วาระที่ 5.3.1
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

แผนยุทธศาสตรสถาบัน
การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคา

วิสัยทัศน

และเครื่องประดับสูส ากล
การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย

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

การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก
การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขายเชื่อมโยงองคความรู
การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูศูนยกลาง
การคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก
การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีความสามารถสูงและ
มีความเปนมืออาชีพ

การดําเนินงาน

สถาบันมีผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตร ประจําป 2563 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม- มิถุนายน 2563)
ภาพรวมมีผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเปนรอยละ 69.46 (กําหนดแผนงานไวที่รอยละ 77)
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ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

แผน

ผล

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 6

คาใชจายประจํา/พื้นฐาน

การดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่มีผลการดําเนินงานนอยกวาแผน มี 2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ที่สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เนื่องจากระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2563 แลวเสร็จเมื่อเดือน
พ.ค.2563 ซึ่งตามระเบียบการดําเนินงานวิจัย
(ฉบับใหม) ที่ไดแกไข โครงการวิจัยของสถาบันจะเปนลักษณะการใหทุน
ซึ่งรางแบบฟอรมสัญญาการใหทุน อยูระหวางรอการตรวจสอบจาก
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจกอนดําเนินการวิจัย จึงทําใหเกิดการลาชา
ทั้งนี้คาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาการใหทุนวิจัยแลวเสร็จภายใน
เดือน ก.ค.2563

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถ SME และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก
o เริ่มเปดหลักสูตรเจียระไน ชวงปลายเดือน มิ.ย. 2563
o หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) หลักสูตรวุฒิบัตร
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) เลื่อนการเปดการอบรมออกไปเปน
เดือน ก.ค. 2563 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปลดLockdown ใหสถานศึกษา
เรียนพิเศษ และสถาบันกวดวิชาเปดการสอนไดปกติ
o หลักสูตรนักอัญมณีศาสตรจากประเทศอังกฤษ (FGA) เลื่อนเวลาในการอบรม
ออกไป ในปงบประมาณ 2564 เนื่องจากสวนใหญรอยละ 60 ของผูเขาอบรม
เปนชาวตางชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคาและเครื่องประดับสูส ากล
ตรวจสอบอัญมณี จํานวน 15,128 ตัวอยาง
(เปาหมาย 25,000 ตัวอยาง)
บริการตรวจสอบอัญมณีแลวเสร็จในเวลา
(Turnaround time) จํานวน 1,123 รายการ
(จากตัวอยาง 1,133 รายการ) คิดเปนรอยละ 99.12

แผน : 81.83%
ผล : 82.13%

ISO
เตรียมขอมูลการปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17025 รวมทั้งการปรับเวอรชั่น
เปน ISO/IEC 17025:2017 โดยไดยื่นขอการรับรองปรับเวอรชั่นใหม
ปรับแกไขเอกสารและระบบใหสอดคลอง และนําสง ขอมูลให สมอ. และ
เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 2563 ไดรับการตรวจประเมินจาก สมอ. และอยู
ระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรองที่ไมเปนไปตามระบบ เพื่อขอการ
รับรองตอไป

ตรวจสอบโลหะมีคา จํานวน 9,466 ชิ้นงาน
(เปาหมาย 7,400 ชิ้นงาน)

จัดอบรม เตรียมปรับปรุงระบบ ISO9001 และดําเนินการ Internal
Audit ทุกฝาย และกําหนดการตรวจจากหนวยตรวจ (SGS) เพื่อขอการ
ตรวจรับรองตอไป

GIT Mobile Lab จํานวน 12 ครั้ง
(เปาหมาย 15 ครั้ง) และมีผูเขารับบริการ
124 ธุรกรรม (จากเปาหมาย 120 ธุรกรรม)

จัดทํา (ราง) หลักเกณฑการจัดทําระบบ ISO/IEC 17020 และ
ISO/IEC 17024 เตรียมขอมูลและการจัดทําเอกสารใหสอดคลองกับระบบ

ยุทธศาสตรที่ 1

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีคาและเครื่องประดับสูส ากล
จัดทํา มาตรฐาน GIT Standard มาตรฐานดานอัญมณี –
วิธีพื้นฐาน และ มาตรฐาน GIT Standard ดานโลหะมีคาทุกขอบขาย

อยูระหวางเตรียมจัดประชุมประชาพิจารณรางมาตรฐานดานอัญมณีและ
เครื่องประดับ และรางมาตรฐานดานโลหะมีคา

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. ”ความเปนไปไดในการนํา
Blockchain มาใชสําหรับระบบติดตาม
แหลงที่มาของพลอยสีไทย“
2. "ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลตออัตลักษณเครื่องประดับไทย
รวมสมัย : การพัฒนาอัตลักษณ
เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจดาน
เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น"

แผน : 72.69%
ผล : 31.63%

o โครงการวิจัยปงบประมาณ
2563 จํานวน 7 โครงการ อยู
ระหวางจัดทํารางสัญญาใหทุน
นักวิจัยและสัญญาจงที่ปรึกษา
ทําวิจัย
o อยูระหวางเตรียมการเขา
รวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ
สถาบัน ในเดือน ส.ค.2563

ยุทธศาสตรที่ 3

การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการคาโลก
ใหบริการฝกอบรม สัมมนา workshop
มีผูเขารวมอบรม 1,572 คน (เปาหมาย1,220 คน) แบงเปน
หลักสูตรหลัก 73 คน และหลักสูตรรอง จํานวน 1,499 คน
จัดทํา application พิพิธภัณฑเสมือนจริง (Virtual
Museum) 360 องศา ในรูปแบบออนไลนผาน
www.git.or.th/Museum
มีผูเขาเยี่ยมชมจํานวน 1,547 คน (เปาหมาย 1,440 คน)

โครงการพัฒนาเครื่องประดับเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนเผา
และ
โครงการอบรมบมเพาะเพื่อสรางผูประกอบการรายใหม

แผน : 72.50%
ผล : 67.39%

รายไดสถาบัน รวม ณ 30 มิ.ย. 2563
จํานวน 14.2449 ลานบาท
(จากเปาหมายรายได 32.40 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 43.97
เปดตัวการใหบริการแอฟพลิเคชัน CARAT เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563
ขณะนี้มีสมาชิก จํานวน 552 คน และเตรียมเรงประชาสัมพันธการ
เขาถึงงานบริการผานแอปพลิเคชัน CARAT เพื่อใหเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย

ดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําการสํารวจความ
พึงพอใจงานบริการของสถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาสารสนเทศและสรางเครือขายเชื่อมโยงองคความรู

จัดทําบทความวิชาการดานการตลาด จํานวน 14 เรื่อง
(เปาหมาย 15 เรื่อง) เผยแพรผานชองทางตางๆ

จัดหาทรัพยากรดานอัญมณีและเครื่องประดับมาใหบริการภายในหองสมุด
จํานวนรวม 196 รายการ
จัดหาทรัพยากรออนไลนที่ใหบริการผานหนาเว็บไซตหองสมุด
(หนังสือ 740 เลม / วารสาร 1,931 ฉบับ / บทความดานอัญมณีฯ 1,699 บทความ)

แผน : 85.56%
ผล : 85.56%

เขาถึงขอมูลผานชองทางออนไลน 430,746 ครั้ง (เปาหมาย 450,000 ครั้ง)
@ ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th) จํานวน 152,057 ครั้ง
@ เฟซบุค ไลน และยูทูปศูนยขอมูล จํานวน 236,782 ครั้ง
@ เว็บไซตเครือขาย จํานวน 41,907 ครั้ง

พัฒนางานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการจัดจางผูพัฒนาระบบเรียบรอยแลว และ
ไดมีการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอกสถานที่ โดย
อยูระหวางการทํา UAT (User Acceptance Test) ของงานตรวจสอบโลหะมีคา

ยุทธศาสตรที่ 5

แผน : 76.50%
ผล : 76.50%

การยกระดับความรวมมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูศ ูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก
เขารวมนิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติ จํานวน 4 ครั้ง / เตรียมการเขารวมงานออกบูธใหบริการตรวจสอบฯภายใตงาน
โครงการซื้อดวยความมั่นใจ มีกําหนดจะจัดในเดือน พ.ย.2563 / เตรียมการเขารวมงานครบรอบ 100 ป ของกระทรวงพาณิชยในเดือน ส.ค.2563
ปรับแผนการเขารวมงานบางกอกเจมสที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย.2563 รวมกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยปรับแผนการดําเนินงานมาเปน
Virtual Trade Fair แทน และจะจัดขึ้นในเดือน พ.ย.2563
ประชาสัมพันธงานบริการสถาบัน ผานชองทางตางๆFacebook Youtube Line@ WeChat Outdoor หนังสือพิมพ โทรทัศน website
Influencer BTS AD ในงานแฟร รายการวาไรตี้ และ Email Blast
เขาถึงกลุมเปาหมายผานชองทางออนไลนในเว็บไซต Baidu.com ในประเทศจีน
เตรียมวางแผนการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญมณีผานสื่อตางๆ อาทิเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเปนมืออาชีพ

แผน : 78.58%
ผล : 78.75%

จัดอบรมใหกับเจาหนาที่สถาบัน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร "Knowledge
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคคล (HRD) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
และการจัดการพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงองคความรู (KM)

Management การจัดการความรูเบื้องตน" หลักสูตร “การจัดการความรูสูนวัตกรรม
องคกร (from Brain to Business)” และหลักสูตร "Knowledge Management การ
จัดการความรูเบื้องตน"

จัดกิจกรรม Knowledge Sharing 5 ครั้ง เชน
จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันในการเสริมสรางทักษะการ
ปฏิบัติงาน (IDP) จํานวน 15 หลักสูตร

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

จัดกิจกรรม Happy Workplace
จัดประกวดภาพถายกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมความรูเกี่ยวกับการออม
เงิน และสงเสริมใหเจาหนาที่ออมเงินกับสหกรณออมทรัพยกระทรวงพาณิชย
กิจกรรมใหความรูในการเสริมสรางสุขภาพ และกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ เปนตน

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP)
จํานวน 18 เรื่อง

คาใชจายประจําพื้นฐาน
•

•

•

•

•
•

นําเสนอการทบทวนตัวชี้วัดขององคการมหาชน ประจําปพ.ศ. 2563 ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 และนําสง ให
สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2563 /
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(หลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ) / เสนอแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (Pre – Ceiling) /
รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันตอรัฐมนตรีทกี่ าํ กับดูแลองคการ
มหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 26
เม.ย.2563
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน / รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563 รอบ
3 เดือน และ 6 เดือน
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง รายงานการเงินและการติดตามรายงาน
ของผูสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2562
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน

•
•

•
•
•

แผน : 80.53%
ผล : 81.07%
จัดทําระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน
วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550
จัดทําระเบียบสถาบันวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
จายเงินรางวัลพิเศษประจําปแกเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ.
2555/2558 และ 2559 ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมติ ครม.
จัดทําระเบียบสถาบัน วาดวยเงินชวยเหลือการรักษาพยาบาล
และคารักษาพยาบาลทางทันตกรรม พ.ศ. 2562
จัดทําระเบียบวาดวยเครื่องแบบพิธีการของผูอํานวยการ
เจาหนาที่ และลูกจางของสถาบัน พ.ศ. 2563
จัดทําระเบียบ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาการแตงตัง้
และการถอดถอนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

• บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคสวนกลาง
ภายในองคกร และจัดทํารายงานสรุปและจายคาบํารุงรักษาลิฟท
• บริหารจัดการงานพัสดุและงานการเงินบัญชีและการเงิน
• จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูของคณะกรรมการสถาบัน 4 ครั้ง
• จัดประชุมคณะกรรมการสถาบัน จํานวน 11 ครั้ง

วาระที่ 5.3.2
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มิถนุ ายน 2563)

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวนรวม 190.9112 ลบ.
เงินงบประมาณ 142.9442 ลบ. เงินนอกงบประมาณ 25.60 ลบ. และเงินสะสม 22.3670 ลบ.
มีผลการเบิกจายในรอบ 9 เดือน จํานวน 155.3831 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.39

เปาหมายภาพรวมการเบิกจายงบประมาณตามเกณฑของสํานักงบประมาณ : ไตรมาส 1 = 23 ไตรมาส 2 = 54 ไตรมาส 3 = 77 และไตรมาส 4 = 100

1

การเบิกจ่ายงบประมาณ จําแนกตามผลผลิตและโครงการ
มีจาํ นวน 4 โครงการและ 2 ผลผลิต มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือน
มิ.ย.63
จํานวนเงิน 119.2040 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.39
ของแผนงบประมาณทัง้ หมด (จํานวน 142.9442 ล้านบาท)

2
3

การเบิกจายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจาย ณ เดือน มิ.ย.63
จํานวน 24.4087 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.35
ของแผนเงินนอกงบประมาณทัง้ หมด (25.6000 ลานบาท)

การเบิกจ่ายเงินสะสมของสถาบัน ณ เดือนมิ.ย. 63
มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 11.7704 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.62
ของแผนเงินสะสมทัง้ หมด (จํานวน 22.3670 ล้านบาท)

(หนวย : ล้านบาท )
แผนงาน
โครงการ-ผลผลิ ต

แผน
การเบิกจ่าย

ผล
การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับสู่
ตลาดโลก
โครงการ : การพัฒนาอุตสากรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่
การเป็ นศูนย์กลางอัญมณีและเครือ่ งประดับโลก
แผนงานบูรณาการ

27.5523

23.9859

3.5664

87.06

8.5069

2.5354

5.9715

29.80

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้

6.0426

5.5980

0.4446

92.64

โครงการ : สร้างและพัฒนาวิสาหกิจ ในระยะเริม่ ต้น

28.9019

26.4846

2.4173

91.64

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
อย่างครบวงจร
แผนงานบุคลากร

32.0405

29.1697

2.8708

91.04

ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ เพิม่ ประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การตลาด การค้าและการลงทุน
รวมเงินงบประมาณ

39.9000

31.4304

8.4696

78.77

142.9442

119.2040

23.7402

83.39

รวมเงินนอกงบประมาณ

25.6000

24.4087

1.1913

95.35

รวมเงินสะสม

22.3670

11.7704

10.5966

52.62

190.9112

155.3831

35.5281

81.39

แผนงานพื้นฐาน

รวมทัง้ สิ้ น

การเบิกจ่ายงบประมาณ จําแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายลงทุน
ตามรายละเอี ยด ดังนี้
(หนวย : ล้านบาท )

รายการ

2563

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

39.9000

31.4304

8.4696

ร้อยละของ
งบประมาณ
78.77

ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน

69.9589

55.8408

14.1181

79.82

ค่าใช้จา่ ยลงทุน

33.0853

31.9328

1.1525

96.52

142.9442

119.2040

23.7402

83.39

รวม

วาระเพื่อทราบที่ 5.3.3
เรือ่ ง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน

เรื่องเดิม
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตัวชี้วัด 5.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแลกิจการ
ตัวชี้วัดยอย 1.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงรายไตรมาส (อยางนอยสามไตรมาส)
การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ไดพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สถาบันมีประเด็นความเสี่ยงจํานวน 4 เรื่อง
1) เรื่องไมมีการควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหองปฏิบัติการตรวจสอบฯ
2) เรื่องการบรรลุเปาหมายรายได
3) เรื่องการดําเนินการตามแผนงานประจําปอาจเกิดความลาชาไปกวาแผนที่กําหนด
4) เรื่องการใหบริการฝกอบรมที่มีคูแขงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน

ผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
เรื่องไมมีการควบคุมมาตรฐานการ
ดําเนินงานของหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

เรื่องการบรรลุเปาหมายรายได

รายละเอียดการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicator: KRI)

KRI รอบ 6 เดือน:
1.เตรียมจัดประชุมประชาพิจารณตอรางมาตรฐานดานโลหะมีคาทุกขอบขายและ ไดรางมาตรฐานอยางนอย 2 มาตรฐาน
รางมาตรฐานดาน อัญมณีและเครื่องประดับ มีกําหนดจัด ดังนี้
KRI รอบ 9 เดือน:
- วันที่ 9 ก.ค. 63 ประชุมประชาพิจารณรางมาตรฐานโลหะมีคาทุกขอบขาย
นํารางมาตรฐานเขาสูประชาพิจารณและนําขอคิดเห็นจากการประชา
- วันที่ 16 ก.ค. 63 ประชุมประชาพิจารณรางมาตรฐานดานการตรวจสอบอัญ พิจารณมาปรับใหสมบูรณ
มณีวิธีมาตรฐาน
KRI รอบ 12 เดือน:
2.อยูระหวางจัดทํา (ราง) มาตรฐานเพชรและเตรียมการประชาพิจารณในเดือน มาตรฐาน GIT Standard หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและ
ก.ย. 63
เครื่องประดับ และหองปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีคาไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน
KRI รอบ 6 เดือน:
1.ผลรายไดรอบ 9 เดือนจํานวน 14.2449 ลานบาท
2.ชวงสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 สถาบันจัดใหมีรายการสงเสริมการ เปาหมายรายได 14.58 ลานบาท
ขายพิเศษโดยปรับลดอัตราคาบริการตรวจสอบและคาอบรมหลักสูตรระยะยาวซึ่ง KRI รอบ 9 เดือน:
เปาหมายรายได 22.68 ลานบาท
ไดขยายเวลาสิ้นสุดถึง 31 ก.ค. 63
3.ปรับบริการฝกอบรมเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นและจัดสัมมนาออนไลน KRI รอบ 12 เดือน:
เปาหมายรายได 32.40 ลานบาท
ไดแก
- Workshop ตรวจวิเคราะหเพชร
- Workshop ตรวจวิเคราะหอัญมณีประเภทตางๆ
- Workshop จําแนกประเภทอัญมณี
- Workshop เทคนิคการใชเครื่องมือตรวจสอบ เปนตน โดยปรับรูปแบบอบรม
ภาคทฤษฎีเปนออนไลนและฝกปฏิบัติที่สถาบันแบบควบคุมระยะหางตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดฯ

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ประเด็นความเสี่ยง

รายละเอียดการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicator: KRI)

เรื่องการบรรลุเปาหมายรายได (ตอ)

4.เตรียมความพรอมนําระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองนอกสถานที่หรือ On Site Testing
ออกใหบริการลูกคา
5.เพิ่มชองทางเขาถึงงานบริการผานแพลตฟอรมแอปพลิเคชัน
- CARAT บริการใหคําปรึกษาเชิงลึกโดยทีมที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(เปดตัวเมื่อ 15 พ.ค. 63)
- Virtual Museum พิพิธภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริง 360 องศา

เรื่องการดําเนินการตามแผนงานประจําปอาจเกิด
ความลาชาไปกวาแผนที่กําหนด

1.ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานทุกไตรมาส
2.สถาบันประชุมเตรียมความพรอมปรับรูปแบบกิจกรรมให สอดรับตามสถานการณความเสี่ยง
จากเหตุการณแพรระบาด โควิด-19 และทบทวนเปาหมายตัวชี้วัด พรอมเตรียมการรองรับ
สถานการณการแพรระบาดตอเนื่อง

KRI รอบ 6 เดือน:
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานประจําปรอยละ 45
KRI รอบ 9 เดือน:
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานประจําปรอยละ 78
KRI รอบ 12 เดือน:
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานประจําปรอยละ 100

เรื่องการใหบริการฝกอบรมที่มีคูแขงเพิ่มมากขึ้นใน
ปจจุบัน

1. ปรับหลักสูตรใหมเพื่อเตรียมความพรอมในการสรางกลยุทธดวยเทคนิคการจัดการจุดออน
สรางจุดแข็งเนนเวลาระยะสั้น (GIT Master Class) โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. มีผูเขารับบริการฝกอบรมแบบออฟไลนและออนไลนในหลักสูตรหลักและหลักสูตรรอง
จํานวนรวม 1,572 คน

KRI รอบ 6 เดือน:
จํานวนผูเขาอบรม 577 คน
KRI รอบ 9 เดือน:
จํานวนผูเขาอบรม 868 คน
KRI รอบ 12 เดือน:
จํานวนผูเขาอบรม 1,220 คน

ผลการควบคุมภายในตามประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นควบคุมภายใน

รายละเอียดการดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

การควบคุมดานมาตรฐานการตรวจสอบวิเคราะห
และออกใบรับรองสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

1.อยูระหวางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สถาบันจะนําระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองกรณีบริการนอกสํานักงานหรือ On
Site Testing ออกใหบริการแกลูกคา
2.กํากับติดตามกิจกรรมการจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการดานอัญมณีและเครื่องประดับ
และมาตรฐานดานโลหะมีคา (GIT Standard) ปจจุบันอยูระหวางขัน้ ตอนการประชา
พิจารณตอรางมาตรฐานดาน โลหะมีคาทุกขอบขายและรางมาตรฐานดานอัญมณีวิธี
พื้นฐาน และอยูระหวางจัดทํา (ราง) มาตรฐานเพชรเพิ่มเติม

ปงบประมาณ 2563 / ฝายตรวจสอบอัญ
มณี ฝายตรวจสอบโลหะมีคา และฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานงานฝกอบรมบุคลากรสูภาคอุตสาหกรรม

1.จัดอบรมสัมมนาและ Workshop รูปแบบออนไลน และจัดทําหลักสูตรใหมที่พัฒนาให
เปนไปตามความตองการของผูรับบริการฝกอบรมในลักษณะหลักสูตรเชิงลึกครบวงจร
แบบกระชับ คาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดตัวในเดือน ส.ค. 63
2.จัดทําและเผยแพรสื่อหรือองคความรูดานอัญมณีและเครื่องประดับดานตางๆ เชน อัญ
มณีศาสตร การตลาด การขาย การออกแบบ เปนตน ในรูปแบบออนไลนหรือดิจิทัลมาก
ขึ้น

ปงบประมาณ 2563 / ฝายฝกอบรม ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

ผลการควบคุมภายในตามประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตอ)
ประเด็นควบคุมภายใน

ดานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.อยูระหวางเตรียมพรอมนําระบบสนับสนุนการใหบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอก ปงบประมาณ 2563 / ฝายเทคโนโลยี
สถานที่ออกใหบริการแกลูกคา
สารสนเทศ
2.ในชวงการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สถาบันไดนําระบบ Virtual Private Network หรือ
VPN ซึ่งเปนเครือขายออนไลนสําหรับเขาถึงระบบงานภายในของสถาบัน และระบบประชุม
ออนไลน มาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรองรับ Work from Home และมีการประชุมเตรียม
ความพรอมการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
3.ดําเนินการตามแผนงานของระบบโดยจัดทําเอกสารและปรับปรุง เครื่องแมขายสําหรับระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 หนวยตรวจภายนอก (SGS) ไดตรวจ
ติดตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 Stage 1 แลว และจะมีการตรวจติดตามระบบใน
Stage 2 ในวันที่ 13-14 ก.ค. 63

ผลการควบคุมภายในตามประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตอ)
ประเด็นควบคุมภายใน

รายละเอียดการดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2563 / ทุกฝายที่เกี่ยวของ
ดานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปใหบรรลุ 1.สถาบันไดดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งไดเสนอคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
เปาหมายตัวชี้วัดและเปาหมายรายได
คณะกรรมการสถาบัน โดยไดเสนอคณะกรรมการสถาบันทราบแลวในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19
พ.ค. 63
2.ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับสถานการณโควิด-19 เชน เพิ่มชองทางใหบริการรูปแบบออนไลน และจัดทํา
แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอรมออนไลนของงานบริการตางๆ ไดแก
- CARAT Application แพลตฟอรมใหคําปรึกษาดานอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึกโดยทีมที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ
- การทําวิจัย Beyond Jewelry ที่จะทําใหอัญมณีเปนมากกวาเครื่องประดับเพื่อความสวยงาม
- การปรับหลักสูตรฝกอบรมผานชองทาง e-learning ปรับหลักสูตรเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
- Virtual Museum พิพิธภัณฑออนไลนในรูปแบบ 360 องศา
3.กํากับติดตามผลการดําเนินโครงการทุกโครงการของสถาบันอยางตอเนื่องโดยรายงานผูบริหารเพื่อทราบทุก
ไตรมาส

วาระที่ 5.3.4
ผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มิถนุ ายน 2563)

โครงการงานพัฒนาการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรม

การดําเนินงาน

1. งานจัดจางบริษัทผูพัฒนาระบบหองปฎิบัตกิ ารอัญมณีและ
โลหะมีคา (กําหนดงานแลวเสร็จ เดือนกรกฏาคม 2563)



2. งานจัดจางบริษัทผูพัฒนาระบบ CRM
(กําหนดงานแลวเสร็จ เดือนกรกฏาคม 2563)
3. งานจัดจางบริษัทปรับปรุงหนาเว็บไซต
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการตลาดอัญมณี
และเครื่องประดับ
(กําหนดงานแลวเสร็จ เดือนกรกฏาคม 2563)

สถานะ

ผูรับจางอยูระหวางการพัฒนาระบบฯ ในสวนของงานตรวจสอบ
โลหะมีคา
ผูรับจางอยูระหวางการพัฒนาระบบฯ ในสวนของงานตรวจสอบ
อัญมณี

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบฯ
ในสวนของงานตรวจสอบอัญมณีและงาน
ตรวจสอบโลหะมีคา



อยูระหวางการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูล CRM
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการดวยดิจิตัลแพลตฟอรม

-



ผูรับจางอยูระหวางการพัฒนาระบบฯ และโอนยายขอมูลจาก
ฐานขอมูลระบบปจจุบันไปยังฐานขอมูลระบบฯ
ที่กําลังพัฒนา



อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบฯ
และจะสงมอบงานทั้งหมด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

โครงการงานปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
กิจกรรม

การดําเนินงาน

1. งานบริการเชาชุดคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
(กําหนดงานแลวเสร็จ เดือนกุมภาพันธ 2563)



2. งานจัดจางบริษัทใหบริการบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีของสถาบัน





สถานะ

ผูรับจางไดสงมอบอุปกรณสําหรับอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
ดําเนินการสงมอบงานเสร็จสิ้นแลว
ติดตั้งอุปกรณเขากับเครื่องคอมพิวเตอร และอัพเกรด
เมื่อมิถุนายน 2563
ระบบปฏิบัติการเปน Windows 10 Pro เรียบรอยแลว
งานจัดจางบํารุงรักษาอุปกรณจัดเก็บ LOG ระบบเครือขาย ดําเนินการเสร็จ เมื่อพฤศจิกายน 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาอุปกรณโครงสรางพื้นฐานและงานบริการบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับระบบ
Virtualization ของ Data Center ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาศูนยสารสนเทศ (Data center) ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562

โครงการงานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร
กิจกรรม
1. งานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ในองคกร เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(กําหนดงานแลวเสร็จ เดือนกันยายน 2563)

2. งานธํารงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
(มีรอบการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองใหม
ในเดือนมิถุนายน 2563)
3. งานตออายุสิทธิ์การใชซอฟตแวร
(Software License)









การดําเนินงาน

สถานะ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดสงขอมูล Workflow และ
อยูระหวางการอบรมเชิงปฎิบัติการและรวม
User Requirements ของแตละฝายใหกับสํานักงานพัฒนารัฐบาล
จัดทําแผนงานการพัฒนาระบบฯ
ดิจิทัล (องคการมหาชน) แลว
วิเคราะหและระบุประเด็นปญหาตางๆ รวมกับสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
รวมกันจัดทําแผนงานพัฒนาระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยรับรองจากภายนอกไดเขาตรวจติดตาม
ปรับปรุงเอกสารระเบียบปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ
มาตรฐาน ISO27001 (Stage 1) ในวันที่ 30
ปรับปรุงโปรแกรมของเครื่องแมขาย (Server) ใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ พรอมจัดทําเอกสารควบคุมการเปลี่ยนแปลง
มิถุนายน 2563 และ
จะเขามาตรวจติดตามใน Stage 2
(Change Control)
ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563
เฝาระวังเครื่องแมขาย (Server) ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Adobe สําหรับงานกราฟก ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อธันวาคม 2562

โครงการงานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร
กิจกรรม
4. งานจัดจางบริษัทใหบริการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศของสถาบัน

การดําเนินงาน








สถานะ

งานจัดจางบํารุงรักษาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce System) ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อตุลาคม 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM) ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบเว็บไซต GEM&JEWELRY LIBRARY (E-Library) ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อพฤศจิกายน 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบปองกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม
2562
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
และเครื่องประดับ ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562
งานจัดจางบริการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตแบบองคกร ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อตุลาคม 2562

วาระที่ 5.3.5
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 9 เดือน
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

การดําเนินงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 โครงการ

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRD)
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และเตรียมความพรอม
บุคลากรสถาบันใหกาวสู Thailand 4.0
ใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการยกระดับการปฏิบัติงาน ปรับความคิด ทัศนคติ
โดยใชคานิยมสถาบันและวัฒนธรรมองคกรเปนกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ตอบโจทยยุทธศาสตรสถาบันและสงเสริมใหบุคลากรสถาบัน
ใชความคิดสรางสรรคหรือสรางนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางานของสถาบัน

โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน (HRM)
มีวัตถุประสงคเพื่อสรรหาบุคลากรผานชองทางตางๆ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงานบุคคล
ใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมถึงการสงเสริมและยกระดับความผาสุกและความผูกพัน
ตอองคกรของเจาหนาที่

การดําเนินงานโครงการ HRD
กิจกรรม
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

แผนการดําเนินงาน
1. หลักสูตร Change Mindset
(จํานวน 4 Modules)
2. หลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติงาน (IDP) จํานวน 15 หลักสูตร เปนการเรียนรู
แบบออนไลนตอบสนองชวงสถานการณโควิด

2. การรณรงคและสรางคานิยมองคกร
(Core Value)

1. จัดทําสื่อและเผยแพร
2. กิจกรรมรณรงคคานิยมองคกร
(กิจกรรมถามตอบจากปายและกิจกรรม ที่จัดสง และ
กิจกรรม CoP สงเสริมคานิยมองคกร)
3. สํารวจพฤติกรรมตามคานิยมองคกร

3. การพัฒนาบุคลากรที่เปนผูสืบทอดตําแหนง
(Succession Plan)

จัดทําแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงกับตนสังกัด

1.ทักษะหัวหนางานสมัยใหม (4.0)
2.การคิดเชิงกลยุทธ
พัฒนาตามแผนงาน

สถานะการดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ

ดําเนินการอบรมแลว จํานวน 3 Modules
เหลือ 1 Module (ดําเนินการอบรมเดือน ก.ค.63)

สิงหาคม63

เริ่ม พ.ค. 63

กันยายน 63

จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพิ่มเติมเตรียม เผยแพร
ในเดือน ก.ค. และ ส.ค.

กันยายน 63

อยูระหวางดําเนินการ

กันยายน 63

เตรียมแบบสํารวจ

สิงหาคม63

กําหนดหลักสูตรในการพัฒนา
จํานวน 2 หลักสูตร

เมษายน 63

เริ่มดําเนินการเดือนพฤษภาคม 63

กันยายน 63

การดําเนินงานโครงการ HRM
กิจกรรม

การดําเนินงาน

1. สรรหาเจาหนาที่ทดแทนอัตราวาง

อยูระหวางดําเนินการ 3 อัตรา
1. หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนาฯ 1 อัตรา
2. นักวิจัย 1 อัตรา
3. นักวิชาการฝกอบรม 1 อัตรา

2. กิจกรรม Happy Workplace เพื่อยกระดับ
ความผูกพันตอองคกร

1.ภาพถายวันลอยกระทง
2. กิจกรรมงานปใหม
3. กิจกรรมความรูเกี่ยวกับการออมเงิน
4. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (COVID-19 ตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ)
5. กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพรางกาย จากอาการ
Office Syndrome (นวดผอนคลาย/โยคะ)
6. กิจกรรมสรางความมีน้ําใจและการให (บริจาค
สิ่งของ)
7. กิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธในครอบครัว
(บิดามารดา/คูสมรส/บุตร)
8. สํารวจความพึงพอใจกิจกรรม HWP

3. ปรับโครงสรางองคกร แผนเสนทาง
ความกาวหนาและโครงสรางเงินเดือน

1. ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหม
2. จัดทําแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ
3. ปรับปรุงโครงสรางเงินเดือน

สถานะการดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ

อยูระหวางการดําเนินงาน

กันยายน 63

ดําเนินการแลว

พฤศจิกายน 2562
มกราคม 2563
มีนาคม 2563
มิถุนายน 2563

อยูระหวางดําเนินการ

พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563

นําเสนอตอคณะกรรมการสถาบันฯในประชุมครั้งที่ 8/2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 63

