การดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

แผนยุทธศาสตรสถาบัน
การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคา
และเครื่องประดับสูสากล

วิสัยทัศน

การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เปนองคกรมืออาชีพที่ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา
อัญมณีและเครื่องประดับของโลกในป 2564
(Thailand: The World’s Gems & Jewelry Hub)

สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก
การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขายเชื่อมโยงองคความรู
การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูศูนยกลาง
การคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก
การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีความสามารถสูงและ
มีความเปนมืออาชีพ

การดําเนินงาน
สถาบันมีผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตร ประจําป 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ภาพรวมมีผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเปนรอยละ 43 (กําหนดแผนงานไวที่รอยละ 45)
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คาใชจายประจํา/พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคาและเครื่องประดับสูสากล
ตรวจสอบอัญมณี จํานวน 9,756 ตัวอยาง
(เปาหมาย 25,000 ตัวอยาง)
บริการตรวจสอบอัญมณีแลวเสร็จในเวลา
(Turnaround time) จํานวน 897 รายการ
(จากตัวอยาง 907 รายการ) คิดเปนรอยละ98.90
ตรวจสอบโลหะมีคา จํานวน 8,555 ชิ้นงาน
(เปาหมาย 7,400 ชิ้นงาน)
GIT Mobile Lab จํานวน 11 ครั้ง
(เปาหมาย 15 ครั้ง) และมีผูเขารับบริการ
124 ธุรกรรม (จากเปาหมาย 120 ธุรกรรม)

แผน : 51%
ผล : 51.50%

ISO
เตรียมขอมูลการปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17025 รวมทั้งการปรับเวอรชั่น
เปน ISO/IEC 17025:2017 โดยไดยื่นขอการรับรองปรับเวอรชั่นใหม
ปรับแกไขเอกสารและระบบใหสอดคลอง และนําสง ขอมูลให สมอ.
พรอมนัดหมายการตรวจประเมิน
เตรียมขอมูลการจัดอบรม และปรับปรุงระบบ ISO9001 และติดตอ
หนวยตรวจ (SGS) เพื่อเตรียมการตรวจรับรอง
จัดทํา (ราง) หลักเกณฑการจัดทําระบบ ISO/IEC 17020 และ
ISO/IEC 17024 เตรียมขอมูลและการจัดทําเอกสารใหสอดคลอง

ยุทธศาสตรที่ 1

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคาและเครื่องประดับสูสากล
จัดทํา มาตรฐาน GIT Standard มาตรฐานดานอัญมณี - วิธีพื้นฐาน
โดยดําเนินการ (ราง) มาตรฐาน จัดประชุมมาตรฐานและดําเนินการสงหนังสือ
อีเมล เว็บไซตและประชาสัมพันธ เพื่อใหขอคิดเห็น (ประชาพิจารณ)
ตอรางมาตรฐานดานอัญมณี - วิธีพื้นฐาน

จัดทํา มาตรฐาน GIT Standard ดานโลหะมีคาทุกขอบขาย
โดยดําเนินการ (ราง) มาตรฐาน จัดประชุมมาตรฐานและดําเนินการสงหนังสือ
อีเมล เว็บไซตและประชาสัมพันธ เพื่อใหขอคิดเห็น (ประชาพิจารณ) ตอราง
มาตรฐานดานโลหะมีคา

ยุทธศาสตรที่ 2

การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

ออกคูหา
ประชาสัมพันธ
งานวิจัย งานบริการ
สถาบันในงานวัน
คลายวันสถาปนา
สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ เมื่อวันที่
25-26 ต.ค. 2562

จัดประชุม
กลุมยอยผูประกอบการ
ภายใตโครงการการศึกษา
การสําแดงแหลงพลอยสี ณ
จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่
3 ธ.ค. 2562

จัดสัมมนา ถายทอดองคความรู
1.“ความเปนไปไดในการนําBlockchain
มาใชสําหรับระบบติดตามแหลงที่มาของ
พลอยสีไทย”
2.“ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลตออัตลักษณเครื่องประดับไทย
รวมสมัย : การพัฒนาอัตลักษณ
เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจดาน
เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น”

แผน : 7.59%
ผล : 7.59%

โครงการวิจัยปงบประมาณ
2563 จํานวน 7 โครงการ
อยูระหวางจัดทําขอเสนอ
เพื่อขอดําเนินอนุมัติดําเนิน
โครงการและจัดซื้อครุภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 3

การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก
ใหบริการฝกอบรม สัมมนา workshop
มีผูเขารวมอบรม 487 คน (เปาหมาย 1,220 คน) แบงเปน
หลักสูตรหลัก 58 คน และหลักสูตรรอง จํานวน 429 คน

จัดทํา application พิพิธภัณฑเสมือนจริง
(Virtual Museum) 360 องศา ในรูปแบบ
ออนไลนผาน www.git.or.th/Museum

โครงการพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนเผา และ
โครงการอบรมบมเพาะเพื่อสรางผูประกอบการรายใหม
อยูระหวางเตรียมการจัดอบรมพัฒนาความรูใหแกผูประกอบการ
ในพื้นที่เปาหมาย ผานชองทางออนไลน

แผน : 50%
ผล : 33.50%

รายไดสถาบัน รวม ณ 31 มี.ค. 2563
จํานวน 10.0110 ลานบาท
(จากเปาหมายรายได 32.4180 ลานบาท)
คิดเปนรอยละ 30.90

เพิ่มชองทาง application CARAT (กะรัต) ซึ่งเปน
แอปพลิเคชันใหคาํ ปรึกษา และขอมูลเชิงลึกดานอัญมณีและ
เครื่องประดับสําหรับผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขายเชื่อมโยงองคความรู

จัดทําบทความวิชาการดานการตลาด จํานวน 10 เรื่อง
(เปาหมาย 15 เรื่อง) เผยแพรผานชองทางตางๆ

จัดหาทรัพยากรดานอัญมณีและเครื่องประดับมาใหบริการภายในหองสมุด
จํานวนรวม 159 รายการ
จัดหาทรัพยากรออนไลนที่ใหบริการผานหนาเว็บไซตหองสมุด
(หนังสือ 615 เลม / วารสาร 1,488 ฉบับ / บทความดานอัญมณีฯ 1,699 บทความ)

แผน : 59%
ผล : 60.69%

เขาถึงขอมูลผานชองทางออนไลน 262,255 ครั้ง (เปาหมาย 450,000 ครั้ง)
@ ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th) จํานวน 102,187 ครั้ง
@ เฟซบุค ไลน และยูทูปศูนยขอมูล จํานวน 140,119 ครั้ง
@ เว็บไซตเครือขาย จํานวน 19,949 ครั้ง

• อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
• อยูระหวางจัดทําเอกสารและปรับปรุงเครื่องแมขายเพื่อเตรียมความพรอม
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ยุทธศาสตรที่ 5

การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก

แผน : 48.33%
ผล : 47.50%

เขารวมนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติ จํานวน 4 ครั้ง
o China International Import Expo เซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
o China International Jewellery Fair ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
o International Jewellery Tokyo 2020 ญี่ปุน
o Tucson Gem Show 2020 สหรัฐอเมริกา
ประชาสัมพันธงานบริการสถาบัน ผานชองทางตางๆ
Facebook Youtube Line@ WeChat Outdoor (ปายบริเวณรถไฟฟา BTS, ตูฝากของบริเวณรถไฟฟา BTS)
หนังสือพิมพ โทรทัศน และ website online
เขาถึงกลุมเปาหมายผานชองทางออนไลนในเว็บไซต Baidu.com ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
https://www.prnasia.com/story/269581-1.shtml
http://www.sohu.com/a/365109856_597088
http://feng.ifeng.com/c/7t0uWJxyWwU
http://cj.sina.com.cn/articles/view/1649036617
http://www.toutiao.com/item
เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบขายดําเนินงานการจางงาน
ภายใตโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญมณี เพื่อประชาสัมพันธจันทบุรี
เปนนครอัญมณีผานสื่อตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเปนมืออาชีพ

แผน : 38.42%
ผล : 50.50%

จัดอบรมใหกับเจาหนาที่สถาบัน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร “Knowledge
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคคล (HRD) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
และการจัดการพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงองคความรู (KM)

Management การจัดการความรูเ บื้องตน” และหลักสูตร “การจัดการความรูสู
นวัตกรรมองคกร (from Brain to Business)”

จัดกิจกรรม Knowledge Sharing 5 ครั้ง เชน
เตรียมการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางทักษะการปฏิบัตงิ าน
ไดแก หลักสูตรการเขียนโครงการอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการบริการเปนเลิศ
หลักสูตรทักษะภาษาจีน
หลักสูตรการเขียนบทความวิชาการเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ เปนตน

จัดกิจกรรม Happy Workplace
กิจกรรมงานปใหม กิจกรรมความรูทางการเงิน ความรูสูภัย COVID-19

 กิจกรรมพิพิธภัณฑสัญจรพรอมเรียนรูดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
 กิจกรรมการเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
 Responsible and Traceability (Provenance Proof Blockchain)

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP)
จํานวน 4 เรื่อง เชน
 ขับอยางไหน…เคลื่อนอยางไร…ให KM 2020 ประสบความสําเร็จ
 จัดสัมมนาอยางไรใหโดนใจกลุมเปาหมายในยุค 4.0
 จิตแจมใสเพราะสุขอนามัยที่ดี มีวินัยรวมรับผิดชอบของใชสวนกลาง

คาใชจายประจําพื้นฐาน
จัดทําสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแบบฟอรมการประเมิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร.
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(หลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ)
เสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(Pre – Ceiling)











จัดทําระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานวิจัย
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550
จัดทําระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินรางวัล
พิเศษประจําปแกเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2555/2558 และ 2559
ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมติ ครม.
จัดทําระเบียบสถาบันวาดวยเงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
และคารักษาพยาบาลทางทันตกรรม พ.ศ. 2562

แผน : 57.08%
ผล : 60.99%

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง รายงานการเงินและการติดตาม
รายงานของผูสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2562

จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูของคณะกรรมการสถาบัน 4 ครั้ง
• การศึกษาเรื่อง Blockchain เมืองลูเซิรน สวิตเซอรแลนด
• การลงนาม MOU ระหวาง GIT-DCL ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• เขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Tucson Gem
Show 2020 ณ เมืองทูซอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
• เขารวมงานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรีแ่ ฟร ครั้งที่ 65
ณ อิมแพคเมืองทองธานี (25-29 ก.พ. 2563)

•
•

บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคสวนกลาง
ภายในองคกร และจัดทํารายงานสรุปและจายคาบํารุงรักษาลิฟท
บริหารจัดการงานพัสดุและงานการเงินบัญชีและการเงิน

ผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) จํานวนรวม 95.4577 ลบ.
แบงเปน เงินงบประมาณไปพลางกอน (ไตรมาส 1 และ 2) 47.4907 ลบ. เงินนอกงบประมาณ 25.60 ลบ. และเงินสะสม 22.3670 ลบ.
มีผลการเบิกจายในรอบ 6 เดือน จํานวน 75.3647 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.95

การเบิกจายงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน 4 แผนงาน
จํานวน 41.4649 ลบ. คิดเปนรอยละ 87.31
ของแผนเงินงบประมาณไปพลางกอน (จํานวน 47.4907 ลานบาท)
การเบิกจา ยเงินนอกงบประมาณ เปนแหลงเงิน ที่มาจากรายไดจากการ
ดําเนินงานของ จํานวน 23.4611 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.65
ของแผนงบประมาณทั้งหมด (จํานวน 25.6000 ลานบาท)
การเบิกจายเงินสะสมป 2563
จํานวน 10.4387 ลบ. คิดเปนรอยละ 46.67 ของแผนเงินสะสมทั้งหมด
(จํานวน 22.3670 ลานบาท)

เปาหมายภาพรวมการเบิกจายงบประมาณตามเกณฑของ
สํานักงบประมาณ : ไตรมาส 1 เทากับ 23 ไตรมาส 2 เทากับ 54
ไตรมาส 3 เทากับ 77 และไตรมาส 4 เทากับ 100

ป 2562
แผนงบประมาณ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
แผน-ผลการเบิกจาย
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของสํานักงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. แผนงานยุทธศาสตร

ป 2563

(ตาม พรบ.)

%

แผนไปพลางกอน
(กึ่งหนึ่งของแผนงาน)

34.1165

22.89

12.00000

ป 2563
%

ผลการเบิกจาย
(กึ่งหนึ่งของแผนงาน)
6.0012

1.1 รายจายดําเนินงาน

24.1165

12.0000

1.2 รายจายลงทุน

10.0000

-

-

12.40

9.2410

9.2139

25.17

9.2410
18.7497

2. แผนงานพื้นฐาน

18.4820

2.1 รายจายดําเนินงาน
2.2 รายจายลงทุน
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

18.4820
37.4994

4. แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค
4.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม
4.3.1 รายจายดําเนินงาน

58.9120
15.0000

4.3.2 รายจายครุภัณฑ
รวม

39.54

7.5000
7.5000

%

49.75

6.0012

50.01

50

9.2139

99.71

50

18.7497

100

50

7.5000
7.5000

100

41.0500

-

-

-

2.8620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.4907

41.4649

87.31

149.0099

100

ตารางเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (จําแนกตามแผนงาน)
ผลผลิต/โครงการ

แผน
ผล
การเบิกจาย การเบิกจาย

คงเหลือ

รอยละ
การเบิกจาย (%)

6.0012

21.5511

21.78

-

8.5069

-

7.5000

21.4019

25.93

-

6.0426

-

9.2139

22.8266

28.76

18.7497

21.1503

46.99

41.4649

101.4793

29.01

1.เงินงบประมาณ
แผนงานตามยุทธศาสตร
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการใหบริการดานอัญมณีและ 27.5523
เครื่องประดับสูตลาดโลก
โครงการ : การพั ฒนาอุ ตสากรรมอั ญมณีและเครื่องประดับดวยนวัตกรรมและ 8.5069
เทคโนโลยี สูการเปนศูนยกลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก
แผนงานบูรณาการ
โครงการ : โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มตน
28.9019
โครงการ : โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต

6.0426

แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการใหบริการดานอัญมณีและ
32.0405
เครื่องประดับอยางครบวงจร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม
39.9000
ภาคการตลาด การคาและการลงทุน

รวมงบประมาณ

142.9442

