รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน

แผนยุทธศาสตรสถาบัน
การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคา
และเครื่องประดับสูส ากล (1 กลยุทธ 4 แผนงาน)

วิสัยทัศน:

เปนองคกรมืออาชีพที่ผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา
อัญมณีและเครื่องประดับของโลก
ในป 2564
(Thailand: The World’s Gems
& Jewelry Hub)

การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย (2 กลยุทธ 5 แผนงาน)
การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก (2 กลยุทธ 5 แผนงาน)
การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขายเชื่อมโยงองคความรู
(2 กลยุทธ 4 แผนงาน)
การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูศูนยกลาง
การคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก (1 กลยุทธ 4 แผนงาน)
การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีความสามารถสูงและมี
ความเปนมืออาชีพ (1 กลยุทธ 13 แผนงาน)

ยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและ
โลหะมีคาและเครื่องประดับสูสากล
ใหบริการโครงการพิเศษ :
เปนหนวยงานใหคําปรึกษาทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงคุณภาพ
ตรวจสอบอัญมณี จํานวน 29,227 ตัวอยาง
(เปาหมาย 25,500 ตัวอยาง)
ตรวจสอบโลหะมีคา จํานวน 7,644 ชิ้นงาน
(เปาหมาย 6,000 ชิ้นงาน)
ตรวจสอบทําตราสัญลักษณพิเศษดวยแสงเลเซอร
Laser Hallmarking จํานวน 2,981 ตัวอยาง
และมีการประชาสัมพันธงานบริการ Hallmark
ผานสื่อออนไลนตางๆ

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เวอรชั่นใหม ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ครบถวนทุกหลักสูตร
และดําเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไดปรับปรุง
กระบวนการตางๆ ใหเปนปจจุบัน และดําเนินการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ประชุมทบทวนบริหาร และไดรับการ
ตรวจประเมินจากหนวยตรวจ SGS เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย.2562
เรียบรอยแลว
ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ตออายุ
และขยายขอบขาย) จากคณะอนุกรรมการของ สมอ. เมื่อ
วันที่ 25 ก.ค.2562

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
โครงการวิจัยปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตออัตลักษณเครื่องประดับไทยรวมสมัย :
การพัฒนาอัตลักษณเครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น
นักวิจัยลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติดานการสรางอัตลักษณ คนหาแรงบันดาลใจ และไดคัดเลือกผูประกอบการรวมพัฒนาการออกแบบแลวเมื่อเดือน มิ.ย.2562 ขณะนี้อยู
ระหวางตรวบสอบรายงานวิชาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยตางๆ
1. “การพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบคอรันดัมทีผ่ านการปรับปรุงคุณภาพดวยความรอนอุณหภูมิต่ํา” (ทุนสนับสนุนจาก สกว.) : มีความคืบหนางานคิดเปน
รอยละ 70 ของแผนงานวิจัย (มีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาเดือน ธ.ค.2562)
2. “พัฒนามาตรฐานหองปฏิบตั ิการและมาตรฐานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสรางความมั่นใจในการซื้อขายและยกระดับมาตรฐานการคาอัญมณี
และเครื่องประดับของจังหวัดอัญมณีสูการเปนนครอัญมณี” (ทุนสนับสนุนจาก วช.) อยูระหวางเตรียมลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมและประสานงานกับหองปฏิบัติการที่
จะเขารวมโครงการ (มีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาเดือน มี.ค.2563)
3. “ศึกษาลักษณะเฉพาะทางอัญมณีวิทยาพลอยเพอริดอต” จากแหลงมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน แลวเสร็จเมื่อเดือน มิ.ย.2562 และไดนําเสนองานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการ IGC 2019 ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 ส.ค.- 2 ก.ย.2562
4. “ศึกษาระบบสําแดงและติดตามแหลงที่มาของพลอยสี” อยูระหวางดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการ (กําหนดสงมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 8 ต.ค.2562)
จัดทํา/เผยแพรบทความวิชาการผานชองทางสื่อออนไลน สิ่งพิมพ และในงานประชุมสัมมนานานาชาติ: บทความ 3 เรื่องทาง Facebook GIT – Gem Testing
Laboratory (จํานวนเขาถึงบทความ 3,719 ครั้ง ณ วันที่ 15 ก.ย.2562) บทความ 6 เรื่อง ในวารสารนานาชาติและในงานประชุมสัมมนานานาชาติ GIA Symposium,
International Gemmological Conference 2019 (Nantes, France)

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ จํานวน 1,752 คน
(เปาหมาย 1,200 คน)
และสัมมนายอยตางๆ ดานอัญมณีและเครื่องประดับ
รวมถึงโครงการฝกอบรมรวมกับสถาบันพัฒนา
ผูประกอบการการคายุคใหม (NEA)

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ SME
และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนใหไทย
เปนศูนยกลางการคาโลก

จัดกิจกรรม สวอ. ชวนเลาเรื่อง “พิพิธภัณฑอัญมณี
และเครื่องประดับ Let’s talk about GIT Museum
ในชวง ก.พ.–เม.ย.2562 และไดจัดงานมอบรางวัล
ใหกับผูชนะ เมื่อ 25 มิ.ย.2562
จัดนิทรรศการ Gems Treasure แสดงผลงานเครื่องประดับจาก
ภูมิภาค ในงานแสดงสินคาบางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่ แฟร
ในเดือน ก.พ. และ ก.ย.2562) และนําผูประกอบการจากภูมิภาค
รวมออกบูธจําหนายสินคาในพื้นที่แสดงสวน New Faces ดวย

ลงพื้นที่ 10 จังหวัด หารือความรวมมือกับหนวยงานรัฐและ
เอกชนในพื้นที่ พรอมจัดฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ (มีผูเขารวม
อบรมจํานวนทั้งสิ้น 634 ราย)

จํานวนธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการสถาบัน ณ 15 ก.ย.2562
จํานวน 4,997 ครั้ง (เปาหมาย 2,500 ครั้ง)
แผนงาน 81.60%
รายไดรวม ณ 15 ก.ย.2562 (ไมรวม VAT) 31.4936 ลบ. คิดเปน
ผลงาน
รอยละ 98.42 (เป
าหมาย 3274%
ลบ.)
ผลสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ประจําปงปม.2562 รอยละ 86
ออกบูธ Temp pop-up Store by GIT จําหนายสินคา
เครื่องประดับอัตลักษณจากทองถิ่น ในงาน STYLE Bangkok
(เม.ย.2562) และใน Temp pop-up Store
ณ บริเวณหองสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม Gems Treasure และผลงานการออกแบบผลิตภัณฑผานชองทางตางๆ ทั้งออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ
จัดทํา Application และ Virtual Museum สําหรับศูนยการเรียนรูดานอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน
นําสินคาเครื่องประดับอัตลักษณวางจําหนาย

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขาย
เชื่อมโยงองคความรู

จัดทําบทความวิชาการดานการตลาด
เพื่อเผยแพรผานชองทางตางๆ
จํานวน 14 เรื่อง

ใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(ระบบบัตรคิว)

จัดหาทรัพยากรดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ใหบริการแคตตาล็อค วารสาร บทความ
ออนไลน และ e-book หนังสือและวารสาร

การเขาถึงขอมูลผานชองทางออนไลนรวม 447,798 ครั้ง
ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th) 150,711 ครั้ง
เฟซบุค ไลน และยูทูปศูนยขอ มูล จํานวน 255,343 ครั้ง
เว็บไซตเครือขาย จํานวน 41,744 ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทย
สูศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก
พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญมณี
• ลงพื้นที่+ดําเนินงานรวมกับหนวยงานใน
พื้นที่เพื่อจัดเตรียมงาน International
Chanthaburi Gems and Jewelry
Festival 2019
• จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ
เตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กรุงเทพฯ และ
จันทบุรี)
• On-Site Gem Testing
• ประชาสัมพันธ งาน International
Chanthaburi Gems and Jewelry
Festival 2019 ไปยังสื่อตางๆ
• โครงการซื้อดวยความมั่นใจ Buy With
Confidence (BWC) สงเสริมให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญของการมี
ใบรับรอง และทําใหมีความสามารถใน
การแขงขันกับตางประเทศได

ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสนับสนุนพลอยไทย
โดยเขารวมนิทรรศการในตางประเทศ (สิงคโปร
จีน ญี่ปุน ฮองกง เปนตน)

ประชาสัมพันธงานบริการสถาบัน และ
กิจกรรมตางๆ ตามแผนประชาสัมพันธ
ประจําป 2562
• โครงการสรางผูอัญมณีและเครื่องประดับรุนใหม (Smart Jewelers) ฝกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติครบวงจรแกบุคลากรในธุรกิจ
เครื่องประดับ
• การประกวดออกแบบเครื่องประดับและการประกวดพลอยเจียระไน นําผลงานที่ไดรับรางวัลจัดแสดงในงาน Bangkok Gem and
Jewelry Fair เดือน ก.ย.2562 และจะมีพิธีมอบรางวัลภายในงาน International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019
• การประกวดโครงการวิจัยดานอัญมณีและเครื่องประดับ (ประเภทขอเสนอโครงการและประเภทผลงานวิจยั นวัตกรรม) มอบรางวัล
ภายในงาน International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019

รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ผลการใชจายงบประมาณ ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอคณะกรรมการ
สถาบัน ไตรมาส 1 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 (24 ม.ค.2562) ไตรมาส 2 ในการประชุมครั้งที่ 8/2562
(25 เม.ย.2562) และไตรมาสที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 (23 ก.ค.2562)
จัดทําและทบทวนคําของบประมาณป 2563 สงสํานักงบประมาณแลว
(ขณะนี้สํานักงบประมาณไดพิจารณาเบื้องตนและเตรียมการเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ)

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคกร
และบุคลากรที่มีความสามารถสูง
และมีความเปนมืออาชีพ

ติดตามผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมายของสถาบัน ตามกรอบการประเมินองคการมหาชน (เกณฑ
ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ 2562 (คงเหลืองานการจัดทํารายงานงบการเงินและรายงานผูบริหาร และ
รายงานงบการเงินโดยระบบ ERP ซึ่งจะแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ย.62)
สื่อสารเผยแพรแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในใหแกบุคลากรทั่วทั้งองคกรผานชองทางการสื่อสารหลักขององคกร และนําขอมูล
เผยแพรในเว็บไซตสถาบันตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐหรือ ITA (เปดเผยขอมูล โปรงใส ตรวจสอบได)
นําเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2562 ในการประชุมครั้งที่
12/2561 และแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2563 ในการประชุมเดือน ก.ย.2562 และไดรายงานผล
การตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการรวม 5 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตเสนอผูอํานวยการ
จัดกิจกรรม HWP และกิจกรรมประชาสัมพันธคานิยมองคกร จัดอบรมใหความรูบุคลากร และกิจกรรม
การจัดการองคความรู (Knowledge Management)
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคความรูใหคณะกรรมการสถาบัน

การเบิกจายงบประมาณของสถาบัน

ผลผลิต/โครงการ

แผน
การเบิกจาย

ผล
การเบิกจาย

คงเหลือ

โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการใหบริการ
ดานอัญมณีและเครื่องประดับสูตลาดโลก

34.1165

32.4775

1.6390

95.20

โครงการ : การพัฒนาอุตสากรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สูการเปนศูนยกลางอัญมณี
และเครื่องประดับโลก

2.8620

2.8620

-

100

โครงการ : พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสูสากล

15.0000

14.8067

0.1933

17.7553

0.7267

96.07

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการ
ใหบริการดานอัญมณีและเครื่องประดับอยางครบวงจร

18.4820

รอยละ
การเบิกจาย

ผลการเบิกจาย (รอบ 12 เดือน)
167.8999 ลานบาท

98.71

โครงการ : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาค
ตะวันออก

41.0500

39.2530

1.7970

95.62

ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การคาและ
การลงทุน

37.4994

37.4822

0.0172

99.95

รวม

149.0099

144.6367

4.3732

97.07

เงินนอกงบประมาณ

25.6000

23.2632

2.3368

90.87

174.6099

167.8999

6.7100

96.16

รวม

งบประมาณสถาบัน
174.6099 ลานบาท

ผลการเบิกจายงบประมาณ
96.16%

การเบิกจายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
หนวย : ลานบาท

รายการ

2562

เบิกจาย

คงเหลือ

รอยละของ
งบประมาณ

คาใชจายบุคลากร

37.4994

37.4822

0.0172

99.95

101.5105

98.6544

2.8561

97.19

10.0000

8.5000

1.5000

85

149.0099

144.6366

4.3733

97.07

คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายลงทุน
รวม

การเบิกจายภาพรวม (เงินงบประมาณ)
เปาหมายรัฐบาล รอยละ 96
ผลการเบิกจายสถาบัน รอยละ 97.07
คาใชจายลงทุน (เงินงบประมาณ)
เปาหมายรัฐบาล รอยละ 88
ผลการเบิกจายสถาบัน รอยละ 85

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสถาบัน

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับสูง : ความเสี่ยงจากการไมมีกฎหมายกํากับควบคุมการเปดดําเนินการของหองปฏิบัตกิ ารตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
ผลการดําเนินงาน
• ผลักดันโครงการ Buy With Confidence เพื่อสรางมาตรฐานและความเชื่อมัน่ ของผูซ ื้อชาวไทยและชาวตางชาติ ผานใบรับรองของสถาบัน ดําเนินการตามแผนเขา
พบรานคา ลูกคา และประชาสัมพันธเชิงรุกสรางความเชื่อมั่นใหกับผูซื้ออยางตอเนื่อง
• ยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะหอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีคา ใหเปนสากล
• เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2562 ประธานกรรมการ (นางนันทวัลย ศกุนตนาค) และผูอํานวยการ ไดหารือรวมกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ เรื่องการจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหจดั ทํา
มาตรฐาน 3 ดานไดแก ดานมาตรฐานหองปฏิบัติการ ดานระบบการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร พรอมทั้งการกํากับดูแลควบคุม
มาตรฐาน รวมทั้งการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
• ประชุมหารือรวมกับผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
และผูแทนภาคเอกชน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2562 และวันที่ 9 ส.ค.2562 เพื่อกําหนดกรอบการจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ สถาบันไดเสนอกรอบการจัดทํา
มาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี โลหะมีคา และเครื่องประดับ ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 12/2562 (วันที่ 20 ส.ค.2562) โดย
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกรอบการจัดทํามาตรฐาน GIT Standard ตามที่เสนอเพื่อใหมีมาตรฐานหองปฏิบัตกิ ารในประเทศ

ความเสี่ยงระดับปานกลาง : ความเสี่ยงจากการมีนักวิจัยดานอัญมณีศาสตรจํากัด
ผลการดําเนินงาน : สถาบันดําเนินการจัดการความเสี่ยงไดตามแผนโดยการนําระบบฐานขอมูลนักวิจัยมาใชบริหารจัดการดานงานวิจัยของสถาบัน
ความเสี่ยงระดับต่ํา:
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใชบริการหองสมุดที่นิยมอานหนังสือออนไลนหรือการเขาถึงสื่อตางๆ ในชองทางออนไลนมากขึ้น
ผลการดําเนินงาน : สถาบันดําเนินการจัดการความเสี่ยงไดตามแผน โดยการพัฒนางานบริการหองสมุดในรูปแบบ E-Library (เริ่มดําเนินการเดือนต.ค.2561)
2. ความเสี่ยงจากภัยไซเบอรที่ถูกโจมตีจากภายนอก
ผลการดําเนินงาน : สถาบันไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงไดตามแผน โดยการใชระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001

การดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
ประเด็นควบคุมภายใน

ผลการดําเนินงาน

1. งานตรวจสอบอัญมณี โลหะมีคา และการจัดทําใบรับรอง

สถาบันไดขยายพื้นที่การใหบริการ On-site Testing ในจังหวัดเปาหมายซึ่งไดดําเนินการตอเนื่อง
และเปนไปตามแผนงาน ตัวอยางเชน ศูนย OTOP Lifestyle จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนแหลงธุรกิจ
ใหมที่มีการซื้อขายคึกคัก ทําใหสถาบันเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น ลูกคาสามารถใช
บริการของสถาบันไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

2. งานฝกอบรมบุคลากรใหแกภาคอุตสาหกรรม

สถาบันไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหหลากหลายและตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งไดจัดใหมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหกับ
ผูประกอบการรุนใหม Smart Jewelers การจัดอบรมผูประกอบการภูมิภาคในจังหวัดเปาหมาย
ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องและเปนไปตามแผนงาน

3. งานยกระดับประสิทธิภาพงานบริการดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
สนับสนุนงานบริการของสถาบัน

สถาบันไดดําเนินการตามแผนพัฒนาการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในงานบริการลูกคาในรูปแบบออนไลนมากขึ้นไดแก ระบบติดตามงานตรวจสอบฯ (Sample
Tracking System) ระบบบริการออนไลน (e-Service System) ศูนยขอมูลออนไลน (Gem and
Jewelry Information Center) ระบบชําระเงินออนไลน (e-Payment) รวมถึงการนําเทคโนโลยี
Social Network (LINE@, Facebook, Messenger BOT) มาใชประโยชนในการขยายฐานลูกคา
และการประชาสัมพันธ/การตลาดของสถาบัน
นอกจากนี้ สถาบันไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการคิวและการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการสถาบัน ทําใหสถาบันสามารถจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจและแกปญหาการ
บริการไดแบบ Real Time

4. งานจัดทําระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการวิจัย

สถาบันไดยกรางระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการวิจัยเรียบรอยแลว
ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาในเดือน ต.ค.2562)

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม

การดําเนินงานโครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน

แผนการดําเนินงาน

1. หลักสูตรความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร
1. การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสถาบัน ใหสอด 2. หลักสูตรการใชงานโปรแกรมสํานักงาน
รับกับ Thailand 4.0 และ
3. หลักสูตร การใชงานอินเตอรเน็ต และการสื่อสารสังคม
รายงานสรุปผลงาน
ออนไลน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ดําเนินการจัดอบรมเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 5-7 มี.ค. 2562
ดําเนินการจัดอบรมเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 4-6 มิ.ย. 2562
ดําเนินการจัดอบรมเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 3-5 ก.ค. 2562

2. การสรางคานิยมองคกร 1. ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธและรณรงคคานิยมองคกร  จัดทํารางรูปแบบ รายละเอียด ขอมูลและภาพประกอบ
ผานกิจกรรมตางๆ
LOGO
(Core Value) และการ
 ออกแบบคูม ือ แผนพับ โปสเตอร
ปรับปรุงรายการสมรรถนะ 2. สํารวจระดับการรับรูและเขาใจคานิยมองคกร
 แจกคูมือคานิยมสถาบัน และ brochure
 จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธครั้งที่ 1
เมื่อเดือน เม.ย. 2562
 กําหนดขอความคานิยมองคกร
 ทายหนังสือบันทึกขอความภายในเริ่มดําเนินการ
เมื่อ มิถุนายน 62
 จัดทํา Signature ตอทายเมล เริ่ม มิถุนายน 62
 ประชาสัมพันธคานิยม หนาจอ คอมพิวเตอร (Screen
Saver) เริ่ม มิถุนายน 62
 ดําเนินการเรียบรอยแลว ผลการสํารวจเจาหนาที่รับรู
รอยละ 100 และมีความเขาใจและไดนําไปปฏิบัติ
รอยละ 79.80

การดําเนินงานโครงการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน
กิจกรรม
1. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สถาบัน

2. กิจกรรม Happy Workplace
เพื่อยกระดับความผูกพันตอองคกร

แผนการดําเนินงาน
สรรหาและบรรจุอัตรากําลัง 81 อัตรา อัตรากําลังที่
ขาดอยู 2 อัตรา ไดแก
1. หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา (หฝ.เดิมยายไปดํารง
ตําแหนง หฝ.ตรวจสอบอัญมณี ตั้งแตวันที่ 16
ก.ย.62)
2. หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ลาออก 4 ก.ย.)
วางแผนและจัดกิจกรรม Happy Workplace เพื่อ
สรางความสัมพันธ และ คานิยมองคกร

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ระหวาง เม.ย.- มิ.ย. 62 บรรจุตําแหนงงาน รวม 4 อัตรา
1. จนท.ธุรการฝายตรวจสอบโลหะมีคา
2. จนท.สารบรรณ 1 อัตรา
3. นักวิชาการฝกอบรม 1 อัตรา
4. หัวหนาสวนงานจัดซื้อและพัสดุ 1 อัตรา

1. จัดกิจกรรมวันปใหม เมื่อเดือน ม.ค. 2562
2. จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตที่ปรึกษาและเจาหนาที่เกษียณอายุ
เมื่อเดือน มี.ค. 2562
3. กิ จ กรรม Outing และกิ จ กรรมสร า งค า นิ ย ม เพื่ อ สร า ง
Teamwork และสรางการรับรูคานิยมองคกร

การดําเนินงานโครงการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน
กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

3. ปรับปรุงขอบังคับสถาบันฯ วาดวย 1. ประชุมยกรางขอบังคับฯโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
การ บริหารงานบุคคล
2. คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณารางฯ

3. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อยกราง
ขอบังคับสถาบันฯ จํานวน 9 ครั้ง
ประชุมแลว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 , 6 มี.ค. 2562
(ดวยอนุกรรมการกฎหมาย อยูระหวางดําเนินการพิจารณารางระเบียบ
การเลื่ อ นระดั บ เลื่ อ นตํ า แหน ง จนท. ทํ า ให ต อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณา
ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยงานบุคคลออกไป คาดวาจะเริ่มพิจารณาอีก
ครั้งในเดือน สิงหาคม 62)
และเมื่อ ก.ย. 2562 คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาหมวดที่ 1-6
จํานวน 29 ขอเรียบรอยแลว สวนที่เหลือรอพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป
รายงานความคืบหนาเปนระยะๆ

การดําเนินงานโครงการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน
กิจกรรม
4. ปรับโครงสรางองคกรและแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ

แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน

1. จัดทํา TOR จางที่ปรึกษา

จัดทํา TOR จางที่ปรึกษา เรียบรอยแลว เมื่อเดือน ม.ค. 2562

2. จัดจางที่ปรึกษา

ดําเนินการจัดจาง เมื่อเดือน ก.ค. 62

3. ดําเนินตามแผนดําเนินการ

ประชุมรวมที่ปรึกษาจัดทําโครงการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562
เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของ
สถาบัน
ระหวาง ม.ค. – ก.พ. 2563

4. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดําเนินงาน

สถาบันขอนําเสนอรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
โครงการ / กิจกรรม
งานพัฒนาการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1. งานพัฒนาระบบบัตรคิวและการประเมินระดับความพึงพอใจการใหบริการ

2. งานจัดจางบริการบํารุง รักษาระบบ e-Service

งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร
1.จัดจางบริษัทผูใหบริการงาน IT Support

2. ธํารงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามาตรฐาน
ISO/IEC 27001

การดําเนินงาน

กําหนดแลวเสร็จ

-

ติดตั้งระบบบัตรคิวและระบบประเมินระดับความพึงพอใจการ
ใหบริการ

-

เปดใหบริการระบบบัตรคิวและระบบประเมินความพึงพอใจ
ดําเนินการจัดจาง บ.อาฮู สตูดิโอ เพื่อใหบริการบํารุงรักษาระบบ
e-service เรียบรอยแลว

4 มิ.ย. 62
5 เม.ย.62

•

จัดจาง บจก.ซายลอจิก เซอรวิส ใหบริการงาน IT Support

1 ต.ค. 61

•

ดําเนินการจัดจางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนที่ปรึกษา
โครงการ
แกไขขอบกพรองและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติตามคําแนะนําของที่
ปรึกษาโครงการ
รับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก
แกไขขอบกพรองและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคําแนะนําของ
ผูตรวจประเมินจากภายนอก

•
•
•

31 พ.ค.62

1 ก.ค. 62
ก.ย. 62
ก.ย. 62
ก.ย. 62

โครงการ / กิจกรรม
งานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร (ตอ)
3. ตออายุใบอนุญาต (License) การใชซอฟตแวร

4. จัดจางบริษัทใหบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ
สถาบัน

การดําเนินงาน
•
•
•
•
•
•
•

จัดซื้อสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรสําหรับงานกราฟก
ตออายุใบอนุญาต (License) การใชซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอรกับ บจก.
โพรเทคซอฟท
ตออายุใบอนุญาต (License) การใชซอฟตแวร Office 365 กับ บมจ.เคเอสซี
คอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต
จัดจาง บจก.วีเจนซ จํากัด ใหบริการบํารุงรักษาระบบ CRM
จัดจาง บจก.วีเจนซ จํากัด ใหบริการบํารุงรักษาระบบ ERP
จัดจาง บจก.เอ็กซเซล ลิงค ใหบริการบํารุงรักษาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จัดจางศูนยคอมพิวเตอร ม.สงขลานครินทรใหบริการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ

5. จัดหาระบบบริหารจัดการงานบํารุงรักษา
อุปกรณโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรสําหรับระบบบริหารจัดการ
งานบํารุงรักษาอุปกรณโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดจางบริษัทเพื่อบํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ

•
•

7. จัดจางบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต

จัดจางบจก. เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต ใหบริการอินเทอรเน็ต

จัดจางกับ บมจ.โปรเจคเตอร เวิลด ใหบํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร LCD กับ บมจ โปรเจคเตอร เวิลด

กําหนดแลวเสร็จ
14 ธ.ค.61
9 เม.ย.62
10 พ.ค.62
1 ต.ค.61
31 ม.ค.62
11 เม.ย.62
31 พ.ค.62

5 เม.ย.62
21 มี.ค.62
1 ต.ค.61

