รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห0งชาติ (องค2การมหาชน)

1

เรื่องเดิม
2

3

ตามกรอบการประเมินองค2การมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดให3คณะกรรมการ
มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 5 เรื่อง
ประเด็นความเสี่ยงสูง 2 เรื่อง
1. การบรรลุเปาหมายรายได"
2. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค.า
ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง
1. การพัฒนาองค1กรสู.ดิจิทัล (การทําระบบดิจิทัลแพลตฟอร1มระยะที่ 2 ของสถาบัน)
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเป9ดหลักสูตรฝ;กอบรมแต.มีจํานวนผู"เรียนไม.เป=นไปตามเปาหมาย
การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน
2

การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงด3านการเงิน : 1. เรื่อง การบรรลุเปาหมายรายได"

KRI รอบ 6 เดือน : เปาหมายรายได" 17.1025 ล"านบาท

ป?จจัยเสี่ยง :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

ผลงานรอบ 6 เดือน : 14.7897 ล"านบาท

(1) จํานวนผู"ใช"บริการของ
สถาบัน ไม.เป=นไปตาม
เปาหมาย

(1) สถาบันสามารถหารายได"รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 2565) เป=นจํานวน 14.7897 ล"านบาท

เรื่องเดิม

(2) ภาวะการแข.งขันจาก
คู.แข.งในงานบริการต.างๆ
(3) ลูกค"ายังไม.ได"รับ
ความสะดวกในการใช"
บริการ มีขั้นตอนในการใช"
บริการมาก
(4) สถาบันยังไม.เป=นที่รู"จัก
อย.างกว"างขวาง การสื่อสาร
ยังไม.ตรงกลุ.มเปาหมาย
และไม.เพียงพอ

(2) การให"บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ณ อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข1 รอบ 6 เดือน มีจํานวนตัวอย.างที่ส.งตรวจทั้งสิ้น 656 ตัวอย.าง
(3) อยู.ระหว.างดําเนินการพัฒนางานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค.า เป=นรูปแบบ “e-Report” (บริการ e-Service) เพื่อให"
สอดคล"องกับสถานการณ1และความต"องการของผู"บริโภค
(4) จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ1 ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะอนุกรรมการด"านการตลาดพิจารณาในการประชุมครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเสนอคณะกรรมการสถาบันทราบในการประชุมครัง้ ที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อใช"เป=น
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ1เพื่อเข"าถึงกลุ.มลูกค"าเปาหมายของสถาบัน
(5) จัดทําแผนดําเนินการประชาสัมพันธ1และแนวทางการประชาสัมพันธ1เพื่อสร"างการรับรู"ภาพลักษณ1องค1กรใหม.ของสถาบัน (Rebranding) นําเสนอ
คณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ1 2565 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดย
กําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ1ภาพลักษณ1ใหม.ต.อกลุ.มเปาหมายของสถาบันในช.วงเดือนมีนาคม - กันยายน 2565
(6) หาพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ.มตลาดมือสองด"านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีศักยภาพ ได"แก. โรงรับจํานําเอกชน Easy Money และ Auction กับ
Beauty Gems และอยู.ระหว.างดําเนินการกับ Shop Chanel และ MBK Center เพื่อเพิ่มจํานวนผู"ใช"บริการและจํานวนความต"องการใช"ใบรับรอง
ของสถาบัน
(7) งานบริการศูนย1ให"คําปรึกษามาตรฐานห"องปฏิบัติการ (GIT Standard) สามารถหารายได"รอบ 6 เดือน เป=นจํานวน 0.3985 ล"านบาท
3

ประเด็นความเสี่ยงด3านยุทธศาสตร2 : 2. เรื่อง การพัฒนาองค1กรไปสู.ดิจิทัล (การทําระบบดิจิทัลแพลตฟอร1มระยะที่ 2
ของสถาบัน)

เรื่องเดิม

KRI : งานพัฒนาระบบงานดิจิทัลแพลตพอร1มระยะที่ 2
(ระบบฐานข"อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ)

ป?จจัยเสี่ยง :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

(1) โครงสร"างพื้นฐานด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศของ
สถาบันยังไม.เพียงพอในการสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการให"บริการ

(1) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งที่
13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันให"มีความทันสมัยและมั่นคง
ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการให"บริการงานบริการของสถาบัน โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค1กรและ
งานปรับปรุงโครงสร"างพื้นฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได"จัดซื้อจัดจ"างเรียบร"อยแล"ว อยู.ระหว.างดําเนินงานตามแผน

(2) การดําเนินการปรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให"เชื่อมโยง
เครือข.าย ยังจําเป=นต"องดําเนินการ
ต.อเนื่องเพื่อยกระดับการดําเนินการ
และการให"บริการ

(2) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร1มระยะที่ 2 จัดทําเอกสารสรุปความต"องการของระบบ (System Requirement) แล"ว
อยู.ระหว.างดําเนินการจัดซื้อจัดจ"าง คาดว.าจะแล"วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 สําหรับการพัฒนาระบบบัญชีข"อมูล (Data
Catalog) เพื่อนําไปสู.การเป9ดเผยข"อมูลภาครัฐ ได"นําส.งแบบฟอร1มรายชื่อชุดข"อมูลที่สัมพันธ1กับกระบวนการทํางานตาม
ภารกิจที่คัดเลือก (Template 1: Dataset) ให"กับสํานักงานสถิติแห.งชาติแล"ว
(3) ฝrายเทคโนโลยีสารสนเทศอยู.ระหว.างดําเนินการจัดทําร.างอํานาจหน"าที่คณะทํางาน Project Management Office
(PMO) เพื่อดูแล ตรวจสอบ บริหารจัดการกิจกรรมภายใต"โครงการ
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ประเด็นความเสี่ยงด3านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 3. เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องเดิม

KRI : นโยบายคุ"มครองข"อมูลส.วนบุคคล และ Data
Inventory ที่เป=นปwจจุบัน
ผลงานรอบ 6 เดือน : นโยบายความเป=นส.วนตัวสําหรับลูกค"า

ป?จจัยเสี่ยง :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

(1) การบริหารจัดการข"อมูลส.วนบุคคล
และระบบสารสนเทศด"านการบริหาร
จัดการข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร1
ยังมีไม.เพียงพอ

(1) จัดจ"างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการด"านงานคุ"มครองข"อมูลส.วนบุคคล โดยประกาศนโยบายความเป=นส.วนตัวสําหรับลูกค"า เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 อยู.ระหว.างทบทวน Data Inventory ของทุกส.วนงานให"เป=นปwจจุบัน รวมถึงประเมินความเสี่ยงและ
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของข"อมูลส.วนบุคคล

(2) ข"อมูลของสถาบันและลูกค"าอาจ
รั่วไหลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร1
(3) ผู"ปฏิบัติงานของสถาบันมี
การปฏิบัติงานไม.เป=นไปตามนโยบาย
ด"านความมั่นคงปลอดภัยด"าน
สารสนเทศ

(2) จัดเก็บข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร1 (Log File) เป=นเวลา 90 วัน เพื่อเป=นเครื่องมือสําหรับตรวจสอบข"อมูลการใช"งาน
กรณีเกิดเหตุการณ1หรือการกระทําผิดด"านความมั่นคงปลอดภัยด"านสารสนเทศ
(3) ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อให"
เป=นปwจจุบันและสอดคล"องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
(4) เปลี่ยนอุปกรณ1คอมพิวเตอร1ตั้งโตzะภายในสถาบัน จํานวน 35 เครื่องในเดือนธันวาคม 2564 และได"ดําเนินการ update
software firmware ของอุปกรณ1ระบบเครือข.ายให"เป=น version ปwจจุบันเมื่อเดือนมกราคม 2565
(5) จัดอบรมให"ความรู"เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ"มครองข"อมูลส.วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด"านสารสนเทศ
ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001:2013 แก.เจ"าหน"าที่สถาบัน เมื่อวันที่ 14 และ 21 กุมภาพันธ1 2565 เพื่อให"ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการคุ"มครองข"อมูลส.วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด"านสารสนเทศ
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ประเด็นความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน : 4. เรื่อง การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค.า
ป?จจัยเสี่ยง :

เรื่องเดิม

(1) การแพร.ระบาดของโควิด-19
ส.งผลกระทบต.องานบริการตรวจสอบ
- ระยะเวลาส.งมอบงานให"กับลูกค"า
- ระยะเวลาในการขนส.งอะไหล.
สําหรับใช"ซ.อมแซมเครื่องมือและ
อุปกรณ1สําหรับการตรวจสอบ
(2) งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คุณภาพงานตรวจสอบได"รับจํากัด
ส.งผลต.อการยกระดับมาตรฐานงาน
บริการตรวจสอบ การขยายขอบข.าย
การรับรองมาตรฐาน

KRI : ร"อยละความพึงพอใจของผู"ใช"บริการร"อยละ 85

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :
(1) การให"บริการตรวจสอบ : ส.งมอบงานให"กับลูกค"า ดังนี้
- งานตรวจสอบอัญมณี : มีจํานวนตัวอย.างที่ส.งตรวจทั้งสิ้น 21,829 ตัวอย.าง ระยะเวลาการตรวจสอบแล"วเสร็จในเวลา
กรณีไม.เกิน 3 ตัวอย.างต.อรายการ (turn around time : ปกติ 5 วันทําการ และปรับเป=น 4 วันทําการ) จํานวน 1,817
ตัวอย.าง คิดเป=นร"อยละ 98.97
- งานตรวจสอบโลหะมีค0า : มีจํานวนตัวอย.างที่ส.งตรวจทั้งสิ้น 6,382 ตัวอย.าง ระยะเวลาการตรวจสอบโลหะมีค.าแล"วเสร็จ
ในเวลา (ลดลง 1 วัน สําหรับบริการตรวจสอบด"วยเทคนิค X-ray 3 รายการ/1 sell order ไม.เกิน 10 ราย/วัน)
234 ตัวอย.าง คิดเป=นร"อยละ 99.15
การรักษาคุณภาพงานบริการตรวจสอบ มีการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค.ามาใช"ในงานตรวจสอบ ได"แก.
เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบไข.มุกและตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี และกล"องจุลทรรศน1อัญมณี สําหรับงาน
ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเครื่องชั่งทศนิยมสําหรับงานตรวจสอบโลหะมีค.า
(2) อยู.ระหว.างดําเนินการพัฒนางานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค.า เป=นรูปแบบ “e-Report”
(บริการ e-Service) เพื่อให"สอดคล"องกับสถานการณ1และความต"องการของผู"บริโภค โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ LIMS และ
เว็บไซต1สถาบัน
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ประเด็นความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน : 5. เรื่อง การเป9ดหลักสูตรฝ;กอบรมแต.มีจํานวนผู"เรียนไม.เป=นไปตามเปาหมาย
ป?จจัยเสี่ยง :

เรื่องเดิม

(1) สถานการณ1การแพร.ระบาดของ
โควิด-19 ส.งผลต.อจํานวนผู"มา
ฝ;กอบรม ทําให"ไม.สามารถเป9ด
หลักสูตรได"ตามแผน เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายไม.ให"มีการอบรม
สัมมนาในสถานที่ตั้งของหน.วยงาน
(2) การเลือกหลักสูตรการเรียนใน
ปwจจุบันเป9ดกว"างมากขึ้น โดยมีทั้ง
หลักสูตรออนไลน1ที่เสียค.าใช"จ.าย
และหลักสูตรออนไลน1ที่ไม.เสีย
ค.าใช"จ.าย
(3) กลุ.มผู"เรียนมีขนาดเล็กลง
เนื่องจากผู"สืบทอดกิจการจิวเวลลี่
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

KRI รอบ 6 เดือน : เปาหมายผู"เข"าอบรม 551 คน
ผลงานรอบ 6 เดือน : 1,151 คน

(1) จัดทําหลักสูตรรูปแบบออนไลน1 Essential DGC (การวิเคราะห1และประเมินคุณภาพเพชร) วางแผนเป9ดหลักสูตรในเดือน
พฤษภาคม 2565 โดยมีหลักสูตรเดิมที่ดําเนินการต.อเนื่อง ได"แก. หลักสูตร Meet The GIT’s Masters หลักสูตรอัญมณีศาสตร1
(เบื้องต"น) GIT Essential GJBD (Online) หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน1) Webinar สัมมนาผ.านสื่อออนไลน1เกี่ยวกับ
องค1ความรู"ด"านอัญมณีและเครื่องประดับ
(2) ประชาสัมพันธ1หลักสูตรฝ;กอบรมอย.างต.อเนื่องผ.านช.องทางออนไลน1ของสถาบัน ได"แก. Website Facebook Line และ
ของกระทรวงพาณิชย1ใน MOC Event เพื่อสร"างการรับรู"หลักสูตรฝ;กอบรมและกระตุ"นให"มีผู"สนใจเข"ารับบริการ
(3) แผนการตลาดของสถาบัน ประจําปUงบประมาณ 2565 ได"กําหนดแผนการตลาดบริการฝ;กอบรม โดยมีแผนกลยุทธ1และ
กิจกรรม เช.น การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู.ให"เป=นออนไลน1 การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับ e-learning การเตรียมความพร"อมรองรับ
Online Distance Learning บริการ E-service เพิ่มบริการรับสมัครฝ;กอบรมใน google form การจัดทําโปรโมชั่นหลักสูตร
ฝ;กอบรม
(4) ผลการดําเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีผู"เข"ารับบริการฝ;กอบรมในหลักสูตรหลักและหลักสูตรรอง
จํานวน 1,151 คน (ออนไซต1 674 คน และออนไลน1 477 คน)
(5) จัดซื้อตัวอย.างอัญมณีเครื่องประดับใหม.ๆ ไว"ใช"ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความน.าสนใจ โดยตรวจรับตัวอย.างพลอยสังเคราะห1
และเลียนแบบ 1 ชุด เรียบร"อยแล"ว และอยู.ระหว.างจัดซื้อตัวอย.างเพชร CVD & HPHT 1 ชุด และตัวอย.างทองแท.ง 1 ชุด
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การดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้

เรื่องเดิ: 1.ม งานด"านการตรวจสอบ และออกใบรับรองสินค"า อัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค.า
ประเด็นควบคุมภายใน
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

• อาจเกิดความผิดพลาดของ
บุคลากร (Human Error)
ทําให"ผลการตรวจวิเคราะห1/
การออกใบรับรองคลาดเคลื่อน
หรือทรัพย1สินของผู"ขอรับบริการ
ได"รับความเสียหายระหว.าง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

• อยู.ระหว.างการทดสอบและตรวจรับการใช"งานระบบ LIMS เพื่อปรับกระบวนการ Manual Process ลดความซ้ําซ"อน
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ จะแล"วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565

• ความเสื่อมสภาพหรือล"าสมัย
ของเครื่องมือตรวจสอบ อาจทํา
ให"ผลการตรวจวิเคราะห1
คลาดเคลื่อน
ผู3รับผิดชอบ : ฝrายตรวจสอบอัญมณี และ
ฝrายตรวจสอบโลหะมีค.า

• ฝrายตรวจสอบอัญมณีและฝrายตรวจสอบโลหะมีค.า อยู.ระหว.างทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย1สินของผู"ขอรับบริการ เพื่อให"มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
• จัดหาเครื่องมือด"านการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค.ามาใช"ในงานตรวจสอบ ดังนี้
- งานตรวจสอบอัญมณี : อยู.ระหว.างจัดซื้อเครื่อง X-ray Inspection Machine (เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบ
ไข.มุกและตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี) จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 7.2 ล"านบาท และ
กล"องจุลทรรศน1อัญมณี 6 ตัว วงเงินงบประมาณ 3.3 ล"านบาท
- งานตรวจสอบโลหะมีค.า : ดําเนินการจัดหาเครื่องมือด"านการตรวจสอบ วงเงินงบประมาณรวม 5.5 ล"านบาท
โดยติดตั้งเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน.ง จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตําแหน.ง จํานวน 1 เครื่อง และ
เครื่อง Autotitration จํานวน 1 เครื่อง เรียบร"อย และอยู.ระหว.างรอติดตั้งเครื่องวิเคราะห1 Fire Assay จํานวน
1 เครื่อง คาดว.าจะดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565
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ประเด็นควบคุมภายใน : 2. งานด"านการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

• นักวิจัยไม.ส.งมอบงานตาม
กําหนด ส.งผลต.อการดําเนิน
โครงการวิจัยไม.แล"วเสร็จตาม
แผนงาน

• กํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยของสถาบัน โดยในปUงบประมาณ 2565 สถาบันได"รับงบประมาณโครงการวิจัย
จากกองทุนส.งเสริมวิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) จํานวน 2 โครงการ (โครงการฐานข"อมูลอัจฉริยะ
แหล.งอัญมณีโลก (มรกต) งบประมาณ 1,940,000 บาท และโครงการกระบวนการพิสูจน1แหล.งกําเนิด อัญมณี โดยใช"
เอกลักษณ1ทางเคมี ด"วยเทคนิค LA-ICP-MS งบประมาณ 580,000 บาท) ทั้ง 2 โครงการ มีการดําเนินงานตามแผนงาน

เรื่องเดิม

ผู3รับผิดชอบ : ฝrายวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ

ประเด็นควบคุมภายใน : 3. งานด"านฝ;กอบรมบุคลากรสู.ภาคอุตสาหกรรม
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :
กลุ.มผู"เข"าอบรมเปาหมายมี
ทางเลือกในการเรียนหลักสูตร
ฝ;กอบรมต.างๆ
ผู3รับผิดชอบ : ฝrายฝ;กอบรม

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :
• จัดทําหลักสูตรรูปแบบออนไลน1 Essential DGC (การวิเคราะห1และประเมินคุณภาพเพชร) เพื่อตอบสนองความต"องการ
ของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มจํานวนผู"สนใจเข"ารับการอบรม โดยวางแผนเป9ดหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2565
• หารือกับผู"อํานวยการศูนย1สังกัดกรมพัฒนาฝUมือแรงงานจัดกิจกรรมให"คําปรึกษาและอบรมช.างในโรงงาน โดยจะเริ่ม
จัดทําโครงการในไตรมาสที่ 3 ปU 2565
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ประเด็นควบคุมภายใน : 4. งานด"านการจัดทําบทความวิชาการ
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

• มีข"อจํากัดในการเข"าถึง
แหล.งข"อมูลที่เป=นตัวบุคคล ทํา
ให"ไม.ได"รับข"อมูลทันท.วงทีหรือ
ได"รับข"อมูลเพียงบางส.วน

• ข"อมูลเชิงลึกที่มีความจําเป=นต"องสอบถามหรือขอความเห็นจากผู"ประกอบการเพื่อยืนยันความถูกต"องของข"อมูลหรือ
เพื่อเป=นแหล.งข"อมูลเพิ่มเติม ดําเนินการประสานงานกับผู"ประกอบการเพื่อติดต.อขอนัดหมายล.วงหน"า เพื่อให"ได"รับ
ข"อมูลสําหรับนํามาใช"ประโยชน1ทันเวลา

ผู3รับผิดชอบ : ฝrายวิชาการและพัฒนาข"อมูล

ประเด็นควบคุมภายใน : 5. การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข"อบังคับ
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

• กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ
ระเบียบ ข"อบังคับ และ
หลักเกณฑ1ที่เกี่ยวข"องมีการ
เปลี่ยนแปลงเป=นระยะ

• ส.วนงานกฎหมายจัดทํา/ปรับปรุงระเบียบเพื่อให"เป=นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ1ที่เกี่ยวข"อง ดังนี้
- ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว.าด"วยสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
- ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว.าด"วยหลักเกณฑ1และเงื่อนไขการจ.ายเงินค.าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
ประจําปUแก.เจ"าหน"าที่ พ.ศ. 2565
- ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว.าด"วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565
- ระเบียบสถาบันฯ ว.าด"วยการคัดเลือก การบรรจุและแต.งตั้ง การจ"าง สัญญาจ"าง และการต.อสัญญาจ"างเจ"าหน"าที่หรือ
ลูกจ"าง พ.ศ. 2565

• บุคลากรมีความรู"ความเข"าใจต.อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับ
ข"อกําหนด และประกาศของ
สถาบันคลาดเคลื่อน ทําให"มีการ
ปฏิบัติงานไม.เป=นไปตามที่กําหนด
ผู3รับผิดชอบ : ทุกฝrาย

ส.วนงานทรัพยากรบุคคลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหลักสูตร
ความรู"เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติข"อมูลข.าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให"กับเจ"าหน"าที่ทุกระดับ เพื่อให"มีความรู"
ความเข"าใจและปฏิบัติงานเป=นไปตามกฎหมาย โดยกําหนดการอบรมระหว.างเดือนธันวาคม 2564 - กรกฎาคม 2565
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ประเด็นควบคุมภายใน : 6. การปองกันการทุจริตในการปฏิบัติหน"าที่
ป?จจัยที่อาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงาน :

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน :

• เจ"าหน"าที่สถาบันละเลยไม.ปฏิบัติ
ตามประกาศ/ระเบียบ กระทํา
การทุจริตในหน"าที่

• สถาบันจัดทํานโยบาย “No Gift Policy งดรับ-งดให"” ของขวัญกับบุคคลภายนอกผู"มาติดต.อสถาบัน ประกาศเมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2564 รวมถึงทบทวนคู.มือการพัฒนาและส.งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน1ทับซ"อน ประกาศ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อรักษามาตรฐานความโปร.งใสในการปฏิบัติงานและเพื่อเป=นเครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในสถาบัน
• จัดกิจกรรมขับเคลื่อนด"านคุณธรรมและความโปร.งใส โดยผู"อํานวยการสถาบันได"มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร.งใสในการดําเนินงาน ประจําปUงบประมาณ 2565 ให"แก.บุคลากรทุกระดับของสถาบัน มีการประชาสัมพันธ1
นโยบายและเจตจํานงด"านคุณธรรมและความโปร.งใส จัดอบรมเพื่อเสริมสร"างความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร.งใสในการดําเนินงานของหน.วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส.งเสริมคุณธรรมของสถาบัน เพื่อให"เจ"าหน"าที่ตระหนักรู"ด"านคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด"วยความซื่อสัตย1สุจริต

ผู3รับผิดชอบ : ทุกฝrาย

• จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช"เป=นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมด"าน
การปองกันและปรามปรามการทุจริตของสถาบัน โดยติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน รายงานผู"อํานวยการสถาบัน
ทราบ
• จัดอบรมให"ความรู"เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด"านจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุแก.เจ"าหน"าที่ที่เข"าปฏิบัติงานใหม.เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2564 เพื่อให"มีการปฏิบัติงานเป=นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ"าง
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