ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เรื่องเดิม
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดองคประกอบที่ 4
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน
ตัวชี้วัดย-อย 1.4 ให5มีการติดตามและมีระบบรายงาน
เปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเป>าหมายของแผนเป9นระยะ
อย-างเหมาะสม

แผนการดําเนินงานงานตามยุทธศาสตรสถาบัน
การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณี โลหะมีค-าและเครื่องประดับ
ของประเทศไทยอย-างยั่งยืน
การส-งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช5ประโยชน
ทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
การเพิ่มขีดความสามารถของผู5ประกอบการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับของไทย

ตัวชี้วัดย-อยที่ 8.1 ให5มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจําป
โดยรายงานได5ระบุปAญหา อุปสรรคที่ผลงานไม-เป9นไปตาม
เป>าหมาย

การเป9นศูนยการเรียนรู5ด5านอัญมณีและเครื่องประดับหลักของ
ประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 9/2564
คกก. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบตั ิงานประจําป พ.ศ. 2565

การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลทีม่ ีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณ
ความเป9นมืออาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล

การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานโครงการต-างๆ ภายใต5ยุทธศาสตร ประจําป 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
ภาพรวมผลการดําเนินงาน ร5อยละ 51 (แผนงาน ร5อยละ 50)
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ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

การดําเนินงาน (ต-อ)
*ยุทธศาสตรที่บางกิจกรรมมีผลการดําเนินงานน5อยกว-าแผน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณความเป9นมือ
อาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล
งานออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform : งานจ(างพัฒนาระบบ
เว็บไซต/หลักของสถาบัน งานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบ (ERP และ CRM) ระยะที่ 2 งานพัฒนาระบบ
Advance Lab Big Data ระยะที่ 2 และงานพัฒนาระบบฐานข(อมูล (Info Center) อยูJระหวJางขั้นตอนการ
ประกาศผู(ชนะ คาดวJาจะสามารถดําเนินการลงนามในสัญญาแล(วเสร็จภายในเดือน เม.ย.2565

ยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณี โลหะมีค-าและเครื่องประดับของประเทศไทยอย-างยั่งยืน
งานตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค-า

o ตรวจสอบอัญมณี จํานวน 21,829 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 22,000 ตัวอย่าง)
o ระยะเวลาในการตรวจสอบอัญมณี (เฉพาะบริการไม่เกิน 3 เม็ด/ 1 sell order)
จํานวน 1,817 ตัวอย่าง (จากตัวอย่าง 1,836 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 98.97
(เป้าหมายลดลงจากเดิม 5 วัน เหลือ 4 วัน)
o ตรวจสอบโลหะมีคJา จํานวน 6,382 ชิ้นงาน (เปZาหมาย 6,000 ชิ้นงาน)
o ระยะเวลาในการตรวจสอบโลหะมีคาJ (เฉพาะบริการตรวจสอบด(วยเทคนิค X-ray
3 รายการ/1 sell order ไมJเกิน 10 ราย/วัน) จํานวน 234 ตัวอยJาง (จากตัวอยJาง
236 รายการ) คิดเปaนร(อยละ 99.15 (เปZาหมายลดลงจากเดิม 2 วัน เหลือ 1 วัน)

งานซื้อด5วยความมั่นใจ Buy with Confidence เรียกดูใบรับรอง GIT
o เข้าร่วมออกบูธงาน Phuket Gems and Jewelry Fest เมือD วันทีD 29 พ.ย.– 5 ธ.ค.
64
o จัดกิจกรรมตามหาโลโก้ BWC บน Facebook ของสถาบัน
o เตรียมแผนทําความรJวมมือรJวมกันกับ Shop Channel ในการประชาสัมพันธ/
โครงการ BWC
o ออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและโลหะมีคา่ จากสมาชิกโครงการ BWC จํานวน
4,639 ใบรับรอง

งาน ISO , GIT Standard ,งานที่ปรึกษา

แผน : 50%
ผล : 56%

o จัดทํามาตรฐานขอบข่าย GIT Standard ทีปD ระกาศใช้เพิมD เติม ได้แก่
มาตรฐานคอรันดัม-การตรวจสอบความเป็ นธรรมชาติ และมาตรฐาน
คอรันดัม-การจัดระดับสี โดยนําเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการ
เมือD เดือน ม.ค. - มี.ค. 65
o ให้คาํ แนะนําห้องปฏิบตั กิ ารเพือD เข้าสูร่ ะบบและเตรียมพร้อมขึนO ทะเบียน
GIT Standard 3 หน่วยงาน คือ ห้องปฏิบตั กิ ารอัญมณี คณะอัญมณี
ม.บูรพา บ.พรีเชียส พลัส จํากัด และ บ.เอ็มทีเอส รีไฟเนอรีD แอนด์
แมนูแฟคเจอริงD จํากัด
o จัดอบรมหลักสูตรการดําเนินธุรกิจอยJางมีธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ : RJC ผJานระบบ Zoom เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65
o จัดทํา MOU ทางวิชาการและมาตรฐาน GIT Standard กับมหาวิทยาลัย
แมJโจ( และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การส-งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช5ประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม

แผน : 50 %
ผล : 50 %

การดําเนินโครงการวิจัย ป 2563 จํานวน 2 โครงการ ปeดโครงการเรียบร5อยแล5ว
โครงการวิจัยปงบประมาณ 2565 จํานวน 2 โครงการ อยู-ระหว-างส-งรายงานความก5าวหน5ารอบ 6 เดือน ให5แก- สกสว.
ในเดือน เม.ย.65
o โครงการฐานข(อมูลอัจฉริยะแหลJงอัญมณีโลก (มรกต)
o โครงการกระบวนการพิสูจน/แหลJงกําเนิดอัญมณี โดยใช(เอกลักษณ/ทางเคมี ด(วยเทคนิค LA-ICP-MS
จัดอบรม เผยแพร- ประชาสัมพันธ ถJายทอดองค/ความรู(ผลงานวิจัยโครงการการศึกษาพัฒนาสJวนผสมโลหะเงินเจือและ
การประยุกต/ใช(เทคนิคการกดลากขึ้นรูปลึกสําหรับสร(างชิ้นสJวนเครื่องประดับ (finding parts) แกJนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64
จัดทําขอบเขตการดําเนินงานการจัดทําแผนที่นําทางการเชื่อมโยงข(อมูลงานวิจัย และจัดทําฐานข(อมูลผู(เชี่ยวชาญ
บูรณาการความร่วมมือกับ วช. เชืDอมโยงข(อมูลงานวิจัยและผู(เชี่ยวชาญ เพื่อให(สามารถเข(าถึงระบบและอัพเดทข(อมูล

ยุทธศาสตรที่ 3

การเพิ่มขีดความสามารถของผู5ประกอบการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
งานฝgกอบรมบุคลากรสู-ภาคอุตสาหกรรม
ให(บริการฝrกอบรม สัมมนา workshop ทั้งออนไซต/ และออนไลน/
มีผู(เข(ารJวมอบรม 1,151 คน แบJงเปaน
หลักสูตรหลัก 44 คน (Onsite 36 คน และ Online 8 คน)
สัมมนาตJาง ๆ 1,107 คน (Onsite 638 คน และ Online 469 คน)
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู-ธุรกิจสมัยใหม- (SME)
o เตรียมการจัดกิจกรรมการอบรมและทํา Workshop ปฏิบตั จิ ริง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการกลุ่มเป้าหมาย (อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ธุรกิจออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ และ Workshop การสร้างเว็บไซต์
เพิDมยอดขาย วิธีการจด Domain และเทคนิคการบริหารหน้ า
เว็บไซต์) ช่วงเดือน พ.ค. 2565
o เตรียมการประชาสัมพันธ/โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
ครั้งที่ 16 ในเดือน เม.ย. 65

แผน : 50 %
ผล : 50 %

โครงการพัฒนาต-อยอดอุตสาหกรรมสร5างสรรคและสินค5าชุมชน (จ.เชียงใหม-)
o จัดอบรมให(ความรู(แกJชJางฝwมือ นักออกแบบ และผู(ประกอบการ ให(สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ/ให(มีมาตรฐาน มีแบรนด/เปaนของตัวเอง มีผู(เข(าอบรม 56 ราย และคัดเลือก
ผู(ประกอบการ 11 แบรนด/ เข(ารJวมกิจกรรมตJอยอดพัฒนาแบบเครื่องประดับ
ณ จ.เชียงใหมJ เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค.65
o วันที่ 30 มี.ค. 2565 ผู(ประกอบการทั้ง 11 แบรนด/ เข(าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ/ศูนย/พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) และพิพิธภัณฑ/ศูนย/สร(างสรรค/
การออกแบบ (Thailand Creative & Design Center)
โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิ จชายแดน (จ.จันทบุรี)
o รายงานผลการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครือ่ งประดับจันทบุรี
เมื่อวันที่ 3-7 ก.พ. 65 ตJอ คกก.เพื่อทราบ วันที่ 15 ก.พ. 65

o ให(บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง (Mobile Lab) ในงานเทศกาลนานาชาติ
พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี จํานวน 60 ตัวอยJาง
o อยูJระหวJางเตรียมแผนลงพื้นที่อบรมปฏิบัติการเชิงลึกให(แกJผู(ประกอบการ ชJางฝwมือ
จ.จันทบุรี สระแก(ว ตราด ในเดือน พ.ค. – มิ.ย.65

ยุทธศาสตรที่ 4

การเป9นศูนยการเรียนรู5ด5านอัญมณีและเครื่องประดับหลักของประเทศไทย

งานวิเคราะหและเผยแพร-ข5อมูลด5านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
(1) จัดทําบทความวิชาการด(านการตลาด จํานวน 77 เรื่องเผยแพรJผJานชJองทางตJางๆ
(2) จํานวนผู(ใช(บริการฐานข(อมูล 47 คน (เปZาหมาย 48)
(3) เข(าถึงข(อมูลผJานชJองทางออนไลน/ 298,437 ครั้ง
ระบบฐานข(อมูลฯ (infocenter.git.or.th) จํานวน 88,197 ครั้ง
เฟซบุ•ค ไลน/ และยูทูปศูนย/ข(อมูล จํานวน 197,099 ครั้ง
เว็บไซต/เครือขJาย จํานวน 13.141 ครั้ง

งานพัฒนาบริการห5องสมุด
การเข(าถึงข(อมูลขJาวสารผJานสื่อสังคมออนไลน/ จํานวน 104,523 ครั้ง
การเข(าถึงทรัพยากรสารสนเทศผJานชJองทางออนไลน/ จํานวน 114,673 ครั้ง
มีผเู้ ข้าใช้บริการห้องสมุด จํานวน 883 คน (เป้าหมาย 1,140 คน)
เข้าใช้บริการ ณ สถาบัน 611 คน สมาชิกระบบ GIT eLibrary 272 คน

แผน : 50%
ผล : 51%

งานพัฒนาพิ พิธภัณฑ์
o ร่วมมือกับพิพธิ ภัณฑ์เรียนรู้การลงทุ น SET (เครือข่ายพันธมิตร) ในการ Live
Streaming หัวข้อ “ทรัพย์สยาม ตอนอัญมณีไทย” มีผเู้ ข้าชมมากกว่า 20,000 คน
o จัด กิจ กรรม สมาคมพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ไ ทยสัญ จรออนไลน์ ตอน“ท่ อ งโลกอัญ มณี
เครืDองประดับ ขุมทรัพย์แผ่นดินไทย” : เทียD วออนไลน์ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นอัญมณี
และเครืDองประดับ เมือD วันทีD 20 มี.ค. 2565 มีผเู้ ข้าชมมากกว่า 287 views
o ผูเ้ ข้าเยียD มชมพิธภัณฑ์ จํานวน 1,524 คน (เป้าหมาย 3,220 คน)
(1) เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ ณ สถาบัน 249 คน
(2) เข้าชม Virtual Museum 1,275 คน
- จํานวนผูเ้ ข้าเยียD มชมร้าน Temp Pop-up Store by GIT
จํานวน 142 ราย (เป้าหมาย 180 ราย)
- ผูป้ ระกอบการทีจD ดั แสดง/จําหน่ ายสินค้าผ่าน Temp Pop-up Store
จํานวน 10 ราย (เป้าหมาย 12 ราย)

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณความเป9นมืออาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล
งานประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร5างภาพลักษณองคกร
o จัดสัมมนา Webinar หัวข(อ “การสร(างมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย” เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564
o จัดทําการปรับภาพลักษณ/องค/กร (Rebranding) เสนอตJอที่ประชุม
คกก. สถาบัน เมื่อ 20 ธ.ค.64
o จัดทําแนวทางการประชาสัมพันธ/ภาพลักษณ/ใหมJสถาบัน เสนอตJอ
อนุกรรมการด(านการตลาด เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 และนําเสนอ คกก.
สถาบันเพื่อทราบ เมื่อ 15 มี.ค. 65
o อยูJระหวJางเตรียมจัดทําสื่อหนังสือพิมพ/ โทรทัศน/ วิทยุ สื่อออนไลน/
และเปลี่ยนโลโก(ในจุดบริการลูกค(าตJางๆ โดยเริ่มใช(ใน เดือน มิ.ย.65

งานรณรงคเพื่อสร5างพฤติกรรมการเรียกใช5ใบรับรอง
o จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ/ เสนอตJอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด(าน
การตลาด วันที่ 14 ธ.ค. 2564 และเสนอที่ประชุม คกก.สถาบันในการประชุม
ครั้งที่ 13/2564
o จัดทําโปรโมชันส่
D งเสริมผูป้ ระกอบการฟืOนฟูหลังโควิด ระหว่างวันทีD 23 มี.ค.–
31 ส.ค. 65
o จัดทําแผนขยายฐานลูกค(าตรวจสอบโลหะมีคJา ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
o รายได(สถาบัน รวม ณ 31 มี.ค. 2565 จํานวน 14.7897 ลบ. (จากเปZาหมายรายได(
29.50 ล(านบาท คิดเปaนร(อยละ 50.13)

แผน : 50%
ผล : 49%

งานบริหารยุทธศาสตรศาสตรและติดตามประเมินผล
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนงบประมาณ ปw . 65 เสนอ คกก. สถาบั น
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64
ขออนุ มั ติ เ งิ น สะสมมาใช( ใ นการดํ า เนิ น งาน ปw 2565 เสนอ คกก. สถาบั น
เพื่อพิจารณา เมื่อ 30 พ.ย.64
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปw 65 เสนอตJอ คกก.เพื่อ
พิจารณา เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 และวันที่ 20 ธ.ค.64
เสนอแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ปw ง บประมาณ พ.ศ.2566
(Pre – Ceiling) ตJอ คกก. เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64
รายงานกรอบการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ/ ก.พ.ร. ปw 65 เสนอ คกก.สถาบัน
เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65

งานประเมินความคุ5มค-าการดําเนินงานของสถาบัน
ประชุมกรอบการประเมินความคุม้ ค่ากับ บ.ทริส และ ก.พ.ร. และจัดส่งผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน ปี 63-65 ให้กบั บ.ทริส
วิเคราะห์ Result chain และกลไกสําคัญในระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ
สถาบันร่วมกับทีมทริส
ทีมทริส เข(าสัมภาษณ/ประธาน คกก. และผู(อํานวยการ รวมทั้งประเมินผลจาก
แบบสอบถามความผูกพันในองค/กรกับเจ(าหน(าที่สถาบัน
ก.พ.ร และ ทริส อยูJระหวJางประเมินความคุ(มคJาของสถาบัน จะจัดสJงผลให(กับ
สถาบัน ชJวงเดือน เม.ย.65

ยุทธศาสตรที่ 5 (ต-อ)
การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณความเป9นมืออาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล
งาน HRD
เสนอแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปwงบประมาณ 2565
ตJอ คกก.สถาบัน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64
จัดทําแผน IDP พัฒนาทักษะดิจิทัลให(กับเจ(าหน(าที่ทุกตําแหนJง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให(สอดรับกับ Thailand 4.0 โดยอบรมในรูปแบบออนไลน/
เดือน ธ.ค. 64 - ก.ค. 65
จัดทําสื่อและเผยแพรJบทความคJานิยม (Professional) เพื่อรณรงค/และสร(าง
คJานิยมองค/กร (Core Value)
จัดอบรมเทคนิคการสอนงานและการเปaนโค(ช เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565

งาน HRM
จัดกิจกรรม Happy Workplace : กิจกรรมจิบน้ําชากับผู(บริหาร
กิจกรรมทําบุญขึ้นปwใหมJ อบรมหลักสูตร Work อยJางไรไมJเสี่ยงภัยออฟฟ„ต
ซินโดรม 2 รุJน
การบริหารอัตรากําลังตามแผน (81 อัตรา) รอบ 6 เดือน ขาด 5 อัตรา
หัวหน(าฝ…ายวิจัยและพัฒนาฯ
หัวหน(าฝ…ายตรวจสอบอัญมณี
หัวหน(าฝ…ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ(าหน(าที่วิเคราะห/นโยบายและแผน
เจ(าหน(าที่บัญชี

งาน KM
จัดอบรมเจ(าหน(าที่สถาบัน หัวข(อ “บทบาทและหน(าที่ของหัวหน(างานที่
องค/กรคาดหวัง” เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 และหัวข(อ “แนวทางการปรับปรุง
งานอยJางเปaนระบบ” เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหJงชาติ
จัดกิจกรรม CoP และ Knowledge Sharing 11 เรืDอง

ยุทธศาสตรที่ 5 (ต-อ)

การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณความเป9นมืออาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล
งานการออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Enterprise
Resource Planning Platform
การพัฒนาระบบบัญชีขอ้ มูล (Data Catalog) เพือD นําไปสูก่ ารเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) นําส่งแบบฟอร์มรายชือD ชุดข้อมูลทีสD มั พันธ์
กับกระบวนการทํางานตามภารกิจทีคD ดั เลือก (Template 1: Dataset)
ให้กบั สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซือO จัดจ้าง การพัฒนาเว็บไซต์หลักของสถาบัน
การเชืDอมโยง CRM และ ERP ระยะทีD 2 การพัฒนาระบบ Advance
Lab Big Data ระยะทีD 2 และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Info Center)
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.65

งานพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร
เสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปw พ.ศ.2565 ตJอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64
ตJออายุสิทธิ์การใช(ซอฟต/แวร/ (Software License) และจัดหาสิทธิ
ซอฟต/แวร/ (Software License)

งานพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและการคุ5มครองข5อมูล
ส-วนบุคคล (PDPA)
จัดอบรมหลักสูตรความตระหนัก PDPA เพือD สร้างความตระหนักเกียD วกับ
พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าทีสD ถาบัน เมือD วันทีD 14 ก.พ.65
จัดอบรมให้ความรูแ้ ละความตระหนักในด้านความมันคงปลอดภั
D
ยของ
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013 เมือD วันทีD 21 ก.พ.65
จัดทําประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า และอยู่ระหว่าง
ทบทวน Data Inventory ของทุกส่วนงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 (ต-อ)

การพัฒนาไปสู-องคกรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและเสริมสร5างภาพลักษณความเป9นมืออาชีพขององคกรไปสู-ระดับสากล
งานจัดทําและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข5อบังคับของสถาบัน
ระเบียบ คกก.วJาด(วยสวัสดิการ พ.ศ.2564
ข(อบังคับ คกก. วJาด(วยการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ระเบียบ คกก. วJาด(วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565
ข(อบังคับ คกก.วJาด(วยหลักเกณฑ/และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปwของเจ(าหน(าที่และลูกจ(าง พ.ศ. 2565
ระเบียบ คกก. วJาด(วยหลักเกณฑ/การจJายคJาตอบแทนพิเศษของเจ(าหน(าที่หรือลูกจ(าง ผู(ได(รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตําแหนJง พ.ศ. 2565

งานตรวจสอบภายใน
จัดทําแแผนการตรวจสอบปw 2565 ผJาน คกก.ตรวจสอบและนําเสนอ คกก.สถาบัน เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64
จัดทําแผนปZองกันและปราบปรามการทุจริต ปw 2565
ดําเนินการทบทวนระเบียบสถาบันฯ วJาด(วยการตรวจสอบ และควบคุมภายใน, กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
อยูJระหวJางการรJางกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพือ่ พิจารณา

งานบริหารทั่วไปภายในองคกร
อบรมให(ความรู(การปฏิบัติงานด(านการจัดซื้อจัดจ(างและการบริหารพัสดุแกJเจ(าหน(าที่สถาบันที่เข(าปฏิบัติงานใหมJ
จัดทํารายงานสรุปการบริหารจัดการบัญชีการเงินเสนอผู(บริหารสถาบัน

