รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องค#การมหาชน)

เรื่องเดิม

1

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดองค1ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 ร3อยละความสําเร็จของการพัฒนาด3านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค1การมหาชน ตัวชี้วัดย8อยที่ 4.1 และตัวชี้วัดย8อยที่ 4.2 คกก. มี
การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2564
โดยมีประเด็นความเสี่ยงจํานวน 6 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงสูง 1 เรื่อง 1. เรื่องการบรรลุเป/าหมายรายได1
ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง 1. เรื่องการพัฒนาองค#กรสูดิจิทัล
2. เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรฝ6กอบรม
3. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให1ทันทวงทีตอ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ประเด็นความเสี่ยงต่ํา 2 เรื่อง 1. เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห#และออกใบรับรอง
ของสถาบัน
2. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย#สิน
การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สถาบันได3รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สถาบันเสนอ
2

การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จํานวน 6 เรื่อง มีการดําเนินงานเป@นไปตามแผน ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยง
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผู3รับผิดชอบ
(Key Risk Indicator: KRI)
ด3านการเงิน
(1) รายได1รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 2564) เป@นจํานวน 28.776 ล1านบาท
เป/าหมายรายได1 28 ล1านบาท - ฝmายพัฒนาธุรกิจ
1. เรื่องการบรรลุ
(2) ขยายพื้นที่การให1บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเปHดจุดรับ-สงพลอย ณ
ผลงาน : 28.776 ล1านบาท
- ฝmายตรวจสอบ
เป/าหมายรายได1
อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข# (เปHดให1บริการ 26 เมษายน 2564) ณ 30 ก.ย. 2564 มีจํานวนตัวอยางที่
อัญมณี
ปBจจัยเสี่ยง:
สงตรวจทั้งสิ้น 1,841 ตัวอยาง
- ฝmายตรวจสอบ
1) จํานวนผู1ใช1บริการ (3) จัดทําโครงการปรับภาพลักษณ#องค#กร (Re-branding) สร1างการรับรู1ภาพลักษณ#องค#กรใหม
โลหะมีคา
น1อยหรืออาจไมเป@นไป โดยดําเนินการเแล1วในสวนของการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการออกแบบกราฟฟHคสําหรับการ
- ฝmายฝ6กอบรม
ตามเป/าหมาย
สร1างเอกลักษณ#องค#กร และจะนําเสนออัตลักษณ#องค#กรที่ปรับใหมตอคณะกรรมการสถาบันเพื่อ
- ฝmายวิจัยและ
2) ภาวการณ#แขงขัน พิจารณาอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมถึงการขยายบริการ และการพัฒนาบริการ
พัฒนาฯ
จากคูแขงในงาน
(4) ปรับลดอัตราคาบริการตรวจสอบและคาอบรมหลักสูตรระยะยาว (ชวงสถานการณ#การแพร
- ฝmายวิชาการ
บริการตางๆ
ระบาดโควิด-19)
และพัฒนา
3) สถาบันยังไมเป@นที่ (5) จัดทําแผนประชาสัมพันธ#เสนอคณะกรรมการสถาบัน โดยสนับสนุนการประชาสัมพันธ#รวมกับ
ข1อมูล
รู1จักอยาง กว1างขวาง พันธมิตรทางธุรกิจ/ประชาสัมพันธ#ผานสื่อ Social Media
การสื่อสารยังไมตรง (6) ทบทวนเงื่อนไขและสิทธิประโยชน#สําหรับสมาชิก BWC รวมถึงได1มีการประชุมหารือกับสมาคม
กลุมเป/าหมาย
ผู1ค1าทองคํา และสมาคมผู1สงออกเครื่องประดับเงินไทย เพื่อสร1างความรวมมือในการเชิญชวน
สมาชิกเข1ารวมโครงการ มีการจัด Webinar เรื่อง BWC รวมกับ eBay และจัด Webinar รวมกับ
Alibaba.com และ BLT (Thailand) เพื่อสนับสนุนให1ผู1ประกอบการที่เป@นสมาชิก BWC ขยาย
ชองทางการจําหนายออนไลน# และมีการประชาสัมพันธ#ไปยังกลุมผู1บริโภคโดยเน1นชองทาง
online/social media/Influence
3

การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)

ผู3รับผิดชอบ

ด3านยุทธศาสตร1
2. เรื่องการพัฒนาองค#กรสูดิจิทัล
ปBจจัยเสี่ยง:
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตางๆ มีรูปแบบหลากหลาย ยาก
ตอการพัฒนาสูการเชื่อมโยง
ระบบองค#กร

(1) จัดอบรมเพื่อสร1างความเข1าใจเกี่ยวกับการจัดทําสถาปBตยกรรมองค#กร (EA) และ
หลักเกณฑ#เกี่ยวกับการคุ1มครองข1อมูลสวนบุคคล
(2) ที่ปรึกษานําเสนอและสงมอบงานรายงานผลการวิเคราะห#สถาปBตยกรรมองค#กร
ของสถาบัน และรายงานการวิเคราะห#ความแตกตาง (Gap Assessment) ของงาน
พ.ร.บ. คุ1มครองข1อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นแล1วเมื่อเดือนมิถุนายน 2564
(3) ดําเนินการเก็บข1อมูลจากผู1เกี่ยวข1องในกระบวนการเก็บความต1องการแตละ
ระบบ (CRM, ERP, LAB) และจัดทําเอกสารสรุปความต1องการของระบบแล1ว

ระบบงาน Digital
Enterprise Resource
Planning Platform
(DERPP) ที่สามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข1อมูลเพื่อ
การปฏิบัติงานได1ทั้งองค#กร
1 ระบบ

- ฝmายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ฝmายพัฒนาธุรกิจ
- ฝmายตรวจสอบ
อัญมณี
- ฝmายตรวจสอบ
โลหะมีคา
- ฝmายบริหาร

ด3านการปฏิบัติงาน
3. เรื่องการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝ6กอบรม
ปBจจัยเสี่ยง:
จํานวนผู1เข1าอบรมน1อยหรืออาจ
ไมเป@นไปตามเป/าหมาย เนื่องจาก
หลักสูตรฝ6กอบรมยังไมตอบโจทย#
ความต1องการของผู1ประกอบการ
หรือผู1สนใจอบรม

(1) ปรับหลักสูตรเป@นรูปแบบออนไลน#มากขึ้น ได1แก หลักสูตร Meet The GIT’s
เป/าหมายผู1เข1าอบรม 1,900
Masters ,หลักสูตรอัญมณีศาสตร# (เบื้องต1น) GIT Essential GJBD (Online) ,
คน
หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน#) รุนที่ 2 และเตรียมดําเนินการหลักสูตร
ผลงาน : 2,368 คน
เพชรออนไลน# Essential DGC เพิ่มเติม
(2) จัดสัมมนาผานสื่อออนไลน# (Webinar) ทุกเดือน เพื่อ update องค#ความรู1
ด1านอัญมณีและเครื่องประดับ และประชาสัมพันธ#หลักสูตรฝ6กอบรม และวางแผนการ
จัดอบรมให1แกสถานธนานุบาลชวงปyงบประมาณ 2565
(3) มีผู1เข1ารับบริการฝ6กอบรม สัมมนา In house Workshop แบบ Onsite และ
Online จํานวน 2,368 คน

- ฝmายฝ6กอบรม
- ฝmายพัฒนาธุรกิจ
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การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

4. เรื่องการรักษามาตรฐาน
คุณภาพงานตรวจวิเคราะห#และ
ออกใบรับรองของสถาบัน
ปBจจัยเสี่ยง:
ผลการตรวจวิเคราะห#
คลาดเคลื่อนโดยอาจมีสาเหตุจาก
1) ทักษะความสามารถของ
บุคลากร
2) ความผิดพลาดของบุคลากร
(Human Error)
3) ฐานข1อมูลอ1างอิงหรือเกณฑ#
เทียบมาตรฐานไมเพียงพอ
4) เครื่องมือและอุปกรณ#ไม
เพียงพอหรือไมพร1อมใช1งาน

(1) จัดฝ6กอบรมหลักสูตร “มาตรฐานหยกในจีน” เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564
เพื่อเพิ่มทักษะด1านอัญมณีศาสตร#ให1แกนักวิชาการด1านอัญมณีและ
เครื่องประดับ
(2) กําหนดมาตรการการควบคุมลด Human Error โดยใช1วิธีการสอบทาน
ผลการตรวจสอบโดยนักวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ
(3) จัด On the job training โดยประชุมปรับปรุงระบุข1อคิดเห็นใน
ใบรับรองให1มีมาตรฐานเพื่อรองรับระบบสถาปBตยกรรมองค#กร (EA) ใหม
(4) ฝmาย IT รวมกับที่ปรึกษาเก็บความต1องการของระบบ LIMS กับฝmาย
ตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา และจัดทําเอกสารสรุปความต1องการของ
ระบบแล1ว
(5) ในปyงบประมาณ 2564 ได1พัฒนาฐานข1อมูลอ1างอิงโดยดําเนินงาน
โครงการวิจัยฐานข1อมูลอัจฉริยะแหลงอัญมณีโลก (ไพลิน)
(6) จั ด ทํ า แผนคํ า ของบประมาณคาใช1 จ ายลงทุ น เพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งมื อ ใน
ห1 อ งปฏิ บั ติ ก ารทดแทนเครื่ อ งมื อ ที่ เ สื่ อ มสภาพหรื อ ล1 า สมั ย ประจํ า ปy
งบประมาณ พ.ศ.2565 (Pre-ceiling) เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาและ
ได1รับอนุมัติงบประมาณจํานวน 16 ล1านบาท เรียบร1อยแล1ว

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)
1. จัดทําระบบบริหารจัดการ
สําหรับห1องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณี (LIMS)
ภายในปyงบประมาณ 2564
2. อบรมบุคลากรฝmาย
ตรวจสอบอัญมณีให1แล1วเสร็จ
ภายในปyงบประมาณ 2564

ผู3รับผิดชอบ
- ฝmายตรวจสอบ
อัญมณี
- ฝmายตรวจสอบ
โลหะมีคา
- ฝmายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ประเด็นความเสี่ยง
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator: KRI)

ผู3รับผิดชอบ

5. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย#สิน
ปBจจัยเสี่ยง:
1) ชิ้นงานที่ลูกค1านํามาตรวจสอบอาจ
เสียหายระหวางขั้นตอนการตรวจสอบ
2) ตัวอยางอัญมณีที่นําออกมาใช1ในการ
ปฏิบัติงานอาจเสียหายหรือสูญหายใน
ระหวางการปฏิบัติงานได1

(1) ประชุมหารือกับฝmายที่ให1บริการลูกค1า เพื่อกําหนดขั้นตอนการ
แนวทางปฏิบัติรองรับ
ปฏิบัติกรณีทรัพย#สินสถาบัน/ลูกค1า เสียหายหรือสูญหาย รวมถึง
เหตุการณ#ทรัพย#สินเสียหาย
กําหนดผู1มีอํานาจอนุมัติสั่งการในขั้นตอนตางๆ และการรายงานผลเมื่อ หรือสูญหายในกรณีตางๆ
เกิดเหตุการณ#
(2) จัดทําแนวทางปฏิบัติรองรับเหตุการณ#ทรัพย#สินเสียหายหรือ
สูญหาย และนําเสนอผู1บริหารสําหรับใช1กําหนดเป@นแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการรองรับเหตุการณ#ทรัพย#สินเสียหายหรือสูญหาย
(3) ติดตั้งกล1องวงจรปHดเพิ่ม ณ จุดบริการลูกค1า ชั้น 4

- ฝmายตรวจสอบ
อัญมณี /โลหะมีคา
- ฝmายวิชาการ
และพัฒนาข1อมูล
- ฝmายฝ6กอบรม
- ฝmายนโยบายและ
แผน
- งานกฎหมาย
- ฝmายบริหาร

ด3านบุคลากร
6. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให1
ทันทวงทีตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
ปBจจัยเสี่ยง:
แผนพัฒนาบุคลากรหรือ IDP มีความ
ลาช1าไมทันการณ#ตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สวนงานบุคคลจัดทํา IDP ยกระดับสมรรถนะด1านเทคโนโลยีและ
สมรรถนะประจําสายงานแตละตําแหนงในหลักสูตรทักษะด1านดิจิทัล
ในการปฏิบัติงานให1กับเจ1าหน1าที่ทุกระดับ (รูปแบบออนไลน#) ให1
สอดรับตามสถานการณ#ความเสี่ยงจากการแพรระบาดโควิด-19
(ระยะเวลาการอบรมเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564) โดยบุคลากร
ของสถาบันร1อยละ 100 ได1รับการพัฒนาตาม IDP

- ฝmายบริหาร

ร1อยละบุคลากรได1รับการ
พัฒนาตาม IDP ร1อยละ 100
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แผนปรับปรุงการควบคุม

1. ด1านงานวิเคราะห#
ตรวจสอบและออก
ใบรับรองสินค1าอัญมณีและ
เครื่องประดับ และโลหะ
มีคา

กระบวนการตรวจวิเคราะห#
ตรวจสอบและออกใบรับรอง
อาจมีความลาช1าจากขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่มีความซ้ําซ1อนและ
การเกิด Human Error ในบาง
ขั้นตอนที่เป@น Manual

ปรับปรุงการควบคุมด1วยการปรับ
ลดหรือ Lean ขั้นตอน ลดความ
ซ้ําซ1อน โดยใช1ระบบบริหาร
จัดการในห1องปฏิบัติการ (ระบบ
LIMBS) และระบบ Digital
Transformation เพื่อเชื่อมโยง
ระบบปฏิบัติการตางๆ ของ
สถาบัน เพื่อลดขั้นตอนการ
ให1บริการได1อยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

ผู3รับผิดชอบ

- ฝmายตรวจสอบอัญมณี
ฝmาย IT รวมกับที่ปรึกษาเก็บข1อมูล
ความต1องการของระบบ LIMBS เพื่อ - ฝmายตรวจสอบโลหะมีคา
ดําเนินการออกแบบโครงสร1างระบบ - ฝmายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดทําเอกสารสรุปความต1องการ
ของระบบแล1ว
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แผนปรับปรุงการควบคุม

2. ด1านงานฝ6กอบรม
บุคลากรสูภาคอุตสาหกรรม

สถาบันมีคูแขงด1านการ
ให1บริการฝ6กอบรม
ด1านอัญมณีและ
เครื่องประดับ ทําให1
จํานวนผู1เข1าฝ6กอบรมไม
เป@นไปตามเป/าหมาย

จัดทําแผนกลยุทธ#งานฝ6กอบรม
บุคลากรสูภาคอุตสาหกรรม
ประจําปyของสถาบันเสนอผู1บริหาร
• กําหนดกลยุทธ#สําหรับงาน
บริการฝ6กอบรมของสถาบัน
โดยมุงเน1นลูกค1ากลุมเป/าหมาย
• พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ
ออนไลน#มากขึ้น รวมทั้งจัดทํา
หลักสูตรฝ6กอบรมใหมๆอยาง
ตอเนื่อง

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

ผู3รับผิดชอบ

- ฝmายฝ6กอบรม
(1) จัดทําหลักสูตรฝ6กอบรมของสถาบัน
ปyงบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการสถาบัน
เพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่
19 ต.ค. 2563
(2) แผนการตลาดของสถาบัน ปyงบประมาณ
2564 ได1กําหนดแผนการตลาดบริการฝ6กอบรม
โดยมีแผนกลยุทธ# และกิจกรรม เชน การพัฒนา
ระบบ E-learning และ E-Service / ปรับปรุง
หลักสูตรให1ทันสมัย และเปHดหลักสูตรใหม
(3) ปรับรูปแบบการอบรมและสื่อตางๆ ใน
รูปแบบออนไลน# และมีการแบงหลักสูตรหลักเป@น
Module ยอยๆ เชน หลักสูตร GJBD โดย
หลักสูตรยอย Essential DGC อยูระหวาง
ดําเนินการเพิ่มเติม รวมถึงยังคงจัดอบรม
ออนไลน#ระยะสั้น (Webinar Short Course)
เน1นหลักสูตรด1านอัญมณีศาสตร#อยางตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

ผู3รับผิดชอบ

3. ด1านงานบริหาร
โครงการวิจัย

การบริหารงาน
โครงการวิจัยให1แล1ว
เสร็จตามแผนงาน
เนื่องจากข1อจํากัด
ของงานวิจัย และ
วิกฤตสถานการณ#
โควิด-19 ในปBจจุบัน

ควบคุมการดําเนินโครงการวิจัย
ของสถาบันที่ได1รับงบประมาณ
จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร#
วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน
ววน.) ให1แล1วเสร็จตามแผนงาน
และเป/าหมายที่กําหนด

กํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยของสถาบัน - ฝmายวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและ
โดยในปyงบประมาณ 2564 สถาบันได1รับงบประมาณ
เครือ่ งประดับ
โครงการวิจัยจากกองทุน ววน. จํานวน 2 โครงการ
(โครงการฐานข1อมูลอัจฉริยะแหลงอัญมณีโลก (ไพลิน)
งบประมาณ 3,180,500 บาท และโครงการตัวอยาง
มาตรฐานโลหะเงินชุบทองคํา สําหรับการวิเคราะห#
ความหนา งบประมาณ 800,000 บาท) โดยทั้ง
2 โครงการ ปHดโครงการแล1ว

4. ด1านงานจัดทําและ
ปรับปรุงข1อมูลวิชาการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความถูกต1องและเป@น
ปBจจุบันของข1อมูลที่
ใช1ในการจัดทํา
บทความวิชาการ

1. ใช1แหลงข1อมูลทางสถิติที่
เชื่อถือได1หรือข1อมูลจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. มอบหมายบุคลากรที่มีทักษะ
ความรู1 ความเชี่ยวชาญเป@น
ผู1ดําเนินการหลัก

(1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทําข1อมูลสถิติการ
นําเข1าสงออกอัญมณีฯ โดยสืบค1นข1อมูลจากหนวยงานที่
เชื่อถือได1 เชน กระทรวงพาณิชย# /กรมศุลกากร และ
ตางประเทศจาก Global Trade Atlas
(2) มีการสอบทานข1อมูล ความถูกต1อง โดยผู1ที่ได1รับ
มอบหมาย และหัวหน1าฝmาย กอนการจัดทํารายงานและ
เผยแพร

- ฝmายวิชาการและ
พัฒนาข1อมูล
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ผู3รับผิดชอบ

(1) สถาบันจัดทําแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ# - ฝmายพัฒนาธุรกิจ
ประจําปyงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอคณะกรรมการ
สถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
26 ม.ค. 2564 โดยได1นําข1อเสนอแนะจากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจปyงบประมาณ 2563 มากําหนดกลยุทธ#
และกิจกรรมในงานบริการ
(2) ขยายพื้นที่การให1บริการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยเปHดจุดรับ-สงอัญมณี ที่อาคารสิทธิกร
ถ.มเหสักข# (เปHดให1บริการ 26 เม.ย. 2564) ณ 30 ก.ย.
2564 มีจํานวนตัวอยางที่สงตรวจทั้งสิ้น 1,841 ตัวอยาง

5.ด1านการปฏิบัติงาน
เพื่อให1บรรลุเป/าหมาย
รายได1

สถาบันยังไมเป@นที่
รู1จักอยางกว1างขวาง
และมีการแขงขันสูง
จากคูแขงในงาน
บริการตางๆ รวมทั้ง
สถานการณ#
โควิด-19

กําหนดแผนการตลาดและแผนการ
ประชาสัมพันธ#ประจําปy เสนอผู1บริหาร
พิจารณา และทบทวนแผนในชวงเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อสามารถปรับเปลี่ยน
กลยุทธ#ได1ทันเวลา
• กําหนดกลยุทธ#การตลาดเชิงรุก
สําหรับงานบริการด1านตางๆของ
สถาบัน และกํากับติดตามผลงาน
• กําหนดแผนงานการขยายพื้นที่
การให1บริการตรวจสอบอัญมณี
และเครื่องประดับ

6.ด1านงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สถาบัน

การพัฒนาทักษะ
บุคลากรด1านดิจิทัล
ที่ยังไมเพียงพอ และ
ควรมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมมาเป@นออนไลน# ใน
กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปyและมีการติดตามประเมินผล หลักสูตรความรู1ด1านดิจิทัลในการทํางาน (ระยะเวลาการ
การพัฒนาของผู1เข1ารับการอบรม (เน1น อบรมเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564)
หลักสูตรทักษะด1านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน)

- ฝmายบริหาร
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