แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 1

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน และ ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการ การดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้ามี)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้ง
การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
5. ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

จานวนตัวชี้วัด
 องค์ประกอบที่ 1 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ถ้ามี)
 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน
 ตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด คือ
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ
5.1 การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน (ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อานวยการองค์การมหาชน การประเมินองค์กร และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย)
2. สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ านวยการองค์การมหาชน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
1.
2.
3.
4.

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขดี ความสามารถสูงในตลาดโลก
เพื่อเป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีคา่
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวการณ์
ในตลาดโลก

วิสัยทัศน์องค์การมหาชน
เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกในปี 2564 (Thailand: The World’s Gems & Jewelry Hub)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าและเครื่อง ประดับสูร่ ะดับสากล
การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้
การยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีความเป็นมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 3

สรุปตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์ประกอบ
1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน)
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function Base)

2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การดาเนินงาน
หลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้ามี)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Base) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
5. ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

ตัวชี้วัด
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
1.2 การสร้างและต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ
1.3 จานวนธุรกรรมที่ลูกค้ามาใช้บริการของสถาบัน
1.3.1 จานวนการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
1.3.2 จานวนการตรวจสอบโลหะมีค่า
1.3.3 จานวนงานบริการฝึกอบรม
1.3.4 การจัดทามาตรฐาน ISO สาหรับการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ISO/IEC 17025)
1.4 สัดส่วนงานวิจัยของสถาบันที่นาไปใช้ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยทั้งหมด
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ไม่มี
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
เรื่อง การบริหารจัดการคิวรับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5.1 การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง โครงการฝึกอบรม IC3 Digital Literacy

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 4

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
วัตถุประสงค์
การจัดตั้งตามกฎหมาย
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีด
ความสามารถสูงในตลาดโลก

ตัวชี้วัด
2559
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้าน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561

1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ
1.2 การสร้างและต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ

-

-

-

-

23.75
ล้านบาท
30
แบรนด์

28.34
ล้านบาท
30
แบรนด์

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

5.57 ล้านบาท
 รายได้ของผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.38
 ผู้ประกอบการมีฐานะ  ผู้ประกอบการในพื้นที่
ทางเศรษฐกิจและ
จังหวัดเป้าหมาย 13 จังหวัด
สังคมดีขึ้น
มีฐานะทางสังคมดีขึ้น
 มีการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดเป้าหมาย
15 จังหวัดใน 6 ภูมิภาค
26.99
29.15
ล้านบาท
ล้านบาท
30
33
แบรนด์
แบรนด์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 5

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งตามกฎหมาย

ตัวชี้วัด
2559

2. เป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย 1.3 จานวนธุรกรรมทีล่ ูกค้ามาใช้บริการของสถาบัน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณี
1.3.1 จานวนการตรวจสอบอัญมณีและ
และเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า
เครื่องประดับ
1.3.2 จานวนการตรวจสอบโลหะมีค่า
1.3.3 จานวนงานบริการฝึกอบรม

4. เป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับเพื่อให้บริการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถ
ยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวการณ์
ในตลาดโลก

1.3.4 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO สาหรับ
การให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
(ISO/IEC 17025)
1.4 สัดส่วนงานวิจัยของสถาบันทีน่ าไปใช้ประโยชน์
เทียบกับงานวิจัยทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

870
ครั้ง
361
ครั้ง
570
ครั้ง

1,570
ครั้ง
1,319
ครั้ง
250
ครั้ง

2,180
ครั้ง
1,533
ครั้ง
376
ครั้ง

2,180
ครั้ง
1,533
ครั้ง
376
ครั้ง

ผ่านการ
รับรอง

ผ่านการ
รับรอง

ผ่านการรับรอง

ผ่านการรับรอง

-

-

ร้อยละ 35

ร้อยละ 36

หมายเหตุ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 6

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

ตัวชี้วัด
2559
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

-

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2560
ร้อยละ 100

2561
ร้อยละ 100
ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ไม่มี

2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

-

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
2.2. ตัวชี้วัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดาเนินการตามวาระการขับเคลื่อน
และการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กากับและ
ติดตามการปฏิบตั ิราชการการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-

ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง
ร้อยละ 100

-

-

หมายเหตุ

-

ร้อยละ 100
-
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) (ต่อ)
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
แผนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(หน่วย : จานวนครั้ง/เรื่อง)
ความสอดคล้องกับ
ลาดับที่
เรื่อง
ประเด็น
นโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
โทรทัศน์
(ถ้ามี)
1
สื่อประชาสัมพันธ์ บริการตรวจสอบ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ประกอบการ
10
สร้างความรับรู้
อัญมณีและโลหะมีค่า
ข้อ 2 การสร้าง
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณี
ความเข้าใจ
ศูนย์ฝึกอบรม
ความสามารถในการ
ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่
และเครื่อง
แก่ประชาชน
ศูนย์ข้อมูลอัญมณี
แข่งขันของประเทศ
เข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อน
ประดับและ
และเครื่องประดับ
2. แผน 12 ข้อ 3 การสร้าง
และสนับสนุนในอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป
ห้องสมุดอัญมณี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจอัญมณีและ
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เครื่องประดับของประเทศ
เครื่องประดับ
2. เพื่อสร้างการรับรู้และความ
และงานวิจัย
เข้าใจในการบริการต่าง ๆ
ของสถาบัน รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่น และการยอมรับ
ในการให้บริการของสถาบัน
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

วิทยุ
10

ประเภทสื่อ
สารสนเทศ
สิ่งพิมพ์
ออนไลน์
32
51

สื่ออื่นๆ กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 8

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือนของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเภทสื่อ

บริการ

จานวน
ครั้ง/ปี ต.ค.

ระยะเวลา

61

พ.ย.
61

/
/

/
/

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

นิตยสาร
ต่างประเทศ
1
2

Jewellery News Asia (UBM)
Bangkok Gems and Jewelry Magazine

TRN / GLAB/ALAB

7
5

SMEs Thailand
SME Start Up
สารองสาหรับนิตยสารอื่นๆ อีก 2 เล่ม

TRN / GLAB/ALAB
TRN / GLAB/ALAB
TRN/Info

3
3
2

/
/

All Service
All Service

10
10

/ (5)
/

รายการเซียนธุรกิจ by SME Channel (Youtube)
Facebook
Website http://www.git.or.th
LINE
E-mail Blast

All Service
All Service
All Service
All Service
All Service

3
12
12
12
12

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

ข่าว Newspaper

All Service

12

/

/

/

/

/

/

/

TRN/GLAB/ALAB

/
/

/

/

/

/
/

/

ในประเทศ
3
4
5

/
/

/
/
/

/

วิทยุ / โทรทัศน์
1
2

สื่อโทรทัศน์ ช่องฟรีทีวี
วิทยุ

/

/

/

/

/

/

/

/ (5)
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

Website / Social media / E-mail
1
2
3
4
5

Newspaper
1
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Base) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
ตัวชี้วัด
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
เรื่อง การบริหารจัดการคิวรับบริการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2559
ร้อยละ
90.60

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
ร้อยละ
87.01

2561
ร้อยละ
87.64

ร้อยละ
97.29
4.0375
คะแนน

ร้อยละ
96.57
4.1750
คะแนน

ร้อยละ
97.31
4.4825
คะแนน

-

การพัฒนาระบบ
การให้บริการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ
นอกสถานที่

พัฒนาระบบ
การทาธุรกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ
สารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ร้อยละ 96 (ภาพรวม)

หมายเหตุ
ค่าเป้าหมายทีก่ าหนดจากค่าเฉลี่ยของ
ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการที่
ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐ

ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
ค่าเป้าหมายที่กาหนดจากคะแนนเฉลี่ย
ของผลการดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการขององค์การมหาชน
ดาเนินการตามข้อเสนอขององค์การมหาชน
ร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Base) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (ต่อ)
4.4 รายละเอียดข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อนวัตกรรม : การบริหารจัดการคิวรับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักการและเหตุผล ความจาเป็น
ปัจจุบันสถาบันฯ ใช้ระบบบัตรคิวในการให้บริการตรวจสอบอัญมณี และประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่หน้างานในรูปแบบ Manual ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก
และข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากลูกค้ามีความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง รวมทั้ง หน่วยงานผู้ให้บริการได้ข้อมูลสะท้อนกลับล่าช้าอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บและ รวบรวม
ข้อมูล ทาให้ไม่สามารถแก้ไขในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลสะท้อนกลับเชิงลบได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุดังกล่าว สถาบันฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
คิวรับบริการและการประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ณ สานักงานของสถาบันฯ รวม ทั้ง สามารถจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของลูกค้าได้แบบ Real Time และสามารถส่งผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานดิจิทัลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวันต่อวัน อันจะส่งผลให้สถาบันฯ นาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริการ
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง มีข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้าที่ถูกต้องสาหรับการวางแผนพัฒ นางานบริการในอนาคต ซึ่ง ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างโอกาสทาง
การตลาดและขยายฐานลูกค้าจนมีรายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ณ สานักงานของสถาบันฯ
2.2 สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจที่หน้างานในรูปแบบดิจิทัล
3. การดาเนินการ
3.1 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบริหารจัดการคิวรับบริการและการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าจากหน่วยงานผู้ให้บริการ
3.2 จัดหาบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการคิวรับบริการและการประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการ
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการคิวรับบริการ และนาระบบคิวรับบริการออนไลน์มาใช้ในการให้บริการ
3.4 ประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการ
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
4.1 สถาบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการคิวรับบริการ และการประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการ
4.2 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ณ สานักงานของสถาบันฯ โดยมีผลความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
ตัวชี้วัด
5.1 การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แบบก้าวกระโดด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง
โครงการฝึกอบรม IC3 Digital Literacy

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) (ต่อ)
5.1 การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรม IC3 Digital Literacy
1. หลักการและเหตุผล ความจาเป็น
สถาบันฯ ได้ให้ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการลูกค้าของสถาบันฯ ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบตรวจสอบใบรายงานผลการวิเคราะห์อัญมณีและ
เครื่องประดับ (Report Verification) ระบบติดตามงานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ (Sample Tracking System) ระบบบริการออนไลน์ (e-Service System) อาทิ การชาระเงิน
ออนไลน์ (e-Payment) การชาระเงินผ่านระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ (Gem and Jewelry Information Center) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ ตความเร็วสู งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลู กค้าหรือผู้ รับบริการในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันฯ ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ และสร้ างโอกาส
ทางการตลาด อีกทั้ง สถาบันฯ ยังนาเทคโนโลยี Social Network อันได้แก่ LINE@, Facebook, และ Messenger BOT มาใช้ประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้า ประชาสัมพันธ์/การตลาด
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการคิวรับบริการ และการประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ณ สานักงานของสถาบันฯ รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าได้แบบ Real Time เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริการได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒ นาบุ คลากรของสถาบั นฯ ให้ มีทักษะและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานจึงเป็ นสิ่ งจาเป็น ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเป ลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เป็นกลไก
สาคัญในการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตน เอง นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มี
แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและ
ใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) โดยทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใชให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่ วมกัน หรือเพื่อใช้พัฒนากระบวนการทางาน ระบบงาน
ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ได้แก่ 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 3. การใช้ งานเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย 4. การใช้โปรแกรมประมวลคา 5. การใช้โปรแกรมตารางคานวณ 6. การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน 7. การทางานร่วมกันแบ บออนไลน์ 8. การใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัล และ 9. การใช้งานอินเตอร์เน็ต
การฝึกอบรมหลักสูตร IC3 Digital Literacy เป็นหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับที่ 1-3 รวมจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสานักงาน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประมวลคา การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ และการใช้งานโปรแกรมการนาเสนอ
3. หลักสูตร การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล และการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกระดับมีความพร้อมในทักษะด้านดิจิทัลในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลได้ตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้าน Digital literacy ของเจ้าหน้าที่สถาบันให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ร้อยละของเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าอบรมในทุกหลักสูตร และผ่านประเมินความรู้ความเข้าใจโดยใช้แบบสอบถาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

1. จัดการอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ แก่
การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
และการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. จัดการอบรมหลั กสู ตร การใช้งานโปรแกรมส านักงาน ได้แก่
การใช้โปรแกรมประมวลคา การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ
และการใช้งานโปรแกรมการนาเสนอ
3. จัดการอบรมหลักสูตร การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร
สังคมออนไลน์ ได้แก่ การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล และการใช้งานอินเตอร์เน็ต
4. ประเมินทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
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รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 สูตรการคานวณ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กระแสเงินรับสุทธิ
ต้นทุนเงินที่ใช้ดาเนินการ


= กระแสเงินรับสุทธิ - ต้นทุนเงินทุนที่ใช้ดาเนินการ
= (รายได้ทางตรง + รายได้ทางอ้อม) – ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่ทาให้เกิดรายได้
= (เงินอุดหนุนที่ได้รับ * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ได้รับ) + (เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ) (ถ้ามี) +
(เงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมตั ใิ นปีนั้นๆ * อัตราต้นทุนของเงินกู้) (ถ้ามี)

การคานวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดังนี้
รายการ

จานวน (ล้านบาท)

1. กระแสเงินรับสุทธิ
1.1 รายได้ทางตรง

-

1.2 รายได้ทางอ้อม

19.13

1.3 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่ทาให้เกิดรายได้

(13.00)

2. ต้นทุนเงินที่ใช้ดาเนินการ
2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับ 15.00 ล้านบาท คูณ อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณที่ได้รับ 3.70%*

(0.56)

2.2 เงินทุนที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้เพิ่มในปีนั้นๆ คูณ อัตราต้นทุนของเงินทุนฯ **

-

2.3 เงินกู้ที่คณะกรรมการอนุมัติในปีนั้นๆ คูณ อัตราต้นทุนของเงินกู้ (ถ้ามี) ***

-

รวมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
หมายเหตุ : * อัตราต้นทุนของเงินงบประมาณ คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ ของพันธบัตรรัฐบาล เพือ่ ระดมเงินทุนมาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดิน
** อัตราต้นทุนของเงินฝากธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่องค์การมหาชนฝากธนาคาร ซึ่งหากถอนมาใช้ในการดาเนินงานขององค์การมหาชน จะเสียโอกาสได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
*** อัตราต้นทุนของเงินกู้จากธนาคาร คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ที่องค์การมหาชนกู้จากธนาคาร เพื่อนาเงินมาใช้ในการดาเนินงานขององค์การมหาชน
คาอธิบาย : รายได้ทางตรงพิจารณาจากรายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

5.57

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 17

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 Function Base
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
คาอธิบาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับในภูมิภาคโดยลงพื้นที่เพื่อสารวจสอบถามปัญหาในการดาเนินธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และสอบถามความต้องการในด้านต่าง ๆ
ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเบื้องต้นครอบคลุม 13 จังหวัด ได้แก่
(1) ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย /บ้านกาด จังหวัดเชียงใหม่ (เครื่องเงิน / เครื่องประดับเงิน)
(2) อาเภอเด่นชัย-วังชิ้น จังหวัดแพร่ (พลอยสี เครื่องเงิน)
(3) อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (เครื่องประดับทอง / เครื่องประดับเงิน)
(4) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (พลอยสี)
(5) ย่านสะพานข้ามแม่น้าแคว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (นิล)
(6) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เครื่องประดับทอง)
(7) อาเภอด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา (เครื่องประดับดินเผา)
(8) อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (พลอยสี) - ดาเนินงานภายใต้งบประมาณโครงการจันทบุรีนครอัญมณีฯ
(9) ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (พลอยสี)
(10) อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ไข่มุก / เครื่องประดับมุก)
(11) อาเภอเมือง จังหวัดพังงา (ไข่มุก / เครื่องประดับมุก)
(12) อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล (ไข่มุก / เครื่องประดับมุก)
(13) อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เครื่องถม)
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 13 จังหวัด ที่ผ่านการอบรมจากโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีรายได้
ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (มีรายได้เพิ่มขึ้น)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 18

ตัวชี้วัด
1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ

1.2 การสร้างและต่อยอดนักออกแบบ
เครื่องประดับ

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจากรายได้จากธุรกรรมที่ลูกค้ามาใช้บริการของสถาบันใน 3 ด้าน ซึ่งมีการชาระเงินค่าบริการ คือ
(1) การบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
(2) การบริการตรวจสอบโลหะมีค่า และ
(3) งานบริการฝึกอบรม
คาอธิบาย
 สถาบันฯ ดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ SMEs ให้มีแบรนด์เป็นของตนเองและจาหน่ายสินค้าสู่ตลาดในประเทศและระดับโลก
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจากผู้ร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ ระหว่างปี 2557 – 2562 (นับแบบสะสม) ที่สามารถต่อยอดแบรนด์ด้วยการออกร้านจาหน่ายด้วยตนเอง
และ/หรือเข้าร่วมโครงการตามองค์กรต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมงานแฟร์อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น และ/หรือสร้างชื่อเสียงในระดับสากลด้วยแบรนด์
ของตนเอง

1.3 จานวนธุรกรรมที่ลูกค้ามาใช้บริการของสถาบัน
1.3.1 จานวนการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ

คาอธิบาย
 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
และมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery
Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Member เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543
 การให้บริการของห้องปฏิบตั ิการตรวจสอบอัญมณีมีดังต่อไปนี้
 การตรวจวิเคราะห์จาแนกอัญมณีธรรมชาติ สังเคราะห์ และเลียนแบบ
 การตรวจสอบการผ่านการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี
 การตรวจสอบชนิดของมุกและการปรับปรุงคุณภาพ
 การตรวจวิเคราะห์จาแนกเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์หรืออัญมณีเลียนแบบเพชร
 การตรวจสอบเพชรทีผ
่ ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการต่างๆ
 การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพ (4C's) ของเพชร
 การตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งกาเนิดทางภูมิศาสตร์ของอัญมณี (ทับทิม ไพลิน และ มรกต)
 การตรวจสอบชนิดของหยกและการปรับปรุงคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 19

ตัวชี้วัด

1.3.2 จานวนการตรวจสอบโลหะมีค่า

1.3.3 จานวนงานบริการฝึกอบรม

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจากจานวนครั้งทีล่ ูกค้ามาใช้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน ซึง่ มีการชาระเงินค่าบริการโดยประมวลผลจากระบบ CRM
ตามจานวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการ (ลูกค้า 1 ราย อาจจะมาใช้บริการหลายครั้ง)
คาอธิบาย
 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคา แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่น ๆ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)
และ X-Ray Fluorescence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ และเครื่องเลเซอร์ในการแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพทองคา และโลหะมีค่าอื่น ๆ
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ ตรวจสอบโลหะมีค่าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ป้องกันการฉ้อโกง และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างสุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจข องสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสินค้าเครื่องประดับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามความประสงค์ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
 การให้บริการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่ามีดังต่อไปนี้
 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คา
่ ความบริสุทธิ์ ของโลหะมีค่า เช่น ทองคา เงินและพลาทินั่ม
 เทคนิคการตรวจโลหะเจืออันตรายในเครื่องประดับ เช่น นิเกิล ตะกัว
่ และแคดเมียม
 เทคนิคการหาธาตุองค์ประกอบของโลหะผสมของวัตถุดิบและเครื่องประดับ
 เทคนิคการตรวจวัดความหนา
 เทคนิคการตรวจความบริสุทธิเ์ ครือ
่ งประดับเงิน 92.50%
 เทคนิคการตรวจค่าความบริสุทธิ์ทองคาด้วย Fire Assay
 การบริการแกะสลักโลหะมีค่าด้วยแสงเลเซอร์
 การตรวจปริมาณอัตราการแพร่ของ Nickel ตามมาตรฐาน Euro Pean (EN1811) 2011
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจากจานวนครั้งทีล่ ูกค้ามาใช้บริการตรวจสอบโลหะมีค่าของสถาบัน ซึ่งมีการชาระเงินค่าบริการ โดยประมวลผลจากระบบ CRM ตามจานวนครั้งที่
ลูกค้ามาใช้บริการ (ลูกค้า 1 ราย อาจจะมาใช้บริการหลายครั้ง)
คาอธิบาย
 สถาบันได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ให้มีทักษะเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจาปี อาทิ หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ หลักสูตรธุรกิจทองคา หลักสูตรการออกแบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – 20

ตัวชี้วัด

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด

เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจานวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการฝึกอบรมของสถาบัน ซึ่งมีการชาระเงินค่าบริการ โดยประมวลผลจากระบบ CRM ตามจานวนครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการ
(ลูกค้า 1 ราย อาจจะมาใช้บริการหลายครั้ง)
คาอธิบาย
1.3.4 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO
สาหรับการให้บริการด้านอัญมณีและ  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็ น มาตรฐานสากลที่ ร่ ว มระหว่ า ง International Organization for Standardization กั บ International Electrotechnical
เครื่องประดับ (ISO/IEC 17025)
Commission ที่ ส ามารถใช้ ได้ กั บ ทุ ก องค์ ก รที่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการทดสอบหรือ สอบเที ย บโดยเป็ น ข้ อ ก าหนดทั่ วไปว่ าด้ ว ยความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐาน ประกอบด้วยข้อกาหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกาหนดด้านวิชาการ
เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้วจะทาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบหรือการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ
รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
 พิจารณาจากการผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยได้รับการรับรองให้ห้องปฏิบัตกิ ารในขอบข่าย
การทดสอบอัญมณีและโลหะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานรับรอง)
คาอธิบาย
1.4 สัดส่วนงานวิจัยของสถาบันทีน่ าไปใช้
ประโยชน์เทียบกับงานวิจัยทั้งหมด
 งานวิจัย ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนาผลงานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ที่สถาบันฯ ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒ นาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2544 – 2561 นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 จานวนงานวิจัยทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2561 เท่ากับ 41 เรื่อง
 สูตรการคานวณ
งานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ X 100
งานวิจัยทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
 งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ พิจารณาจากจานวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่นาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่าเพื่อการออกใบรับรอง
คุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ เช่น
นาผลงานวิจัยและพัฒนาชุดมาตรฐานพลอยสีไปใช้ในการวิเคราะห์อัญมณีเพื่อออกใบรับรอง นาผลงานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรีไปพัฒนาเครื่องประดับและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เป็นต้น (เป็นฐานข้อมูลของ
ห้องตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน / พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับผู้ประกอบการ)
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