รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 การสรรหาผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

2

การปรับปรุงโครงสรางองคกรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ดําเนินการสรรหา
ใหแลวเสร็จภายใน
31 ธันวาคม 2560

- คณะกรรมการสถาบันไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการ เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2560 โดยมีกรอบเวลาที่ตองดําเนินการสรรหาผูอํานวยการ
ใหแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2561และนําเสนอคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยหลักเกณฑการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ. 2560
เรียบรอยแลว และเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณา และคณะกรรมการสถาบันไดพิจารณาแลวมีมติในการประชุมครั้งที่
13/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหนายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล
เปนผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- สถาบันไดสงหนังสือเรียน รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินคาตอบแทน โดย รอง นรม.
ไดเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
- นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล ไดลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 และ
ประธานกรรมการไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันเมื่อวันที่
10 ม.ค. 61
- สถาบันไดมีหนังสือ (ลับ) แจง ก.พ.ร. เพื่อทราบเรียบรอยแลว
สถาบันไดเสนอคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสราง
องคกร โดยคณะกรรมการสถาบัน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางองคกร และ
สถาบันไดออกขอบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยการ
จัดแบงสวนงาน การบริหาร และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2560

ไตรมาส 1

หนาที่ 1

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
3 อัตราการรับเจาหนาที่เชาปฏิบัติงานกับสถาบันและอัตรา
การลาออก

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

สถาบันฯ ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งไดรับเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานกับสถาบันใน
ไตรมาสที่ 1/61
อัตราการรับเขา ในแตละสํานัก รวม 3 อัตรา ดังนี้
1. งานตรวจสอบภายใน
รวม 1 อัตรา
2. สํานักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 1 อัตรา
3. สํานักผูอํานวยการ
รวม 1 อัตรา
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 88 อัตรา
อัตราการลาออก ในแตละสํานัก รวม 5 ราย ดังนี้
อายุงานตั้งแต
7 เดือน – 3 ป 11 เดือน
อัตราเงินเดือนระดับเจาหนาที่
27,425 – 52,410 บาท
เหตุผลที่ออก
จํานวน (ราย)
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น งานเอกชน
2
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น หนวยงานรัฐ
3
รวม
5
โดยอัตราการลาออก ดังกลาว เปนเจาหนาที่ในสํานักประเมินสมรรถนะ ใน
ตําแหนงนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย สํานักผูอํานวยการ ใน
ตําแหนงนักพัฒนาระบบคุณภาพ จํานวน 1 ราย ตําแหนงนักจัดการงาน
ทั่วไป จํานวน 1 ราย และสํานักบริหารกลางตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
จํานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย

หนาที่ 2

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
4 การสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
อัตราวาง

5

การประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

แผนการดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

รายงานผลการดําเนินการ
สถาบัน ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 5 อัตราประกอบดวย
1. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
3. ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
4. นักวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 อัตรา
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
ไดมีเจาหนาที่ครบสัญญาจาง ที่ตองดําเนินการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
จํานวนรวมทั้งสิ้น 5 ราย และไดดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว
โดยผลสรุปมีผูไดตอสัญญาจางจํานวน 5 ราย

หนาที่ 3

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 อบรมเรื่องการจัดทําแผน การบริหารแผนและงบประมาณ

แผนการดําเนินการ
ตุลาคม 2560

2

อบรมเรื่องการจัดการประชุมอยางมีประสิทธิผล (Effective
Meeting Management)

3

อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ธันวาคม 2560

4

กิจกรรม การฝกสมาธิเพื่อประโยชนในการทํางานและเพื่อ
ความสุขในชีวิตประจําวัน

ธันวาคม 2560

5

การจัดทําฐานขอมูลผูมีสิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิ
ประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เพิ่มเติมจากแผน

สรุปผลการดําเนินการ

พฤศจิกายน 2560

รายงานผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยใช
งบประมาณจํานวน 30,580 บาท ภายใตโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
ดําเนินการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยใช
วิทยากรติดภารกิจ จึง
งบประมาณจํานวน 8,609 บาท ภายใตโครงการ เลือ่ นการจัดจากเดือน
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
พ.ย. เปนเดือน ธ.ค.60
ดําเนินการเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 โดยใช
งบประมาณจํานวน 118,920 บาท ภายใตโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
ดําเนินการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยใช
งบประมาณจํานวน 57,655 บาท ภายใตโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
ดําเนินการอบรมเพื่อสรางความเขาใจเจาหนาที่ใน
เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ โดยจัดเมื่อ
วันที่ 13 พ.ย. 60 โดยใชงบประมาณ 4,368 บาท
สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนรอยละ 100
โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 220,132 บาท

หนาที่ 4

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 – มีนาคม 2560)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 อัตราการรับเจาหนาที่เชาปฏิบัติงานกับสถาบันและอัตรา
การลาออก

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 2

สถาบันฯ ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งไดรับเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานกับสถาบันใน
ไตรมาสที่ 2/61
อัตราการรับเขา ในแตละสํานัก รวม 10 อัตรา ดังนี้
1. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
รวม 1 อัตรา
2. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2
รวม 2 อัตรา
3. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4
รวม 1 อัตรา
4. สํานักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 2 อัตรา
5. สํานักบริหารกลาง
รวม 3 อัตรา
6. งานตรวจสอบภายใน
รวม 1 อัตรา
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวม 90 อัตรา
อัตราการลาออก ในแตละสํานัก รวม 4 ราย ดังนี้
อายุงานตั้งแต
22 เดือน 19 วัน–1 ป 3 เดือน
อัตราเงินเดือนระดับเจาหนาที่
29,500 – 42,000 บาท
เหตุผลที่ออก
จํานวน (ราย)
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น งานเอกชน
1
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น หนวยงานรัฐ
1
ไมผานทดลองงาน
1
ดูแลบิดาที่ปวย
1
รวม
4
หนาที่ 5

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 – มีนาคม 2560)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ
โดยอัตราการลาออก ดังกลาว เปนเจาหนาที่ในสํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ในตําแหนงนักวิจัยและพัฒนา และนักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 ราย สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ในตําแหนงนักวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย ระดับบริหาร ตําแหนงรองผูอํานวยการ
จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 4 ราย

2

การสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
อัตราวาง

ไตรมาส 2

3

การประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

ไตรมาส 2

4

การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ไตรมาส 2

สถาบัน ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 13 อัตราประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 3 อัตรา
3. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการประเมินผล จํานวน 1 อัตรา
5. ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
6. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
7. นักวิจัย จํานวน 2 อัตรา
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
ไดมีเจาหนาที่ครบสัญญาจาง ที่ตองดําเนินการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
จํานวนรวมทั้งสิ้น 3 ราย และไดดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว โดย
ผลสรุปมีผูไดตอสัญญาจางจํานวน 2 ราย และไมตอสัญญาจางจํานวน 1 ราย
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
หนาที่ 6

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2 การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชชีพและการจัดทํา
ขอสอบ/เครื่องมือประเมิน
3 การประเมินผล และการประเมินสมรรถนะ
4 การรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะฯ และระบบ
การรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)
5 การเจรจาเพื่อสรางความรวมมือและการบริหารความ
ขัดแยง
6 การฝกอบรม Digital Literacy เพื่อเตรียมความพรอมการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

มกราคม 2560
มกราคม 2561

ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการฝกอบรม เปนการประชุม
(Workshop) ภายใน ระหวางสํานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 1-4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ทํางานตามขั้นตอนตาง ๆ รวมกัน จึงไมไดจัดเปน
หลักสูตรการอบรมตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
บุคลากร
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูในระหวางการติดตอ
วิทยากร
ไดมีการปรับแผน เนื่องจากไดมีนโยบายใหเจาหนาที่
เขารวมการทดสอบสมรรถนะดาน Digital Literacy
เพื่อหา Gap กอนพัฒนา โดยเจาหนาที่ไดเขารวม
การทดสอบสมรรถนะไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน และ
ธันวาคม 2560 และจะนําผลมาจัดอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรพนะของเจาหนาที่ ในไตรมาส 3 ตอไป
ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2561
โดยใชงบประมาณจํานวน 53,985 บาท ภายใต
โครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
ดําเนินการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยใช
งบประมาณ 188,180 บาท ภายใตโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561

มกราคม 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561

7

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

มีนาคม 2561

8

อบรม “สคช. คุณธรรมความโปรงใส และการจัดการองคกร
สมัยใหม”

เพิ่มเติมจากแผน

หมายเหตุ

หนาที่ 7

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
9 อบรมเรื่องการจัดทําสมรรถนะ (Competency) ๓๐-๓๑
มกราคม ๒๕๖๑ และการติดตามผล หลักสูตร การกําหนด
สมรรถนะของเจาหนาที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(Competency Workshop) จํานวน 10 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม 2561
10 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําและปรับปรุงเอกสารใน
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015
สรุปผลการดําเนินการ

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

กุมภาพันธ – มีนาคม ดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม
2561
2561 โดยใชงบประมาณจํานวน 171,247 บาท
ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร
ป 2561
มีนาคม 2561

ดําเนินการระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 โดย
ใชงบประมาณภายใตโครงการของสํานัก นผ.
สามารถดําเนินการไดตามแผนรอยละ 70 โดยใช
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 413,412 บาท

หนาที่ 8

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในรอบระยะเวลา 4 เดือน

2

โครงการจั ด ทํ า สมรรถนะ (Functional Competency)
ของแตละตําแหนงงาน

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ดําเนินการ
ประเมินผลใหแลว
เสร็จภายในวันที่
9 พฤษภาคม 2561

- คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
- สถาบันไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามคําสั่งที่ 091/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อใหเปนไป
ตามคํารับรอง เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ในการดํารง
ตําแหนงตามวาระจนกวาจะเสร็จสิ้นการประเมินภายใตสัญญาจาง
- สถาบันไดดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในครั้งที่
1/2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อกําหนดหลักเกณฑแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบการประเมินผูอํานวยการองคการ
มหาชน รวมถึงกําหนดวันประเมินผลผูอํานวยการ และรายงานผลการ
ประเมิน และครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน สรุปผลการประเมินโดยมี
ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย และรายงานผลการประเมินผูอํานวยการ
สถาบันตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- คณะทํางานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ พิจารณา Functional
Competency Dictionary ที่ไดดําเนินการ และอยูระหวางการจัดทําใหแลว
เสร็จในทุกตําแหนง เพื่อกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
หนาที่ 9

ไตรมาส 3

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
3 อัตราการรับเจาหนาที่เชาปฏิบัติงานกับสถาบันและอัตรา
การลาออก

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 3

สถาบันฯ ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งไดรับเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานกับสถาบันใน
ไตรมาสที่ 3/61
อัตราการรับเขา ในแตละสํานัก รวม 1 อัตรา ดังนี้
4. สํานักบริหารกลาง
รวม 1 อัตรา
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวม 84 อัตรา
อัตราการลาออก ในแตละสํานัก รวม 5 ราย ดังนี้
อายุงานตั้งแต
5 เดือน – 4 ป 8 เดือน
อัตราเงินเดือนระดับเจาหนาที่
18,500 – 50,640 บาท
เหตุผลที่ออก
จํานวน (ราย)
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น งานเอกชน
1
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น หนวยงานรัฐ
2
เพื่อไปดูแลผูปวยในครอบครัว
2
รวม
5
โดยอัตราการลาออก ดังกลาว เปนเจาหนาที่ในสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
ในตําแหนงพัฒนาธุรกิจและการตลาด จํานวน 1 ราย สํานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 2 ในตําแหนงนักวิชาการประเมินผล จํานวน 1 ราย สํานักบริหาร
คุณวุฒิวิชาชีพ 4 ในตําแหนงนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย
สํานักบริหารกลางตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ราย และสวนงาน
กฎหมาย ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย
หนาที่ 10

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
4 การสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
อัตราวาง

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 3

สถาบัน ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 15 อัตราประกอบดวย
1. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.1) จํานวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการประเมินผล (สํานัก บค.2) จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.3) จํานวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
5. นักวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 อัตรา
6. นักพัฒนาระบบคุณภาพ จํานวน 1 อัตรา
7. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการผูอํานวยการ) จํานวน 1 อัตรา
9. นิติกร จํานวน 2 อัตรา
10. นักบัญชี จํานวน 1 อัตรา
11. ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่ครบสัญญาจางที่ตองดําเนินการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง จํานวน
1 ราย ซึ่งมีผลการประเมินผานเกณฑพิจารณาโดยไดรับการตอสัญญาจาง
เจาหนาที่ระหวางทดลองงาน ที่ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทดลองงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 11 ราย และไดดําเนินการประเมินเรียบรอย
แลว โดยผลสรุปมีผูผานการประเมินทดลองงานจํานวน 10 ราย และขยาย
เวลาทดลองงาน จํานวน 1 ราย
การปรับปรุงขอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) วาดวยการ
บริหารงานบุคคล สถานะปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งมีสวนงานกฎหมาย
และสวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมดําเนินการโดยผานความเห็นชอบ
จากคณะทํางานกฎหมาย
หนาที่ 11

5

การประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

ไตรมาส 3

6

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเจาหนาที่

ไตรมาส 3

7

การปรับปรุงขอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล

ไตรมาส 3 - 4

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการปองกันหรือควบคุมความเสียหายตาม
มาตรการการตรวจเงินแผนดิน

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 3

ดําเนินการเมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
อบรมภายนอก จํานวน 1 ราย จํานวน 3,900 บาท
ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร
ป 2561
ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน
2561 โดยใชงบประมาณจํานวน 40,094.90 บาท
ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร
ป 2561
ดําเนินการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยใช
งบประมาณจํานวน 14,173 บาท ภายใตโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป 2561
การจางเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนดานทรัพยากร
บุคคล โดยใชงบประมาณจํานวน 17,570 บาท
ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร
ป 2561
สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนรอยละ 100
โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 75,737.90 บาท

2

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการจัด
กิจกรรม สบาย สบาย สไตล KM

ไตรมาส 3

3

การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Job Competency
Mapping)

ไตรมาส 3

4

การจางเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนดานทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 3

สรุปผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

หนาที่ 12

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในรอบระยะเวลา 9 เดือน

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ดําเนินการ
ประเมินผลใหแลว
เสร็จภายในวันที่
12 ตุลาคม 2561

- คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
- สถาบันไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามคําสั่งที่ 091/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อใหเปนไป
ตามคํารับรอง เปาหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ในการดํารง
ตําแหนงตามวาระจนกวาจะเสร็จสิ้นการประเมินภายใตสัญญาจาง
- สถาบันไดดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะเวลา
12 เดือน ประจําปงบประมาณ 2561 ในครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสที่ 4
ตุลาคม 2561 เพื่อทําการประเมินผูอํานวยการองคการมหาชน ใน
องคประกอบที่ 1 และคณะกรรมการสถาบันทําการประเมินผูอํานวยการ
องคการมหาชน ในองคประกอบที่ 2 ในครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกรที่ 12
ตุลาคม 2561 ซึ่งจะสรุปรายงานผลการประเมิน ทั้ง 2 องคประกอบใหแลว
เสร็จ และรายงานผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันตอคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม
2561

หนาที่ 13

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
2 การแตงตั้งที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

ขออนุมัติตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบัน จํานวน 1 อัตรา
และขออนุมัติใชเงินสะสมในการจายคาตอบแทน ประจําป
งบประมาณ 2562

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 4

- การจัดจางและตอสัญญาจางที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) จํานวน 2 อัตรา ไดแก
1. จัดจาง นายอดิศัย อยูอินทร ที่ปรึกษาดานกฎหมาย จํานวน 1 อัตรา
2. ตอสัญญาจาง นางสาวนฤมล พูลทรัพย ที่ปรึกษาดานการประสานงาน
องคกร จํานวน 1 อัตรา ไดผานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มีมติเห็นชอบใหจัดจางและตอสัญญาจางที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) จํานวน 2 อัตรา ดังกลาวขางตน
- ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 มาตรา 27 ผูอํานวยการมีอํานาจ (1)
แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย ปจจุบันมีตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบัน จํานวน 2 อัตรา
มีผูครองตําแหนงจํานวน 1 อัตรา และตําแหนงวาง จํานวน 1 อัตรา เพื่อแบง
เบาภาระงานของผูอํานวยการสถาบัน จึงขออนุมัติเพิ่มตําแหนงรองผูอํานวย
การสถาบันเพิ่มอีกจํานวน 1 อัตราโดยลดอัตราผูเชี่ยวชาญลงจํานวน 1 อัตรา
รวมเปนตําแหนงรองผูอํานวยการ จํานวน 3 อัตรา โดยใชกรอบอัตรากําลังที่
ไดรับอนุมัติ ณ ปจจุบัน รวม 101 อัตรา และขออนุมัติใชเงินสะสมในการจาย
คาตอบแทนประจําปงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ การกําหนดอัตราคาจางให
คํานึงถึงภาระงานความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง บัญชีอัตรา
เงินเดือนของเจาหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการสถาบัน เรื่องโครงสราง
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่ตามที่สถาบันกําหนด

ไตรมาส 4

หนาที่ 14

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการ
ที่
4 รายงานผลการจั ด ทํ า สมรรถนะของเจ า หน า ที่ ส ถาบั น
ไตรมาส 4
- การดํา เนิ นการจั ดทํ า สมรรถนะของเจ า หน า ที่ สถาบั น (Competency)
(Competency) ของแตละตําแหนงงาน
ไดดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว โดยมีองคประกอบดังนี้
1. จัดทําพจนานุกรมความสามารถ (Competency Dictionary)
2. กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Job Competency Mapping)
หากได รั บความเห็ น ชอบ ขั้ นตอนต อ ไปนํ า สมรรถนะของเจ า หน า ที่
สถาบัน (Competency) เพื่อไปดําเนินการในกระบวนการ ดังนี้
1. ประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Competency Assessment)
2. กํ า หนดแผนพั ฒ นารายบุ ค คล /ดํ า เนิ น การพั ฒ นา (Individual
Development Plan)
รายงานผลการจัดทําฯ เพื่อทราบผานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนโยบาย
และแผนดําเนินการ วันที่ 13 ก.ย. 61 ครั้งที่ 9/2561 และรายงานผลการ
จัดทําฯ เพื่อทราบเสนอตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่
20 ก.ย. 61 ครั้งที่ 9/2561
5 การปรับปรุงขอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
ไตรมาส 4
การปรับปรุงขอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) วาดวยการ
มหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบัน
และประธานกรรมการสถาบันลงนามและประกาศใชเมื่อวันที่ 20 กันยายน
2561

หนาที่ 15

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการ
ที่
6 รายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 4
- รายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน “สคช. และ
“สคช. และการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสูเปาหมาย
การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพสูเปาหมายขององคกร 4.0” ระหวางวันที่
ขององคกร 4.0”
6 – 8 กันยายน 2561 ณ แรนโชชาวีร รีสอรท แอนด คันทรีคลับ จังหวัด
นครราชสีม า เพื่ อ ปรั บปรุ งกระบวนการทํ า งาน และรั บนโยบายต า ง ๆ ที่
คณะกรรมการกํ าหนดขึ้ นโดยเฉพาะแผนปฏิ บัติ งาน ปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดที่สถาบันตองดําเนินการ และมีการจัดกิจกรรมกี ฬา
เพื่อสรางความสามัคคี ภาพรวมการประเมินกิจกรรม อยูในระดับ ดี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน “สคช. และการทํางานเปน
ที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู เ ป า หมายขององค ก ร 4.0” ระหว า งวั น ที่ 6 – 8
กันยายน 2561 มีจํานวนคนเขารวมทั้งหมด 143 คน คิดเปนรอยละ 93 ของ
จํานวนเปาหมายที่กําหนดไว
2. การประเมิ นความพึ ง พอใจในการจัด กิจกรรมสั ม มนาเพื่ อพั ฒนาการ
ปฏิบัติงาน “สคช. และการทํางานเปนที มที่มีประสิทธิภาพสูเปาหมายของ
องคกร 4.0” ผูตอบแบบประเมินจํานวน 100 คน
- ประเมินการดําเนินโครงการ ผลประเมินเฉลี่ย 4.09
- ประเมินวิทยากร
ผลประเมินเฉลี่ย 3.93
- ประเมินผลที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
ผลประเมินเฉลี่ย 4.02
- ประเมินภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ ผลประเมินเฉลี่ย 4.15
- ภาพรวมการประเมินกิจกรรม อยูในระดับ ดี ตามเกณฑการประเมิน
โดยรายงานผลตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561
หนาที่ 16

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
7 อัตราการรับเจาหนาที่เชาปฏิบัติงานกับสถาบันและอัตรา
การลาออก

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 4

สถาบันฯ ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งไดรับเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานกับสถาบันใน
ไตรมาสที่ 4/61
อัตราการรับเขา ในแตละสํานัก รวม 5 อัตรา ดังนี้
5. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
รวม 2 อัตรา
6. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2
รวม 1 อัตรา
7. สํานักบริหารกลาง
รวม 2 อัตรา
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 85 อัตรา
อัตราการลาออก ในแตละสํานัก รวม 5 ราย ดังนี้
อายุงานตั้งแต
2 เดือน – 5 ป 8 เดือน
อัตราเงินเดือนระดับเจาหนาที่
19,750 – 40,000 บาท
เหตุผลที่ออก
จํานวน (ราย)
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น งานเอกชน
3
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น หนวยงานรัฐ
1
เพื่อไปดูแลผูปวยในครอบครัว
1
รวม
5
โดยอัตราการลาออก ดังกลาว เปนเจาหนาที่ในสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
ในตําแหนงนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย สํานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 2 ในตําแหนงนักวิชาการประเมินผล จํานวน 1 ราย สํานักบริหาร
คุณวุฒิวิชาชีพ 4 ในตําแหนงนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย
สํานักบริหารกลางตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย
หนาที่ 17

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
8 การสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
อัตราวาง

9

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 4

สถาบัน ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่ตามโครงสรางใหมและเพื่อทดแทน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตราประกอบดวย
10. รองผูอํานวยการสถาบัน จํานวน 2 อัตรา
11. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.1) จํานวน 1 อัตรา
12. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.3) จํานวน 1 อัตรา
13. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
14. นักพัฒนาระบบคุณภาพ จํานวน 1 อัตรา
15. นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่ครบสัญญาจางที่ตองดําเนินการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง จํานวน
1 ราย ซึ่งมีผลการประเมินผานเกณฑพิจารณาโดยไดรับการตอสัญญาจาง
เจาหนาที่ระหวางทดลองงาน ที่ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทดลองงาน จํานวน 1 ราย และไดดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว โดยมีผล
การประเมินผานการทดลองงาน

การประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

ไตรมาส 4

10 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเจาหนาที่

ไตรมาส 4
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 Alibaba Exclusive Dream Trip 2018
(ผูเขาสัมมนา-ผูอํานวยการสถาบัน)
2

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 4

ดําเนินการเดือนกรกฎาคม 2561 อบรมภายนอก
จํานวน 1 ราย จํานวน 102,000 บาท ภายใต
โครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป
2561
ดําเนินการเดือนกรกฎาคม 2561 อบรมภายนอก
จํานวน 1 ราย ไมมีคาใชจาย
ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน
2561 อบรมภายนอก จํานวน 1 ราย ไมมีคาใชจาย
ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน
2561 อบรมภายนอก จํานวน 1 ราย ไมมีคาใชจาย
ดําเนินการเดือนสิงหาคม 2561 อบรมภายนอก
จํานวน 2 ราย จํานวน 5,000 บาท ภายใต
โครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร ป
2561
ดําเนินการเดือนสิงหาคม 2561 อบรมภายนอก
จํานวน 2 ราย ไมมีคาใชจาย
ดําเนินการเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2561 โดยใช
งบประมาณจํานวน 982,210 บาท จํานวน 143
ราย ภายใตโครงการทบทวนยุทธศาสตรสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ และโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
และบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561

ไตรมาส 4

4

ทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู
รัฐบาลดิจิทัล
ผูบริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for
Management Level)
ผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership)

5

Digital Social Innovation 2018

ไตรมาส 4

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Thai-German Meister
Workshop ครั้งที่ 5
"แผนยุทธศาสตร สคช. และการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพสูเปาหมายขององคกร 4.0

ไตรมาส 4

3

7

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

หมายเหตุ
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 –กันยายน 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
8 2. การใชงานโปรแกรม Micr0soft Word 2016 ระดับ 3

9

การจางเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนดานทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการดําเนินการไตรมาส 4

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 4

ดําเนินการเมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 อบรม
ภายนอก จํานวน 60 ราย โดยใชงบประมาณจํานวน
39,804 บาท ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
และบุคลากร ป 2561
การจางเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนดานทรัพยากร
บุคคล โดยใชงบประมาณจํานวน 56,941 บาท
ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงานและบุคลากร
ป 2561
สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนรอยละ 100
โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,185,955 บาท

ไตรมาส 4

หมายเหตุ

หนาที่ 20

