การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อให้การดำเนิน งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒ นาองค์กรของสถาบันคุณวุฒ ิวิช าชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดหลักธรรมภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พิจารณาผลตอบแทนที่เป็น
ธรรม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า
นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสถาบัน เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้
การวางแผนกำลังคน
สถาบันมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการจัดแบ่งส่วนงาน โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบ
ของส่วนงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
โปร่งใส และมีธรรมภิบาล นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบัน โดยสถาบันมีการจัดแบ่งส่วนงานสถาบัน ดังนี้
๑. สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๑
๒. สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๒
๓. สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๓
๔. สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๔
๕. สำนักส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ
๖. สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
๗. สำนักงานบริหารกลาง
๘. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ส่วนงานตรวจสอบภายใน
๑๐. ส่วนงานกฎหมาย
๑๑. ส่วนงานประกันคุณภาพ
๑๒. ส่วนงานสร้างความร่วมมือ
โดยมีข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร
และขอบเขตหน้าที่ส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง
โครงสร้างองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมีการวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower

Planning) เพื่อเตรียมพร้อมในการสรรหาเจ้าหน้าที่ในอัตราตำแหน่งงานว่างและเพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออก
โดยการสรรหาจากแหล่งภายนอก และภายในสถาบัน เช่นการให้โอกาสกับลูกจ้างโครงการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้อัตรากำลังคนมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารสถาบันฯ มี
ความสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดอัตรากำลังคนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ แยกออกตามสำนัก และส่วนงานดังนี้
อ ัตรากาล ังของเจ้าหน้าทีส
่ ถาบ ันฯ ระหว่าง ต.ค. ๖๒ - มิ.ย.๖๓
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9
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บค.3

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

บค.4

12
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่ วชาญ
เชีย

1

1

1

1

1

1
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90
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โดยสถาบันฯ ได้มีการวางแผนกำลังคน และการสรรหาและคัดเลือก การโอนย้าย และการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่เป็นตำแหน่งงานว่าง และเพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ที่พ้นสภาพ ดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ๑ ท่าน ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (นางสาวกนต์รพี จิตราวุธ
เข้างานวันที่ ๑/๑๐/๖๒ )
๒.โอนย้าย (นางสาววริศรา ชูบรรจง เข้าสำนัก บค.๒ และนางสาวเรืองระวี สุวรรณปราโมทย์
ย้ายเข้าสำนัก บค๑.ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๒/๖๓)
๓.ปรับตำแหน่ง (นายสุพงษ์ ขันติวณิชย์ จากเจ้าหน้าที่สำนัก บค.๒ ขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ๒
สำนัก บค.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๐/๓/๖๓)
๔..โอนย้าย (นางสาวเรืองระวี สุวรรณปราโมทย์ เข้าสำนัก บค.๑ และนางสาววริศรา ชูบรรจง
ย้ายเข้าสำนัก บค.๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๒/๖๓)

๕.โอนย้ายและปรับตำแหน่ง (นางสาวรัตนสุดา คู่เงินทอง จากตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเข้า
สำนักบริหารกลางในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๔/๔/๖๓)
๖.เจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคล (นายธรมมนุวัตน์ อังศุสิงห์
เริ่มงานวันที่ ๒/๒/๖๓)
๗.ปรับตำแหน่ง (นายธีรภัทร์ สุภัทรกิตติกุล ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ เปลี่ยน
ตำแหน่งเป็น นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๒/๖๓)
๘.ย้ายงานและปรับตำแหน่งนางสาววยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ ตำแหน่งผอ.สำนักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐/๕/๖๓)
๙.เจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ๓ ท่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายทรงศักดิ์ ดาวเรือง เข้า
งานวันที่ ๑๖/๑๒/๖๒ และนายกันต์ธนวุฒิ ธนพัตจิรธนีเข้างานวันที่ ๑๖/๓/๖๓) และ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอิทธิพล อินทรเทศ เข้างานวันที่ ๑๖/๖/๖๓)
การสรรหาและคัดเลือกคนดีและคนเก่งเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การสรรหาบุคลากรเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุ ต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสถาบัน กรณีที่ตำแหน่งงานว่างเข้าสู่กระบวนการสรรหา การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
คณะกรรมการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เพื่อ่ให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันได้สรรหาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกับสถาบันในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งอื่นตามอัตราว่าง
โดยมีระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เป็น
หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ รวมถึงการประกาศการรับสมัครภายในเพื่อโอกาสให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ สามารถเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปรับตำแหน่งระดับบริหาร และในขณะเดียวกันลูกจ้างโครงการก็สามารถเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อปรับเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับบุคลากรเริ่มงานใหม่ ดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ๕ ราย ได้แก่ นางสาวกนต์รพี จิตราวุธ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน
วิชาชีพ เข้างานวันที่ ๑/๑๐/๖๒ นายธรรมนุวัตน์ อังศุสิงห์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคล เริ่มงานวันที่
๒/๒/๖๓) นายทรงศักดิ์ ดาวเรือง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้างานวันที่ ๑๖/๑๒/๖๒ และนายกันต์ธนวุฒิ
ธนพัตจิรธนี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้างานวันที่ ๑๖/๓/๖๓ และนายอิทธิพล อินทรเทศ ตำแหน่งหัวหน้า
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้างานวันที่ ๑๖/๖/๖๓
๒. การปรับตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับบริหาร จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นาย
เทวัญ นาคเทวัญ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุพงษ์ ขันติ
วณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ๒ สำนัก บค.๑ นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบริการ สำนักบริหารกลาง และนางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่วันที่ ๑๐/๓/๖๓

๓. การปรับตำแหน่งจากลูกจ้างโครงการ เป็นเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายกันต์ธนวุฒิ ธนพัตจิรธนี เข้า
งานวันที่ ๑๖/๓/๖๓
๔. การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนย้ายเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
ได้แก่ การโอนย้ายและปรับตำแหน่ง นางสาวรัตนสุดา คู่เงินทอง จากตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเข้าสำนักบริหาร
กลางในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๔/๔/๖๓ นายธีรภัทร์ สุภัทรกิตติกุล ตำแหน่ง นิติกร ระดับ
ชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่งเป็น นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๒/๖๓ และนางสาว
วยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ ตำแหน่งผอ.สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ
ต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐/๕/๖๓
การพัฒนาบุคลากร
สถาบันฯ มีแผนดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึง
ภารกิจหลักของสถาบัน กลุ่มตำแหน่งหลักที่จะขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของสถาบันให้ไปสู่เป้าหมาย และกลุ่ม
ตำแหน่งอื่นๆ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน และรวมถึงการศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน ตำแหน่งงานจาก
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สำหรับกลุ่มงาน (Job Family’s Functional Competency) และข้อมูลการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มตำแหน่งในอดีตที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระยะเริ่มงาน
(อายุงานระหว่าง ๐-๒ ปี, อายุงานระหว่าง ๒-๔ ปี และอายุงาน ๔ ปีขึ้นไป) เพื่อค้นหาหลักสูตรพื้นฐาน ( Generic
& Common Course) และหลักสูตรเฉพาะกลุ่มตำแหน่ง (Job Family’s Functional Competency) เพื่อ
นำเสนอและหารือในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ สคช. ได้แก่แผนการ
ฝึกอบรมด้วยหลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่หลักสูตร ตามกลุ่มตำแหน่ง และให้มีการจัดทำงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากรประจำปี โดยมีข้อสรุปแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ สคช. ตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรพื้นฐาน (Generic & Common Course) สำหรับอบรมเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งตั้งแต่เริ่ม
งานกับสถาบันฯ ได้แก่
• ความรอบรู้เกี่ยวกับสถาบัน
• พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
• ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
• การเขียนหนังสือราชการ
• การบริการที่เป็นเลิศ
• Digital Literacy
• English Proficiency
• มาตรฐานด้านคุณธรรม
หลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะหลักเฉพาะกลุ่มตำแหน่ง (Job Family’s Functional
Competency) แบ่งกลุ่มหลักสูตรออกตามแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ระดับเจ้าหน้าที่
กลุ่มตำแหน่ง
บริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ

อายุงาน
๐-๒ ปี

๒-๔ ปี

๔ ปีชึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
ประกันคุณภาพ

อายุงาน
๐-๒ ปี

๒-๔ ปี

หลักสูตร
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การจัดทำ TOR และแบบคำขอจัดซื้อจัดจ้าง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำและรายงานวิเคราะห์ความต้องการอุตสาหกรรม
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบประเมินผล
การควบคุมคุณภาพงาน
การตรวจประเมินและตรวจติดตามองค์กรรับรอง
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
การจัดฝึกอบรม
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17024
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดทำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรอาชีพและการตรวจประเมินภายใน
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การกำกับการประเมินสมรรถนะฯ ขององค์กรรับรอง
ISO37001:anti-bribery Management Systems
อบรมเทคนิคผู้ตรวจประเมิน Assessor
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
การบริหารโครงการ
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
ISO/IEC 17024:2012 for TPQI Assessors
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและระบบงาน
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบประเมินผล
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๔ ปีชึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อายุงาน
๐-๒ ปี

๒-๔ ปี

๔ ปีชึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
บัญชีการเงิน

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี

๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
พัสดุและ
บริการ

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี

ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
ISO/IEC 17024:2012 for TPQI Assessors
หลักสูตร
การจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยด้าน IT
การบริหารทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
การบริหารจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
ทักษะทางการบริหารเบื้องต้น
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
การบริหารโครงการ
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
ความรู้ด้านบัญชีและการเงินภาครัฐ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
ทักษะทางการบริหารเบื้องต้น
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน

๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
ทรัพยากร
บุคคล

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี
๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
กฎหมาย

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี
๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
สร้างความ
ร่วมมือ

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี

การจัดประชุมละทำรายงานการประชุม
การบริหารงานพัสดุและควบคุมทรัพย์สิน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
ทักษะทางการบริหารเบื้องต้น
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมละทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมละทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การดำเนินคดีและการจัดการข้อพิพาท
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
ภาษาอังกฤษกับการเขียนเอกสารวิชาการ
การจัดประชุมละทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
ตรวจสอบ
ภายใน

อายุงาน
๐-๒ ปี

๒-๔ ปี

๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
นโยบายและ
แผน
ยุทธศาสตร์

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี

ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบประเมินผล
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายในและหลักการบริหาร
พื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมละทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Financial and Compliance) ระดับกลาง
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและการบริหารงาน
(Performance, Operation and Management) ระดับกลาง
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระดับกลาง
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Financial and Compliance) ระดับสูง
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและการบริหารงาน
(Performance, Operation and Management) ระดับสูง
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระดับสูง
หลักการเป็นที่ปรึกษา (Consulting)
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและวางระบบประเมินผล
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
ทักษะการวิจัย

๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
จัดการงาน
ทั่วไป

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๓ ปี
๔ ปีขึ้นไป

กลุ่มตำแหน่ง
ส่ ง เสริ ม ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

อายุงาน
๐-๒ ปี
๒-๔ ปี

๔ ปีขึ้นไป

การบริหารความเสี่ยงตามระบบงาน ISO9001:2015
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม
หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
การควบคุมคุณภาพงาน
การจัดประชุมและทำรายงานการประชุม
การจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
การจัดการงานประชาสัมพันธ์
ทักษะการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ทักษะการบริการและแก้ไขปัญหาลูกค้า
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
การออกแบบสื่อกราฟฟิค (Graphic Design)
ทักษะการบริหารงานขั้นต้น (Supervisory Skills)
การเจรจาต่อรอง
เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ
การพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม

ระดับริหาร
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าส่วนงาน

ผู้อำนวยการสำนัก

หลักสูตร
ทักษะการบริหารงานขั้นกลาง (Management Skills)
เทคนิคการให้คำปรึกษา (Consulting Skills)
การบริหารโครงการ (Project Management)
เทคนิคเชิงลึกในการบริหารความเสี่ยง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ทักษะการบริหารขั้นสูง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง
การบริหารโครงการขั้นสูง
เทคนิคการถ่ายทอด (Speech of Trust)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง

การสร้างทางก้าวหน้าสายอาชีพ
การสร้างเส้นทางสายอาชีพของสถาบันฯ หมายถึงการสร้างความก้าวหน้าหรือการเติบโตของเจ้าหน้าที่
สถาบันฯ ในการทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มีความก้าวหน้า และเจริญเติบโตในสายงาน จากระดับ
ปฏิบัติการขึ้นสู่ระดับบริหารตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยสถาบันฯ ได้เตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น การมอบหมาย
งานหรือการได้รับงานที่ท้าทายความสามารถ การฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย ในตำแหน่งงาน
ปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ การให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีได้มีโอกาสทดลอง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากไปจากการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่ม
ตำแหน่งงาน โดยมีรายละเอียดการสร้างความเติบโตในสายอาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้แก่การออกคำสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาการ ดังนี้
๑. สถาบันมีคำสั่ง ๐๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๕ คน ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นายสุพงษ์ ขันติวณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่ม
งาน ๒ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๑ นายเทวัญ นาคเทวัญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและ
บริการ สำนักบริหารกลาง และนางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
๒. สถาบันมีคำสั่ง ๐๒๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ให้เจ้าหน้าที่ ๕ คน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ประกอบด้วย นางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๑ นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๒ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ ๔ นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอาภากร
นิลรัตน์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สถาบันมีการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ โดยมีนโยบายในการดูแลให้
เจ้าหน้าที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี จัดตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่และ
สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัวเจ้าหน้าที่บางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ เช่น กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ค่าตอบแทนการ
เลิกจ้างเมื่อเจ้าหน้าที่เกษียณ ฯลฯ และมีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
และการปรับปรุงสัดส่วนสะสมกองทุนสำรองลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม การฝึกอบรมในตำแหน่งงานและการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึง
การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี ๒๕๖๓ โดยมีข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการจัดทำร่างระเบียบ
สถาบันฯ เรื่องรายได้ การจัดให้มีโต๊ะปิงปอง และการฝึกสอนการตีปิงปอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม KM ของสถาบัน
ฯ และเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (TPQI
KM) ในหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายให้มกี ิจกรรมอย่างน้อย ๒๔ ครั้ง
ต่อปี ซึ่งปัจจุบันได้กิจกรรมแล้วจำนวน ๔๑ ครั้ง การสัมมนาสถาบันประจำปี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือ CSR และการสร้างกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น ๕ ส และคณะทำงานต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการประชุม
คณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น และกำหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อให้โครงการหรือกิจกรรมประสบผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
พัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีภาพแสดงกิจกรรมดังต่อไปนี้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสถาบันฯ

กิจกรรม สคช. CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๒๘ ก.พ.๖๓)

กิจกรรม สคช. CSR มีแล้วแบ่งปัน (๒๕ มิ.ย.๖๓)

ภาพกิจกรรมการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี

ภาพกิจกรรม TPQI KM การสอนการตีปิงปอง

กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ TPQI KM
จัดกิจกรรมจำนวน ๔๑ ครั้งภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านวิธีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ ผ่านการ Live
สด และผ่านช่องทาง Google Hangout Meet
ภาพตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรม ๕ ส

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
สถาบันมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และผลงานอย่างประจักษ์ โดย
นำนโยบายและส่งเสริมให้มีการจัดทำ Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน และพัฒนาระบบตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPIs) ระยะผลสำเร็จของงาน หรือ Milestones จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและ
บุคคล ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เพื่อความเป็นธรรมในการปรับขึ้นเงินเดือน และ
เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการปรับขึ้นตำแหน่งตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งงาน โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิ านประจำปีประกอบด้วย
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ่งออกเป็น KPI รายบุคคลโดยกำหนดผลสำเร็จของงาน
ออกเป็นระยะ (Milestones) และ KPI ที่กำหนดโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ น้ำหนักร้อยละ ๗๐ และส่วนที่ ๒ การ
ประเมินความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน น้ำหนักร้อยละ ๓๐ โดยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ระดับรองผู้อำนวยการสถาบัน ถึงระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
กำหนดแผนงานและตัวชี้วัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ รอบต่อปี คือ รอบแรก ระยะเวลา ๒ ไตรมาส (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) และรอบที่ ๒ ระยะเวลา
๒ ไตรมาส (เม.ย. - ก.ย.๖๓)

ส่วนประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สคช.

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปิดรับสมัครเพื่อปรับเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อเป็น
การสร้างเส้นทางสายอาชีพ และสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดยมีขั้นตอน
ในการดำเนินการตามที่สถาบันกำหนด และเป็นไปตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ทดลองงานของเจ้าหน้าที่ทดลองงาน และประกาศคณะทำงานพิจารณาการเลื่อนขั้น การเลื่อนระดับและการเลื่อน
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เรื่องหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ผ่าน
การสัมภาษณ์การเลื่อนระดับตำแหน่งจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สู่ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับบริหาร จำนวน ๓
รายดังต่อไปนี้

- นายเทวัญ นาคเทวัญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบริการ สำนักบริหารกลาง และ
- นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- นายสุพงษ์ ขันติวณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ๒ สำนัก บริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๑
ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้างโครงการที่ผลการปฏิบัติงานดี สถาบันฯ ให้โอกาสลูกจ้างโครงการสามารถสมัคร
เพื่อเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์นำตำแหน่งที่เปิดว่าง
และเข้ารับการสัมภาษณ์ร่วมกับผู้สมัครงานจาก
ภายนอก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีลูกจ้างโครงการได้รับว่าจ้างและบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายกันต์ธนวุฒิ ธนพัตจิรธนี ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปฏิบัติงานให้แก่สถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖/๓/๖๓
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สถาบันฯ ได้สรรหาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกับสถาบันในตำแหน่งต่างๆ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง และ
ทดแทนเจ้าหน้าที่ที่พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารงานไม่สะดุดหยุดลง โดยการประกาศสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจากภายในองค์กร และ
จากหน่วยงานภายนอก โดยใช้หลักเกณ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสถาบันฯ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๖๓
สถาบันฯ ได้รับบุคลากรเริ่มงานใหม่ รวมถึงการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ ๕ ราย ได้แก่ นางสาวกนต์รพี จิตราวุธ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ เริ่ม
งานวันที่ ๑/๑๐/๖๒ นายธรรมนุวัตน์ อังศุสิงห์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง เริม่
งานวันที่ ๒/๒/๖๓ นายทรงศักดิ์ ดาวเรือง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เริ่มงานวันที่ ๑๖/๑๒/๖๒ นายกันต์ธน
วุฒิ ธนพัตจิรธนี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เข้างานวันที่ ๑๖/๓/๖๓) และ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอิทธิพล อินทรเทศ เข้างานวันที่ ๑๖/๖/๖๓)
๒. การปรับตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับบริหาร จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ นาย
เทวัญ นาคเทวัญ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุพงษ์ ขันติ
วณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ๒ สำนัก บค.๑ นางสาวจิติมนต์ สกลภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปัทมพงศ์ หอประสาทสุข ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบริการ สำนักบริหารกลาง และนางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๐/๓/๖๓
๓. การปรับตำแหน่งจากลูกจ้างโครงการ เป็นเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายกันต์ธนวุฒิ ธนพัตจิรธนี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้างานวันที่ ๑๖/๓/๖๓)
๔. การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนย้ายเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
ได้แก่ การโอนย้ายและปรับตำแหน่ง นางสาวรัตนสุดา คู่เงินทอง จากตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักบริหาร
คุณวุฒิวิชาชีพ ๒ เปลี่ยนเป็น นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๔/๔/๖๓

นายธีรภัทร์ สุภัทรกิตติกุล ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่งเป็น นักวิชาการพัสดุ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕/๒/๖๓ และนางสาววยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ ตำแหน่งผอ.สำนักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐/๕/๖๓
• การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถาบัน
เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรของสถาบันฯ สถาบันฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) ในเรื่องรายละเอียด
และระยะเวลาของการอุทธรณ์ร้องทุกข์
๒. จัดให้มีการอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้รับรู้และ
พึงปฏิบัติ ในกิจกรรม KM เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๓
๓. จัดกิจกรรมแสดงต่อต้านการทุจริตของสถาบัน เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓
๔. จัดทำสื่อการต่อต้านหรือไม่กระทำการทุจริต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้แก่
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต (Did You Know)
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต website สคช.
๕. กำหนดให้การมาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในสถาบัน การใช้วาจาที่เหมาะสมในสถาบัน พฤติกรรมการ
กล่าวหาหรือดูหมิ่น เหยียดหยามผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน และการมี Service Mind ของ
เจ้าหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝัง และส่งเสริมการมีจริยธรรม และการมีวินัย
กิจกรรม TPQI KM องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดการทุจริต

จัดกิจกรรมแสดงต่อต้านการทุจริตของสถาบัน เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓

จัดทำสื่อการต่อต้านการทุจริต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
๑.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต (Did You Know)

๒.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันต่อต้านการทุจริต website สคช.
http://www.tpqi.go.th/riskmanagement.php?WP=nGE4A3OCoMO3hHmtoJqap3DznJg4p3OcoKW3
G0lDooya4UEmnJy4pto7o3Qo7o3Q

จัดทำและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การกำหนดให้การมาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในสถาบัน การใช้วาจาที่เหมาะสมในสถาบัน พฤติกรรมการ
กล่าวหาหรือดูหมิ่น เหยียดหยามผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน และการมี Service Mind ของเจ้าหน้าที่
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริม
การมีจริยธรรม และการมีวินัย

ควบคุมดำเนินการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงานในแต่ละสำนัก รวมถึงประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตภายในองค์กร และรายงานในอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
กำกับให้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความเห็น และที่
คณะกรรมการสถาบันได้พิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ ๒/๖๓
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
S1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน
S2 ยังไม่มีแผนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มมี าตรฐาน
O2 การสร้างความผูกพันในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการธำรงรักษาบุคลากรและสร้างความเชี่ยวชาญ
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET และ e-office ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
O4 ความเชื่อมั่นในระบบการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)
O5 ยังไม่มีการกำกับการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
O6 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้
รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ (ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นใหม่)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)
F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)
C2 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)

ระดับความเสี่ยง
Q1/2563 Q2/2563
3x3=9 3x3=9
3x3=9 3x3=9

3x3=9
3x3=9
3 x 5 = 15
3 x 5 = 15

3x3=9
3x3=9
3 x 5 = 15
3 x 5 = 15

3 x 5 = 15 3 x 1 = 3
5 x 5 = 25 5 x 5 = 25

3x3=9 3x3=9
1x3=3 1x3=3
3 x 5 = 15 3 x 5 = 15

จัดทำช่องทางการรับแจ้งการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินงาน
- กล่องรับเรื่องร้องเรียน และ - Call Center

- Website TPQI

- ช่องทางอื่นๆ รวมถึงและสร้างการเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
กำหนดผู้ประเมินภายใน เป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน ๗๙ คน และปรับปรุงwebsite ให้พร้อมต่อการเปิดเผย
ข้อมูลโดยส่งรายชื่อบุคลากรภายในสคช.
**************************************************************

