วาระที่ 6.2
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบ ัติงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนาอ ัญมณีและเครือ
่ งประด ับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรือ
่ งเดิม
งบประมาณรายจ่าย 2559 จานวน 154.0393 ล ้านบาท
เงินงบประมาณ 130.2893 ล ้านบาท
-พันธกิจสง่ เสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ
เงินนอกงบประมาณ 23.7500 ล ้านบาท
-พัฒนาบุคลากร /ระบบสารสนเทศ เพือ
่ เพิม
่
ิ ธิภาพการดาเนินงาน
ประสท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
ผลผลิต/
โครงการ

เงินก ันเหลือ
่ มปี เงินก ันเหลือ
่ มปี
้ ก
(ก่อหนีผ
ู พ ัน)
(ไม่กอ
่ หนี้
ผูกพ ัน)
18.5694
4.3179

แผน
การเบิกจ่าย

ผล ณ.
ก.ย.2559

คงเหลือ

เงิน
งบประมาณ

130.2893

106.7375

เงินนอก
งบประมาณ

23.75

21.3544

1.7049

0.0024

0.6883

รวม

154.0393

128.0919

20.2743

4.3203

1.3528

0.6645

ผลงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบ ัน ปี 2559
เป้าหมาย
1. ได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน ISO 17025

ต ัวชวี้ ัด (ค่าเป้าหมาย)
เป้าหมายปี 59

ผลงานปี 59

1.1 ได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน ISO 17025
2 เทคนิค

2 เทคนิค (100%)

้ ระโยชน์ในเชงิ พาณิชย์
2.1 งานวิจ ัยทีน
่ าไปเพิม
่ ความสามารถในการตรวจ/ใชป
ั
2. เพิม
่ ศกยภาพของสถาบ
ันฯ ด้านการ
ตรวจสอบ การวิจ ัย และการให้บริการข้อมูล

5 งาน

3 งาน (60 % จากเป้าหมาย)

่ งทางออนไลน์
2.2 จานวนการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดผ่านชอ
100,000 ครัง้

160,955 ครงั้ (160% จากเป้าหมาย)

3.1 จานวน International Corporate Partner
1 ราย (พม่า)
3. การสร้างภาพล ักษณ์
แบรนด์ (Brand Image) และขยายฐาน
ลูกค้าทงในและต่
ั้
างประเทศ

1 ราย (ศรีล ังกา)

้ ของ Corporate Member ทงในและต่
3.2 ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
ั้
างประเทศ

* ปี ฐาน 2558 = 126 ราย เป้ าหมายปี 2559 = 138 ราย
ร ้อยละ 9
138 ราย (100%จากเป้าหมาย)

้ ริการ
้ ของจานวนผูม
3.3 ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ าใชบ

*ปี ฐาน 2558 = 2,015 ราย เป้ าหมายปี 2559 = 2,197 ราย
ร ้อยละ 9
1,852 ราย (84.29 % จากเป้าหมาย)

ผลงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์สถาบ ัน ปี 2559
เป้าหมาย

ต ัวชวี้ ัด (ค่าเป้าหมาย)
เป้าหมายปี 59

ผลงานปี 59

้ ของ End Users เรียกร้องให้มใี บร ับรองของ GIT
3.4 ร้อยละการเพิม
่ ขึน

้ การตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา่ (เสย
ี ค่าใชจ่้ าย) ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
* End Users = ผู ้มาใชบริ
ทัง้ หมด ** ปี ฐาน 2558 = 1,368 ราย เป้ าหมายปี 2559 = 1,437 ราย
ร ้อยละ 5
1,433 ราย (99.72 %จากเป้าหมาย)
3. การสร้างภาพล ักษณ์
แบรนด์ (Brand Image) และขยายฐาน
ลูกค้าทงในและต่
ั้
างประเทศ

3.5 จานวนผูเ้ ข้าถึงงานวิจ ัยในงาน GIT Conference
250 ราย

295 ราย

3.6 จานวนคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ
1 คอร์ส

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
80%
4. การบริการทีเ่ ป็นเลิศ

1 คอร์ส
่ งเจียระไนพลอยสู่
(หล ักสูตรบ่มเพาะชา
ระด ับโลก)
90.6%

ื่ มน
4.2 ร้อยละความเชอ
่ ั ของผูร้ ับบริการ
80%

100%

