ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

เรื่องเดิม
ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดองคประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน ตัวชี้วัดย1อย 1.4 ให4มีการ
ติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเป6าหมายของแผนเป7นระยะอย1างเหมาะสม และตัวชี้วัดย1อยที่ 8.1
ให4มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจําป โดยรายงานได4ระบุป<ญหา อุปสรรคที่ผลงานไม1เป7นไปตามเป6าหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2563 คกก. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานงานตามยุทธศาสตรสถาบัน ประจําป พ.ศ.2564 มีโครงการต1างๆ ภายใต4 6 ยุทธศาสตร และ
ค1าใช4จ1ายประจําพื้นฐาน
ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 คกก. มีมติเห็นชอบผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

การดําเนินงาน
สถาบันมีผลการดําเนินงานโครงการต1างๆ ภายใต4ยุทธศาสตร ประจําป 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
ผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเป7นร4อยละ 100 (กําหนดแผนงานไว4ที่ร4อยละ 100)
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คาใชจายประจํา/พื้นฐาน

ผลกระทบการปฏิบัติงานจากสถานการณโควิด-19
ป<ญหาและอุปสรรค
รั ฐ บาลมี น โยบายไมใหมี ก ารชุ ม นุ ม หรื อ อบรมสั ม มนาที่ มี จํ า นวน
คนมากๆ การป/ดการใหบริการพิพิธภัณฑ หองสมุด ขอความรวมมืองดการ
เดินทางไปตางจังหวัด ฯลฯ เพื่อ เป9นการป:อ งกันการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโควิด–19 สงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ เชน
•
•
•
•

กิจกรรมการฝ@กอบรมผูประกอบการทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน
ลงพื้นที่ใหบริการตรวจสอบนอกสถานที่ (Mobile Lab) จ.จันทบุรี
การจั ด งานแสดงผลงานตนแบบที่ ผ านการพั ฒ นาของผู ที่ เ ขารวม
โครงการภู มิ ภ าค และการจั ด งานเทศกาลนานาชาติ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ เป9นตน

ข4อเสนอแนะ
-

แนวทางแก4ไข
1.นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานบริการของสถาบัน โดยปรับรูปแบบการดําเนินงานเพื่อ
รองรับการดําเนินงานในรูปแบบวิถใี หม1 (New Normal) เชน
o ฝ@กอบรมแบบ eLearning
o จัดทําบทวิเคราะหดานอัญมณีและเครือ่ งประดับ รายงานขอมูลสถิตกิ ารนําเขา-สงออก ขอมูล
ผูประกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับทั่วประเทศแบบออนไลน ผานศูนยขอมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับออนไลน (https://infocenter.git.or.th/)
o จัดทําพิพิธภัณฑเสมือนจริง หรือ Virtual MuseumGIT
o หองสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับแบบออนไลน หรือ GIT E-library ผาน
เว็บไซต http://elibrary.git.or.th
o บริการผานแอปพลิเคชัน CARAT ซึ่งเป9นแอปพลิเคชันใหคําปรึกษาขอมูลเชิงลึกดานอัญมณีและ
เครื่องประดับคลอบคลุมทุกมิติ
2.ปรับรูปแบบการอบรมปฏิบัติการเชิงลึกและให4คําปรึกษาแบบออนไลน และปรับรูปแบบการ
แสดงและจําหน1ายสินค4าอัญมณีและเครื่องประดับตามงานต1างๆ เป7นการแสดงและจําหน1ายสินค4า
บนแพลตฟอรมออนไลน เช1น Facecook , e bay
3.จัดงานแสดงผลงานต4นแบบเครื่องประดับที่ผ1านการพัฒนาของผู4ประกอบการในภูมิภาคใน
รูปแบบ Online

ยุทธศาสตรที่ 1

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีค1าและเครือ่ งประดับสู1สากล
ตรวจสอบอัญมณี จํานวน 26,379 ตัวอย1าง
(เปาหมาย 21,200 ตัวอยาง)
ความพึงพอใจของผู4ใช4บริการการตรวจสอบคุณภาพและออก
ใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับ ร4อยละ 88.57
ตรวจสอบโลหะมีค1า จํานวน 6,136 ชิ้นงาน
(เปาหมาย 8,000 ชิ้นงาน)

แผน : 100%
ผล : 100%

ISO , GIT Standard และงานที่ปรึกษา
ได4รับการรับรองระบบ ISO 9001, ISO/IEC27001 และ ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่
6-7 ก.ย.2564
จัดทําคู1มือคุณภาพ ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17020และ ISO/IEC 17065 เพื่อ
ขึ้นทะเบียนห4องปฏิบตั ิการและสอดคล4องตามหลักเกณฑ GIT Standard และ
จัดทําระบบตรวจรับรองมาตรฐาน GIT Standard

จํานวนลูกค4าธุรกิจที่ใช4บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ มีผู4
เข4ารับบริการ 310 ธุรกรรม (จากเปาหมาย 158 ธุรกรรม)

จัดทํามาตรฐานห4องปฏิบัติการ GIT Standard 12 มาตรฐาน ได4แก1 มาตรฐาน
หลักเกณฑ 3 มาตรฐาน ประกาศใช4 27 ก.ย.2564 มาตรฐานเพชร 6 มาตรฐาน
และมาตรฐานการตรวจสอบชนิดหยก 3 มาตรฐาน ประกาศใช4เมื่อ 30 ก.ย.2564

ให4คําปรึกษาในการวิเคราะห Fire Assay เพื่อยกระดับห4องปฏิบตั ิการให4กบั
บ.อัลฟlา พรีเชียส เมททอล จํากัด/บ.รีฟายนิ่งโลหะมีค1า จํากัด /
บ. เทรซจิวเวลรี่ จํากัด และบริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ จํากัด

ประชุม/อบรม เรื่องการจัดทํามาตรฐาน RJC ร1วมกับฝlายวิจัยและตัวแทน RJC
ประเทศอังกฤษ 2 ครั้ง / ดําเนินการแปลร1างมาตรฐาน RJC และได4นําไปกําหนด
แผนงานการบริหารในองคกร และได4รับการอนุมตั ิแผนงานเพื่อนําไปปฏิบตั ิงานจริง
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564

แผน : 100%
ผล : 100%

ยุทธศาสตรที่ 2

การส1งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช4ประโยชนในเชิงพาณิชย
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัย ป 2563 จํานวน 7 โครงการ
ปtดโครงการแล4ว 5 โครงการ อยู1ระหว1างดําเนินงาน 2 โครงการ จะแล4ว
เสร็จในเดือน พ.ย. และ ธ.ค.2564
โครงการวิจัยปงบประมาณ 2564 จํานวน 4 โครงการ ได4ดําเนินการจัดส1ง
รายงานฉบับสมบูรณและอยู1ระหว1างดําเนินงานให4แก1 สกสว. และ วช.
ได4แก1
- โครงการเทคนิคการตรวจสอบเพชรสังเคราะหซีวดี ีฯ (สกสว.)
(ป/ดโครงการแลว)
- โครงการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการและมาตรฐานสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับฯ (วช.) จะแลวเสร็จในเดือน ต.ค.2564
- โครงการฐานขอมูลอัจฉริยะแหลงอัญมณีโลก (ไพลิน) (สกสว.)
(ป/ดโครงการแลว)
- โครงการจัดทําตัวอยางมาตรฐานความหนาโลหะเงินชุบทองคําสําหรับ
การวิเคราะหความหนางานชุบพื้นผิวโลหะมีคา ดวยวิธีเอกซเรยฟลูออเรสเซนต
(สกสว.) (ป/ดโครงการแลว)

งานวิจัยการพัฒนาอัตลักษณเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท4องถิ่นจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด (ปtดโครงการแล4ว)
การพัฒนาอัตลักษณเครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด4านเครื่องประดับเชิง
วัฒนธรรมท4องถิ่น จังหวัดจันทบุรี (ปtดโครงการแล4ว)
• เ ต รี ย ม จั ด ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ ด4 า น อั ญ ม ณี ค อ รั น ดั ม
(Corundum Symposium) ในงานเทศกาลนานาชาติพลอย
และเครื่องประดับจันทบุรี 2021 ภายในเดือน ก.พ.2564
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธการร1วมเข4าร1วมงานประชุมนานาชาติ
ด4านอัญมณีคอรันดัม (Corundum Symposium)
(1st circular: call for paper)

ยุทธศาสตรที่ 3

การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนให4ไทยเป7นศูนยกลางการค4าโลก
ให4บริการฝwกอบรม สัมมนา workshop ทั้งออนไซต และออนไลน
มีผู4เข4าร1วมอบรม 2,368 คน แบ1งเป7น
- หลักสูตรหลัก 150 คน (Online 82 คน และ On site 68 คน)
- สัมมนาตางๆ 1,756 คน (Online 1,621 คน และ On site 135 คน)

มีผู4เข4าเยี่ยมชมพิธภัณฑ จํานวน 2,684 คน (เป6าหมาย 1,800 คน)
(1) เขาชมพิพิธภัณฑ ณ สถาบัน 420 คน
(2) เขาชม Virtual Museum 2,264 คน
** ความพึงพอใจของผู4เข4าชมพิพธิ ภัณฑ ร4อยละ 95.45 **

จัดนิทรรศการ “อีสานเดิ้น” (อัตลักษณเครื่องประดับอีสานใต4) ซึ่งเป/ดใหเขา
ชมในชวงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 ทั้งแบบ on-site และ on-line โดย
มีนิทรรศการ เสมือนจริง (Virtual Exhibition) รูปแบบ 2 ภาษา (ไทยอังกฤษ)

แผน : 100%
ผล : 100%

รายได4สถาบัน รวม ณ 30 ก.ย. 2564 จํานวน 28.7761 ลบ.
(จากเป6าหมายรายได4 28 ล4านบาท)
ความพึงพอใจของผู4ใช4บริการ
ร4อยละ 86.19
จัดกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานในพืน้ ที่ (Mobile Lab)
- งาน Jewelry Empire ณ Central World
- ศูนย OTOP Lifestyle ถนนศรีจันทร จ.จันทบุรี
- งานพิธีเป/ดตลาดกลางคาพลอยอาเซียน ณ จ.จันทบุรี
- อาคารสิทธิกร

จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15
- มีนักออกแบบจากทั่วโลก สงผลงานเขาประกวด รวม 402 ชิ้นงาน จาก 27
ประเทศ พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ต.ค.2564
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน

ยุทธศาสตรที่ 3

การเพิ่มขีดความสามารถ SME และพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนให4ไทยเป7นศูนยกลางการค4าโลก
โครงการเครื่องประดับอีสานใต4สสู1 ากล
(นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ผลการดําเนินงาน ดังนี้
-

-

-

จัดอบรมเชิงลึกดานการออกแบบใหกับผูประกอบการใน 5 จังหวัด
ผลิตผลงานเครื่องประดับผูประกอบการทีผ่ านการคัดเลือก จํานวน 5 คอลเลคชั่น
(จังหวัดละ 1 คอลเลคชั่น) และนักออกแบบมืออาชีพผลิตได 5 คอลเลคชั่น
จํานวน 34 ชิ้นงาน รวมเป9น 10 คอลเลคชั่น จํานวน 79 ชิ้นงาน
นําเครื่องประดับของผูประกอบการออกวางจําหนายในงานแสดงสินคา
Exhibition Road Show ระหวางวันที่ 28 – 29 ส.ค. 2564 ณ วัน นิมมาน จ.
เชียงใหม และไดนําขึ้นจําหนายผานแพลตฟอรมออนไลนไดแก เว็บไซต Pinkoi
และเว็บไซต eBay
ผูเขารวมโครงการ มีรายไดเพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 11-13%
จัดนิทรรศการ “อีสานเดิ้น” โดยนําตนแบบเครือ่ งประดับอีสานใตมาจัดแสดงภาย
ในพิพิธภัณฑ เมื่อเดือน เม.ย. – ก.ย.2564 จัดแสดงผานระบบออนไลนในรูปแบบ
Virtual Museum

-

-

-

แผน : 100%
ผล : 100%

โครงการพัฒนาต1อยอดอุตสาหกรรมสร4างสรรคและสินค4าชุมชน (ภาคเหนือ)
(เชียงใหม1 ลําพูน แพร1 น1าน และสุโขทัย) มีผลการดําเนินงานดังนี้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Camp (D-Camp)
จัดอบรมปฏิบัติการเชิงลึก Intensive Camp (I-Camp)
คัดเลือกผูเขารวมโครงการจํานวน 12 ราย เพื่อเพื่อรับคําปรึกษาในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑและผลิตตนแบบเครื่องประดับ รวมกับผูเชี่ยวชาญและนักออกแบบมืออาชีพ
จํานวนแบรนดละ 1 คอลเลคชั่น
นําผลงานตนแบบทั้ง 12 ราย มาจัดแสดงในงานนิทรรศการ Gems Treasure Pop-Up
Exhibition; The Vision เครื่องประดับอัตลักษณไทยสูสากล เมื่อวันที่ 28 – 29 ส.ค.2564
ณ วัน นิมมาน จ.เชียงใหม ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบ Online
ผลการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 3-7%

-โครงการการต่อยอดเทคนิ คการผลิ ต การสร้างแบรนด์ให้แก่ผ้ปู ระกอบการอัญมณี
และเครื#องประดับม(บูรณาการ SME)

- จัดอบรมผูป้ ระกอบการผ่านระบบออนไลน์ระยะที 1-4
- ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และคณะทีปรึกษาลงพืน( ทีให้คาํ ปรึกษาแก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
- ผูป้ ระกอบการทีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิมขึน( ร้อยละ 39.79

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสารสนเทศและสร4างเครือข1ายเชื่อมโยงองคความรู4

จัดทําบทความวิชาการด4านการตลาด จํานวน 159 เรื่อง
(เป:าหมาย 150 เรื่อง) เผยแพร1ผ1านช1องทางต1างๆ
เข4าถึงข4อมูลผ1านช1องทางออนไลน 603,200 ครั้ง (เป6าหมาย 510,000 ครั้ง)
@ ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th) จํานวน 146,318 ครั้ง
@ เฟซบุƒค ไลน และยูทูปศูนยขอมูล จํานวน 395,284 ครั้ง
@ เว็บไซตเครือขาย จํานวน 61,598 ครั้ง
@ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 96.67
•
•
•

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศออนไลนที่ให4บริการผ1านหน4าเว็บไซตห4องสมุด /ระบบ GIT
eLibrary จํานวนรวม 8,791 รายการ
การเข4าถึงทรัพยากรห4องสมุดผ1านช1องทางออนไลน (เว็บไซตห4องสมุด/ระบบ GIT
eLibrary และ WEB OPAC) จํานวน 166,325 ครั้ง
การเผยแพร1บทความ/ข4อมูลข1าวสารด4านอัญมณีและเครื่องประดับผ1าน Social
Media 194 ครั้ง มียอดการเขาถึงรวม 280,961 ครั้ง

แผน : 100%
ผล : 100%

งานพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร
ดําเนินการจัดจางและตออายุ Web Stat และ Web Monitor และโดเมน git.or.th แลว
จัดอบรมใหความรูหลักสูตรความรูและความตระหนักในดานความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ผานระบบ Zoom
ไดรับการตรวจติดตามระบบมาตรฐานสารเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 จากบริษัท SGS และไดรับ
การรับรองแลว เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564
การพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP)
- จัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําสถาป…ตยกรรมองคกร (EA) และหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ใหกับผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน
- จัดทํารายงานผลการวิเคราะหสถาป…ตยกรรมองคกรที่มีอยูในป…จจุบันของสถาบัน และรายงานการ
วิเคราะหความแตกตาง (Gap Assessment)
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Advance Lab Big Data อ และอบรมผูใชงานที่เกี่ยวของผานระบบ
ออนไลน เพื่อใหสามารถนําไปใชงานจริง
- ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคาที่ใชบริการสถาบัน (CRM) ระบบการเงิน พัสดุ (ERP) ระบบ
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (LAB) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ LIMS อยู
ระหวางทดสอบระบบรวมกับผูใชงานหลักของสถาบัน จะแลวเสร็จในเดือน ต.ค.2564

ยุทธศาสตรที่ 5

การยกระดับความร1วมมือในการขับเคลือ่ นประเทศไทยสู1ศูนยกลางการค4าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

แผน : 100%
ผล : 100%

การสร4างภาพลักษณของสถาบัน
- ประชาสัมพันธงานบริการของสถาบันผานชองทางตางๆ อาทิ หนังสือพิมพสยามรัฐ 21 ครั้ง เว็บไซตสยามรัฐ 18 ครั้ง
Facebook 18 ครั้ง และออกอากาศสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 4 ครั้ง
- ประชาสัมพันธผานสถานีวิทยุ โดยเป9นสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที : ผลิตสปอต จํานวน 1 เรื่อง รายการสารคดีสั้น ความยาว 1 นาที : ผลิตสารคดีจํานวน 40 ตอน
ผานอสมท. FM 100.5 Mhz และขาวประชาสัมพันธ ความยาว 1 นาที : ผลิตและเผยแพรจํานวน 10 ครั้ง ผานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สวท FM. 92.5
Mhz และอสมท FM 100.5 Mhzโดยผลิตเป9นสปอตความยาว 1 นาที
- การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ มีจํานวนผูติดตามชองทาง Online (Face book) ของสถาบัน จํานวน 48,000 ราย
- จัดทํา GIT Talk จํานวน 13 ตอน
- จัดทําสารคดีสั้นออกอากาศทางวิทยุ 100.5 จํานวน 40 ตอน
- Podcast อาทิ Spotify YouTube PodBean Soundcloud และประสานงานกับ BLT (Alibaba) จัดสัมมนาภายใตโครงการซือ้ ดวยความมั่นใจ
โครงการศูนยกลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก
- ลงพื้นที่ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี
- รับสมัครพลอยเขาประกวดระหวางวันที่ 1 ธ.ค.2564 – 15 ม.ค.2565 กําหนดการตัดสินพลอยภายในเดือน ม.ค.2565 และมอบรางวัลในงานเทศกาลนานาชาติ
พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ในวันที่ 4 ก.พ. 2565
- เตรียมจัดงานแสดงสินคา “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครือ่ งประดับจันทบุรี 2021” โดยกําหนดจัดในวันที่ 3-7 ก.พ. 2565 และการประกวดพลอยเจียระไน
- จัดอบรม/สัมมนา “เรื่องรังสรรคเครือ่ งประดับดวยนวัตกรรมและการตลาดดวย Photo Marketing” ในจังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแกว เพื่อปูพื้นฐานความรู
ในสาขาการออกแบบ การผลิต และการตลาด มีผูสนใจเขารวมอบรมรวม 218 ราย (เป:าหมาย 200 ราย)

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเป7นมืออาชีพ
-

อัตรากําลังตามแผน (81 อัตรา) ขาด 3 อัตรา
อัตราการลาออกของเจ4าหน4าที่สถาบันร4อยละ 1.27
ระดับความผูกพันของเจ4าหน4าที่ ร4อยละ 71 (เป6าหมายร4อยละ 80)
บุคลากรที่ได4รับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลร4อยละ 100
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ ป7 น ตั ว แทนหั ว หน4 า
หน1วยงานได4ตามแผนงาน (Successor) ร4อยละ 100

จัดกิจกรรม Happy Workplace
ประกวดภาพถ1าย ในหัวข4อ “ถึงจะมี Covid-19 ฉันก็จะพาเธอไป
ลอยกระทง”
กิจกรรมทําบุญสถาบัน
จัดประกวดบทความวันแม1
กิจกรรมเสริมสร4างและสร4างสรรคเพื่อร1วมงาน (จิบน้ําชากับ
ผู4อํานวยการ)

แผน : 100%
ผล : 100%

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู4สู1การสร4างวัฒนธรรมองคกร 3 รุ1น

จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) จํานวน 8 เรื่อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดสูมาตรฐานใหมของการประชุม
สื่อสารไมขัด คมชัดทุกขั้นตอน
GIT Knowledge Center (GKC) : Sharing องคความรูสูการสราง Unity
GIT กอการสุข
Professional Step (กาวสูความเป9นมืออาชีพ) และ 4C ready for RJC
กาวสูมาตรฐานโลก
English 101 การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทํางาน
Gem Information Technology Open House 2021
Open House : GIT Club

ค1าใช4จ1ายประจําพื้นฐาน
•
เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เสนอแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2564
เสนอการจัดทํายุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห1งชาติ (องคการการมหาชน) พ.ศ.2565-2569
รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2564 ต1อ
รัฐมนตรีว1าการกระทรวงพาณิชย
เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เสนอรายงานการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของผู4สอบบัญชี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
นําเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนป6องกันและปรามปรามการทุจริต
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนต1อผู4อํานวยการสถาบัน และศูนยปฏิบัติการ
ต1อต4านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงพาณิชย
นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบงานฝwกอบรมประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564

•
•
•

•

•
•
•
•

แผน : 100%
ผล : 100%
จัดทําข4อบังคับคณะกรรมการสถาบันว1าด4วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ.2564
จัดทําระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว1าด4วยค1าใช4จ1ายในการฝwกอบรมการ
จัดงาน และการประชุมระหว1างประเทศ พ.ศ.2564
จัดทําระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว1าด4วยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การจ1ายค1าตอบแทนบุคคลภายนอก หรือคณะบุคคล พ.ศ. 2564
จัดทําระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว1าด4วยการจําหน1ายทรัพยสินจาก
บัญชีเป7นสูญ พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู1ระหว1างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ให4คําปรึกษาเกีย่ วกับข4อกฎหมายให4กบั หน1วยงานต1างๆ พร4อมทั้งหาแนว
ทางแก4ไข และยุติเรื่องต1างๆ ได4ถูกต4องตามกฎหมายกฎระเบียบ

บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคส1วนกลางภายในองคกร
บริหารจัดการงานพัสดุและงานการเงินบัญชีและการเงิน
จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรู4ของคณะกรรมการสถาบัน 2 ครั้ง
รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

