สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน )
เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ สวอ.
พ.ศ. 2561
_____________________
สถาบัน วิจัยและพัฒ นาอัญ มณี และเครื่อ งประดับ แห งชาติ (องคก ารมหาชน) มี ความมุง มั่น ตอ การ
ปฏิบัติงานตามธรรมาภิบาล จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายดานรัฐและสังคม
1. สนับ สนุนการวิจัย ด านอัญ มณี แ ละเครื่องประดับ เพื่อพั ฒ นาอุตสาหกรรม ให เกิดความคุม คา โปรงใส
ตรวจสอบได
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการวิจัยของสถาบัน เพื่อนําไปสูกระบวนการกําหนดประเด็นวิจัยรายปที่
เปนไปตามนโยบายของประเทศ ภาครัฐ กลุมอุตสาหกรรม และสถาบัน
1.2 กําหนดระเบียบการดําเนินงานวิจัย ใหเปนกรอบและแนวทางดําเนินงานเพื่อใหกระบวนงานวิจัยมี
ความชัดเจน โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งแสวงหาผูเชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวของมารวมทําวิจัย เพื่อให
ผลการวิจัยตอบสนองตอการใชประโยชน และสามารถแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง
1.3 จัดทําระเบียบขั้นตอนการบริหารงานวิจัยตามมาตรฐาน ISO 9001 อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผน
และรางขั้นตอนการบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานใหทุนของสถาบันมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของหนวยงานการ
ใหทุนของประเทศ และนักวิจัยภายนอก
1.4 สรางความรวมมือดานวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ (MOU) กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
2. มุงมั่นสรางสรรคสังคมที่ดี และสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 สงเสริมกิจกรรมการเผยแพรองคความรู/ขอมูลขาวสารดานอัญมณีและเครื่องประดับแกสังคมผาน
หลายชองทาง เชน สื่อสิ่งพิมพ , GIT Magazine การจัดบูธนิทรรศการในประเทศและตางประเทศรวมทั้งตีพิมพใน
รูป แบบนิ ต ยสารหรื อ วารสารทั้ ง ในและต า งประเทศ และ/หรื อ สื่ อ ออนไลน เช น website, You Tube,
Facebook ฯลฯ
2.2 สนับสนุน ชวยเหลือ และเขารวมกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง
เชน รวมกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันสําคัญ ทางพระพุท ธศาสนา วันครบรอบวันสถาปนากระทรวง

พาณิชย และการบริจาคทรัพยเพื่อการกุศล เชน โครงการไถชีวิตโค กระบือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ การรวมงานกฐินพระราชทาน เปนตน
2.3 รณรงคให สวอ. เปนสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน นโยบายลดการใชเอกสารโดยเนนการ
ทํางานงานผานระบบอิเ ลคทรอนิ ค (Outlook) ระบบ Cloud ระบบไลน ลดการใชก ระดาษโดยใช ก ระดาษ
reused การจัดทําโครงการ 5ส กับการพัฒนางานสํานักงาน การประหยัดพลังงานไฟฟา โดยปดไฟชวงเวลาเที่ยง
และปดหนาจอคอมพิวเตอรชวงพักเที่ยงและชวงมีประชุม รวมทั้งการประหยัดน้ําประปา เปนตน
นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สวอ. พึ ง สง เสริม นโยบายการกํา กับ ดูแ ลองคก ารที่ดี ดานผูรับ บริก ารและผูมีส วนไดสวนเสี ย โดยจะ
ดําเนินการ ดังนี้
1. สงเสริมการสรางจิตมุงบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองผูรับ บริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหบรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงคการจัดตั้ง สวอ. โดยเนนย้ําใหเจาหนาที่ทุกระดับใสใจใหบริการลูกคาโดยไมเลือกปฏิบัติ
1.2 จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจผูรับ บริการปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทําแผนปรับปรุงงานบริก าร
หลักๆของสถาบัน รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานบริการลูกคา
1.3 จัดทํากลองรับความคิดเห็นของลูกคาเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
1.4 ปรับ ปรุง และใชร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ทันสมัย ในการใหบ ริก าร เพื่อ อํานวยความสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการชําระเงินใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก การชําระเงินออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต (e-Payment) และการชําระเงินผาน
ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money System) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชําระเงินแกผูใชบริการของสถาบัน
1.5 ธํารงรัก ษาระบบบริห ารคุณ ภาพ ISO 9001: 2015 ทั่วทั้ง องคก ร และธํารงรัก ษาระบบบริห าร
คุณภาพมาตรฐาน ISO /IEC 17025 การตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับ โลหะมีคา
นโยบายดานองคการ
สวอ. พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานองคการโดยจะดําเนินการดังนี้
1. สงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ทุก ระดับ ปฏิบัติงานดวยหลัก ธรรมาภิบ าลโดยมีก ารจัดทําคูมือ ระเบียบและ
ขอบังคับเพื่อใหมีการปฏิบัติที่ชัดเจน เปนขั้นตอน สามารถตรวจสอบและชี้แจงได

1.2 ปรับ ปรุงกฎระเบี ยบที่เ กี่ยวขอ ง และดํ าเนิน งานตามตั ว ชี้วัดคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของสถาบัน
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก
เจาหนาที่
แนวทางปฏิบัติ
2.1 จัดใหมีคูมือและแนวทางปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่
2.2 กํากับดูแลใหเจาหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(KPI) และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารสถาบันทุกไตรมาส
2.3 จัดใหมีการประชุมชี้แจง และซักซอมความเขาใจในแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด รวมทั้งจัดใหมีระบบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
3. สงเสริม และกระตุนบุคลากรของ สวอ. ใหตระหนักถึงเรื่องการบริหารความเสี่ย งและระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
3.1 กําหนดใหมีระบบประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สวอ.ประจําทุกป
3.2 สรางกลไกกํ ากับ ดูแลการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน เชน ตั้ง คณะทํางานบริห าร
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
3.3 จัดใหมีการประชุม ซักซอมความเขาใจและดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ดานบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในทุกป
3.4 มีการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําทุกปงบประมาณ รวมทั้งรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริหารสถาบันรายไตรมาส
นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
สวอ. พึงสงเสริมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานผูปฏิบัติงานโดยจะดําเนินการดังนี้
1. มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โดยใชหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นําระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ผานระบบออนไลน มาใชในการประเมินรวมทั้งมีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจและจัดทําคูมือสําหรับผูใชงาน
1.2 จั ด ให มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน า ที่ ด วยความเป น ธรรม รวมทั้ ง ให มี
กระบวนการกลั่นกรอง วินิฉัย ชี้ขาดในรูปแบบองคคณะ

2. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยกระบวนการและ
เทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 จัดทําแผนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา IDP
ไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการใหมีความเปนมืออาชีพ เชน อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
การเปนผูนําโดยสรางหลักการคิดที่ดีดานการบริหารงาน การสรางวัฒนธรรมองคกร เทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการออกแบบตัวชี้วัด เปนตน
3. สงเสริมบรรยากาศการทํางานอยางเปนสุข
แนวทางปฏิบัติ
3.1 กําหนดแนวทางเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องคการหรือกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
3.2 จัดสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนตามความเหมาะสมและ
เพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวกการทํางานแกเจาหนาที่
3.3 จัดใหมีการประชุมใหญประจําทุกป เปนการพบปะระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ เพื่อมอบ
นโยบายการปฏิบัติงาน สรางความสัมพันธที่ดีและความสามัคคีในองคกร
3.4 จัดให มีส วัส ดิ ก ารที่เ หมาะสมเพื่ อ สรางแรงจู ง ใจและสรางกํ าลัง ใจในการปฏิ บัติ ง าน เชน การ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป ฯลฯ

