๅยังเดຌมีการจัดประชุมรวมกันเปลຌวจำนวน 3 ครัๅง คือ มืไอวันทีไ 10,
17 ละ 26 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ของการประชุมทีไผานมา คือ เดຌรูปบบการ
พัฒนาหลักสูตรนำรองละนวทางการนำเป฿ชຌ

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกำลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
1. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌ
คน
43,800
23,799 - ดำนินการ สรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ดยอนุมัติ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินลຌวจำนวน โ5,เ5็ คน ละประมิน
เปลຌวรวม โใ,็้้ คน ฿นสาขาวิชาชีพตาง โ
2. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไมี หง
฿หม 20 25/123 - ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ ิ฿หม) เดຌก
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
ดิม 180
1.วิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาละฝຄ ก อบรมดຌ า นการบิ น มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
อาชีพ
บัณฑิตย์
2.บริษัท การบินเทย จำกัด ิมหาชนี ฝຆายพัฒนาละฝຄกอบรมบุคลากร
3.มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา
4.มูลนิธินๅำพืไออีสาน
ู8ู
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ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร ละ
รຌานอาหาร
6. มหาวิทยาลัย สวนดุส ิต ศูนย์ฝ ຄกปฏิบ ัติการอาหารนานาชาติ สาขา
วิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
7. สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี สาขาวิชาชีพธุรกิจ
คຌาปลีก
8. สมาคมรงรียนสริมสวยละตัดยใบสืๅอผຌา สาขาวิชาชีพสิไงทอละ
ครืไองนุงหม
9. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศู นย์การศึกษา
นครปฐม สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน
10. รงรียนสริมสวยดอะลุคส์ สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
11. วิทยาลัยทคนลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม
ภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
12. วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก สาขาวิชาชีพมคคาทรอกนิกส์
13. สถาบันทคนลยีปทุมวัน สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
14. รงรียนสงทองทคนลยี สาขาวิชาชีพเฟฟງา
15. วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
16. วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
17. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตนนทบุรี สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
18. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
ู9ู

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
19. ศูนย์ฝຄกดับพลิง/กูຌภัย กาญจนบุรี ทรนนิไง อะคาดมีไ ดย บริษัท
กาญจนบุรี ทรนนิไง จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปภคละบริการ
สาธารณะ
20. ศูนย์พัฒ นาการดับพลิงละกูຌภัย ซีคค เฟร์ อนด์ รสคิว ดย
บริ ษ ั ท ซี  คค เฟร์ – รสคิ ว ทรนนิ ไ ง จำกั ด สาขาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ
สาธารณูปภคละบริการสาธารณะ
21. ศูนย์ฝຄกอบรมดับพลิงละกูຌภั ย คลองหลวงพง ดย หຌางหุຌนสวน
จำกัด ฉายาวรรณ เฟร์ซอร์วิส สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปภคละ
บริการสาธารณะ
22. รงรียนอุดรรักษ์การบริบาล สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
23. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตนนทบุรี สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
24. สมาคมสงสริมละพัฒนาการถายภาพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถาย
25. สมาคมผูຌคຌาปลีกเทย สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก
- ตรวจติดตามองค์กรรับรองดิม จำนวน123 หง
- ตรวจตออายุ จำนวน29 หง
3. ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี ของ
คน
1,500
922
- จัดฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminer) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿หมทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ ป็น
มาตรฐานอาชีพ
จຌาหนຌาทีไสอบ จำนวน 922 คน
- นอกจากนีๅภาย฿ตຌครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ
ชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล สคช. ยังเดຌวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการออสตรลียจัดการอบรมจຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบตามหลักสูตร
International Skills Training ทีไรัฐบาลออสตรลีย฿หຌการรับรอง ละ
ู 10 ู

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
รวมกับสถานอกอัครราชทูตออสตรลีย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร฿หຌ
จຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบ จำนวน 20 คน ฿นวันทีไ 7 ก.พ.63

4. ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไ หลักสูตร/
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
คน
ิAssessorี

5. ครงการกำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

2/440

178

ชัๅน
คุณวุฒิ

70

36

หง

15

9

ู 11 ู

- จัดฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิAssessor) จำนวน 178 คน฿นหลักสูตร
1.ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไ มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2.ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับขຌอกำหนดทัไวเปสำหรับหนวยรับรอง
บุคลากร ิISO/IEC17024:2012ี
- กำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ลຌวจำนวน 36 ชัๅนคุณวุฒิ
- ดำนินการ สงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 หง เดຌก
1ี หຌองประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิหຌองการภาค 3
อำภอมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ละพิธีมอบรางวัล
บุคคลตัวอยางชางผมเทย ป 2562
2ี สถานทีไ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัๅน 5 สยามพารากอน จังหวัด
กรุงทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019
3ี Impact forum hall 4 งาน Thailand HR Day 201
4ี รงรียนมัธยมวัดสิงห์ รืไอง กูຌชีพ ู กูຌภัย มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดี
อยางเร

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลตาม
ป้าหมาย

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
5ี มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
รืไอง Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร
6ี มอบปງายมืออาชีพ ทารือพลี จ. ชลบุรี
7ี มอบปງายมืออาชีพ ตลาดบราณ บຌานระจัน จ. สิงห์บุรี
8ี สมาคมศูนย์กลางปราศจากชืๅอหงประทศเทย
9ี จัดกิจกรรมสงสริม฿หຌกิดการประมินสาขาการจัดการซลาร์ซลล์
มทร.ลຌานนา ดอยสะกใด
- ดำนินการ พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC แ็เโไี ดยเดຌรวมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCIี พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC
แ็เโไี
- ดำนินการ ขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ดยรวมสังกตการณ์ จำนวน 122 ครัๅง
- อยู  ร ะหว า งดำนิ น การ Reู Certification ระบบงานอกสารตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015

7. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC 17024ี

หง

20
อยูระหวาง
นำรอง 2 ดำนินการ

8. ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
พืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หง

120 ครัๅง

122

ระบบ

1

อยูระหวาง
ดำนินการ

หมายลข

1

อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ ชืไอมยงระบบกับศูนย์บริการขຌอมูลภาครัฐพืไอ
ดำนินการ ประชาชน GCC 1111 กับกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ฿น
ลั ก ษณะ Sub Call Center ดยจะประสานขอหมายลข Sub Call
Center ละบอร์ทรลขทีไจดจำงายตอเป

10. ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละจຌงรืไองรຌองรียน

ู 12 ู

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลตาม
ป้าหมาย
อยูระหวาง
ดำนินการ

11ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ

คน

1,000

12ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
บริการทางการพทย์ครบวงจร

คน

1,000

อยูระหวาง
ดำนินการ

13ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
บริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์

คน

1,000

อยูระหวาง
ดำนินการ

ู 13 ู

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
- อยูร ะหวา งดำนิน การ ดยเดຌ จัดจຌางทีไป รึกษาลຌว ฿นสาขาวิช าชีพ
ดังตอเปนีๅ
1ี สาขาวิช าชีพทคนลยีช ีว ภาพ ทีไป รึกษา ม.กษตรศาสตร์ อยู
ระหว า งตรวจรั บ งานงานงวดที ไ 1 ิผนการส ง มอบงานละผน
งบประมาณี
2ี สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี อยูระหวางตรวจรับงานงวดทีไ 1 ิผนการ
สงมอบงานละผนงบประมาณี
- อยูร ะหวา งดำนิน การ ดยเดຌจัดจຌางทีไป รึกษาลຌว ฿นสาขาวิช าชีพ
ดังตอเปนีๅ
1ี สาขาวิศวกรรมชีว การพทย์ ทีไป รึกษา ม.ศรีนครินทรวิ รฒอยู
ระหวางตรวจรับงานงวดทีไ 1 ิผนการสงมอบงานละผนงบประมาณี
2ี สาขาบริการสุขภาพ ทีไปรึกษา ม.หัวฉียวฉลิมพระกียรติอยูระหวาง
ดำนินการงานงวดทีไ 1 ิผนการสงมอบงานละผนงบประมาณี
- อยูร ะหวา งดำนิน การ ดยเดຌจัดจຌางทีไป รึกษาลຌว ฿นสาขาวิช าชีพ
ดังตอเปนีๅ
1. กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ ู ทีไปรึกษา สถาบันทคนลยีปทุมวัน ิอยู
ระหวางงานงวดทีไ 2ี
2. กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอนทนต์ ู
ทีไปรึกษา บริษัท ออาร์เอที จำกัด ิอยูระหวางงานงวดทีไ 2ี

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
14ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
200
อยูระหวาง - อยูร ะหวา งดำนิน การ ดยเดຌจัดจຌางทีไป รึกษาลຌว ฿นสาขาวิช าชีพ
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมตอนืไอง
ดำนินการ ดังตอเปนีๅ
จากการพัฒนาระบบคมนาคม
1ี สาขาวิ ช าชี พ การบิ น ที ไ ป รึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย กษมบั ณ ฑิ ต อยู
ระหวางตรวจรับงานงวดทีไ 1 ิผนการสงมอบงานละผนงบประมาณี
2ี สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี อยูระหวางตรวจรับงานงวดทีไ 1 ิผนการ
สงมอบงานละผนงบประมาณี
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละ
ดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิ

75

อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ พัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัล
ดำนินการ คอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 2 กลุม เดຌก
แ. กลุมทองทีไยวละบริการ ทีไปรึกษาสมาคมอีลิร์นนิไงหงประทศ
เทย อยูระหวางถอดนืๅอหาละกำหนดขอบขตชุดฝຄกอบรมตาม
มาตรฐานอาชีพ ขอบขตรายละอียด ของชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ โี บบ
ผนมอดูลการฝຄกอบรม
โ.กลุมอุตสาหกรรมการผลิตละสิไงวดลຌอม ทีไปรึกษาสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์เทย อยูระหวางถอดนืๅอหาละกำหนดขอบขต
ชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบขตรายละอียด ของชุดฝຄกอบรม
ตามมาตรฐานอาชีพประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ โี บบผนมอดูลการฝຄกอบรม
ู 14 ู

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส 2ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63ี
- อยูระหวางดำนินการ จัดจຌางทีไปรึกษา พัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบ
ประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Center) สามารถ
ดำนินการบืๅองตຌน ชน การนำขຌาขຌอสอบ กอนเดຌ
- จัดอบรมชิงปฏิบัติการ การ฿ชຌระบบฐานขຌอมูล฿หຌบริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคล จำนวน 11 องค์กร
- จัดทำสืไอการอบรมออนเลน์ พืไอสงสริมความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌงาน
รองรับการจัดทำระบบ฿หมลຌวสรใจ
- จัดทำครืไองมือสนับสนุน฿นการอบรม สำหรับการจัดอบรมภาย฿น
ดือน พฤษภาคม ละ มิถุนายน หรืออาจจะปลีไยนปลงขีๅนกับการ
พัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ สรใจรียบรຌอย
- ดำนิน การ จัดจຌางปรึ กษาพืไอ พัฒ นาระบบฐานขຌอ มูล การประมิ น
มาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ

2. ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Centerี

ระบบ

1

ผลตาม
ป้าหมาย
อยูระหวาง
ดำนินการ

3. ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ
฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หง

80

11

4. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมิน
มาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ
5ี ครงการพัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ
฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ระบบ

1

อยูระหวาง
ดำนินการ

ระบบ

1

อยูระหวาง - ดำนิน การ จัดจຌางปรึกษาพัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ
ดำนินการ ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

6ี ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปัก
หมุดมืออาชีพ

ระบบ

1

อยูระหวาง - ดำนินการ จัดจຌางปรึกษาครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล
ดำนินการ ปักหมุดมืออาชีพ พืไอขอความยินยอม฿นการปຂดผยขຌอมูล

ู 15 ู

สคช. เดຌดำนินการบิกจาย ละผูกพันงบประมาณรายจาย ตามผนปฏิบัติการฯ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. โ5ๆ3 ณ วันทีไ 3แ มีนาคม โ5ๆ3 เปลຌวจำนวน โไ็,้็่,แ้ใ บาท คิดป็นรຌอยละ 63.99 ของวงงินรวมทัๅง
ปงบประมาณ ละมีรายการทีไขออนุมัติดำนินการลຌวจำนวน 5แ,ใ5แ,55ไ บาท รวมวงงินทัๅงสิๅนทีไมีการบิกจาย
การผูกพันสัญญา ละขออนุมัติดำนินการ จำนวน โ้้,ใโ้,็ไ็ บาท คิดป็นรຌอยละ แแ5.50 ของผนฯ ณ ดือน
มีนาคม 2563 ละคิดป็นรຌอยละ ็7.2ไ ของวงงินรวมทัๅงปงบประมาณ ดยมืไอทียบกับผนปฏิบัติงานฯ ทีไเดຌรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอวันทีไ แไ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆโ ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ
บาที ผลบิกจาย ณ วันทีไ 3แ มีนาคม โ5ๆใ คิดป็นรຌอยละ 91.47 สำหรับคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร ซึไงประกอบดຌวย
งินดือน คาจຌาง คาสวัสดิการ ละคาตอบทนพิศษตามผลการปฏิบัติงาน ิถຌามีี ของจຌาหนຌาทีไ รวมทัๅงงินดือนละ
คาตอบทนผัน ปรของผู ຌอ ำนวยการ ดยปรีย บทีย บกับ ผนการ฿ชຌจ ายงินประจำป ิผนตຌนปี ซึไงเมร วม
งบประมาณสำหรับการจัดซืๅอครุภัณฑ์หรือสิไงกอสรຌาง ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาที มีการบิกจายละผูกพันเปลຌว
จำนวน ใเ,่ไ่,5โ็ บาท คิดป็นรຌอยละ 9.42 รายละอียดตามอกสารประกอบการประชุมนบ
สถานะงิ น รายเดຌ ข อง สคช. มี ร ายเดຌ ส ะสมตั ๅ ง ต ป  ง บประมาณ พ.ศ. โ555 – โ5ๆโ จำนวน
ใ5ุ928ุ949.95 บาท ละมี ร ายเดຌ ป ระจำป ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิขຌ อ มู ล ตั ๅ ง ต ว ั น ที ไ แ ตุ ล าคม โ5ๆโ –
31 มีนาคม 2563ี มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน ใ,็ๆเ,เ้ใ.โไ บาท รายละอียดดังนีๅ
ลำดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
6

ประภทรายเดຌ
รายเดຌจากคาธรรมนียมการทดสอบ
รายเดຌจากคาธรรมนียมออก฿บประกาศ ฯ
รายเดຌคาบริการิชำระรายป/ชำระสวนบงี
รายเดຌจากการดำนินงานอืไนโ ิคาปรับ ฯลฯี
ดอกบีๅยรับิงินฝากธนาคารี
รายเดຌอืไนโ
รวมทัๅงสิๅน

รายเดຌ ิบาที
634,380.00
1,785,020.00
688,200.00
78,771.98
531,879.57
41,841.69
ใ,็6เ,เ้ใ.โไ

ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมสูงกวาผนทีไเดຌรับอนุมัติ ทัๅงนีๅ ควรรงรัดการดำนินการบิกจาย
งบประมาณดยฉพาะงบภารกิจ รวมถึงรงรัดการผูกพันสัญญาอยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌป็นเปตาม
ปງาหมายทีไวางเวຌ ดยฉพาะสัญญาระยะยาว ซึไงสงผลตอปງาหมายการบิกจาย฿นภาพรวมละงบประมาณทีไจะขอกัน
งินพืไอบิกจาย฿นปง บประมาณตอเป ทัๅงนีๅ ฿นสวนของผลการดำนินงานคอนขຌางป็นเปตามปງาหมาย ซึไงสดงถึง
การ฿ชຌงบประมาณ฿นการบริหารครงการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ
ประภท

เดຌรับอนุมัติ แไ ส.ค. 6โ
แ่ ธ.ค. 6โ ละ 19 มี.ค. 63
งบประมาณ งินสะสม รวมทัๅงสิๅน
ตาม พรบ.
รวมทัๅงสิๅน
262.2602 125.2526 387.5128
งบบุคลากร
56.7164 11.7402 68.4566
งบดำนินงาน
61.0711
1.5000 62.5711
งบลงทุน
ู
2.0505
2.0505
งบภารกิจ
แ44.4727 109.9619 โ5ไ.ไใไๆ

หนวย : ลຌานบาท

ผลบิกจาย ณ ใแ มี.ค. 63
จายจริง
89.7695
30.7748
19.4076
ู
39.5872

ผูกพัน
อยูระหวาง รวมทัๅงสิๅน
สัญญา
จัดซืๅอจัดจຌาง
158.2087
51.3516 299.3297
ู
0.0738 30.8485
12.4500
13.5977 45.4553
0.4457
1.5900
2.0357
145.3130
36.0901 220.9903

คงหลือ
88.1831
37.6081
17.1158
0.0148
33.4443

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินพืไอบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ

หนวย : ลຌานบาท

ป
งบประมาณ

ขอกันเวຌบิกจาย฿นปงบประมาณ โ56ใ
อนุมัติ แแ ก.ย. 6โ ละ โเ พ.ย. 6โ
ตามสัญญา ตามผน รวมทัๅงสิๅน

จายจริง

รวมทัๅงสิๅน
ป โ5ๆแ
ป โ5ๆโ

117.7120
เ.395ใ
117.316็

90.4541
ู
90.4541

6.4799
ู
ๆ.4799

124.1919
เ.395ใ
123.7966

ผลบิกจาย ณ ใแ มี.ค. 63

ผูกพัน
รวมทัๅงสิๅน
สัญญา
31.5527 122.0068
เ.ใ95ใ
เ.ใ95ใ
31.1574 121.6115

คงหลือ
2.1851
ู
2.1851

วิคราะห์ผลการบิกจายงบประมาณประกอบผลการดำนินงาน
ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมคอนขຌางป็นเปตามผนทีไเดຌรับอนุมัติ ดยมีปัญหาอุปสรรค฿น
การผูกพันสัญญาละบิกจายงบประมาณ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1. เดຌมีการรงรัดผลักดันการลงนามสัญญา ดยดำนินการกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซืๅอจัดจຌาง
พ.ศ. โ5ๆเ อยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรงรัดการดำนินการบิกจาย฿หຌป็นเปตามผน พืไอเม฿หຌ
สงผลกระทบตอการกันงินพืไอบิกจาย฿นปงบประมาณตอเปป็นจำนวนมาก
2. งบประมาณตามครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดำนินการ
฿นชวงระยะทีไหมาะสมตามผนการประมิน ละสิๅนสุดภาย฿นเตรมาสทีไ โ ของปงบประมาณ ซึไงจะสามารถรงรัด
กระบวนการบิกจาย฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿นป งบประมาณ ละลดการปันงินพืไอขอบิ กจายหลืไอมป ดยเดຌมีการ
ติดตามการบิกจายสำหรับครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ พืไอรงรัดการบิกจายงบประมาณตอเป
3. รายการ฿หมทีไเดຌรับอนุมัติตาม พรบ. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ซึไงเดຌรับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงบประมาณมืไอดือนมีนาคม 2563 เดຌลงนามสัญญาครบถຌวน นืไองจากเดຌมีการตรียมการ฿น
ขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางทางพัสดุป็นทีไรียบรຌอย ละพรຌอม฿นการลงนามสัญญามืไอเดຌรับอนุมัติงบประมาณ
..................................................................................................
ู 17 ู

รายงานผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงงินตามผนปฏิบัติการฯ ทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. มืไอวันทีไ 19 มีนาคม 2563)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 มีนาคม 2563
ยุทธศาสตร์/ครงการ

รวมงบประมาณทัๅงสิๅน
- 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. ครงการยຌายสถานทีไทาการ สคช.
1) ติดตัๅงอุปกรณ์ละปรับปรุงหຌองมขายคอมพิวตอร์
- คา฿ชຌจายตามภารกิจยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ
1) ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพสูก ลุม ป้าหมาย

หนวยนับ

งปม. 63 ทีไเดຌรับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)
พรบ.
งินสะสม
รวมทัๅงสิๅน
262,260,200
56,716,400
61,071,100
57,701,100
3,370,000
-

จานกตามงบประมาณ
พรบ.
งินสะสม

144,472,700
5,333,500

156,000
40,000
42,000
83,500
83,500
1,400,000
1,400,000
254,434,600
9,333,500

39,587,154
976,078

145,313,028
4,234,365

141,775
41,987
83,200
83,200
184,900,183
5,210,443

4

3,000,000

1,500,000

4,500,000

446,538

704,405

1,150,943

1
80

415,000

415,000
500,000

11,750
64,800

379,960

11,750
444,760

-

11,750
444,760

11,750

500,000

80

170,000

2,000,000

2,170,000

452,990

1,600,000

2,052,990

-

2,052,990

52,990

1

1,748,500

1,550,000

1,550,000

-

1,550,000

1,550,000

1
1
3

ชุด

1

งาน

1

-

คน

รวมทัๅงสิๅน

156,000
40,000
42,000
83,500
83,500
1,400,000
1,400,000
109,961,900
4,000,000

ชุด
ชุด
ครืไอง

ลຌานคน

อยูระหวาง
จัดซืๅอจัดจຌาง

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

1
3

34,578,500

฿หม 5
ทบทวน 25
5

125,252,600
11,740,200
1,500,000
1,500,000

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา 31 มี.ค. 63
จายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมบิกจาย
ละผูกพัน
89,769,512
158,208,681
247,978,193
30,774,765
30,774,765
19,407,593
12,450,001
31,857,594
18,453,342
12,423,253
30,876,595
954,250
26,748
980,998
445,652
445,652
362,452
362,452
178,690
178,690
-

387,512,800
68,456,600
62,571,100
59,201,100
3,370,000
2,050,500
567,000
179,000
150,000

ครืไอง
ครืไอง

ชุด
2) ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
รຌอยละ
3) ครงการพิไมประสิทธิภาพการดานินงานพืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส
฿นการบริหารจัดการองค์กร
รຌอยละ
4) ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการละการ
ประมินผลการติดตามผูผຌ านการประมินสมรรถนะของสถาบัน
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
ชุด
5) ครงการประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องค์การมหาชน) ฿นรอบระยะวลา 3 ป ละประมินความคุຌมคา
ครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไ
สาคัญ
1) ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒวิ ชิ าชีพพืไอ สาขาวิชาชีพ/
การพัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
อาชีพ
2) ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพพืไอชืไอมยงสู
องค์กร/
ระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
ละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
คน
1) ครงการขับคลือไ น฿หຌกิดการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากาลังคน
2) ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกาลังคนของประทศดຌวย สาขาวิชาชีพ
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ระบบ
3) ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การทางานพืไอ
การรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
1) ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูปຌ ระกอบอาชีพ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย

1,748,500

-

-

141,775
41,987
83,200
83,200
-

194,237,199
30,848,527
45,455,291
44,449,192
1,006,098
-

40,000
1,400,000
1,400,000
36,090,095
1,200,000

141,775
40,000
41,987
83,200
83,200
1,400,000
1,400,000
220,990,278
6,410,443

117,933,381
3,965,683

1,200,000

2,350,943

2,350,943

-

105,092,548

ผนการบิกจาย

รຌอยละ
ทียบผน

ผูຌรับผิดชอบ

2,035,652
552,452
178,690
150,000

77.24
45.06
72.65
75.08
29.85
99.28
97.43
99.83
100.00

88,183,053
37,608,073
17,115,809
14,751,908
2,363,902
14,848
14,548
310
-

259,163,700
35,656,400
45,886,900
44,697,900
1,189,000
2,050,500
567,000
179,000
150,000

115.50
86.52
99.06
99.44
84.62
99.28
97.43
99.83
100.00

141,775
40,000
41,987
83,200
83,200
1,400,000
1,400,000
103,056,896
2,444,760

90.88
100.00
99.97
99.64
99.64
100.00
100.00
86.86
68.68

14,225
13
300
300
33,444,322
2,923,057

156,000
40,000
42,000
83,500
83,500
1,400,000
1,400,000
175,569,900
6,298,800

90.88
100.00
99.97
99.64
99.64
100.00
100.00
125.87
101.77

52.24

2,149,057

1,956,600

120.15

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

444,760

2.83
88.95

403,250
55,240

81,200
470,000

14.47
94.63

ส.นยบายละผน
ส.นยบายละผน

2,000,000

94.61

117,010

2,042,500

100.51

ส.นยบายละผน

88.65

198,500

1,748,500

88.65

ส.นยบายละผน

81.13

6,523,950

30,477,700

92.05

-

ส.บริหารกลาง
ศูนย์ทคนลยีฯ

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ
ส.บริหารกลาง

18,385,121

26,528,415

1,526,135

28,054,550

28,054,550

32,000,000

32,000,000

7,627,422

18,344,921

25,972,343

1,136,335

27,108,678

27,108,678

84.71

4,891,322

29,554,400

91.72

2,578,500

2,578,500

515,873

40,200

556,073

389,800

945,873

945,873

36.68

1,632,628

923,300

102.44

13,279,700

1,569,534

2,974,200

4,543,734

244,000

4,787,734

4,787,734

36.05

8,491,967

6,251,200

76.59

859,529

859,529

47.36

955,271

1,040,100

82.64

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

3,377,524

3,377,524

32.03

7,166,376

4,593,900

73.52

550,680

550,680

59.79

370,320

617,200

89.22

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4
ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
4

140,147,401

71,665,414

68,481,986

91.33

13,309,799

108,768,800

128.85

77,089,627

10,000,000

67,089,627

96.97

2,410,374

65,000,000

118.60

-

1,814,800

1,814,800

748,529

111,000

859,529

10

10,543,900

10,543,900

501,924

2,631,600

3,133,524

1

921,000

921,000

319,080

231,600

550,680

81,680,000

71,777,200

153,457,200

25,545,498

112,864,542

138,410,041

10,000,000

69,500,000

79,500,000

17,412,212

59,677,415

77,089,627

244,000
1,737,360

-

ส.บริหารกลาง
ส.บริหารกลาง

8,143,294

1,600

43,800

299,329,747
30,848,527
45,455,291
44,449,192
1,006,098
2,035,652
552,452
178,690
150,000

วงงิน
คงหลือ

34,578,500

13,279,700

-

-

51,351,554
73,762
13,597,697
13,572,597
25,100
1,590,000
190,000
150,000

รຌอยละ
การบิกจาย

-

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4
สวนงานความรวมมือ

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4

ยุทธศาสตร์/ครงการ

หนวยนับ

2) ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
หง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3) ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมี
คน
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4) ครงการฝຄกอบรมผูตຌ รวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
หลักสูตร/คน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)
5) ครงการกาหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของ อาชีพตาม
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ชัๅนคุณวุฒิ
6) ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌ ขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคล
หง
ตามมาตรฐานอาชีพ
7) ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
หง
มาตรฐานอาชีพขຌาสูม าตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
8) ครงการขับคลือไ นองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
9) ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
10) ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพละจຌง
รืไองรຌองรียน
11) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ กลุม อุตสาหกรรมชีวภาพ
12) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ กลุม อุตสาหกรรมละบริการทางการพทย์ครบวงจร
13) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ กลุม อุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละ
ปัญญาประดิษฐ์
14) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ กลุม อุตสาหกรรมตอนืไองจากการพัฒนาระบบ
คมนาคม
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌ
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ครงการพัฒนาสือไ การรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์
พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
2) ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(TPQI Digital Exam Center)
3) ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ
4) ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินมาตรฐานทักษะดຌาน
ดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
5) ครงการพัฒนาระบบบริการขຌอมูลคุณวุฒวิ ชิ าชีพละมาตรฐาน
อาชีพ TPQI-Net
6) ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปักหมุดมืออาชีพ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย
฿หม 20
ดิม 180
1,500

4,095,000

4,095,000

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา 31 มี.ค. 63
จายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมบิกจาย
ละผูกพัน
1,649,178
862,360
2,511,538

3,672,000

3,672,000

1,481,165

13,910

2/440

2,369,100

2,369,100

886,940

70

1,012,000

1,012,000

15

3,617,400

20
นารอง 2

6,884,300

หง

120

ระบบ

1

หมายลข

1

คน

1,000

คน

งปม. 63 ทีไเดຌรับอนุมัติ (19 มี.ค. 63)
พรบ.
งินสะสม
รวมทัๅงสิๅน

1,977,200

1,162,200
300,000

อยูระหวาง
จัดซืๅอจัดจຌาง

รวมทัๅงสิๅน

จานกตามงบประมาณ
พรบ.
งินสะสม

รຌอยละ
การบิกจาย

วงงิน
คงหลือ

ผนการบิกจาย

รຌอยละ
ทียบผน

ผูຌรับผิดชอบ

480

2,512,018

2,512,018

61.34

1,582,982

2,939,600

85.45

1,495,075

1,159,510

2,654,585

2,654,585

72.29

1,017,415

1,743,000

152.30

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4
สวนงานประกันคุณภาพ

157,500

1,044,440

94,400

1,138,840

1,138,840

48.07

1,230,260

1,087,000

104.77

สวนงานประกันคุณภาพ

457,889

453,600

911,489

-

911,489

911,489

90.07

100,511

942,200

96.74

สวนงานประกันคุณภาพ

3,617,400

1,067,370

384,304

1,451,674

326,700

1,778,374

1,778,374

49.16

1,839,026

2,394,700

74.26

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

6,884,300

1,240,000

4,960,000

6,200,000

480

6,200,480

6,200,480

90.07

683,820

6,884,300

90.07

สวนงานประกันคุณภาพ

1,977,200

893,017

496,553

1,389,570

2,790

1,392,360

70.42

584,840

1,527,800

91.13

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4

1,162,200

457,729

111,000

568,729

153,000

721,729

62.10

440,472

534,000

135.16

สวนงานประกันคุณภาพ

-

300,000

300,000

-

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ
ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
4
ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
4

-

13,696,000

13,696,000

-

13,028,000

13,028,000

-

13,028,000

13,028,000

95.12

668,000

6,787,500

191.94

1,000

13,696,000

13,696,000

-

12,500,000

12,500,000

-

12,500,000

12,500,000

91.27

1,196,000

6,787,500

184.16

คน

1,000

13,696,000

13,696,000

-

12,550,000

12,550,000

-

12,550,000

12,550,000

91.63

1,146,000

6,787,500

184.90

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
3

คน

200

7,780,000

7,780,000

-

7,669,900

7,669,900

-

7,669,900

7,669,900

98.58

110,100

5,053,700

151.77

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1

94.99

2,195,550

23,773,400

174.94

98.53

141,000

9,601,000

98.53

ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
1-4

1,882,600

463.30

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

34,184,700

-

-

721,729

300,000

9,601,000

-

1,392,360

-

-

43,785,700

3,352,750

6,854,800

10,207,550

31,382,600

41,590,150

9,460,000

32,130,150

9,601,000

2,793,000

6,517,000

9,310,000

150,000

9,460,000

9,460,000

337,800

675,600

8,046,400

8,722,000

8,722,000

100.00

221,950

221,950

15.17

1,240,750

1,089,800

20.37

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

ระบบ

1

8,722,000

8,722,000

337,800

หง

80

1,462,700

1,462,700

221,950

ระบบ

1

5,000,000

5,000,000

-

-

-

4,986,200

4,986,200

4,986,200

99.72

13,800

2,000,000

249.31

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

ระบบ

1

15,000,000

15,000,000

-

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

100.00

-

6,000,000

250.00

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

ระบบ

1

4,000,000

4,000,000

-

-

-

3,200,000

3,200,000

3,200,000

80.00

3,200,000

100.00

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
+ ส.บริหารคุณวุฒวิ ชิ าชีพ 2

9,601,000

-

221,950

-

-

800,000

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

90,454,139.43

31,552,706.08

74.59%

395,284.75

0.00%

-

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

2,185,075.51

หนวย : บาท

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 215 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
193 สัญญา ผูกพันสัญญา 22 สัญญา

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

-

1. งบลงทุน

395,284.75

-

395,284.75

-

395,284.75

0.00%

-

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.

395,284.75

-

395,284.75

-

395,284.75

0.00%

-

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม 214 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
193 สัญญา ผูกพันสัญญา 21 สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 36
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 36
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา

117,316,728.27

6,479,908.00

123,796,636.27

90,454,139.43

31,157,421.33

74.83%

2,185,075.51

1. งบดานินงาน

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

7,295,987.36

2,375,000.00

76.27%

338,391.81

1. คา฿ชຌจายบริหารจัดการ

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

7,295,987.36

2,375,000.00

76.27%

338,391.81

27,800.00

2,900,500.00

2,928,300.00

1,728,000.00

1,179,800.00

59.71%

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

1,728,000.00
81,430,152.07

1,179,800.00
27,602,621.33

59.71%
75.10%

20,500.00
1,826,183.70

บร.

รวม 2 สัญญา ผูกพันสัญญา 2 สัญญา
รวม 175 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
157 สัญญา ผูกพันสัญญา 18 สัญญา

1,160,150.00

1,493,625.00

2,653,775.00

2,543,775.00

100.00%

110,000.00

สค.

รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 6
สัญญา

2. งบลงทุน
1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.
3. งบภารกิจ

1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสูกลุมป้าหมาย
2. ครงการสารวจความพึงพอ฿จ ความชืไอมัไน
ของผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการ ละติดตาม
ผูຌผานการประมินสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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964,800.00

-

964,800.00

964,800.00

-

- 100.00%

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
21,704,015.85

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

-

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

18,926,636.35

13,390,176.20

58.57%

3,177.00

บค.1-4

21,704,015.85

14,454,291.72

7,247,945.13

66.61%

1,779.00

บค.1-4

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 22 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 11
สัญญา ผูกพันสัญญา 11 สัญญา
รวม 13 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 8
สัญญา ผูกพันสัญญา 5 สัญญา

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.

100.00%

19,902.70

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

74.64%

150,000.00

สค.

รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

3,075.00

299,483.00

302,558.00

282,655.30

5,525.00

1,000,000.00

1,005,525.00

600,525.00

6,150.00

6,150.00

6,150.00

-

-

255,000.00

-

100.00%

-

รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา
รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

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
มาตรฐานอาชี
14. ครงการขัพบ(Assessor)
คลืไอนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมิ
นสมรรถนะของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
15. ครงการการค
านวณตຌ
นทุนการประมิน พ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

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
รวม 4 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 4
สัญญา
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา
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9,225.00
12,300.00
6,150.00

-

1,627,055.00

-

100.00%

2,770.00

9,225.00

9,091.00

-

100.00%

134.00

คภ.

12,300.00

12,233.00

100.00%

67.00

บค.1-4

6,150.00

6,150.00

100.00%

-

คภ.

-

ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
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
665,629.50
390,000.00
1,055,629.50

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ผูกพันสัญญา

บิกจาย
รຌอยละ

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

1,055,009.70

-

100.00%

619.80

สค.

13,600.00

คภ.

หมายหตุ
(คูส ัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 7 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 7
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

-

30.00%

-

บค.4

4,195,375.00

-

100.00%

-

ศท.
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9,585,000.00

4,195,375.00

2,875,500.00

4,195,375.00

6,709,500.00

-

รวม 1 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 6
สัญญา

