รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในรอบระยะเวลา 9 เดือน

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ดําเนินการแลว
ในวันที่
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 โดยผลการประเมินผานทั้ง 2 องคประกอบ และไดรายงานผล
การประเมินผูอํานวยการสถาบันตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

หนาที่ 1

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
2 การแตงตั้งที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

การจัดแบงสวนงาน การบริหาร และขอบเขตหนาที่ของ
สวนงาน พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

- 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
ไดดําเนินการจัดทําสัญญาจาง เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562 เปนที่เรียบรอยแลว
สถาบันไดออกขอบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยการ
จัดแบงสวนงาน การบริหาร และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2561
โดยที่เปนการสมควรปรั บปรุงแกไขข อบังคั บคณะกรรมการสถาบั นคุ ณวุ ฒิ
วิชาชีพ วาดวยการจัดแบงสวนงาน การบริหาร และขอบเขตหนาที่ของสวน
งาน พ.ศ. 2560 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค ก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2561 โดยใหจัดแบงสวนงานสถาบัน ดังตอไปนี้
(1) สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
(2) สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2
(3) สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
(4) สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4
(5) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาส 1

หนาที่ 2

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ
(6) สํานักสงเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(7) สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร
(8) สํานักบริหารกลาง
(9) สวนงานตรวจสอบภายใน
(10) สวนงานกฎหมาย
(11) สวนงานประกันคุณภาพ
(12) สวนงานสรางความรวมมือ
(13) สวนงานเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

4

แตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ไตรมาส 1

สถาบันไดมีคําสั่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ที่ 304/2561
ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) พ.ศ.
2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงแตงตั้งเจาหนาที่ใหดํารง
ตําแหนงในประเภทบริหารตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. นายนพดล ปยะตระภูมิ พนจากตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบั น
คุ ณวุ ฒิวิชาชีพฝา ยวิชาการ และแต ง ตั้ งใหดํา รงตํ า แหนง รองผู อํ านวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝายปฏิบัติการ

หนาที่ 3

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
ที่

5

กิจกรรม/โครงการ

มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสถาบัน
(ฉบับที่ 2)

แผนการดําเนินการ

ไตรมาส 1

รายงานผลการดําเนินการ
2. นางสาววรชนาธิป จันทนู พนจากตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝายอํานวยการ
3. นางสาวจุลลดา มีจุล พนจากตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝายวิชาการ
มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
สถาบันไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสถาบัน ลงวันที่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับคณะกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยการจัดแบงสวนงาน การบริหาร และขอบเขตหนาที่
ของสวนงาน พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงไดออกประกาศ “ประกาศคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่และลูกจาง
ของสถาบัน (ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนง
หัวหนากลุมงานของสถาบัน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป

หนาที่ 4

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
6 โครงสรางอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
เจาหนาที่

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

สถาบันไดออกประกาศตามมติคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วาดวยการจัดแบงสวนงาน การ
บริหาร และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 จึงไดมีประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ เรื่อง โครงสรางอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่
โดยเพิ่มเติมประเภทบริหารเฉพาะตําแหนงหัวหนากลุมงาน และผูจัดการฝาย
ทั้งนี้มีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
ขออนุมัติงบประมาณและอัตรารอยละของการปรับเงินเดือนเจาหนาที่
ประจําป 2562 โดยไดรับการอนุมัติวงเงินสําหรับการขึ้นเงินเดือนในอัตรา
รอยละ 6 ของอัตราที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น
4,093,620 บาท ในการขึ้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งจะทําการ
จายตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
สถาบันฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําป
2561 จํานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนในป 2562 เรียบรอยแลว ซึ่ง
มีเจาหนาที่ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใตเกณฑการประเมินผล
ของสถาบันฯ จํานวน 76 ราย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561

7

การอนุมัติงบประมาณและอัตรารอยละของการปรับ
เงินเดือนเจาหนาที่ประจําป 2562

ไตรมาส 1

8

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561 และการปรับ
ขึ้นเงินเดือนประจําป

ไตรมาส 1

หนาที่ 5

รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
9 อัตราการรับเจาหนาที่เชาปฏิบัติงานกับสถาบันและอัตรา
การลาออก

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

สถาบันฯ ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งไดรับเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานกับสถาบันใน
ไตรมาสที่ 1/62
อัตราการรับเขา ในแตละสํานัก รวม 11 อัตรา ดังนี้
1. สวนงานกฎหมาย
รวม 2 อัตรา
2. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2
รวม 1 อัตรา
3. สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รวม 3 อัตรา
4. สํานักบริหารกลาง
รวม 3 อัตรา
5. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
รวม 1 อัตรา
6. สํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4
รวม 1 อัตรา
จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 92 อัตรา
อัตราการลาออก ในแตละสํานัก รวม 2 ราย ดังนี้
โดย อายุงานตั้งแต
3 เดือน – 5 ป 10 วัน
อัตราเงินเดือนระดับเจาหนาที่
36,000 – 51,145 บาท
เหตุผลที่ออก
จํานวน (ราย)
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น งานเอกชน
2
อัตราการลาออก ดังกลาว เปนเจาหนาที่ในสํานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1
ในตําแหนงนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 ราย สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองคกร ในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน
1 ราย รวมทั้งสิ้น 2 ราย
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รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพ ยากรบุคคล สถาบันคุณวุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 –ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
10 การสรรหาเจาหนาที่เพื่อทดแทนอัตราวาง

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

สถาบัน ไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่เพื่อทดแทน จํานวนรวมทั้งสิ้น
11 อัตราประกอบดวย
1. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.1) จํานวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.3) จํานวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (สํานัก บค.4) จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
7. นักพัฒนาระบบคุณภาพ จํานวน 1 อัตรา
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา
เจาหนาที่ครบสัญญาจางที่ตองดําเนินการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง จํานวน
2 ราย ซึ่งมีผลการประเมินผานเกณฑพิจารณาโดยไดรับการตอสัญญาจาง
เจาหนาที่ระหวางทดลองงาน ที่ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทดลองงาน จํานวน 4 ราย และไดดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว โดยมีผล
การประเมินผานการทดลองงาน

11 การประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

ไตรมาส 1

12 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเจาหนาที่

ไตรมาส 1

หนาที่ 7

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุณ วุฒิว ิช าชีพ (องคการมหาชน)
ประจําป งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
ลําดับ
กิจกรรม/โครงการ
ที่
1 การปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม

แผนการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินการ

ไตรมาส 1

ดําเนินการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 อบรม
ภายใน จํานวน 15 ราย โดยใชงบประมาณจํานวน
4,120 บาท ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
และบุคลากร ป 2562
ดําเนินการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบรม
ภายใน จํานวน 60 ราย โดยใชงบประมาณจํานวน
40,000 บาท ภายใตโครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานและบุคลากร ป 2562
ดําเนินการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อบรม
ภายใน จํานวน 131 ราย โดยใชงบประมาณจํานวน
107,954บาท ภายใตโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
และบุคลากร ป 2562
สามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผนรอยละ 100
โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 152,074 บาท

2

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ไตรมาส 1

3

การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการ
สรางทีม

ไตรมาส 1

สรุปผลการดําเนินการไตรมาส 1

หมายเหตุ
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