วาระที่ 4.2.3
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

1

สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อยที่
4.1 และตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2 คกก. มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 15/2563 สถาบันเสนอแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564 และ คกก. มีมติเห็นชอบ

เรื่องเดิม

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงสูง 1 เรื่อง
1. เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้
ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง
1. เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล
2. เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม
3. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ประเด็นความเสี่ยงต่า 2 เรื่อง
1. เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองของสถาบัน
2. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
1. ขยายพื้นที่การให้บริการ
ด้านยุทธศาสตร์
1. เรื่องการบรรลุ ตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ
เป้าหมายรายได้
2. ปรับปรุงงานบริการของ
ปัจจัยเสี่ยง:
สถาบันในรูปแบบการให้
1) จานวน
บริการที่เน้นออนไลน์มากขึ้น
ผู้ใช้บริการของ
และงานบริการใหม่ๆ
สถาบันไม่เป็นไป
3. จัดทาแผนการตลาดและ
ตามเป้าหมาย
2) ภาวะการแข่งขัน ทบทวนแผนกลยุทธ์
4. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์
จากคู่แข่งในงาน
เชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
บริการต่างๆ
3) สถาบันยังไม่เป็น เป้าหมาย โดยขยายผล
โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ
ที่รู้จักอย่าง
(BWC) อย่างต่อเนื่อง
กว้างขวาง การ
สื่อสารยังไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)
(1) สถาบันสามารถหารายได้รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 64) เป็นจานวน 17.1663 KRI รอบ 6 เดือน:
ลบ.
เป้าหมายรายได้ 12.60 ลบ.
(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่ง KRI รอบ 12 เดือน:
พลอย ณ อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข์ (เปิดให้บริการ 26 เม.ย.64)
เป้าหมายรายได้ 28 ลบ.
(3) จัดทาโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) สร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ การขยายบริการ และพัฒนาบริการ
(4) ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจสอบและค่าอบรมหลักสูตรระยะยาว (ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)
(5) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เสนอ คกก.สถาบัน โดยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ / ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media
(6) กิจกรรมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) ได้ทบทวนเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชน์สาหรับสมาชิก BWC รวมถึงได้มีการประชุมหารือกับสมาคมผู้ค้าทองคา
และสมาคมผู้สง่ ออกเครื่องประดับเงินไทย และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคโดยเน้นช่องทาง online/ social media / Influencer
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ด้านการเงิน
2. เรื่องการพัฒนา ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของ
สถาบัน เช่น ระบบ CRM
องค์กรสู่ดิจิทัล
ระบบ ERP และมีการประชุม
ปัจจัยเสี่ยง:
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบให้
ระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุม เชื่อมโยง และ
มีรูปแบหลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการ
ยากต่อการพัฒนาสู่ ปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กร
การเชื่อมโยงระบบ
องค์กร
ประเด็นความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)
(1) จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
ระบบงาน Digital
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับผู้บริหารและ
Enterprise Resource
เจ้าหน้าที่สถาบัน
Planning Platform
(2) ฝ่าย IT ร่วมกับที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์ภารกิจงานของทุกฝ่าย และอยู่ระหว่างการ (DERPP) ที่สามารถเชื่อมโยง
สารวจข้อมูลเพื่อจัดทารายงานผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยูใ่ น
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ปัจจุบันของสถาบัน และรายงานการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Assessment) การปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กร
ของงาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 ระบบ
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บความ
ต้องการแต่ละระบบ (CRM, ERP, LAB) หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะ
ออกแบบหน้าจอระบบ และจัดทาเอกสารสรุปความต้องการของระบบ
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
3.เรื่ อ งการบริ ห าร
จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม
ปัจจัยเสี่ยง:
จานวนผู้เข้าอบรม
น้อยหรืออาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากหลักสูตร
ฝึกอบรมยังไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่สนใจเข้า
อบรม

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
1.พัฒนาหลักสูตรอบรม
ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
2. ปรั บหลั ก สู ตร ให้ เ ป็ น
รูปแบบออนไลน์มากขึ้น
3. มีมาตรการเชิงรุก เช่น
การจัดตั้งทีมขายหลักสูตร
สาหรับ In house training
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(1) ปรับหลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ หลักสูตร Meet The GIT’s
Masters ,หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD (Online) ,
หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน์) รุ่นที่ 2
(2) เตรียมการจัดอบรม In house training ให้กับสถานธนานุบาล ในหลักสูตร
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร
(3) จัดสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ (Webinar) ทุกเดือน update องค์ความรู้อัญมณี
และเครื่องประดับ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
(4) มีผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมหลักสูตรหลักและหลักสูตรรอง จานวน 1,949 คน
(ออฟไลน์ 226 คน และออนไลน์ 1,723 คน)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)
KRI รอบ 6 เดือน:
จานวนผู้เข้าอบรม 849 คน
KRI รอบ 12 เดือน:
จานวนผู้เข้าอบรม 1,900 คน

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
แนวทางจัดการ
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยง
4.เรื่องการรักษามาตรฐาน 1. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอัญมณี
คุณภาพงานตรวจ
ศาสตร์ให้แก่นักวิชาการ
วิเคราะห์และออก
2. กาหนดมาตรการการควบคุมลด
ใบรับรองของสถาบัน
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
ปัจจัยเสี่ยง:
บุคลากร (Human Error) โดยใช้
ผลการตรวจวิเคราะห์
วิธีการสอบทานผลการตรวจสอบโดย
คลาดเคลื่อนโดยอาจมี
นักวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ
สาเหตุ
3. ปรับกระบวนการลดความซ้าซ้อน
1) ทักษะความสามารถของ และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วย
บุคลากร
ระบบดิจิทัลโดยการพัฒนาระบบ
2) ความผิดพลาดของ
LIMBS
บุคลากร (Human Error) 4. พัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิงโดยการ
3) ฐานข้อมูลอ้างอิงหรือ ดาเนินงานวิจัยด้านฐานข้อมูลอัญมณี
เกณฑ์เทียบมาตรฐานไม่ 5.จัดทาแผนการของบประมาณ
เพียงพอ
ประจาปีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดแทน
4) เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ เครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย
เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้
งาน

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

(1) จัด On the job training โดยประชุมปรับปรุงระบุข้อคิดเห็น
ในใบรับรองให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับระบบสถาปัตยกรรมองค์กร
(EA) ใหม่
(2) ฝ่าย ITร่วมกับที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการเก็บความต้องการของ
ระบบกับฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า เพื่อดาเนินการจัดทา
เอกสารสรุปความต้องการของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
LIMS
(3) ในปี 2564 ได้พัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิงโดยดาเนินงาน
โครงการวิจัยฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก (ไพลิน)
(4) จัดทาแผนคาของบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อซื้อเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ทดแทนเครื่องมือที่เสือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (Pre-ceiling)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)
1. จัดทาระบบบริหารจัดการ
สาหรับห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณี (LIMS)
ภายในปีงบประมาณ 2564
2. อบรมบุคลากรฝ่าย
ตรวจสอบอัญมณีให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2564

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
5. เรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
ปัจจัยเสี่ยง:
1) ชิ้นงานที่ลูกค้านามา
ตรวจสอบอาจเสียหาย
ระหว่างขั้นตอนการ
ตรวจสอบ
2) ตัวอย่างอัญมณีที่นา
ออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อาจเสียหายหรือสูญหายใน
ระหว่างการปฏิบัติงานได้

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
1. ทบทวนวิธีปฏิบัติงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความ
รัดกุม
2. กาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สิน
เสียหายหรือสูญหายในกรณีต่างๆ
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดที่
สาคัญและสุ่มเสีย่ ง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(Key Risk Indicator: KRI)
(1) ประชุมหารือกับฝ่ายที่ให้บริการลูกค้า เพื่อกาหนดขั้นตอนการ แนวทางปฏิบัติรองรับ
ปฏิบัติกรณีทรัพย์สินสถาบันเสียหาย สูญหาย / กรณีทรัพย์สินลูกค้า เหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย
เสียหาย สูญหาย รวมถึงการกาหนดผู้มีอานาจอนุมัติสั่งการใน
หรือสูญหายในกรณีต่างๆ
ขั้นตอนต่างๆ และการรายงานผลเมื่อเกิดเหตุการณ์
(2) จัดทาร่างแนวทางปฏิบัติที่ได้หารือกับฝ่ายที่ให้บริการลูกค้า เพื่อ
เสนอผู้บริหารสาหรับใช้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการรองรับ
เหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย
(3) ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ณ จุดบริการลูกค้า ชั้น 4

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
ด้านบุคลากร
6. เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
ทันท่วงทีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
ปัจจัยเสี่ยง:
แผนพัฒนาบุคลากรหรือ
IDP มีความล่าช้าไม่
ทันการณ์ต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง
จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ โดยเน้ น การ
ฝึ ก อบรมทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ในการ
ท างาน การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นยุ ค
ดิจิทัล

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(Key Risk Indicator: KRI)
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทา IDP ยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ร้อยละบุคลากรได้รับการ
และสมรรถนะประจาสายงานแต่ละตาแหน่ง ในหลักสูตรทักษะด้าน พัฒนาตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ (รูปแบบออนไลน์) บุคลากร ร้อยละ 100
ให้สอดรับตามสถานการณ์ความเสี่ยงจากเหตุการณ์แพร่ระบาด
โควิด-19 ซึ่งการอบรมจะเริ่มเดือน มิ.ย. 64

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ประเด็นควบคุม
ภายใน
1. ด้านงานวิเคราะห์
ตรวจสอบและออก
ใบรับรองสินค้า
อัญมณีและ
เครื่องประดับ และ
โลหะมีค่า

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ตรวจสอบ
และออกใบรับรอง
อาจมีความล่าช้า
จากขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่มีความ
ซ้าซ้อน และการเกิด
Human Error ใน
บางขั้นตอนที่เป็น
Manual

แผนปรับปรุงการควบคุม
ปรับปรุงการควบคุม ด้วยการปรับลดหรือ
Lean ขั้นตอน ลดความซ้าซ้อน โดยใช้ระบบ
LIMBS และระบบ Digital Transformation
เพื่อเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการต่างๆ ของ
สถาบัน เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย IT ร่วมกับที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการเก็บ
ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
ข้อมูลความต้องการของระบบ กับฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
ตรวจสอบ เพื่อดาเนินการออกแบบโครงสร้าง
ฝ่าย IT
ระบบ และจัดทาเอกสารสรุปความต้องการ
ของระบบ โดยมีแผนการทดสอบระบบใน
ไตรมาสที่ 3

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
ประเด็นควบคุม
ภายใน
2. ด้านงานฝึกอบรม
บุคลากรสู่
ภาคอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

แผนปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันมีคู่แข่งด้าน
การให้บริการ
ฝึกอบรมด้าน
อัญมณีและ
เครื่องประดับ ทาให้
จานวนผู้เข้า
ฝึกอบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ง านฝึ ก อบรมบุ ค ลากรสู่
ภาคอุ ตสาหกรรมประจาปีข องสถาบัน เสนอ
ผู้บริหาร โดย
• ก าหนดกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ งานบริ ก า ร
ฝึ ก อบรมของสถาบั น โดยมุ่ งเน้ น ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย
• พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น
รวมทั้ ง จั ด ท าหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง

(1) จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
ปีงบประมาณ 2564 เสนอ คกก. สถาบัน
เพื่อทราบ ในการประชุมเดือน ต.ค.63
(2) แผนการตลาดของสถาบันปี 2564 ได้
กาหนดแผนการตลาดบริการฝึกอบรม โดยมี
แผนกลยุทธ์และกิจกรรม เช่น การพัฒนา
ระบบ E-learning และ E-Service/ปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย และเปิดหลักสูตรใหม่
(3) ปรับรูปแบบการอบรมและสื่อต่างๆ ใน
รูปแบบออนไลน์ และมีการแบ่งหลักสูตรหลัก
เป็น Module ย่อยๆ เช่น หลักสูตร GJBD

ฝ่ายฝึกอบรม

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
ประเด็นควบคุม
ภายใน
3. ด้านงานบริหาร
โครงการวิจัย

4. ด้านงานจัดทา
และปรับปรุงข้อมูล
วิชาการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

แผนปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารงาน
ควบคุมการดาเนินโครงการวิจัยของสถาบัน
โครงการวิจัยให้แล้ว ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ให้แล้ว
เสร็จตามแผนงาน เสร็จตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด
เนื่องจากข้อจากัด
ของงานวิจัย และ
วิกฤตสถานการณ์
โควิด-19 ในปัจจุบัน

กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการวิจัย
ของสถาบั น ในปี 2564 สถาบั น ได้ รั บ
งบประมาณงานวิ จั ย จาก กองทุ น ววน.
จานวน 2 โครงการ
(ขณะนี้ทั้ง 2 โครงการ สถาบันได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ไปยัง กองทุน ววน.
ตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดทาบทความ
วิชาการ

(1) กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทาข้อมูล
สถิติการนาเข้าส่งออกอัญมณีฯ โดยสืบค้น
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ / กรมศุลกากร และ
ต่างประเทศจาก Global Trade Atlas
(2) มีการสอบทานข้อมูล ความถูกต้อง โดย
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหัวหน้าฝ่าย ก่อนการ
จัดทารายงานและเผยแพร่

ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาข้อมูล

1. ใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ห รื อ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. มอบหมายบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้ดาเนินการหลัก

การดาเนินงาน : ผลการดาเนินงานตามแผนควบคุมภายใน
ประเด็นควบคุม
ภายใน
5. ด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
รายได้

6. ด้านงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สถาบัน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

แผนปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันยังไม่เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
และมีการแข่งขันสูง
จากคู่แข่งในงาน
บริการต่างๆ รวมทั้ง
สถานการณ์โควิด 19

กาหนดแผนการตลาดและแผนการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าปี เสนอผู้ บ ริ ห าร
พิ จ ารณา และทบทวนแผนในช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้
ทันเวลา
• กาหนดกลยุ ท ธ์การตลาดเชิงรุ กส าหรั บ
งานบริ ก ารด้ า นต่ า งๆของสถาบั น และ
กากับติดตามผลงาน
• ก าหนดแผนงานการขยายพื้ น ที่ ก าร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับ

( 1 ) จั ด ท า แ ผ น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ แ ผ น
ประชาสัมพันธ์ประจาปี 2564 เสนอ คกก.
พิจารณาในการประชุมเดือ น ม.ค.64 ได้นา
ข้ อ เส นอ แน ะจากผล กา รส าร วจคว า ม
พึ ง พ อ ใ จ ปี ง ป ม . 2 5 6 3 ม า ก า ห น ด
กลยุทธ์ และกิจกรรมในงานบริการ
(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่ง
อัญมณี ที่อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข์ มีแผน
เปิดให้บริการในวันที่ 26 เม.ย. 64

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านดิจิทัล
ที่ยังไม่เพียงพอ และ
ควรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

กาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์
ติดตามประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการ ในหลักสูตรความรู้ด้านดิจิทัลในการทางาน
อบรม (เน้นหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลในการ โดยเริ่มฝึกอบรมช่วงเดือน มิ.ย. 64
ปฏิบัติงาน)

ฝ่ายบริหาร

