รายงานผลการดานินงานละผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
ิแ ตุลาคม โ5ๆโ – ใเ กันยายน โ5ๆใี
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู
สรุปสาระสาคัญ/บทวิคราะห์
ตามทีไ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. เดຌรับอนุมัติผนปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอวันทีไ
แไ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆโ เดຌรับความหในชอบ฿นการปรับผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณ ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใ้5,่5โ,โเเ บาท ิพรบ. โๆโ,โๆเ,โเเ บาท ละงินสะสม แใใ,5้โ,เเเ บาที ฿น
การประชุมครัๅงทีไ แโ/โ5ๆโ มืไอวันทีไ แ่ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆโ เดຌรับความหในชอบ฿นการปรับผนปฏิบัติการ ละ
ผนการบิ ก จ า ยงบประมาณ ประจ าป ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิครัๅ ง ทีไ 2ี วงงิ น ใ่็,5แโ,่เเ บาท ิพรบ.
โๆโุโๆเุโเเ บาท ละงิน ทุนสะสม แโ5,โ5โ,ๆเเ บาที ฿นการประชุมครัๅงทีไ 3/โ5ๆ3 มืไอวันทีไ แ9 มีนาคม พ.ศ.
โ5ๆใ ละเดຌรับความหในชอบ฿นการปรับผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ิครัๅงทีไ ใี วงงิน ใไ้,ๆโ5,ๆเเ บาท ิพรบ. โไแ,่็แ,ไเเ บาท ละงินทุนสะสม แเ็,็5ไ,โเเ บาที ฿นการ
ประชุมครัๅงทีไ ่/2563 มืไอวันทีไ โเ สิงหาคม พ.ศ. 2563 ละเดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ
พ.ศ. โ5ๆโ ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ จานวน แโใุ็้ๆุๆใ็ บาท ละ
งบประมาณรายจ า ยประจ าป ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ ทีไ ข อขยายระยะวลาพืไ อ ผู ก พั น สั ญ ญาละบิ ก จ า ย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน ใ้5,โ่5 บาท ฿นการประชุมครัๅงทีไ ้/โ5ๆโ มืไอ
วันทีไ แแ กันยายน พ.ศ. โ5ๆโ ฿นการประชุมครัๅงทีไ แแ/โ5ๆโ มืไอวันทีไ โเ พฤศจิกายน พ.ศ. โ5ๆโ นัๅน
สคช. เดຌดานินการตามผนปฏิบัติงานละผนการบิกจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆใ ทีไเดຌรับอนุมัติ
ละขอรายงานผลการด านิ น งานละผลการบิ ก จ า ย ประจ าป ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิแ ตุ ล าคม โ5ๆโ –
ใเ กันยายน โ5ๆใี ดยสรุปดังนีๅ
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หนวยนับ ป้าหมาย

ผลการดำนินงาน
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี

ผลตาม
ป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู
ลຌานคน
5
้.แ5 1. สงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมปງาหมาย จำนวน
กลุมปງาหมาย
้,แ5่,5่แ คน
2. จัดจຌางสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ภารกิจ ขาวสาร บนนอร์สถาบัน
ละบทความปักหมุดมืออาชีพ ดยทำสัญญาจຌาง กับบริษัทกใท เอดีย
มีดีย พลัส ผูຌชนะการประกวดราคาจຌางสืไอประชาสัมพันธ์ป็นทีไ รียบรຌอย
มีการดำนินการผยพรประชาสัมพันธ์ขาวสารลຌวตามสัญญาจຌาง ตรวจ
รับสงมอบงานงวดทีไ โ ลຌวสรใจ ทำการบิกจายคาจຌางงวดทีไ โ ลຌว
3. ผูຌบริหารประชาสัมพันธ์ภารกิจ ละผลักดัน฿หຌคนรูຌจัก หในความสำคัญ
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละการประมินขຌาป็นมืออาชีพกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ ออกรายการ ฉ ละ คุยซบชว์
4. จัดซืๅอจัดจຌางประชาสัมพันธ์ดຌวยวิธีการบิดดิๅง ดำนินการรียบรຌอยลຌว
เดຌผูຌชนะการประกวดราคาจຌางสืไอประชาสัมพันธ์ คือบริษัทกใท เอดีย
มีดีย พลัส ตรวจรับสงมอบงานงวดทีไ โ ลຌวสรใจ ทำการบิกจายคาจຌาง
งวดทีไ โ ลຌว
5. การผยพรขาวสารบนฟซบุຍกสถาบันฯ ดำนินการอยางตอนืไองตลอด
ดือนกรกฎาคม ดำนินการผยพรลຌว ดำนินการผยพรลຌว ไ็ไ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
พสต์ มีผูຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารจากสถาบันฯ จำนวน ้ใไ,่่ไ คน
6. ตรียมการผลิตละวางผนการผลิตสืไอพืๅนฐาน฿นการผยพร
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ละขຌอมูลกีไยวกับสถาบันฯ ทางสืไอทรทัศน์ดิจิทัล
ละวิทยุ
ิปงบประมาณ โ5ๆใ มีตัวลขการรับรูຌ ้,แ5่,5่แ คน ดยสรุป
ยอดจาก google analytics // facebook analytics // บริษัทวัดรตติๅง
Nielson) ตัวลขการรับรูຌผานสืไอทรทัศน์ ้่5,เเเ คน วิทยุ โเไ,เเเ
คนี
7. การจัดทำรายงานประจำป ดำนินการลຌวสรใจรียบรຌอยลຌว จัดพิมพ์
ลຌวจำนวน แ,เเเ ลม
8. ติดตามสงคลิปการดำนินงานของ สคช. ฿หຌสำนักนายกรัฐมนตรีทุกวัน
พุธ เดຌมีการประสานสงคลิป ละinfo. นืๅอหาการผยพรประชาสัมพันธ์
อยางตอนืไองซึไงทางสำนักนายกฯ เดຌรับขຌอมูลละสงตอ฿หຌ
กระทรวงมหาดเทยตຌนรืไองดำนินการผยพรตอ
9. รวมจัดทำหนังสือครบรอบ 88 ป สำนักนายกฯ ดำนินการรียบรຌอย
ลຌว
10. การจัดจຌางทำวีดิอ สถาบันฯ ละประชุมวางผนกับผูຌรับจຌาง พืไอ
จัดทำวีดิอสถาบันฯ จำนวน 3 คลิป คลิปละเมตไำกวา 3 นาที
ดำนินการตรวจรับละบิกจายรียบรຌอยลຌว
11. ปຂดสัญญาจຌางผยพรสืไอออนเลน์ ละดำนินการผยพรบนนอร์
มืออาชีพทีไวใบเซต์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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2. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ชุด
1
แ ชุด - ดำนินการรียบรຌอยลຌว
แี ศึกษาละวิคราะห์ขຌอมูลพิไมติมสำหรับผลการดำนินงานทีไ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ละผนปฏิรูปประทศ พืไอป็น
ขຌอมูลประกอบการทบทวนผนยุทธศาสตร์ ดำนินการรียบรຌอยลຌว
โี ศึกษาละทบทวนผนการดำนินงานของหนวยงานทีไมีการดำนินงาน
รวมกับสถาบันฯ ชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, บรรษัท
ประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม, ศูนย์คุณธรรม ิองค์การมหาชนี,
สำนักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การมหาชนี, สภาการ
พยาบาล, ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร ป็นตຌน
ดำนินการรียบรຌอยลຌว
ใี ศึกษาละจัดทำตัวอยางการวิคราะห์กลยุทธ์การดำนินงานของ สคช.
ตามรูปบบ TOWS analysis ฿นสวนบททีไ ไ การวิคราะห์สภาพวดลຌอม
ดำนินการรียบรຌอยลຌว
ไี สนอ ิรางี ผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. โ5ๆไ ฿นทีไประชุมผูຌบริหาร
ดือนกรกฎาคม โ5ๆใ ละชิญผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงป็นคณะอนุกรรมการ
ดຌานตาง โ ของ สคช. ขຌามา฿หຌขຌอสนอนะตอการทบทวนผน
ยุทธศาสตร์ สคช. ละนวทางการดำนินงาน฿นปงบประมาณ พ.ศ.
2564
5ี สนอขอความหในชอบตอคณะกรรมการ สคช. ฿นดือนสิงหาคม
โ5ๆใ
6) ผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณรายจายประจำป

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการดำนินงานพืไอ฿หຌ
กิดความปรง฿ส฿นการบริหารจัดการองค์กร

4. ครงการสำรวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ
ละการประมินผลการติดตามผูຌผานการประมิน
สมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ สคช. ฿น
การประชุมครัๅงทีไ 8/2563 มืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2563 ละเดຌมีการ
จຌงวียนพืไอ฿ชຌ฿นการดำนินการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอเป
รຌอยละ
80
้โ.49 1) จัดทำผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
2) มีประกาศจตจำนงสุจริต ฿นป 2563 รียบรຌอยลຌว
3) ดำนินการผยพรประชาสัมพันธ์การสงสริมจริยธรรม ละปງองกัน
ตอตຌานการทุจริต
4) จัดกิจกรรมประกาศจตจำนงการตอตຌานการทุจริต
5) ผลการประมิน ITA ประจำปงบประมาณ โ5ๆใ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพเดຌคะนน ้โ.49 อยู฿นระดับ A
รຌอยละ
80
89.06 - ดำนินการรียบรຌอยลຌว สำรวจความพึงพอ฿จ ความชืไอมัไนของ
ผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี รวมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จำกัด ผลการดำนินงานทีไ
ปรึกษาเดຌสงมอบ ตรวจรับงานงวดทีไ ใ รียนรຌอยลຌว เดຌมีการนำสนอ
ผลการดำนินงานตอผูຌบริหารละบุคลากรของ สคช. มืไอวันทีไ แ5
กรกฎาคม โ5ๆใ ทีไผานมา ละอยูระหวางการตรวจรับงานงวดทีไ ไ
ซึไงมีผลการดำนินงานภาพรวมมีคะนนรຌอยละ 87.07 ดยบงป็น

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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5. ครงการประมินผลการดำนินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3
ป ละประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ

หนวยนับ ป้าหมาย

ชุด

1

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ผลตาม
ป้าหมาย

1
ชุด

ผลการดำนินงาน
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี

- ดำนินการรียบรຌอยลຌว
ประมิ น ผลการดำนิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ิองค์ ก าร
มหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ
2562ี ละ 2ี ประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ ละมูลคาพิไมทาง
ศรษฐกิจ ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ
2562ี ซึไงมีผลการดำนินงานดังนีๅ
1. ดำนิ น การจั ด จຌ า งทีไ ป รึ ก ษารี ย บรຌ อ ยลຌ ว ป็ น จำนวนงิ น
1,550,000 บาท ทีไปรึกษาคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญญาลขทีไ
สคช.017/2563
2. ดำนินการขออนุ มัติห ลักกณฑ์วิธีการสำรวจ ละบบสอบถาม
กับคณะกรรมการฯ รียบรຌอยลຌว
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ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
3. มีการลงพืๅนทีไพืไอกใบขຌอมูลกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ
ครัๅงทีไ 1 วันทีไ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 สถานทีไจัดงาน รงรมเอ
บิส สเตล์ จังหวัดชียง฿หม
ครัๅงทีไ 2 วันทีไ 15 - 16 กรกฎาคม 2563 สถานทีไจัดงาน รงรม
ราชาวดี รีสอร์ท อนด์ ฮทล ขอนกน จังหวัดขอนกน
ครัๅงทีไ 3 วันทีไ 23 กรกฎาคม 2563 สถานทีไจัดงานรงรมดอะ
บด วคชัไน ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
ครัๅงทีไ 4 วันทีไ 6 สิงหาคม 2563 สถานทีไจัดงานรงรม฿บหยก 2
กรุงทพมหานคร
ละเดຌ มี ก ารจั ด รายงานผลการดำนิ น งาน วั น ทีไ แๆ กั น ยายน
2563 สถานทีไจัดงาน The Quarter Ari กรุงทพฯ
ละทีมทีไปรึกษาเดຌดำนินการจัดสงรายงานผลฉบับสมบูรณ์รียบรຌอย
ลຌว ผลการประมินมีดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ แ Economics Benefit-Cost Ratio ใ.็ไ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 Economics Benefit-Cost Ratio ใ.51
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ Economics Benefit-Cost Ratio แ.ใๆ
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ Economics Benefit-Cost Ratio แ.้่ละแ.็ไ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 Economics Benefit-Cost Ratio ไ.เๆ
ภาพรวม 5 ยุทธศาสตร์ Economics Benefit-Cost Ratio ทากับ โ.ๆ็

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทำมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไสำคัญ
1. ครงการจัดทำละทบทวนมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอการพัฒนากำลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป

สาขา
วิชาชีพ/
อชีพ

฿หม 5
สาขา
ทบทวน
25
อาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

฿หม 7
สาขา
1
มาตรฐาน
สมรรถนะ
ทบทวน
34
อาชีพ

- ตรียมดำนินการ จัดทบทวนประกาศชืไอสาขาวิชาชีพ ิ72 สาขาวิชาชีพ
ดิมี
- จัดทำสาขาวิชาชีพ฿หม จำนวน 7 สาขาวิชาชีพ ดังนีๅ
1. สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ิระยะทีไ 2ี – มทร. ธัญบุรี ิอยูระหวางงาน
งวด 3ี
2. สาขาวิชาชีพกอสรຌาง ระยะทีไ 2 – มทร. รัตนกสินทร์ ิอยูระหวางงาน
งวด 5ี
3. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชางวัดสายตาประกอบวน ิ1 อาชีพี ิอยู
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
4. สาขาวิ ชาชี พการจั ดประชุ มละนิ ทรรศการ ิMICEี ิ5 อาชี พี ิอยู
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
5. สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน ิสาขางานระบบผลิตเฟฟງาี –
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ิอยูระหวางดำนินงานงวด 4ี
6. อาชีพนักปรุงกาฟ ิBaristaี ิดำนินการองี
7. สาขาวิชาชีพดนตรี สาขานั กดนตรีทຌองถิไน ผูຌ ผลิตครืไองดนตรีทຌองถิไ น
ิดำนินการองี
- จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ จำนวน แ มาตรฐาน ดังนีๅ
1. มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิe-Commerce Skillี สคช. ดำนินการอง ิดำนินการสรใจรียบรຌอยลຌวี
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2. ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
- ดำนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จำนวน 34 อาชีพ ดังนีๅ
แ. สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสารอันตราย ิสาขาการจัดการของสีย
อุตสาหกรรมี ิ4 อาชีพี ิทีไปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยี ปຂดครงการ
บิกจายรียบรຌอยลຌว
2. สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ ระยะทีไ 2 ิ22 อาชีพี ิทีไปรึกษามหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรีี ิปຂดครงการ อยูระหวางบิกจายี
ใ. สาขาวิ ช าชี พ การผั ง มื อ ง ิ1 อาชี พ ี ิทีไ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยี ิดำนินการรียบรຌอยลຌวี
4. สาขาวิช าชีพการผลิ ตอาหารละครืไองดืไม ิ7 อาชีพ ี สถาบั นการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์
องค์กร/
5
5
- ดำนินการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับ
กิจกรรม
ภูมิภาคอาซียนละสากล ดังนีๅ
1. รวมมือกับ SkillsIQ หนวยงานภาครัฐประทศออสตรลีย ดยจัด
สัมมนาออนเลน์ ิWebinar) รืไอง New Normal Tourism Skills:
Experience Sharing from Australia” รืไอง New Normal Tourism:
Reimagine, Reskill, and Recover ดยมีจุดประสงค์฿นการสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับนยบายสงสริมละฟ้นฟูอุตสาหกรรมทองทีไยว ความ
ปลีไยนปลงดຌานความตຌองการทักษะ รวมถึงนวทางสริมความชีไยวชาญ
ดิม฿นบริบท฿หม ิupskilling) ละพิไมทักษะ฿หม ิreskilling) ฿หຌ
กำลังคน พืไอรองรับการพัฒนาการทองทีไยวอยางหลากหลายละยัไงยืน
ละการทองทีไยววิถี฿หม อันป็นผลสืบนืไองจากวิกฤติควิด-ํ๕

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
2. รวมกับ Institute for Information and Communications
Technology Promotion : IITP ประทศกาหลี฿ตຌ จัดสัมมนาออนเลน์
ิWebinar) ฿นหัวขຌอรืไอง Digital Skills beyond COVID แ้ พืไอทราบ
นยบายการพัฒนาการทองทีไยว฿นอนาคต ละเดຌทราบวาจะพิไมพูน
ทักษะอยางเร฿หຌตรงประดใน ทักษะการรียนรูຌละนวัตกรรม ฿นอนาคต
3. รวมกับ Institute for Information and Communications
Technology Promotion : IITP กำหนดวิธีการรับรองมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะของตางประทศทีไปງนสากล฿นการนำมาปรับ฿ชຌ
ป็นมาตรฐานสมรรถนะ฿นอนาคต คือ IT business skill set
4. รวมกับ International Professional Standards Network : IPSN
ซึไงป็นสมาคมวิชาชีพธุรกิจความงามของญีไปุຆน กาหลี ฮองกง ออสตรลีย
ละนิวซีลนด์ พืไอทำงานรวมกัน฿นการทียบคียงมาตรฐานอาชีพ ระบบ
การรับรองสมรรถนะ ละกลเกการประกันคุณภาพ ดยมีวัตถุประสงค์฿น
การสรຌางการยอมรับมาตรฐานอาชีพของ สคช. รวมกับทัๅงหຌาประทศ อัน
จะนำเปสูอกาส฿นการคลืไอนยຌายกำลังคนเปทำงานหรือฝຄกอบรมตอ฿น
ประทศดังกลาว อีกทัๅงการทียบคียงป็นครืไองมือบืๅองตຌน฿นการลด
ความซๅำซຌอน฿นการรับรองสมรรถนะ นืไองจากการรับรองสมรรถนะหนึไง
ครัๅงจะนำเปสูการยอมรับ฿นอีกหຌาประทศทีไทำการทียบคียงรวมกัน
5. รวมกับ องค์การระหวางประทศองค์การระหวางประทศพืไอการ
ยกยຌายถิไนฐาน ิInternational Organization for Migration : IOM)
UN พัฒนาการกิด฿หຌ การรับรอง สาขาอาชีพมบຌานตางชาติ สัญชาติ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๏์

ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
มียนมา ซึไงทัๅงสองหนวยงาน ลใงหในความสำคัญของการยกระดับทักษะ
ความรูຌ ความสามารถของกำลังคน ผานระบบการตรียมความพรຌอม การ
จัดการประมินละ฿หຌการรับรองของ ซึไง ปัจจุบัน฿นประทศเทย มีกลุมคน
ตางชาติทีไขຌามาประกอบอาชีพมบຌาน ทีไมีนายจຌางทัๅงคนเทยละตางชาติ
จำนวนมาก ละพืไอ฿หຌนายจຌางมีความมัไน฿จ฿นทักษะ ความสามารถ฿นการ
ทำงานของบุคคลหลานีๅ การสนับสนุน฿หຌขຌาสูการประมินสมรรถนะ จึง
ป็นสวนสำคัญ฿นการรับรองความสามารถ ซึไงทางสวนงานความรวมมือ
ละ IOM มีผนการจัดประมินสมรรถนะตอนืไอง฿นครงการนีๅ จำนวน
โเเ คน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนำมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากำลังคน

คน

1,600

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

1,820

- 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 วิทยาลัยทคนลยีจรัล
สนิทวงศ์
ใี งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง
มืออาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ มหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ห น้ า | ๏ํ

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

2. ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคน
ของประทศดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ไี กลุม อสม.จังหวัดราชบุรี อาชีพดูลผูຌสูงอายุ
5ี กลุมชางสริมสวยจังหวัดพชรบูรณ์ อาชีพสริมสวย
ๆี คน฿นอาชีพละนักศึกษา฿นอาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง
7ี มีผนการดำนินงาน รวมจัดงานกับ วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ
วันทีไ 5 สิงหาคม โ5ๆใ ฿นสาขามาตรวิทยา มพิมพ์ มคคาทรอนิกส์ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาขตนครปฐม สาขาลจิสติกส์ละ
พานิชยการบางนา วันทีไ 27 สิงหาคม โ5ๆใ สาขาผูຌชวยนักบัญชี
สาขา
วิชาชีพ

10

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

1๐

- จัดประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนาการรียนรูຌบนฐานสมรรถนะสำหรับ
สถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หนวยฝຄกอบรม
฿นสาขาวิชาชีพนำรอง ดยประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช฿นการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ อาชีพผูຌดูลผูຌสูงอายุ เป฿ชຌ฿นการจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ระดับสมรรถนะบัตร ิnon-degreeี
- การจัดตัๅงคณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์ เดຌ
มีการประกาศคำสัไงทีไ 039/2563 ลงวันทีไ 6 มี.ค. 63 รืไอง ตงตัๅง
คณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์ รียบรຌอยลຌว
- จัดฝຄกอบรมครูอาชีวศึกษาพืไอจัดทำหลักสูตรฝຄกอบรมฐานสมรรถนะมืไอ
วันทีไ 13-14 ก.พ. 63 เปรียบรຌอยลຌว มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน 80 ทาน ฿น
สาขาวิชาชีพดังนีๅ

ห น้ า | ๏๎

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ิ1ี สาขาวิชาชีพผลิตชิๅนสวนยานยนต์
ิ2ี สาขาวิชาชีพเฟฟງา อุตสาหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງาทคนลยีชัๅนสูง
ิ3ี สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรมภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
สาขางานทองทีไยว
ิ4ี สาขาวิชาชีพการทองทีไยวการรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
สาขาผูຌประกอบอาหาร
ิ5ี สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ สาขา
กษตรกรปราดปรืไอง สาขาทคนลยีการกษตร
ิ6ี สาขาพาะลีๅยงสัตว์นๅำศรษฐกิจ
ิ7ี สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
ิ8ี สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอน
ทนต์ สาขาอีลิร์นนิง ิe-Learningี สาขาธุรกิจอีคอมมิร์ซละวใบเซต์
ิ9ี สาขาวิชาชีพกอสรຌาง
ิ10ี สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาการจัด
การพลังงาน
ิ11ี สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาพลังงานเฟฟງา
จากซลล์สงอาทิตย์
ิ12ี สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
ิ13ี สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
ิ14ี สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
3. ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์
การทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ระบบ
1
แ
- จัดประชุมออนเลน์ผูຌมีสวนเดຌสีย มืไอวันทีไ 4, 11, 17 ละ 29 ม.ย.
ระบบ 63 พืไอจัดรับฟังความคิดหในตอการพัฒนารูปบบการทียบอนสำหรับ
ผูຌรียน฿นหลักสูตรการดูลผูຌสูงอายุ ภาย฿ตຌครงการนวัตกรรมหลักสูตร
ผูຌดูลผูຌสูงอายุ฿นยุคดิจิทัล ดยจัดทำหลักสูตรผูຌดูลผูຌสูงอายุ 420 ชัไวมง
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพ
- การจัดทำ credit bank ครืไองมือประมินประสบการณ์ ละการทียบ
อนคุณวุฒิวิชาชีพขຌาสูคุณวุฒิทางการศึกษา ฿น
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช
- อยูระหวางดำนินการ พัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การ
ทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ดย สคช. 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
หนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทียบ
อนขຌาสูคุณวุฒิการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๏๐

ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ทังๅ นีๅยังเดຌมีการจัดประชุมรวมกันเปลຌวจำนวน 3 ครัๅง คือ มืไอวันทีไ 10,
17 ละ 26 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ของการประชุมทีไผานมา คือ เดຌรูปบบการ
พัฒนาหลักสูตรนำรองละนวทางการนำเป฿ชຌ
เดຌมีการนำสนอคณะกรรมการสถาบันฯพืไอพิจารณา
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกำลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
1. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌ
คน
34,000 ๐์ุ๓๏์ - ดำนินการ สรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ ดย
ประกอบอาชีพ
อนุมัต฿ิ หຌมีผูຌขຌารับการประมินลຌวจำนวน ไ3,207 คน ดยป็น
มาตรฐานอาชีพจำนวน โ3ุ207 คน ละมาตรฐานสมรรถนะดຌานดิจิทัล
ิDLี ละมาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษ จำนวน 20ุ000 คน ดย
ประมินเปลຌวรวม โ็,แแโ คน ฿นสาขาวิชาชีพตาง โ จำนวน
22,339 คน ละมาตรฐานสมรรถนะดຌานดิจิทัลิDLี ละมาตรฐาน
สมรรถนะภาษาอังกฤษ จำนวน 4,773 คน
- การประมินมาตรฐานสมรรถนะ DL กำหนดผนประมินจำนวน
แ5ุเเเ คนดย
1ี ครืไองมือ ICDL จาะจง บริษัท อาร์อใมเอ กลบัล วนจอร์ส จำกัด
ิRMIี จำนวน 8,000 คน งวด1 กำหนดสง 20 ม.ย. 63 สงงานบางสวน
600 คน ละขยายวลาครงการทีไหลือ งวด 1 19 ก.ค.63 งวด 2 19
ส.ค.63 งวด 3 19 ก.ย.63
2ี ครืไองมือ IC3 จาะจง บริษัท ออาร์เอที จำกัด ิARITี จำนวน
6,000 คน กำหนดสงงานงวดทีไ 1 วันทีไ 19 พ.ค.63 ิ1,500 คนี
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

2. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
3ี ครืไองมือสถาบันฯ สทศ. จำนวน 1,000 คน มีหนังสือตอบกลับรับ
ดำนินการขຌาสถาบันฯ มืไอวันทีไ 29 ม.ย. 63
หง

฿หม 20 38/189 - ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ ิ฿หมี เดຌก
ดิม 180
ํ. บริษัท การบินเทย จำกัด ิมหาชนี ฝຆายพัฒนาละฝຄกอบรมบุคลากร
๎. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
๏. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝຄกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
๐. วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ทคนลยี ร าชมงคลลຌ านนา ศู น ย์ วิจั ย ระบบพลั งงาน
สะอาด
๒. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
๓. วิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาละฝຄ ก อบรมดຌ า นการบิ น มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์
๔. มูลนิธินๅำพืไออีสาน
๕. รงรียนสงทองทคนลยี
ํ์. วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก ิอี.ทคี
ํํ. สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค
ํ๎. ศู น ย์ ฝຄ ก ดั บ พลิ ง/กูຌ ภั ย กาญจนบุ รี ทรนนิไ ง อะคาดมีไ ดย บริ ษั ท
กาญจนบุรี ทรนนิไง จำกัด
ํ๏. ศูนย์พัฒนาการดับพลิงละกูຌภัย ซีคค เฟร์ อนด์ รสคิว ดย บริษัท

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
ซีคค เฟร์ – รสคิว ทรนนิไง จำกัด
ํ๐. วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี
ํ๑. รงรียนอุดรรักษ์การบริบาล
ํ๒. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตนนทบุรี
ํ๓. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ํ๔. สมาคมสงสริมละพัฒนาการถายภาพ
ํ๕. สมาคมรงรียนสริมสวยละตัดยใบสืๅอผຌา
๎์. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
นครปฐม
๎ํ. รงรียนสริมสวยดอะลุคส์
๎๎. ศูนย์ฝຄกอบรมดับพลิงละกูຌภัย คลองหลวงพง ดย หຌางหุຌนสวนจำกัด
ฉายาวรรณ เฟร์ซอร์วิส
๎๏. สมาคมผูຌคຌาปลีกเทย
๎๐. สถาบันทคนลยีปทุมวัน
๎๑. วิทยาลัยทคนลยีพงษ์สวัสดิ์
๎๒. บริษัท รงพยาบาลศุภฤกษ์อูทอง จำกัด
๎๓. วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมย์
๎๔. สภาอุตสาหกรรมทองทีไยวหงประทศเทย
๎๕. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีอทีฟดีเซน์ อนด์ อในตอร์
ทนมนต์ทคนลยี
๏์. บริษัท อี.ดี. รียลอสตท จำกัด
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3. ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี
ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
๏ํ. บริษัท ดี พาวอร์ เอที ซอร์วิส จำกัด
๏๎. มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ
๏๏. สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ
๏๐. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
๏๑. รงรียนนครสวรรค์การบริรักษ์ละภาษา
๏๒. รงรียนอนันตรักษ์การบริบาล
๏๓. คณะสหวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๏๔. สำนักสงสริมละฝຄกอบรม กำพงสน มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ตรวจติดตามองค์กรรับรองดิม จำนวน 189 หง
- ตรวจตออายุ จำนวน 29 หง
คน
1,500 2,196 - จัดฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชีพ ฿หม ทีไ จะปฏิ บัติ หนຌ าทีไ ป็ น
จຌาหนຌาทีไสอบ จำนวน 2,196 คน ณ ใเ กันยายน โ5ๆใ
- นอกจากนีๅภาย฿ตຌครงการสงสริมละพัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพพืไ อ
ชืไอมยงสู ระดับ ภู มิภ าคอาซีย นละสากล สคช. ยั งเดຌว มกับ กระทรวง
ศึกษาธิการออสตรลีย จัดการอบรมจຌ าหนຌาทีไสอบตຌนบบตามหลั กสูตร
International Skills Training ทีไ รัฐ บาลออสตรลี ย ฿หຌ การรับ รอง ละ
รวมกับ สถานอกอัครราชทูตออสตรลี ย จัดพิธีมอบประกาศนี ย บั ตร฿หຌ
จຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบ จำนวน 20 คน ฿นวันทีไ 7 ก.พ. 63
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ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
4. ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
คน
440
510 - จั ด ฝຄ กอบรมผูຌ ต รวจประมิ น องค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิAssessorี จำนวน 510 คน ฿นหลักสูตร
ิAssessorี
1.ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌ าทีไรับรองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2.ความรูຌความขຌา ฿จกีไย วกับ ขຌอกำหนดทัไ ว เปสำหรั บ หน ว ยรับ รอง
บุคลากร ิISO/IEC17024:2012ี
1) ขຌอมูล ณ 31 กรกฎาคม โ5ๆใ
5. ครงการกำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการ
ชัๅน
70
98
- กำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
คุณวุฒิ
มาตรฐานอาชีพ ลຌวจำนวน ้่ ชัๅนคุณวุฒิ
6. ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

หง

15
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- อยู ฿นระหวางการดำนิ น การ ทำ Facebook Live ฿นอาชีพ ต างโพืไ อ
กระตุຌน฿หຌมีผูຌขຌารับการประมิน
- ดำนิ น การ สงสริมพืไอ฿หຌ มีผูຌขຌารั บการประมินสมรรถนะของบุ คคล
ตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 หง เดຌก
1ี หຌ องประชุม หลวงนิคมคณารักษ์ สำนั กงานศึกษาธิหຌองการภาค 3
อำภอมือง จ.ราชบุ รี สาขาวิช าชีพ ธุรกิจสริ มสวย ละพิ ธีมอบรางวัล
บุคคลตัวอยางชางผมเทย ป 2562
2ี สถานทีไ รอยั ล พารากอน ฮอลล์ ชัๅ น 5 สยามพารากอน จั งหวั ด
กรุงทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019
3ี Impact forum hall 4 งาน Thailand HR Day 2019
4ี รงรีย นมัธยมวัดสิ งห์ รืไอง กูຌชีพ - กูຌภัย มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดี
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หนวยนับ ป้าหมาย

7. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC 17024ี

หง

20
นำรอง 2

8. ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
พืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หง

120
ครังๅ

ระบบ

1
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ผลตาม
ป้าหมาย

ใโ
นำรอง โ
หง
แ.มูลนิธินๅำ
พืไออีสาน
โ.บริษัท
เทยเฟลท์
ทรนนิไง
207
1 ระบบ

ผลการดำนินงาน
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี

อยางเร
5ี มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
รืไอง Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร
6ี มอบปງายมืออาชีพ ทารือพลี จ. ชลบุรี
7ี มอบปງายมืออาชีพ ตลาดบราณ บຌานระจัน จ. สิงห์บุรี
8ี สมาคมศูนย์กลางปราศจากชืๅอหงประทศเทย
9ี จัดกิจกรรมสงสริม฿หຌ กิดการประมินสาขาการจัดการซลาร์ซลล์
มทร.ลຌานนา ดอยสะกใด
- อยูระหวางดำนินการตามผน ดยมีผนการจัดอบรมหลักสูตรความรูຌ
กีไยวกับมาตรฐานขຌอกำหนดสำหรับหนวยรับรองบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ผานระบบ online จำนวน 2 รุน
- ดำนินการ พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC แ็เโไี ดยเดຌรวมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCIี พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC
แ็เโไี
- ดำนินการ ขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ดยรวมสังกตการณ์ จำนวน 207 ครัๅง
ดำนินการรียบรຌอยลຌว
แ. ดำนิน การ Re- Certification ระบบงานอกสารตามมาตรฐาน ISO
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ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
9001:2015
โ. มีการติดตามการกຌเขของสิไงทีไเมป็นเปตามขຌอกำหนดละขຌอสั งกต
จาก Internal Audit ละผนการตออายุการรับ รองชวงดือนสิ งหาคม
2563
ใ. กำหนดการ BV ผูຌตรวจ฿หຌการรับรอง ตรวจทีไสคช. 6-7 ส.ค.63
ิRe-Certificationี
4. ผูຌตรวจ฿หຌการรับรองพรຌอมสงหนังสือการรับรองรียบรຌอยลຌว
10. ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิ หมายลข
1
- ดำนินการรียบรຌอยลຌว
วิชาชีพละจຌงรืไองรຌองรียน
ดำนิ นการประสานขอหมายลข Sub Call Center ละบอร์ทรลขทีไ
จดจำงายกับกระทรวงดิจิทัล พืไอศรษฐกิจละสังคมลຌว ซึไงเดຌรับจຌงวา
฿หຌ฿ชຌหมายลขลขทรศัพท์พืๅนฐานดิม ละเมหในชอบการ฿ชຌลขทรศัพท์
ไ หลัก
11ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000
604 สาขาวิชาชีพทคนลยีชีวภาพ จຌางทีปไ รึกษา มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ
อยูระหวางดำนินการ
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน จຌางทีไปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
อยูร ะหวางดำนินการ
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
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ผลการดำนินงาน
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หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
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12ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000 1,059 สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์ จຌางทีปไ รึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
นทรวิรฒ
บริการทางการพทย์ครบวงจร
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรละสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 102 คน
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระ
กียรติ
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรละสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 957 คน
13ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000
788 สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์ จຌางทีปไ รึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
นทรวิรฒ
บริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์
1. กลุ ม อุ ต สาหกรรมละบริ การดิ จิ ทั ล ขຌ อ มู ล ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ - ทีปไ รึกษา สถาบันทคนลยีปทุมวัน
2. กลุ ม อุ ต สาหกรรมละบริ การดิ จิ ทั ล ขຌ อ มู ล ละปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทั ลคอนทนต์ ทีไปรึกษา บริษัท ออาร์เอที จำกัด
จัดทำชุดฝຄกอบรม คูมือการฝຄกอบรมละสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ต าม
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ วิชาชีพ฿นสาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ ละ
สาขาวิชาชี พทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิ จิทัลคอนทนต์
พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการฝຄ ก อบรมบุ ค ลากร ละประมิ น สมรรถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
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ผลการดำนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
14ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
200
161 สาขาวิชาชีพการบิน จຌางทีปไ รึกษา มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมตอนืไอง
อยูระหวางดำนินการ
จากการพัฒนาระบบคมนาคม
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง จຌางทีไปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
อยูระหวางดำนินการ
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละ
ดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิ
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็5

- ดำนินการรียบรຌอยลຌว
พัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จำนวน 2 กลุม เดຌก
แ. กลุมทองทีไยวละบริการ ทีไปรึกษาสมาคมอีลิร์นนิไงหงประทศ
เทย ดำนินการถอดนืๅอหาละกำหนดขอบขตชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ ขอบขตรายละอียด ของชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
ประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ โี บบผน
มอดูลการฝຄกอบรม รวมชุดฝຄกอบรม โ้ ชุด
โ.กลุมอุตสาหกรรมการผลิตละสิไงวดลຌอม ทีไปรึกษาสมาคม
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2. ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Centerี
3. ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ
฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์เทย ดำนินการถอดนืๅอหาละกำหนดขอบขต
ชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบขตรายละอียด ของชุดฝຄกอบรม
ตามมาตรฐานอาชีพประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ โี บบผนมอดูลการฝຄกอบรม รวมชุดฝຄกอบรม ไๆ ชุด
ระบบ
1
1
- พัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital
Exam Centerี
หง

80

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

142
หง

- จัดอบรมชิงปฏิบัติการ ฿นรูปบบอบรมออนเลน์ การ฿ชຌระบบ
ฐานขຌอมูล฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะบุคคล จำนวน 11 องค์กร ละตรียมผนดำนินการจัดอบรม
ออนเลน์ครัๅงทีไ โ ฿นดือน สิงหาคม โ5ๆใ นืไองจากระบบฐานขຌอมูลการ
฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีการปรับปรุง/ปรับพิไมฟังก์ชัไน ดยจะลຌว
สรใจภาย฿นดือน กรกฎาคม โ5ๆใ
- จัดทำสืไอการอบรมออนเลน์ ตรียมดำนินการจัดทำสืไออบรมระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพบบออนเลน์ จำนวน แเ
ตอน ดยจะริไมภาย฿นตຌนดือน กรกฎาคม โ5ๆใ
- จัดทำครืไองมือสนับสนุน฿นการอบรม สำหรับการจัดอบรมภาย฿นดือน
พฤษภาคม ละ มิถุนายน หรืออาจจะปลีไยนปลงขีๅนกับการพัฒนาละ
ปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ สรใจรียบรຌอย
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

4. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมิน
มาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ

ระบบ

1

5ี ครงการพัฒนาระบบบริการขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ TPQI-NET

ระบบ

1

6ี ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปัก
หมุดมืออาชีพ

ระบบ

1
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ผลการดำนินงาน
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563ี

ผลตาม
ป้าหมาย
1
- ดำนินการ
แ. จัดจຌางทีไปรึกษาพืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินมาตรฐานทักษะ
ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ รียบรຌอยลຌว
โ. ทางทีมรับจຌางเดຌดำนินการกใบขຌอมูลความตຌองการปรับปรุงกຌเข ละ
พัฒนาระบบรียบรຌอยลຌว
ใ. มีการจัดประชุมกใบความตຌองการละการพัฒนาระบบรวมกัน ระหวาง
สำนักงาน ก.พ. สพร. สดช. ละ สคช. รียบรຌอยลຌว
1
- ดำนินการ
แ. จัดจຌางทีไปรึกษาพัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ รียบรຌอยลຌว
โ. ปรับกຌเขตามขຌอสนอนะของคณะกรรมการตรวจรับการจຌาง
ใ. ดำนิ นการกใบ ขຌอมูล ความตຌองการปรับ ปรุงกຌเข ละพัฒ นาระบบ
รียบรຌอยลຌว
ไ. กใบ ความตຌองการละนำสนอ Prototype ตามกระบวนการทำงาน
จากสิไงทีไกใบความตຌองการ฿หຌคณะทำงาน TPQI-Net ดยประกอบเปดຌวย
องค์กรรับรอง จำนวน 2เเ องค์กรรับรอง
แ ระบบ แ. พัฒนาอปพลิคชัน ปักหมุดมืออาชีพ รียบรຌอยลຌว
โ. ดำนินการจัดทำอปพลิคชัไนสำหรับระบบ iOS, Android ละ
วใบเซต์ มีการทดสอบ฿ชຌงานระบบลຌว

สคช. เดຌดานินการบิกจายงบประมาณรายจาย ตามผนปฏิบัติการฯ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ3
ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆ3 รวมถึงเดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายทีไขอกันงินพืไอบิก จาย฿นปงบประมาณ พ.ศ.
โ5ๆไ ฿นการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครัๅงทีไ ้/โ5ๆใ มืไอวันทีไ แ็ กันยายน โ5ๆใ บันทึกขຌอความลขทีไ นผ.
เเ5/โ5ๆไ ลงวันทีไ ้ ตุลาคม โ5ๆใ ละการสนอขออนุมัติ฿นการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครัๅงทีไ แเ/โ5ๆใ วันทีไ
แ5 ตุลาคม โ5ๆใ รวมทัๅงสิๅนจานวน ใใ่,ๆไไ,่เ5 บาท ิจายจริง โๆๆ,โแแ,เๆไ บาท ละเดຌรับอนุมัติ฿หຌกันงิน
หลืไอมป ็โ,ไใใ,็ไโ บาที คิดป็นรຌอยละ ้ๆ.่ๆ ของวงงินรวมทัๅงปงบประมาณ ิวงงิน ใไ้,ๆโ5,ๆเเ บาที ดย
มืไ อ ที ย บกั บ ผนปฏิบั ติง านฯ ทีไ เ ดຌ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุ ม ครัๅ งทีไ ่/โ5 ๆโ มืไ อ วันทีไ
แไ สิงหาคม พ.ศ. โ5ๆโ ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บาที ผลบิกจาย ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ คิดป็นรຌอยละ แเใ.ไ้
สาหรับคา฿ชຌจายดຌานบุคลากร ซึไงประกอบดຌวย งินดือน คาจຌาง คาสวัสดิการ ละคาตอบทนพิศษตามผลการ
ปฏิบัติงาน ิถຌามีี ของจຌาหนຌาทีไ รวมทัๅ งงินดือนละคาตอบทนผันปรของผูຌ อานวยการ ดยปรียบทียบกับ
ผนการ฿ชຌจายงินประจาป ิผนตຌนปี ซึไงเมรวมงบประมาณส าหรับ การจัดซืๅอครุภัณฑ์หรื อสิไงกอสรຌาง ิวงงิน
ใโ็,โโใ,ไเเ บาที มีการบิกจายละผูกพันเปลຌวจานวน 5้,ไ5ไ,โแแ บาท คิดป็นรຌอยละ 1่.แ็ รายละอียด
ตามอกสารประกอบการประชุมนบ
สถานะงิ น รายเดຌ ข อง สคช. มี ร ายเดຌ ส ะสมตัๅ ง ต ป ง บประมาณ พ.ศ. โ555 – โ5ๆโ จ านวน
ใ5ุ928ุ949.95 บาท ละมี ร ายเดຌ ป ระจ าป ง บประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิขຌ อ มู ล ตัๅ ง ต วั น ทีไ แ ตุ ล าคม โ5ๆโ –
3เ กันยายน 2563ี มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน ้,แไ่,เโ้.็ๆ บาท รายละอียดดังนีๅ
ลาดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
6

ประภทรายเดຌ
รายเดຌจากคาธรรมนียมการทดสอบ
รายเดຌจากคาธรรมนียมออก฿บประกาศ ฯ
รายเดຌคาบริการิชาระรายป/ชาระสวนบงี
รายเดຌจากการดานินงานอืไนโ ิคาปรับ ฯลฯี
ดอกบีๅยรับิงินฝากธนาคารี
รายเดຌอืไนโ
รวมทัๅงสิๅน

รายเดຌ ิบาที
987,150.00
2,804,400.00
696,825.00
215,763.19
1,718,863.55
2,725,028.02
9,148,029.76

หมายหตุ ป็นขຌอมูลบืๅองตຌน อยูระหวางการสรุปขຌอมูลทางบัญชี

ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมป็นเปตามผนทีไเดຌรับอนุมัติ ทัๅงนีๅ เดຌมีการรงรัดการดานินการ
บิกจายงบประมาณดยฉพาะงบภารกิจ รวมถึงรงรัดการผูกพันสัญญาอยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌ
ป็ น เปตามปງ า หมายทีไ ว างเวຌ ดยฉพาะสั ญ ญาระยะยาว ซึไ ง ส ง ผลต อ ปງ า หมายการบิ ก จ า ย฿นภาพรวมละ
งบประมาณทีไจะขอกันงินพืไอบิกจาย฿นปงบประมาณตอเป ทัๅงนีๅ ฿นส วนของผลการดานินงานคอนขຌางป็นเปตาม
ปງาหมาย ซึไงสดงถึงการ฿ชຌงบประมาณ฿นการบริหารครงการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
ประภท

เดຌรับอนุมัติ แไ ส.ค. 6โ / แ่ ธ.ค. ๆโ
19 มี.ค. 63 ละ โเ ส.ค. ๆใ
งบประมาณ งินสะสม รวมทัๅงสิๅน
ตาม พรบ.
รวมทัๅงสิๅน 241.8714 107.7542 349.6256
งบบุคลากร
56.7164
2.8775 59.5939
งบดานินงาน
57.9132
ู
57.9132
งบลงทุน
ู
1.9836
1.9836
งบภารกิจ
127.2418 102.8931 230.1349

หนวย : ลຌานบาท

ผลบิกจาย ณ 30 ก.ย. ๆ3
จายจริง

กันงิน

รวมทัๅงสิๅน

266.2111
59.2042
44.5637
1.9835
160.4597

72.4337 338.6448
0.2500 59.4542
10.8471 55.4108
ู
1.9835
61.3366 221.7963

คงหลือ
10.9808
0.1397
2.5024
0.0001
8.3386

หมายหตุ
1. เดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ 8/2563 มืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2563
ิ1ี หใ น ชอบ การปรั บ ผนปฏิ บัติ ก ารละผนการบิก จ า ยงบประมาณรายจา ยประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ิครัๅงทีไ 3ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี วงงินทัๅงสิๅน 349,625,600 บาท ิพรบ. 241,871,400 บาท ละงินทุนสะสม
107,754,200 บาที
ิ2ี อนุมัติปรับลดงิน พรบ. ละงินทุนสะสมทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌสมทบผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทัๅงสิๅนจานวน 37,887,200 บาท ิพรบ. จาก 262,260,200 บาท ลดลง 20,388,800
บาท คงหลือ 241,871,400 บาท งินทุนสะสม จาก 125,252,600 บาท ลดลง 17,498,400 บาท คงหลือ 107,754,200 บาที
ิ3ี อนุมัติปรับลดคาปງาหมายครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพพืไอวัดผลการดานินงาน฿น
ปงบประมาณ 2563 จานวน 34,000 คน ละวัดผลการดานินงาน฿นปงบประมาณ 2564 จานวน 9,800 คน
2. ป็นขຌอมูลบืๅองตຌน ณ วันทีไ 30 กันยายน 2563 อยูระหวางสรุปขຌอมูลทางบัญชี
3. สคช. เดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน 72,233,742 บาท จากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2563 มืไอวันทีไ 17 กันยายน 2563 ละบันทึกขຌอความลขทีไ นผ.005/2564 ลงวันทีไ 9
ตุลาคม 2563
4. อยูระหวางสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ิพิไมติมี ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน 200,000 บาท ฿นการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นการประชุมครัๅงทีไ 10/2563 วันทีไ 15 ตุลาคม 2563 รวมงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัๅงสิๅน 72,433,742 บาท

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินพืไอบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
ป
งบประมาณ
รวมทัๅงสิๅน
ป โ5ๆแ
ป โ5ๆโ

ขอกันเวຌบิกจาย฿นปงบประมาณ โ56ใ
อนุมัติ แแ ก.ย. 6โ ละ โเ พ.ย. ๆโ
ตามสัญญา ตามผน รวมทัๅงสิๅน
117.7120 6.4799
124.1919
เ.395ใ
ู
เ.395ใ
117.316็ ๆ.4799
123.7966

หนวย : ลຌานบาท

ผลบิกจาย ณ 30 ก.ย. ๆ3
จายจริง
121.5505
0.3953
121.1552

กันงิน
รวมทัๅงสิๅน
0.4050 121.9555
ู
0.3953
0.4050 121.5602

คงหลือ
2.2364
ู
2.2364

วิคราะห์ผลการบิกจายงบประมาณประกอบผลการดานินงาน
ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมคอนขຌางป็นเปตามผนทีไเดຌรับอนุมัติ ดยมีปัญหาอุปสรรค฿น
การผูกพันสัญญาละบิกจายงบประมาณ ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1. ผลการดานินงานของครงการป็นเปตามปງาหมายทีไวางเวຌ นืไองจากสถาบันฯ สามารถปฏิบัติงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ดยการประหยัดงบประมาณ฿นการดานินงาน ละการตอรองผูຌรับจຌาง฿นการทาสัญญา จึงสงผล
฿หຌมีงินหลือจาย฿นการดานินงานครงการ
2. เดຌมีการรงรัดผลักดันการลงนามสัญญา ดยดานินการกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซืๅอจัดจຌาง
พ.ศ. โ5ๆเ อยางรอบคอบละมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรงรัดการดานินการบิกจาย฿หຌป็นเปตามผน พืไอเม฿หຌ
สงผลกระทบตอการกันงินพืไอบิกจาย฿นปงบประมาณตอเปป็นจานวนมาก จึงสงผล฿หຌมีการบิกจายงบประมาณ
ตามงวดงานบางสวนกอนสิๅนปงบประมาณ ละกันงินงบประมาณคบางงวดงานทานัๅน
3. คา฿ชຌจายบุคลากร เดຌรับจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณจานวน ็แ อัตรา ิจาก แเแ อัตรา ตาม
กรอบทีไเดຌรับอนุมัติ ี จึงสงผล฿หຌงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรเมพียงพอ ละตຌองมีการ฿ชຌงินสะสมพืไอสมทบการ
ดานินการ
4. งบประมาณตามครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ มีการอนุมัติดานินการ
฿นชวงระยะทีไหมาะสมตามผนการประมิน ละสิๅนสุดภาย฿นเตรมาสทีไ ใ ของปงบประมาณ ละมีบางรายการทีไมี
การขยายระยะวลาถึงเตรมาสทีไ ไ ซึไงจะสามารถรงรัดกระบวนการบิกจายสาหรับการประมินทีไสิๅ นสุดภาย฿นดือน
สิงหาคมคม โ5ๆใ ฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿นปงบประมาณ ซึไงสามารถลดการกันงินพืไอขอบิกจายหลืไอมป ดยเดຌมีการ
ติดตามการบิกจายสาหรับครงการทีไดานินการลຌวสรใจ พืไอรงรัดการบิกจายงบประมาณตอเป
รายละอียดตามอกสารนบ

รายงานผลการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงงินตามผนปฏิบัติการฯ ทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สคช. มืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2563)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขຌอมูล ณ วันทีไ 30 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์/ครงการ

หนวยนับ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย

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) ติดตังๅ อุปกรณ์ละปรับปรุงหຌองมขายคอมพิวตอร์
- คา฿ชຌจายตามภารกิจยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1) ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมป้าหมาย

งปม. 63 ทีไเดຌรับอนุมัติ (20 ส.ค. 63)
พรบ.
งินสะสม
รวมทัๅงสิๅน

1,983,600
550,400
178,700
148,400

349,625,600
59,593,900
57,913,200
55,043,200
2,870,000
1,983,600
550,400
178,700
148,400

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา ณ 30 ก.ย. 63
จายจริง
เดຌรับอนุมัติ
รวมทัๅงสิๅน
฿หຌกันงิน
266,211,064
72,433,742 338,644,805
59,204,211
250,000
59,454,211
44,563,651
10,847,114
55,410,765
42,721,496
10,847,114
53,568,609
1,842,155
1,842,155
1,983,524
1,983,524
550,324
550,324
178,690
178,690
148,373
148,373

141,800
39,500
42,000
83,200
83,200
1,350,000
1,350,000
102,893,100
2,500,000

141,800
39,500
42,000
83,200
83,200
1,350,000
1,350,000
230,134,900
7,215,900

141,775
39,500
41,986
83,200
83,200
1,350,000
1,350,000
160,459,678
6,160,868

61,336,628
994,855

141,775
39,500
41,986
83,200
83,200
1,350,000
1,350,000
221,796,306
7,155,723

121,407,411
4,672,763

3,000,000

2,159,488

839,855

2,999,343

500,000

43,000
500,000

34,150
482,960

-

2,000,000

2,056,200

2,055,590

-

1,616,700

1,428,680

29,034,100

28,000,000
1,034,100

241,871,400
56,716,400
57,913,200
55,043,200
2,870,000
ครืไอง
ครืไอง

1
3

ชุด
ชุด
ครืไอง

1
1
3
-

ชุด

1
-

งาน

1
127,241,800
4,715,900

ลຌานคน

2) ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ชุด
3) ครงการพิไมประสิทธิภาพการดานินงานพืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส
รຌอยละ
฿นการบริหารจัดการองค์กร
4) ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการละการ
รຌอยละ
ประมินผลการติดตามผูຌผานการประมินสมรรถนะของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5) ครงการประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ชุด
(องค์การมหาชน) ฿นรอบระยะวลา 3 ป ละประมินความคุมຌ คา
ครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจ
ทีไสาคัญ
1) ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพ/
พืไอการพัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป
อาชีพ
2) ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสู
องค์กร/
ระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
ละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
คน
วิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากาลังคน

5

3,000,000

1
80

43,000

80

56,200

1

1,616,700

29,034,100

฿หม 5
ทบทวน 25
5

9,479,700
1,600

1,214,800

107,754,200
2,877,500
-

-

-

-

จานกตามงบประมาณ
พรบ.
งินสะสม

ผูຌรับผิดชอบ

1,983,524
550,324
178,690
148,373

10,980,795
139,689
2,502,435
1,474,591
1,027,845
76
76
10
27

141,775
39,500
41,986
83,200
83,200
1,350,000
1,350,000
100,388,895
2,482,960

99.98
100.00
99.97
100.00
100.00
100.00
100.00
96.38
99.17

25
14
8,338,594
60,177

2,999,343

99.98

657

34,150
482,960

34,150
482,960

79.42
96.59

8,850
17,040

ส.นยบายละผน
ส.นยบายละผน

2,055,590

55,590

2,000,000

99.97

610

ส.นยบายละผน

155,000

1,583,680

1,583,680

97.96

33,020

ส.นยบายละผน

23,404,525

4,349,950

27,754,475

27,754,475

95.59

1,279,625

28,000,000

22,497,346

4,349,950

26,847,296

26,847,296

95.88

1,152,704

1,034,100

907,179

907,179

907,179

87.73

126,921

9,479,700

4,425,503

6,412,403

6,412,403

67.64

3,067,297

1,214,800

1,115,864

1,115,864

1,115,864

91.86

98,936

1,986,900
-

-

105,110,230
2,737,811
-

วงงิน
คงหลือ

96.86
99.77
95.68
97.32
64.19
100.00
99.99
99.99
99.98

-

233,534,576
56,716,400
55,410,765
53,568,609
1,842,155
-

รຌอยละ
การบิกจาย

-

-

ส.บริหารกลาง
ส.บริหารกลาง
ส.บริหารกลาง
ศูนย์ทคนลยีฯ

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ
ส.บริหารกลาง

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
สวนงานความรวมมือ

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

ยุทธศาสตร์/ครงการ

หนวยนับ

2) ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกาลังคนของประทศ
ดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การทางานพืไอ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย
10

ระบบ

1

7,343,900

7,343,900

921,000

921,000

800,777

-

จานกตามงบประมาณ
พรบ.
งินสะสม

รຌอยละ
การบิกจาย

วงงิน
คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

4,495,762

61.22

2,848,138

800,777

800,777

86.95

120,223

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4
ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4

67,823,200

142,386,200

104,573,002

34,103,953

138,676,955

73,118,670

65,558,285

97.39

3,709,245

10,000,000

65,846,000

75,846,000

57,896,869

16,072,383

73,969,252

10,000,000

63,969,252

97.53

1,876,748

3,295,000

3,295,000

3,009,758

-

3,009,758

3,009,758

91.34

285,242

คน

อนุมัติ 43,800
ประมิน 34,000
฿หม 20
ดิม 180
1,500

3,172,000

3,172,000

3,115,471

-

3,115,471

3,115,471

98.22

56,529

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

หลักสูตร/คน

2/440

1,969,100

1,969,100

1,359,677

-

1,359,677

1,359,677

69.05

609,423

สวนงานประกันคุณภาพ

อาชีพตาม
ชัๅนคุณวุฒิ
หง

70

962,000

962,000

941,969

-

941,969

941,969

97.92

20,031

สวนงานประกันคุณภาพ

15

2,317,400

2,317,400

2,026,936

2,204,556

2,204,556

95.13

112,844

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

หง

20
นารอง 2

6,391,300

6,391,300

6,257,407

-

6,257,407

6,257,407

97.91

133,893

สวนงานประกันคุณภาพ

หง

120

1,977,200

1,589,033

-

1,589,033

80.37

388,167

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4

ระบบ

1

912,200

685,932

-

685,932

75.20

226,268

สวนงานประกันคุณภาพ

ระบบ

1

คน

1,000

12,942,100

12,942,100

6,428,070

6,514,000

12,942,070

12,942,070

คน

1,000

12,402,100

12,402,100

6,152,100

6,250,000

12,402,100

คน

1,000

12,550,000

12,550,000

11,295,000

1,255,000

คน

200

7,649,800

7,649,800

3,814,780

3,834,950

คน

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

หง

13) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละ
ปัญญาประดิษฐ์
14) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมตอนืไองจากการพัฒนาระบบ
คมนาคม

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา ณ 30 ก.ย. 63
จายจริง
เดຌรับอนุมัติ
รวมทัๅงสิๅน
฿หຌกันงิน
2,508,862
1,986,900
4,495,762

74,563,000

1) ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ

8) ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
9) ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
10) ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌง
รืไองรຌองรียน
11) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ
12) ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละบริการทางการพทย์ครบวงจร

งปม. 63 ทีไเดຌรับอนุมัติ (20 ส.ค. 63)
พรบ.
งินสะสม
รวมทัๅงสิๅน

1,977,200

912,200

-

-

177,620

-

1,589,033

685,932

-

ส.สงสริมระบบคุณวุฒิ

100.00

30

12,402,100

100.00

-

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4
ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
4

12,550,000

12,550,000

100.00

-

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
3

7,649,730

7,649,730

100.00

70

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1

-

-

-

ยุทธศาสตร์/ครงการ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌ
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1) ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์
พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam Center)
3) ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
4) ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินมาตรฐานทักษะ
ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
5) ครงการพัฒนาระบบบริการขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ TPQI-Net
6) ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปักหมุดมืออาชีพ

หนวยนับ

ตัวชีๅวัด
ป 63
ป้าหมาย

งปม. 63 ทีไเดຌรับอนุมัติ (20 ส.ค. 63)
พรบ.
งินสะสม
รวมทัๅงสิๅน
9,449,100

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

75

ระบบ

1

หง

32,569,900

9,449,100

42,019,000

ผลบิกจายละผูกพันสัญญา ณ 30 ก.ย. 63
จายจริง
เดຌรับอนุมัติ
รวมทัๅงสิๅน
฿หຌกันงิน
21,895,780
19,900,970
41,796,750

9,449,100

9,449,100

8,572,200

8,572,200

5,018,730

80

462,700

462,700

240,450

ระบบ

1

4,750,000

4,750,000

1,900,000

ระบบ

1

14,850,000

14,850,000

ระบบ

1

3,935,000

3,935,000

-

3,553,470

9,449,100

จานกตามงบประมาณ
พรบ.
งินสะสม
9,449,100

32,347,650

9,449,100

รຌอยละ
การบิกจาย
99.47

วงงิน
คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

222,250

100.00

-

ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4

-

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

8,572,200

8,572,200

100.00

240,450

240,450

51.97

2,850,000

4,750,000

4,750,000

100.00

-

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

2,227,500

12,622,500

14,850,000

14,850,000

100.00

-

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

3,060,000

875,000

3,935,000

3,935,000

100.00

-

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
+ ส.บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2

-

222,250

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ

หมายหตุ
1. เดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ สคช. ฿นการประชุมครัๅงทีไ 8/2563 มืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2563
(1) หในชอบ การปรับผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครัๅงทีไ 3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงงินทัๅงสิๅน 349,625,600 บาท (พรบ. 241,871,400 บาท ละงินทุนสะสม 107,754,200 บาท)
(2) อนุมัติปรับลดงิน พรบ. ละงินทุนสะสมทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌสมทบผนปฏิบัติการละผนการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทัๅงสิๅนจานวน 37,887,200 บาท (พรบ. จาก 262,260,200 บาท ลดลง 20,388,800 บาท คงหลือ 241,871,400 บาท งินทุนสะสม จาก 125,252,600 บาท
ลดลง 17,498,400 บาท คงหลือ 107,754,200 บาท)
(3) อนุมัติปรับลดคาป้าหมายครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพพืไอวัดผลการดานินงาน฿นปงบประมาณ 2563 จานวน 34,000 คน ละวัดผลการดานินงาน฿นปงบประมาณ 2564 จานวน 9,800 คน
2. ป็นขຌอมูลบืๅองตຌน ณ วันทีไ 30 กันยายน 2563 อยูระหวางสรุปขຌอมูลทางบัญชี
3. สคช. เดຌรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน 72,233,742 บาท จากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ฿นการประชุมครัๅงทีไ 9/2563 มืไอวันทีไ 17 กันยายน 2563
ละบันทึกขຌอความลขทีไ นผ.005/2564 ลงวันทีไ 9 ตุลาคม 2563
4. อยูระหวางสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิไมติม) ซึไงป็นรายการผูกพันตามสัญญา จานวน 200,000 บาท ฿นการประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ฿นการประชุมครัๅงทีไ 10/2563
วันทีไ 15 ตุลาคม 2563 รวมงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไขอกันงินพืไอผูกพันสัญญาละบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัๅงสิๅน 72,433,742 บาท

ผลการบิกจายงบประมาณรายจายทีไขอกันงินเวຌบิกจาย฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขຌอมูล ณ วันทีไ 30 กันยายน 2563
ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
รวมทัๅงสิๅน

ขออนุมัติกันงินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซืๅอจัดจຌาง
117,712,013.02 6,479,908.00
124,191,921.02

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน
121,550,495.51

ขอกันงิน
พือไ บิกจาย
฿นป 2564
405,000.00

ผูกพัน
รຌอยละ
0.33%

บิกจาย
รຌอยละ
99.67%

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

2,236,425.51

395,284.75

-

395,284.75

395,284.75

-

0.00% 100.00%

-

1. งบลงทุน

395,284.75

-

395,284.75

395,284.75

-

0.00% 100.00%

-

1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.

395,284.75

-

395,284.75

395,284.75

-

0.00% 100.00%

-

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

117,316,728.27

6,479,908.00

123,796,636.27

121,155,210.76

1. งบดานินงาน

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

9,670,987.36

1. คา฿ชຌจายบริหารจัดการ

9,709,379.17

300,000.00

10,009,379.17

2. งบลงทุน

27,800.00

2,900,500.00

1. ครงการยຌายทีไทาการ สคช.

27,800.00

3. งบภารกิจ

1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสูกลุมป้าหมาย

99.67%

2,236,425.51

-

0.00% 100.00%

338,391.81

9,670,987.36

-

0.00% 100.00%

338,391.81

2,928,300.00

2,907,800.00

-

0.00% 100.00%

20,500.00

2,900,500.00

2,928,300.00

2,907,800.00

-

0.00% 100.00%

20,500.00

107,579,549.10

3,279,408.00

110,858,957.10

108,576,423.40

1,160,150.00

1,493,625.00

2,653,775.00

2,543,775.00

2. ครงการสารวจความพึงพอ฿จ ความ
ชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการ ละ
ติดตามผูຌผานการประมินสมรรถนะของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

964,800.00

3. ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพ

32,319,989.55
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-

-

964,800.00

964,800.00

32,319,989.55

31,860,462.55

405,000.00

0.33%

405,000.00

0.37%

-

405,000.00

99.63%

1,877,533.70

0.00% 100.00%

110,000.00

0.00% 100.00%

1.25%

98.75%

หมายหตุ
(คูสัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 215 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
214 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

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

บร.

บร.

สค.

รวม 214 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
213 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 37
สัญญา
รวม 37 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 37
สัญญา
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา
รวม 175 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ
174 สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา
รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 6
สัญญา
รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

-

54,527.00

หนวย : บาท

บค.1-4

รวม 22 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 21
สัญญา ผูกพันสัญญา 1 สัญญา

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

ขออนุมัติกันงินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซืๅอจัดจຌาง
21,704,015.85
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
11. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนา
สมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพเปสูเทยลนด์
4.0
12. ครงการตรวจประมินพือไ ฿หຌการรับรอง
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชี
พ ละควบคุ
มกระบวนการ
13. ครงการฝຄกอบรมผู
ຌตรวจประมิ
นองค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชี
14. ครงการขัพบ(Assessor)
คลืไอนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมิ
นสมรรถนะของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
15. ครงการการค
านวณตຌ
นทุนการประมิน พ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
16. ครงการสงสริมพือไ ฿หຌมีผูຌขຌารับการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
17. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล ISO/IEC17024

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ขอกันงิน
พือไ บิกจาย
฿นป 2564

ผูกพัน
รຌอยละ

บิกจาย
รຌอยละ

21,702,236.85

-

0.00% 100.00%

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

1,779.00

บค.1-4

หมายหตุ
(คูสัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 13 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 13
สัญญา

3,085.00

-

3,085.00

3,085.00

-

0.00% 100.00%

-

คภ.

44,227.20

-

44,227.20

44,227.00

-

0.00% 100.00%

0.20

รม.

302,558.00

282,655.30

-

0.00% 100.00%

19,902.70

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

1,005,525.00

855,525.00

-

0.00% 100.00%

150,000.00

สค.

รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา

6,150.00

6,150.00

-

0.00% 100.00%

บค.4

รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

3,075.00

299,483.00

5,525.00

1,000,000.00

6,150.00

-

-

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

4,764,615.00

-

4,764,615.00

4,153,486.00

-

0.00% 100.00%

989,429.00

บค.1-4

รวม 31 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 31
สัญญา

21,755,237.00

-

21,755,237.00

20,842,232.00

-

0.00% 100.00%

949,005.00

บค.1-4

รวม 55 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 55
สัญญา
รวม 9 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 9
สัญญา
รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา
รวม 4 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 4
สัญญา
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา
รวม 7 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 7
สัญญา
รวม 3 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 3
สัญญา

1,533,525.00

1,629,825.00

1,627,055.00

-

0.00% 100.00%

2,770.00

บค.1-4
คภ.

9,225.00

-

9,225.00

9,091.00

-

0.00% 100.00%

134.00

12,300.00

-

12,300.00

12,233.00

-

0.00% 100.00%

67.00

บค.1-4

6,150.00

-

6,150.00

6,150.00

-

0.00% 100.00%

-

คภ.

1,055,629.50

1,055,009.70

-

0.00% 100.00%

619.80

สค.

2,338,400.00

2,324,800.00

-

0.00% 100.00%

13,600.00

คภ.

665,629.50
2,338,400.00
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96,300.00

390,000.00
-

ปงบประมาณ/ครงการ/กิจกรรม/รายการ
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

ขออนุมัติกันงินเวຌบิกจาย฿นป 2563
ผูกพันสัญญา
อยูระหวาง
รวมทัๅงสิๅน
จัดซืๅอจัดจຌาง
6,500,000.00
6,500,000.00
3,075.00

-

9,585,000.00

-

4,195,375.00

-
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3,075.00

9,585,000.00

4,195,375.00

จายจริง
รวมทัๅงสิๅน

ขอกันงิน
พือไ บิกจาย
฿นป 2564

ผูกพัน
รຌอยละ

บิกจาย
รຌอยละ

คงหลือ

ผูຌรับผิดชอบ

หมายหตุ
(คูสัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/
ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินการ)
รวม 2 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 2
สัญญา

6,500,000.00

-

0.00% 100.00%

-

บค.3

3,075.00

-

0.00% 100.00%

-

สค.

รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

9,585,000.00

-

0.00% 100.00%

-

บค.4

รวม 1 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 1
สัญญา

4,195,375.00

-

0.00% 100.00%

-

ศท.

รวม 6 สัญญา บิกจายลຌวสรใจ 6
สัญญา

