รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 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 มีนาคม 2564) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ผลตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
1) โครงการสร้างการรับรู้และ
ล้านคน
3
3.5
1. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้
ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้
บริการจากมืออาชีพ
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บ.เก็ทไอ
เดีย ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 และได้มีการลงข่าว
ประชาสัมพันธ์แล้ว 12 ครั้ง
2. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทหัวใหญ่ ลงนามสัญญา
แล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 อยู่ระหว่างประสานข้อมูลจากสำนักจัดทำ
มาตรฐานเพื่อกำหนดการประชาสัมพันธ์
3. การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการ
ออกแบบรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ - ปรับแก้เนื้อหา โดยมี
การส่ง layout เพื่อพิจารณาแล้วอยู่ระหว่างการปรับแก้
4. จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น จัดทำโปรโมตในหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ
พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 ได้ผู้รับจ้าง
ออกแบบโปสเตอร์ และทำคลิปวีดิโอโปรโมตแล้ว
5. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์เปิด
ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 อยู่ระหว่าง
กำหนดหลักเกณฑ์การ ใช้ห้อง

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
2.2500 /
1.9922

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
6. จัดกิจกรรม สแกนตอบแบบสอบถาม เรื่องความเข้าใจการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านกูเกิลฟอร์ม มีผู้กดตอบคำถามรวม 53 คน ส่วนใหญ่
ร้อยละ 97.9 รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook สคช.
ร้อยละ 18.8 จากเว็บไซต์สคช. ร้อยละ 14.6 จากapplication Line และ
ร้อยละ 12.5 จากทั่วไป ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจมาก
กับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ โดยเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาเป็นพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 37.5 และ
พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ถือเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับใด พบว่าร้อยละ 52.1 เห็นว่าเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์มากที่สุด รองลงมาเป็นพึงพอใจมาก ร้อยละ 39.6 และพึง
พอใจปานกลาง ร้อยละ 8.3
7. การเผยแพร่ผ่าน Facebook ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งหมด
270,441 คน
- เดือนตุลาคม โพสต์ 43 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 82,158 คน
- เดือนพฤศจิกายน โพสต์ 26 ครั้ง ไลฟ์สด 7 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
51,772 คน
- เดือนธันวาคม 2563 โพสต์ 47 ครั้ง และเผยแพร่คลิป ถ่ายทอดสด มีผู้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 50,728 คน
- เดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 85,756 คน
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โพสต์ 59 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน
326,038 คน โดยผู้ที่เข้าถึงมากที่สุดเป็นการอบรมออนไลน์ การประกอบ
อาหารจำนวน 90,045 คน และจัดดอกไม้ 86,747 คน
- เดือนมีนาคม 2564 โพสต์ 71 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 293,797 คน

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

2) โครงการจัดทำและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

หน่วยนับ

ชุด

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
8. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ลงข่าวในเว็บไซต์
ไทยรัฐ / ข่าวสด / มติชน / 77 ข่าวเด็ด / คมชัดลึก / เนชั่น
เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ข่าว มีจำนวนผู้เข้าถึง 520,178 คน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ข่าว 15 ครั้ง มีผู้เข้าถึง 1,238,912 คน
เดือนมีนาคม 2564 เผยแพร่ข่าว จำนวน 3 ชิ้น มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
463,244 คน
1
N/A
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน 0.1210 /
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570" ในวันที่ 29 ตุลาคม
0.0813
2563 ณ โรงเเรมโซพิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เพื่อทบทวนและจัดทำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของสถาบั น ฯ ในช่ ว งระยะเวลา 6 ปี
ข้างหน้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้รับ ความเห็นชอบ (ร่าง) แเผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณุวฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อ
เสนอเเนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ สคช. (ทั้งภายในและ
ภายนอก) ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพื่อจะนำข้อเสนอแนะที่
ได้รับมาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป
3. ขอปรับลดงบประมาณ (เงินทุนสะสม) จากเดิมได้รับอนุมัติ 1,500,000
บาท เหลืองบประมาณ 121,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการ
ดำเนินการ จากเดิมมีแผนที่จะจ้างที่ปรึกษา ปรับเป็นการดำเนินการเอง ซึ่ง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

3) โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการองค์การ

ร้อยละ

4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

ร้อยละ

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เหลือเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุ ม และบาง
กิจกรรมสามารถใช้รูปแบบออนไลน์ เช่น การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ
เเนะผ่ า นทาง Google Form เป็ น ต้ น จึ ง ขอคื น บประมาณจำนวน
1,379,000 บาท
4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ให้มี
ความสมบูรณ์ รวมถึง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่ อ
นำเสนอต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. ร่วมพิจารณาและปรับปรุง (ร่าง)
แผนฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการ สคช. ต่อไป
5. ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อ
ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันฯ
85
N/A
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
0.5000 /
1. ได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้
2. กำหนดจัดทำแผนการขับเคลื่อน และจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในเดือนเมษายน
2564
80
N/A
1. ได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความพึงพอใจ ความ
2.2100 /
เชื่อมั่นต่อการให้บริการ โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 และ
1.8100
เรียนเชิญที่ปรึกษาหารือการทำสำรวจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
2. ที่ปรึกษานำเสนอแบบสอบถามกับคณะผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนโยบายและแผนฯ
และคณะกรรมการสถาบันฯ ในลำดับถัดไป

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ชุด
1
N/A
อยู่ระหว่่างการดำเนินงาน
ยกระดับทักษะ ความรู้
1. จัดจ้างทีมผู้ช่วยนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว
ความสามารถของกำลังคนผ่าน
2. ได้มีการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและเครื่องมือการเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
1) โครงการจัดทำและทบทวน
สาขา
ใหม่ 5
ใหม่ 15 มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (จ้างที่ปรึกษา)
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ/
สาขา
สาขา
1) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่ง
วิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคน
อาชีพ
ทบทวน ทบทวน กระแสไฟฟ้า สัญญาเลขที่ สคช.ม. 007/2564 ลว 15 มี.ค.64 ที่ปรึกษา
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
100
33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1
อาชีพ
อาชีพ
2) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน (ระยะที่
2) (งานศิลป์แผ่นดิน) สัญญาเลขที่ สคช.ม. 001/64 ลว 26 ม.ค.64 ที่
ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างงานงวด
ที่ 3
3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา สัญญาเลขที่ สคช.ม.
002/64 ลว 9 ก.พ.64 ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างงาน
งวดที่ 2
4) สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถไฟ จัดจ้าง
แล้ว สัญญาเลขที่ สคช.ม. 004/64 ลว 3 มี.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
5) สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพมวยไทย สัญญเลขที่ สคช.ม. 006/64
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
2.1020 /
0.6200

30.4334 /
24.2355

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ลว 15 มี.ค. 64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
6) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 จัดจ้าง
แล้ว สัญญาเลขที่ สคช.ม. 003/2564 ลว 19 ก.พ.64 ที่ปรึกษา สถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2
7) สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระยะที่ 2
สัญญาเลขที่ สคช.ม. 005/64 ลว 5 มี.ค.64 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างงาน
งวดที่ 2
มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (ดำเนินการเอง)
1) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาธุรกิจดนตรี อาชีพนักดนตรี
ไทย อาชีพนักผลิตเครื่องดนตรีไทย
2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
3) สาขาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
4) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร
5) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขา
การนวดไทย
6) อาชีพควาญช้าง
7) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพนักออกแบบนิเวศเกษตร
8) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
การจัดทำเครื่องมือประเมิน (ดำเนินการเอง)
1) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร (จัดทำ
เครื่องมือประเมิน)
ทบทวนมาตรฐานอาชีพ 227 อาชีพ แล้วเสร็จ 33 อาชีพ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ได้เสนอขอความเห็นชอบรับรองมาตรฐานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
4.0 ของเยอรมนี แ ละได้ ร ั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการให้น ำมา
ดำเนินการปรับเป็นมาตรฐานอาชีพสถาบันฯ
2. ดำเนินการเทียบเคียงระบบการประเมินสมรรถนะและการประกัน
คุณภาพช่างทำผมบุรุษและสตรีกับ framework ของ IPSN
3. เป็นวิทยากรเรื่องนโยบายการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของ
ไทยในการประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศ
คน
1,700
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไทยก้าวไกลคนไทยมืออาชีพ
1. จัดกิจกรรม สร้างเมืองแห่งมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง และพิธี
และการสร้าง “เมืองแห่งมือ
มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและป้ายมืออาชีพ วันที่ 18-20 ต.ค.
อาชีพ” ด้วยมาตรฐานอาชีพและ
63 ณ จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี
คุณวุฒิวิชาชีพ
2. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ในวันที่ 2 4 ตุลาคม 2563 ณ Central world
3. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – วันจันทร์ที่ 30
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ
เชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
และสากล

องค์กร/กิจกรรม

4

3

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

0.7582 /
0.3931

7.4959 /
5.5140

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ
งาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัล
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
4.1 ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เมืองแห่งมืออาชีพ"
4.2 จัดทำสกู้ปข่าว ความยาว 3 นาที เผยแพร่ช่วงเจาะข่าวค่ำ
ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์
4.2 สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่ออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมสูง เช่น เพจ The Standard เพจ The Reporters สัมภาษณ์
รายการโทรทัศน์ รายการที่เกี่ยวข้องด้านสายอาชีพต่างๆ อย่างน้อย 1
รายการ
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเมืองแห่งมืออาชีพ และพิธีมอบ
ป้ายมืออาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ณ Central Pattaya Beach จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10
- 12 ธันวาคม 2563
6. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่10 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม2563
ณ Central Festival Pattaya Beach เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ งาน
Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่3 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่
17 ธันวาคม 2563 –วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ Central Plaza
Nakhon Ratchasima จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
2) โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของ
ประเทศด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

3) โครงการพัฒนาระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์การ
ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคน
มืออาชีพด้วยการเทียบโอน
ประสบการณ์ทำงานเพื่อรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ
สาขาวิชาชีพ

ระบบ

คน

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
10
2
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.8555/
1. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอก
1.7281
ระบบตามาตรฐานอาชีพ หลักสูตรกลุ่ม บริการสุขภาพ หลักสูตรกลุ่มบา
ริ ส ต้ า และการบริ ก ารบนเรื อ สำราญ และหลั ก สู ต รกลุ ่ ม การพาณิ ช ย
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ ( e-Commerce) เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 3-5 ม ี น า ค ม 64
2. การเข้ า ร่ ว มคณะกรรมการและประชุ ม วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64
3. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิ
สติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) จำนวน 3 ครั้ง และ
ประชุมคณะทำงานไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Industry Competency Board : Digital) จำนวน 2
ครั้ง คือ วันที่ 8 ต.ค. 63 และ 18 พ.ย. 63
1
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
0.7364 /
1. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์การเทียบโอน
0.5227
ประสบการณ์ (Checklist) จำนวน 7 อาชีพ วันที่ 15 ม.ค.64
2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564
11,750
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.7500 /
-

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1) โครงการสร้างโอกาสในการ
คน
15,000
9,274 อยู่ระหว่างดำเนินการ
36.0550 /
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
ข้อมูลผู้สมัครสำเร็จ 9,274 คน โดยแบ่งเป็น
33.1770
อาชีพ
1) อยู่ระหว่างประเมิน 2,578 คน
2) ผ่านการประเมิน 4,741 คน
3) ไม่ผ่านการประเมิน 1,955 คน
รายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้
การรับรององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

แห่ง

ใหม่ 30
เดิม 180

ใหม่ 21
เดิม -

สถานะ

สาขา
วิชาชีพ

สมรรถนะหลัก
ในการทำงาน

สมรรถนะด้าน
การใช้
ภาษาอังกฤษ

รวม

ผู้สมัครสำเร็จ

5,176

3418

680

9,274

อยูร่ ะหว่างการประเมิน

2,516

62

0

2,578

ผ่านการประเมิน

2,098

2001

642

4,741

ไม่ผ่านการประเมิน

562

1355

38

1,955

อยู่ระหว่างดำเนินการ
รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองแล้ว จำนวน 21 องค์กร คือ
1. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (สาขาวิชาชีพบริการวิจัย)
2. บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม)
4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ)

5.6664 /
2.1678

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลตาม
เป้าหมาย

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
5. โรงเรียนสปาหัตถามณีกร (สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
6. สภาการพยาบาล (สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ)
7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์)
8. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง)
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สาขาวิชาชีพ
บริหารงานบุคคล)
10. โรงเรี ย นภาษาและวั ฒ นธรรม ก้ า วหน้ า อาจารย์ ไ ห่ หยาง
(สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล)
11. โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ (สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)
12. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ (สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์)
13. บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ)
14. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์)
15. มูลนิธิสัมมาชีพ (สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม)
16. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์)
17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาอุตสาหกรรมอาหาร)
18. บริ ษ ั ท รั ก ษาความปลอดภั ย เอเซี ย คลี น นิ ่ ง เซอร์ ว ิ ส จำกั ด
(สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

คน

4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ (Assessor)

คน

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (สาขาวิชาชีพโลจิ
สติกส์)
20. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์)
21. บริษัท นงนุช วิล เลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา) (สาขาวิช าชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร (สาขาจัดดอกไม้))
1,500
3,367 อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) แล้ว 3,367 คน
1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 173 คน
2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 140 คน
3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,475 คน
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการอบรม
5. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 579 คน
400

264

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ไปแล้ว 264 คน
1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 113 คน
2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 60 คน
3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 91 คน
4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (กำหนดจัดงานวันที่ 2-4 มีนาคม)

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

1.9282 /
1.1801

1.6009 /
0.5340

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

หน่วยนับ
แห่ง

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
15
6
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.7130 /
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6 สื่อ เช่น โบว์ชัวร์ แผ่นพับ อิ้งเจ็ค และ
2.6589
สื่อเผื่อกระตุ้นให้เกิดการประเมิน
2. ออกบูธ งาน Thailand street food festival 3 ครั้ง ที่ Central
Festival จ. เชี ย งใหม่ , Central Festival Pattaya จ.ชลบุ รี , Central
Festival Korat จ. นครราชสีมา
3. ออกบูธงาน Smart SME EXPO ณ Impact เมืองทองธานี
4. การจัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ช" เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom
จำนวน 97 คน เข้าร่วมผ่าน เฟสบุ๊ค Live จำนวน 2,800 คน
5. การจัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “นายหน้าฯ มืออาชีพ " เมื่อวันที่
12 มกราคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom จำนวน
93 ค น เ ข ้ า ร ่ ว ม ผ ่ า น เ ฟ ส บ ุ ๊ ค Live จ ำ น ว น 3,400 ค น
6. การจัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสู ตร “การทำการตลาดออนไลน์ "ECommerce ด้วย TikTok " เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม ผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom จำนวน 298 คน เข้าร่วมผ่าน เฟสบุ๊ค
Live จำนวน 13,000 คน
7 . จ ั ด ฝ ึ ก อ บ ร ม อ อ น ไ ลน์ “SMEs Digital Move Fast อ บ ร ม Ecommerce Competency เพื่ อ การขายออนไลน์ ” ความร่ ว มมื อ 3
หน่วยงาน : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล 270 คน

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024)
7) โครงการพัฒนาและติดตาม
การประกันคุณภาพเพื่อระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
7.1 กระบวนการประกัน
คุณภาพ
7.2 กระบวนการติดตาม
สังเกตการณ์และควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่
ขึ้นทะเบียนไปแล้ว
7.3 การกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล

หน่วยนับ
แห่ง

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
30
26
อยู่ระหว่างดำเนินการ
นำร่อง 2
รุ่น 1 วันที่ 2-4 มี.ค.64 มีผู้สมัครเข้าอบรม 21 อร. 43 คน
รุ่น 2 วันที่ 7-9 เม.ย.64 มีผู้สมัครเข้าอบรม 5 อร. 15 คน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระบบ

1

N/A

1. ดำเนินการตามแผนโครงการ โดยจัดอบรม การจัดทำแนวทางปฏิบัติ
(Procedure) สำหรับ ISO 9001 ในวันที่ 31 มี.ค.64 เรียบร้อยแล้ว

ครั้ง

130

29

2. แผนดำเนินการ Internal Audit ในเดือนมกราคม 2563
8 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ในหลาย
องค์กรรับรอง)

ชั้นคุณวุฒิ

70

36

36 ชั้นคุณวุฒิ

คน

1,000

N/A

อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ
1. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 200 คน

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
7.2187 /
6.3500

3.0902 /
1.9564

6.8040 /
6.4500

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ"

9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง

คน

10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม

คน

11) โครงการยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนสู่ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From Professional to
MSME)

คน

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
สถานะ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 010/2564
ลว 25 ม.ค.64 อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดอบรมและ
ประเมิน กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.64
2. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จำนวน 800 คน
สถานะ จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 007/2564
ลว 8 ม.ค.64 อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดอบรมและประเมิน
กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 8 พ.ค.64
240
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4640 /
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 016/2564 ลว 26 ก.พ.
1.4400
64 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 การจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่ง
งานงวดที่ 2 วันที่ 25 ก.ค.64
320
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3350/
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 009/2564 ลว 15 ม.ค.64 อยู่
1.3000
ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 การจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่งงานงวดที่
2 วันที่ 15 พ.ค.64
1,000
ต่อยอด
600 ราย

544
ต่อยอด
713 ราย

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ บสย. (บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ไปแล้ว 3 ครั้ง คือ
1. อบรมผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย หัวข้อ “ทำร้านเสริมสวยให้ปัง...ยุค
New Normal” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน
SMEs ชั้น 1 ตึก SME Bank Tower มีผู้เข้าร่วมการอบรม 19 คน

3.4147 /
2.8890

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

12) โครงการวิจัยและพัฒนา
สมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยนับ

ราย

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
2. อบรมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ หัวข้อ “ลงทุนเนอร์สซิ่งแคร์
ผู้สูงอายุให้ปัง รอด รวย” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง
online มีผู้เข้าร่วมการอบรม 104 คน
3. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การทำตลาดออนไลน์ E-commerce
ด้วย Tik Tok เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าอบรมออนไลน์จำนวน 300 คน
ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมร่วมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่
มีความหลายหลาย เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพช่าง และกลุ่ม
อาชีพพลังงาน เป็นต้น
1,200

N/A

อยู่ระหว่่างการดำเนินงาน
1. งบประมาณงวดแรก จำนวน 15 ล้านบาท (60%) โอนมายังบัญชีวิจัย
เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรม
คุณวุฒิวิชาชีพ
75
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
1.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อ
มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา
พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ
สมรรถนะของบุคคลตาม
วิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่
อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิตอล (จำนวน 30 คุณวุฒิ) ลงนามสัญญาแล้ว
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เมื่อ 15 ม.ค.64

22.8980 /
8.6487

9.6010 /
9.6000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม

2) โครงการอบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

3) โครงการต่อยอดการพัฒนา
แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมือ
อาชีพ” (Professional
PinPoint Version 2.0)
4) โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบงานข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

หน่วยนับ

คน

ระบบ

ระบบ

เป้าหมาย /
ผลการดำเนินงาน
ผลเบิกจ่าย
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
(ล้านบาท)
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
และพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 45 ชุดฝึกอบรม+คู่มื อการ
ฝึกอบรม+สื่อการเรียนรู้
130
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1044 /
1. กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเดืิอนกุมภาพันธ์
0.6756
จำนวน 3 รอบ ให้กับตัวแทนองค์กรรับรองทั้งหมด หรือจนกว่าระบบ
TPQI-NET แล้วเสร็จ
2. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำวิดีโอจำนวน 10 ตอน หลังจากที่ระบบ
TPQI-NET ใหม่แล้วเสร็จ
1
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.0000 /
5.2500
1

N/A

อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จห.อนุมัติแล้วเลขที่ 194/64)

5.0000/
5.0000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม
5) โครงการพัฒนาระบบแพลต
ฟอรม์ อัจฉริยะเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านกำลังคน และ
การพัฒนาสมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ของประเทศ
ไทย (E- Workforce
Ecosystem)

หน่วยนับ
ระบบ

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
1
N/A
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างการจัดจ้าง จห.221/64

เป้าหมาย /
ผลเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
22.0000/
-

สคช. ได้ดำเนินการเบิ กจ่าย และผูกพัน งบประมาณรายจ่า ย ตามแผนปฏิบ ัติการฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไปแล้วจำนวน 180,742,726 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของ
วงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ และมีรายการที่ขออนุมัติดำเนินการแล้วจำนวน 19,965,070 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นที่มี
การเบิกจ่าย การผูกพันสัญญา และขออนุมัติดำเนินการ จำนวน 200,707,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของวงเงิน
รวมทั้งปีงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 110.05 ของวงเงินตามแผน ณ เดือนมีนาคม 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 335,653,000 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพัน
ไปแล้วจำนวน 33,044,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 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 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม
2564) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 132,060,359.89 บาท โดยเป็นรายได้ที่ไม่รวมงบประมาณอุดหนุน และเงินอุดหนุนเพื่อ
การวิจัย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น 2,962,259.89 บาท รายละเอียดดังนี้
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)
114,098,100.00
116,350.00
468,072.48
111,886.00
1,041,966.73
110,763.62
3,224.32
251,650.00
267,378.77
590,967.97
15,000,000.00
132,060,359.89

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
71.4364
33.0444
20.6196
0.9876
16.7849

หน่วย : ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 64
ผูกพันสัญญา อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ
จัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่ดำเนินการ
109.3063
19.9651
200.7078
136.1812
33.0444
37.6178
14.2237
5.6583
40.5015
19.3834
0.9876
0.2484
95.0827
14.3068
126.1743
78.9316

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 31 มี.ค. 64

จ่ายจริง ผูกพันสัญญา รวมทั้งสิ้น
66.0613
6.6000
72.6613
0.4050
0.4050
65.6563
6.6000
72.2563

คงเหลือ
0.1774
0.1774

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. หลายโครงการที่มีการขออนุมัติดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ และได้มีการผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัสดุตาม
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผน
2. งบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ป ระกอบอาชีพ ซึ่งได้รับ อนุมัติ
เป้าหมายการประเมินเพิ่มเติม ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดประเมินสมรรถนะตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน
และสิ้นสุดก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และลด
การกันเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลื่อมปี
3. สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 80
สัญญา ได้มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 79 สัญญา และ 1 สัญญา ที่เหลือได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกั นเงิน
งบประมาณ ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,600,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งจะติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายตามกำหนดเวลาต่อไป

4. งบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติม ตามการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันได้มีการขออนุมัติดำเนินการ ซึ่งสถาบันฯ จะพิจารณาการเร่งรัด
การดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

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

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

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

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 31 มี.ค. 64
อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
71,436,405 109,306,321 180,742,726 19,965,070
33,044,365
33,044,365
20,619,589
14,223,652
34,843,241
5,658,307
20,339,184
13,725,013
34,064,196
5,188,607
280,405
498,640
779,045
469,700
-

200,707,795
33,044,365
40,501,547
39,252,803
1,248,745
-

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
16,784,863
836,995

95,082,669
3,666,500

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
111,867,532
4,503,495

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
126,174,295
4,503,495

89,012,892
1,992,155

2,250,000

678,155

1,314,000

1,992,155

-

1,992,155

1,992,155

81,340
-

-

81,340
-

14,306,763
-

รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
162,558,804 38,148,992
59.58%
33,044,365
46.76%
40,501,547
67.63%
39,252,803
72.18%
1,248,745
31.22%
0.00%
-

-

-

วงเงิน
คงเหลือ

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มีนาคม 64 เทียบแผน

136,181,205
37,617,835
19,383,353
15,132,097
2,751,255
1,500,000

182,378,400 110.05%
37,341,400 88.49%
39,989,200 101.28%
36,699,200 106.96%
1,790,000 69.76%
1,500,000
0.00%

79.90%
15.34%
0.00%
99.87%
0.00%
99.97%
99.98%
99.80%
99.92%
99.92%
99.97%
99.97%
61.52%
62.70%

248,411
248,060
50,000
60
198,000
179
80
99
93
93
80
80
78,931,605
2,679,505

1,236,000 79.90%
293,000 15.34%
50,000
0.00%
45,000 99.87%
198,000
0.00%
548,500 99.97%
498,700 99.98%
49,800 99.80%
119,300 99.92%
119,300 99.92%
275,200 99.97%
275,200 99.97%
103,811,800 121.54%
2,889,500 155.86%

88.54%

257,845

768,400 259.26%

ปส.

81,340
-

67.22%
0.00%

39,660
500,000

87,500
470,000

92.96%
0.00%

นผ.
นผ.

485,000 373.20%

นผ.

987,589
44,940
44,940
548,322
498,620
49,702
119,207
119,207
275,120
275,120
37,161,403
2,511,340

บร.
บร.
บร.
บร.
นผ.
บร.
บร.

ทส.

ปส.
ปส.

ล้านคน

3

ชุด
ร้อยละ

1
85

-

121,000
500,000

121,000
500,000

81,340
-

ร้อยละ

80

-

2,210,000

2,210,000

-

1,810,000

1,810,000

-

1,810,000

1,810,000

81.90%

400,000

ชุด

1

-

2,102,000

2,102,000

77,500

542,500

620,000

-

620,000

620,000

29.50%

1,482,000

1,078,600

57.48%

31,191,600

2,652,188

13,693,100

16,345,288

8,283,251

24,628,539

24,628,539

-

78.96%

6,563,062

25,869,000

95.20%

30,433,400

30,433,400

2,392,508

13,559,600

15,952,108

8,283,251

24,235,359

24,235,359

79.63%

6,198,042

25,416,400

95.35%

มค.

758,200

758,200

259,680

133,500

393,180

393,180

393,180

51.86%

365,020

452,600

86.87%

รม.

2,250,000

31,191,600

สาขา
วิชาชีพ/
อาชีกพร/
องค์
กิจกรรม

จัดทา 5 สาขา
ทบทวน 100 อาชีพ
4

-

-

-

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 31 มี.ค. 64
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
2,350,683
5,188,588
7,539,270

อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง

รวมทั้งสิ้น

225,500

7,764,770

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
6,724,792
1,039,978
27.89%

7,495,900

1,015,388

4,315,590

5,330,978

183,000

5,513,978

4,474,000

7,855,500

7,855,500

1,039,425

646,198

1,685,622

42,500

1,728,122

736,400

736,400

295,870

226,800

522,670

-

522,670

11,750,000

11,750,000

-

-

-

54,215,100

39,973,000

94,188,100

10,607,198

57,746,681

68,353,879

17,075,000

36,055,000

1,255,700

31,921,335

33,177,035

398,012

20,073,030

73.56%

1,981,922

1,728,122

22.00%

6,127,378

522,670

70.98%

213,730

0.00%

11,750,000

-

1,039,978

วงเงิน
คงเหลือ

-

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มีนาคม 64 เทียบแผน
13,340,200

58.21%

นว.
ปส.
ภพ.
5,139,500 33.62%
มค. + ทค.
ภพ.
368,200 141.95%
ทค.
ทค.
3,500,000
0.00%
4,332,500 127.27%

68,751,891

45,906,206

22,845,685

72.99%

25,436,209

51,080,600 134.59%

33,177,035

18,980,000

14,197,035

92.02%

2,877,965

19,950,000 166.30%

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

1,312,739

854,310

2,167,049

720

2,167,769

2,167,769

38.26%

3,498,631

2,880,800

คน

ใหม่ 30
เดิม 180
1,500

1,928,200

1,928,200

712,899

467,160

1,180,059

-

1,180,059

1,180,059

61.20%

748,141

1,182,000

คน

400

1,600,900

1,600,900

501,590

32,500

534,090

-

534,090

534,090

33.36%

1,066,810

753,100

แห่ง

15

2,713,000

2,713,000

1,321,889

1,318,530

2,640,419

18,520

2,658,939

2,658,939

98.01%

54,061

1,661,500 160.03%

ปส.

แห่ง

7,218,700

7,218,700

3,492,500

2,857,500

6,350,000

-

6,350,000

6,350,000

87.97%

868,700

1,844,900 344.19%

นว.

ระบบ

30
นาร่อง 2
1

3,090,200

3,090,200

1,098,502

555,156

1,653,657

1,956,357

1,956,357

63.31%

1,133,843

1,379,200 141.85%

ภพ.
รค.+นว.+
ทค.

คน

1,000

6,804,000

6,804,000

360,000

6,090,000

6,450,000

-

6,450,000

6,450,000

94.80%

354,000

5,064,000 127.37%

มค.

คน

240

1,464,000

1,464,000

1,440,000

1,440,000

-

1,440,000

1,440,000

98.36%

24,000

1,126,000 127.89%

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

947,000 137.28%

รค.

คน

1,000
ต่อยอด 600 ราย
1,200

3,414,700

3,414,700

291,380

2,521,540

2,812,920

76,072

2,888,992

2,888,992

84.60%

525,708

2,738,100 105.51%

นว.

8,648,650

8,648,650

-

8,648,650

37.77%

14,249,350

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

-

22,898,000

22,898,000

-

-

302,700

8,648,650

11,554,000

รค.
ทค.
รค.
75.25%
ทค.
ภพ.
99.84%
รค. + ทค.
นว.
70.92%

74.85%

นว.
นผ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ

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)
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หน่วยนับ

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

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

9,601,000

คน

130

161,200

ระบบ

1

ระบบ
ระบบ

9,601,000

ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 31 มี.ค. 64
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา
รวมเบิกจ่าย
และผูกพัน
337,800
14,787,800
15,125,600
-

รวมทั้งสิ้น

20,525,600

400,000

9,600,000

9,600,000

161,200

9,200,000

337,800

675,600

-

675,600

5,250,000

5,250,000

-

1,104,400

7,000,000

7,000,000

-

1

5,000,000

5,000,000

-

-

-

1

22,000,000

22,000,000

-

-

-

จาแนกตามงบประมาณ
ร้อยละ
เงินทุนสะสม/ การเบิกจ่าย
พรบ.
กองทุนวิจัย
9,761,200 10,764,400
45.91%

5,400,000

9,200,000

943,200

-

337,800

อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง

5,000,000
-

วงเงิน
คงเหลือ

แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
ณ มีนาคม 64 เทียบแผน

24,179,800

10,632,500 193.05%
2,880,300 333.30% รค. + ทค.
นว. + ทส.

99.99%

1,000

514,400

61.17%

428,800

752,200

89.82%

ทส.

5,250,000

5,250,000

75.00%

1,750,000

7,000,000

75.00%

5,000,000

5,000,000

100.00%

นว.
ทส.
ทส.

-

-

0.00%

22,000,000

-

0.00%

-

0.00%

ทส.
ภพ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

6,600,000.00

90.94%

177,432.87

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

6,600,000.00

90.89%

177,432.87

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

6,600,000.00

89.24%

52,315.00

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 79
สัญญา คงเหลือ 1 สัญญา
รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
จานวน 1 สัญญา
รวม 79 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 78
สัญญา คงเหลือ 1 สัญญา
รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
รวม 25 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25
สัญญา
รวม 52 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 51
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

6,600,000.00

58.94%

52,315.00

บค.1-4

จานวน 26 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25
สัญญา ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
กันเงินงบประมาณ ถึงเดือนมิถุนายน 2564
จานวน 6,600,000 บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2564

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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