รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
1.

ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สวอ. เปนหนวยงาน
รัฐประเภทองคการมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้
เพื่อใหมีหนวยงานทีร่ ับผิดชอบในการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนอุต สาหกรรมอัญมณีแ ละเครื่องประดับไทยใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขันทางการคายิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) เพื่อส ง เสริมและพัฒ นาอุต สาหกรรมอัญ มณีแ ละเครื่องประดั บ ใหมี ขี ด ความสามารถสู ง
ในตลาดโลก
2) เพื่อเปนสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
รวมทั้งโลหะมีคา
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนอง
ความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4) เพื่อ เป นศู นย ขอมูลอุ ตสาหกรรมอัญมณี แ ละเครื่องประดับ เพื่อใหบ ริการเผยแพรขอมูล
ข า วสารและประชาสั ม พัน ธ ธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ให ส ามารถยื น หยั ด และแข ง ขั น ได
ทุกสภาวการณในตลาดโลก
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
1.4 ผูอํานวยการ : ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกูล
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ

3. ผูแทนกระทรวงพาณิชย

กรรมการ

4. ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

5. ผูแทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ

6. นางประพีร สรไกรกิติกูล

กรรมการ

7. นายสมชัย ทรัพยเกษม

กรรมการ

8. ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

กรรมการ

9. นายวิบูลย หงษศรีจินดา

กรรมการ

10. นายแพทยกฤชรัตน หิรัณยศิริ

กรรมการ

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง เจาหนาที่ 52 อัตรา ลูกจาง 14 อัตรา
1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
"เป นสถาบั นหลัก ในการพัฒนา สงเสริ ม และสนับ สนุนอุ ตสาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บไทย
ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก"
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พันธกิจ
1) วิเคราะห ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สรางมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินคาอัญมณี เครื่องประดับ
และโลหะมีค า เพื่อสรางความเชื่อมั่น ในคุณภาพของสินค าอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยเปนที่ย อมรับในระดั บ
นานาชาติ
2) วิจัย และพัฒนาอัญ มณีแ ละเครื่องประดั บอยางครบวงจร และสอดคล องกับ ความตองการของ
อุตสาหกรรม
3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4) จัดทําฐานขอมูลดานการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพรแกภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุท ธศาสตร ก ารสงเสริ มมาตรฐานและการรับ รองสินค า เป นการให ค วามรูแ ละสนับ สนุนการ
ตรวจสอบรับรองทําใหเกิดฐานลูกคาในระดับผูบ ริโภคมากขึน้ และนําไปสูการผลักดันอุตสาหกรรมใหมีการตรวจสอบ
รับรองอยางกวางขวางเปนประโยชน ยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมและเปนการสื่อสารถึงบทบาทของ
สถาบันในฐานะองคกรหลักสรางมาตรฐานคุณภาพใหกับอุตสาหกรรม โครงการที่ดําเนินการ ไดแก
 โครงการ Let's Certify by GIT เปนการทํางานเชิงรุกเพื่อใหขอมูลความรูแกผูบริโภค ผูคา ผูผลิต
เกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ อันจะนําไปสูการผลักดันความตองการใหมีการตรวจสอบและรับรอง
สินคามากขึ้น โดยเฉพาะจากสถาบันที่มีมาตรฐานการทํางานตรวจสอบและออกใบรับรองในระดับโลก เปนการขยาย
ฐานลูกคาและลูกคาใชใบรับรองของสถาบันอยางแพรหลายมากขึ้น เชน การ visit ลูกคารายสําคัญเพื่อกระตุนการ
ใชบริการ การแนะนําบริการตรวจวัดความหนาเครื่องประดับโลหะมีคา การตรวจความบริสุทธิ์ทองคําดวย Fire Assey
การจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษใหสมาชิก การจัดทําคูปองเพื่อขยายสวนแบงการตลาด ฯลฯ
 โครงการจัดทําระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 สําหรับหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและ
โลหะมีคา เพื่อธํารงรักษามาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบของสถาบันใหไดรับการยอมมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
มาตรฐาน นอกจากมาตรฐานของ CIBJO จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกคาและผูประกอบการที่จะสงตัวอยางมาให
ตรวจสอบมากขึ้น
 โครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรดานการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา สถาบันมุงสงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพของนักวิชาการอัญมณี และนักวิชาการโลหะมีคาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับกับมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรสูอุตสาหกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันจากการเปนหนวยงาน
สนับสนุนดานการศึกษาฝกอบรม ใหกาวสูการเปนหนวยงานสนับสนุนการบมเพาะบุคลากร โดยการประสานงานรวม
(Synergize) กับ พันธมิตร อาทิ ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา และสรา งความแข็ง แกรง (Enhance) ใหกั บ
อุตสาหกรรมฯ ระยะยาว โครงการที่สําคัญ ไดแก
 โครงการบ มเพาะสุ ด ยอดผูป ระกอบอาชี พในอุต สาหกรรมอั ญมณี แ ละเครื่ อ งประดั บ (Super
Jeweler Incubation Center Project) เขากับงานการจัด ฝกอบรมของสถาบันที่เปนที่ย อมรับในคุณภาพอยาง
กวางขวาง เปนการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและการผลิต อัญมณี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ใหกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
 โครงการสงเสริมและพัฒนานักออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเสริมสราง
บุคลากรรุนใหมสูการเปนนักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงพัฒนานักออกแบบไทยใหมีฝมือในระดับนานาประเทศที่เปน
ผูนําแฟชั่นโลก เชน อิตาลี ฝรั่งเศสเพื่อสรางสรรคและพัฒนาแบรนดไทยไปสูสากล
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล มุง สูกระบวนการสื่อสารที่สอดคลองกับสังคมสมัย ใหมผลักดัน
การประสานงานรวม (Synergize) กับเครือขายพันธมิตรขอมูล และผูใชขอมูล ใหมีสวนในการแลกเปลี่ยนขอคิด ใน
ชุมชนผูใชขอ มูลที่สถาบันจะไดสงเสริมใหเกิดขึน้ และสรางความแข็งแกรง (Enhance) ใหกับกลุมเครือขายทีส่ ามารถ
ตอยอดความสัมพันธจากการเรียนรูรวมกันในชุมชนไปสูการผนึกกําลังทางธุรกิจ โครงการที่สําคัญ ไดแก
 โครงการ GIT 2.0 เปนการตอยอดการใชประโยชนฐานขอมูลของสถาบันที่ไดดําเนินการรวบรวม
และพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ใหเปนที่รูจัก และเขาถึงไดงายสําหรับผูใช พรอมการสรางชุมชนเครือขายพันธมิต รใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําและการเผยแพรขอมูลขาวสารอัญมณีและเครื่องประดับ
 โครงการพัฒนา website ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive Web) เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอ มูลความคิ ด เห็ นระหว า งสถาบัน กับ ผู ใช ขอมูล และระหวา งผูใชขอมูล ด ว ยกัน โดยผูใช ขอมู ลสามารถเขี ย น
comment ทายบทความและสถาบันตอบกลับ
 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศและตางประเทศ เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือและวางแผนทางธุรกิจ
 โครงการการพัฒนาสิ่งพิมพ (Publication) เชน Essential Book, GIT Trade Review
4. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุงเนนการประสานงานรวมกับ ภาคอุตสาหกรรม
สํารวจประเด็นวิจัยของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการสรางเครือขาย แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลประกอบการวิจัย และ
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การกระจายผลงานวิจัยใหเปนที่รับรู สามารถนําไปตอยอดสรางความแข็งแกรงใหสามารถแขงขันในระดับสากล โดย
การจัด ตั้งฝายวิจัย และพัฒนาอัญมณีแ ละโลหะมีคา (เทคนิค) เพื่อทําหนาที่แ ละรับ ผิดชอบในการวิจัย และพัฒนา
ดานอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีคาในเชิง เทคนิค ศึกษาความตองการของอุต สาหกรรม นํามากําหนดแผน
แมบทโครงการวิจัย ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ประสานงานกับคณะผูวิจัย สรุปผลและเผยแพรผลงานวิจัยให
เป นประโยชนแ กการนําไปใช พัฒ นาอุ ต สาหกรรม รวมทั้ง การพัฒนามาตรฐานกระบวนการ การจั ด วางระบบ
มาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและหองปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีคา เพื่อพัฒนาการใหบริการ
อยางมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาแบรนดสถาบัน (Corporate Branding) เปนการปรับภาพลักษณสถาบัน
ไปสูการเปนหนวยผลักดันการประสานงานรวม และสงเสริมความแข็งแกรงในศักยภาพอุตสาหกรรม จะทําใหองคกร
มีบทบาทโดดเดนในฐานะองคกรหลักของอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ไดแก
 การสรางการรับรูในแบรนด (Brand Awareness) เปนการวางกลยุทธใชชองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ทั้งการใชสื่อประเภท Traditional Media และแสวงหาชองทางการใชสื่อใหม ๆ (New Media) ให
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพฤติกรรมการรับสื่อของผูรับสารในยุค
ดิจิตอล เพื่อสรางการรับ รูเกี่ยวกับภาพลักษณและงานบริการของสถาบัน เชน Daily Newspaper, Life Style
Magazine, Trade/Business Magazine, Social Media ฯลฯ
 การสรางความเขาใจในแบรนด (Brand Understanding) ใหทราบถึงบทบาทและการบริการตาง ๆ
ที่มีคุ ณภาพของสถาบั น โดยการออกนิท รรศการ (Exhibition) ทั้ ง ในและตา งประเทศ การสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร
การสรางความคุนเคยดวยการเยี่ยมชมสถาบัน (GIT Visit) การจัดทํารายงานประจําป การสํารวจความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นในดานการบริการของสถาบันเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น
 การสรางความนาเชื่อถือ (Brand Trust) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในฐานะหนวยงานหลักที่ผลักดัน
ความสํา เร็จของอุตสาหกรรม และสรางภาพลัก ษณการเปนผู เชี่ย วชาญเกี่ยวกับธุ รกิจอัญมณีแ ละเครื่องประดั บ
รวมถึงสงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรูและนวัตกรรมตาง ๆ อีกทั้งการสรางความนาเชื่อถือในดานการบริการและ
การตรวจสอบของสถาบันที่ไดคุณภาพ และนาเชื่อถือระดับโลก โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ การรวมงานประชุม
วิ ช าการนานาชาติ และการจัด ประกวดการออกแบบอัญ มณีแ ละเครื่อ งประดั บ เป น ประจํ า ทุ ก ป รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008
 การสรางความสัมพันธกับแบรนด (Brand Relationship) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบัน
กับผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ โดยสรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการทั่วไปและเสริมสรางความสัมพันธ
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กับ ภาคอุตสาหกรรม โดยการสรางชุมชนอัญมณีและเครื่องประดั บ (Jeweler Community) บนเว็ บไซต เช น
Facebook กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ จัดทํา GIT Magazine และการเยี่ยมเยียนภาคธุรกิจอัญมณีโดยผูบริหาร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรของสถาบัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการบริหารองคกร
ดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายในองคกร รวมทั้งสนับสนุนงานบริการตาง ๆ ของสถาบัน ใหบริการลูกคาดวยความพึงพอใจสูงสุด
กลยุทธที่ดําเนินการ ไดแก การพัฒนาโครงสรางองคกร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับกฎระเบียบใหทันสมัยรองรับบทบาทและภารกิจขององคกร การวางระบบตรวจสอบ
ภายในที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทั้งการประสานงานกับ เครือขา ยหน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีแ ละเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สวอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.6425 ซึ่งอยูใน
ระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานใน มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ไดคะแนน 4.9157 และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 5.0000 ซึ่งถืออยูในระดับดีมาก สําหรับผล
การปฏิบัติงานในมิตทิ ี่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 3.4743 อยูในระดับปานกลาง และมิติที่ 4
ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.2823 อยูในระดับดี
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2.1 ตารางสรุป ผลการปฏิบั ติ งานตามคํารับ รองการปฏิ บั ติง านของสถาบั นวิจั ยและพัฒนาอัญมณีแ ละ
เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลประเมินแยกตามมิติ
มิตทิ ี่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบัติงาน
มิตทิ ี่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

60%

4.9157

ระดับ
คะแนน
5.0000
4.0000

13%

5.0000
3.0000

14%

3.4743
2.0000

13%

4.2823

100%

4.6425

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่ องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัว ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเตรีย ม

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถว งน้ําหนัก

4.9157

2.9494

60
ระดับ

20

1

2

3

4

5

4.75

4.7500

0.9500

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

รอยละ

7

80

85

90

95

100 และ

สอบผาน

4.9920

0.3494

สามารถ

รอยละ 100

ความพรอมของธุ รกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ไทยสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
1.2 ระดับ ความสําเร็จของจํานวนอัญมณีแ ละ
เครื่องประดับ ที่ผานการตรวจสอบ
1.3
รอยละของผูเขารับ การฝกอบรมหลักสูตรอัญมณี
และเครื่องประดับผานเกณฑการทดสอบของ สวอ.
และสามารถนําความรูไ ปใชประโยชนได

1.4 จํานวนบทความอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได

นําความรู

และ

ไปใช

สามารถ

ประโยชน

นําไปใช

ได

ประโยชนได

เรื่อง

5

90

95

100

105

110

110

5.0000

0.2500

เครื่องประดับ ผาน Magazine ในและตางประเทศ
1.5.1 Magazine ในประเทศ

ครั้ง

2

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.1000

1.5.2 Magazine ตางประเทศ

ครั้ง

3

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.1500

ราย

4

1,539

1,639

1,739

1,839

1,946

5.0000

0.2000

โครงการ

5

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.2500

ผลงาน

7

4

5

6

7

8

8

5.0000

0.3500

5.0000

0.6500

เผยแพรผานระบบฐานขอมูลอัญมณีและ
1.5 จํานวนครั้งของการเผยแพรบทความดานอัญมณีแ ละ

1.6 จํานวนสมาชิกใหมข องระบบฐานขอมูล สารสนเทศ

1,439

ดานการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
1.7 ผลงานวิ จยั ดานวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพอัญ
มณีแ ละโลหะมีคา การออกแบบ การตลาด และ
การประยุกตใ ชประโยชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
1.7.1 ผลงานศึกษาและวิ จยั ใหม
1.7.2 จํานวนผลงานศึกษาวิ จยั ที่มีอยูแ ลวหรือโครงการ
ศึก ษาวิจยั ตอ เนื่องที่มีการถายทอดไปยัง
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริ การ
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2.1 ระดับ ความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบ ริการ
2.1.1 ระดับ ความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

พอใจ เพื่อพัฒนาการใหบ ริการ
2.1.2 รอยละของระดับ ความพึงพอใจในการใหบริการ

รอยละ

5

70

75

80

85

90

96.50

5.0000

0.2500

รอยละ

3

80

85

90

95

100

100.00

5.0000

0.1500

2.2 รอยละของระดับ ความเชื่อมั่นตอการใหบ ริการของ
สถาบัน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3.4743

0.4864

3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

รอยละ

14
5

80

85

90

95

100

98.64

4.7280

0.2364

3.2 ระดับ ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

1.0000

0.0500

ผลผลิตระดับ โครงการ (อยางนอย 2 โครงการ)
3.3 ระดับ ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริห าร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

คุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การ
ตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับ โลหะมีคา
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ

4.2823

0.5567

4.1 ระดับ การพัฒ นาดานการกํากับดูแ ลกิจการ และการ

ระดับ

13
10

1

2

3

4

5

4

4.4670

0.4467

4.2 ระดับ ความสําเร็จของการดําเนินงานปรับ ปรุง กฏ

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

3.6666

0.1100

น้ําหนักรวม

100.0

ระเบีย บเพื่อ การปฏิบ ัติงานของสถาบัน
คาคะแนนที่ได

4.6425
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2556
คะแนนพ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548

4.6857

5.0000

5.0000

4.3552

4.7288

2549

4.1047

4.6560

5.0000

4.6889

4.4953

2550

4.6158

4.0630

4.5333

4.7686

4.5311

2551

3.9619

4.5600

2.9127

4.2990

3.9560

2552

3.4000

4.3083

1.9333

3.7613

3.3250

2553

4.6408

4.7000

5.0000

3.4042

4.5088

2554

4.8000

4.5380

5.0000

3.8067

4.6151

2555

5.0000

5.0000

4.0000

4.2900

4.6580

2556

4.9157

5.0000

3.4743

4.2823

4.6425
2548

5

2549
4

2550

3

2551

2

2552
2553

1

2554

0

2555
ม ิต ท
ิ ี1

ม ิต ท
ิ ี2

ม ิตท
ิ ี3

ม ิตท
ิ ี4

รวม

2556

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.9157
ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สวอ. สวนใหญเปนตัวชี้วัด ที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา
และเปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธทเี่ ปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และมีค วามครอบคลุมวัตถุป ระสงคการจัด ตั้ง
ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
- การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สวอ. ไดมีการระดมความคิดเห็น ในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับ
สู AEC รวมทั้งแผนประชาสัม พัน ธ และหลั ก เกณฑคัดเลื อกกลุ ม เปาหมาย และได จัด ใหมีกิ จกรรมตามแผนดําเนิ น งาน
ประกอบดวย การฝกอบรม/ดําเนินการบมเพาะฯ ทั้งดานเทคนิค การผลิต การออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาระบบสินคาไดแลวเสร็จตามกําหนด ตลอดจนมีการจัดทํารายงานความกาวหนา และการประเมินผลสําเร็จของ
กิจกรรมภายใตโครงการ โดยรอยละ 60 ของผูรวมโครงการสามารถนําความรูม าใชป ระโยชนตอไปได รวมถึงมีการสราง
โครงการ NETWORK และกิจกรรมทางการตลาดดวย

ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) ดานการวิจัย ตรวจสอบ และออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีคา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีหนวยงานภาครัฐและเอกชน นําอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีคา
มาใหสถาบันฯ ดําเนินการตรวจสอบจํานวน 25,810 ชิ้นงาน เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 2,624 ชิ้นงาน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบไมมกี ารโตแยงในเรื่องความผิดพลาดจากการตรวจสอบจากลูกคา
2) ดานการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
สวอ. ไดดําเนินการพัฒนาทักษะใหกับ บุคคลที่มีค วามสนใจในหลักสูตรอัญมณีแ ละเครื่องประดับ
โดยผูเขารวมการอบรมไดผานการทดสอบตามเกณฑที่ สวอ. กําหนด อยูที่รอยละ 100 และสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได รอยละ 98.4
3) ดานการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอยางครบวงจร และสอดคลองกับความ
ตองการของอุตสาหกรรม
ในป 2556 สวอ. ไดสนับสนุนใหมีการจัดทําผลงานศึกษาและวิจัยในเรื่องใหม จํานวน 10 โครงการ
ดังนี้
1. โครงการความคิด สรางสรรคกับการประยุกต เพื่อพัฒนาธุรกิจดานอัญมณีแ ละเครื่องประดับ
สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี
2. โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเขาถึงแหลงวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซีย น
(กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม)
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3. โครงการเพิ่มโอกาสการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
4. โครงการการพัฒนาทองคําผสม 18 กะรัตอุณหภูมิหลอมเหลวต่ํา สําหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป
เครื่องประดับผานแมพิมพซิลิโคนเพื่อการประหยัดพลังงาน
5. โครงการศึกษาลักษณะเฉพาะของทับทิมและไพลินจากแหลงกําเนิดหินบะซอลต
6. โครงการมาตรฐานและการตรวจสอบเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะหที่ปรับปรุงคุณภาพ
ผสมผสานหลายขั้นตอน
7. โครงการการพัฒนาตอยอดการจัดทํามาตรฐานสีอัญมณี Pigeon blood, Royal
blue และ Cornflower blue
8. โครงการศึกษาศักยภาพแหลงวัตถุดิบอัญมณีในประเทศโมซัมบิก
9. โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะหความบริสุทธิ์ของทองคําดวยเทคนิค Fire Assay แบบปลอดตะกั่ว
10. โครงการพัฒนาสรางเตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมดวย
ความรอน
นอกจากนี้ สวอ. ไดนําผลงานวิจัยที่มีอยูแลว หรือโครงการวิจัยตอเนื่องไปทําการถายทอดไปยัง
กลุมเปาหมาย ดวยวิธีการตาง ๆ เชน
- การเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 6 เรื่อง ไดแก
1. “Evolutionary Sequence of Thai Diamonds” เรียบเรียงจากโครงการลักษณะผิวเพชรที่ผา น
การปรับ ปรุ งคุณภาพดวยกระบวนการความดันความรอนสูง ตี พิมพใน Proceeding 2012
International Symposium on Crystal Growth, November 14-17, 2012, Seoul Korea
2. “Heat Treatment of Ruby and Sapphire: Principal and Updated Procedures” เรียบเรียง
จากโครงการขอมูลแหลงวัต ถุดิบ อัญมณีและการบงชี้แ หลงกําเนิด ทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ย วกัน
ตีพิม พใน Proceeding 2012 International Symposium on Crystal Growth, November
14-17, 2012, Seoul Korea
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3. “Heating Experiment of Beryl” เรียบเรียงจากโครงการการปรับปรุงคุณภาพเบริล ซอยไซต
สปเนล และความคงทนของอัญมณีหลังการปรับปรุงคุณภาพ ตีพิมพใน Proceeding 2012
International Symposium on Crystal Growth, November 14-17, 2012, Seoul Korea
4. “การปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมกับสาเหตุของการเกิดสี” เรียบเรียงจากโครงการการศึกษา
บทบาทเชิงลึก ของธาตุ รอ งรอยกับ สาเหตุข องการเกิ ด สี ในพลอยคอรันดัม ตี พิมพในวารสาร
วิทยาศาสตร มศว ปที่ 28 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2555)
5. “สรางสีสัน สรางโอกาส การพัฒนาอุต สาหกรรมเครื่องประดับทองคําของไทย” เรียบเรียงจาก
โครงการการพัฒนาการผลิตทองคํากะรัตหลากสี ตีพิมพในวารสาร World of Gold Jewelry &
Watches ฉบับเดือนเมษายน 2556
6. “มาตรฐานคุ ณภาพสีข องอัญ มณีทั บ ทิ มและไพลิน สํ าหรั บ ใช ในเชิ ง พาณิช ย ” เรี ย บเรี ย งจาก
โครงการการพัฒนาชุ ด มาตรฐานพลอยสีเ พื่อใช ในเชิ งพาณิช ย ตี พิม พในนิต ยสารผู สง ออกInterTrade Review ฉบับเดือนเมษายน 2556
- การเผยแพรผานการจัดงานสัมมนา จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
1. “พิชิตใจลูกคารัส เซีย...ขยายโอกาสใหมท างการคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย” จากผลการ
ดําเนินงานโครงการการศึกษาโอกาสทางการคาอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยในตลาดรัสเซีย จัด
สัมมนาเผยแพรผลงานวิจัยเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 166 คน
2. “เผยเสนทางลาขุมทรัพย...ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแดนภารตะ” จากผลการดําเนินงาน
โครงการการศึกษาโอกาสทางการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย จัดสัมมนา
เผยแพรผลงานวิจัยเมื่อวันจันทรที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ หองดุสิตธานี ฮอลล โรงแรมดุสิตธานี
มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 84 คน
4) ดานการเปนศูนยขอมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สวอ. ไดมีการจัดทําและเผยแพรขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในป 2556 ไดมีการเผยแพร
บทความดานอัญมณีและเครื่องประดับผาน Magazine ในประเทศ จํานวน 6 ครั้ง และตางประเทศ จํานวน 6 ครั้ง
ทั้งนี้ ในป 2556 มีผู ที่ล งทะเบีย นใหมจํา นวนทั้ง สิ้น 1,946 ราย เพื่อสมัค รเข าใช บริการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (http://www.git.or.th/Gem) ซึ่งถือเปนชองทางหลัก
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ของสถาบั นฯ ในการเผยแพรขอมูล ขา วสารดานการตลาดอัญ มณีและเครื่องประดั บของประเทศคูคา และคูแ ข ง
สูผูประกอบการในอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 5.0000
ในดานคุณภาพการใหบริการ สวอ. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
1) ดานความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของสถาบัน
ในป 2556 สวอ. ไดดําเนินการวิเคราะห และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานบริการที่ไดมีการสํารวจ
ความพึงพอใจไปในป 2555 โดยสามารถดําเนินการปรับปรุงงานบริการไดตามแผนที่กําหนด รวมทั้ง สวอ. ไดจัดจาง
หนวยงานอิสระจากภายนอก มาเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของสถาบันในป
2556 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่รอยละ 96.50 และจําแนกผลการสํารวจตามประเภทงาน
บริการไดตามตารางดังนี้
ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของ

รอยละ

ผูรับบริการของ สวอ.
งานบริการตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี

97.00

งานบริการตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ของโลหะมีคา

96.30

งานบริการดานการฝกอบรม

98.00

งานบริการดานฐานขอมูลสารสนเทศ

96.30

งานบริการหองสมุด

92.50
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

96.50

ทั้งนี้ สวอ. ควรนําขอมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาว โดยเฉพาะความเห็นที่เปน
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่มีตองานบริการทั้ง 5 งานบริการ เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สวอ.
ตอไป
2) ดานความเชื่อมั่นตอการใหบริการของสถาบัน
สวอ. ไดวัดความเชื่อมั่นของผูใชบริการการตรวจสอบวา มีค วามเชื่อมั่นในการบริการมากนอย
เพียงใด ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณของสถาบัน และความนาเชื่อถือในดานการบริการ เพื่อนําขอมูล มาพัฒนา และ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมลูกคาผูใชบริการดานตรวจสอบ
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อัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งโลหะมีคา ซึ่งผลการสํารวจจากหนวยงานอิสระภายนอก พบวา ระดับความเชื่อมั่น
ตอการใหบริการของสถาบันอยูที่ระดับ รอยละ 100 และจําแนกผลการสํารวจตามประเภทงานบริการไดต ามตาราง
ดังนี้
ผลการสํารวจระดับความเชือ่ มั่นตอการใหบริการของสถาบัน

รอยละ

งานบริการตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี

100

งานบริการตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ของโลหะมีคา

100

ความพึงพอใจโดยภาพรวม

100

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 3.4743
ในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สวอ. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ดานคือ
1) ดานการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
สวอ. สามารถเบิกจายตามแผนการใชเงินไดสูงถึงรอยละ 98.64 ซึ่งใกลเคียงกับ แผนที่กําหนดไว
ดังนี้
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
งบตามแผน

เบิกจายจริง

คิดเปนรอยละ

147.8686

145.8537

98.64

2) ดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ในป 2556 สวอ. ไดมีจัด ทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามภารกิจหลัก และไดมีการนําผลการ
ดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแลว
เสร็จ อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑในคํารับรองการปฏิบัติงานที่ระบุใหมีการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับโครงการ (อยางนอย 2 โครงการ) ดังนั้น ในป 2558 สวอ. ควรมีการจัดตนทุนตอหนวย
ผลผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑของคํารับรองการปฏิบัติงาน
3) ดานการดําเนินการพัฒนาระบบงานใหไดตามมาตรฐานสากล
สวอ. ไดดําเนินการพัฒนาระบบงานใหไดตามมาตรฐานสากล เพื่อใหเปนที่ยอมรับและไววางใจจาก
ผูรับบริการมากขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อ เปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีก ในป 2556 สวอ. ไดมี
แนวนโยบายในการดําเนินการขอรับการรับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชเฉพาะสําหรับ
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หองปฏิบัตกิ ารโดยเฉพาะเพิ่มเติม โดยในป 2556 ทางสถาบันไดวางแผนเพื่อดําเนินการจัดเตรียมความพรอมในการ
ขอการรับรองมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้คาดวาจะไดรับการรับรองภายในป 2558
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 4.2823
ในดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ สวอ. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
1) ดานการกํากับดูแลกิจการ คาคะแนนที่ได 4.4670
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องค ก ารสามารถเติ บโตอย างยั่ งยื น ได รับ การวางรากฐานใหมี ศั กยภาพในการพัฒนาอย างต อ เนื่องภายใต การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้น
เทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับ
ดูแ ลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากั บดูแ ลที่ดี และการสนับสนุนใหค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม =5)

1

บทบาทและการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะกรรมการ

70

1.1

คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมและ
แผนปฏิบตั ิงานประจําป ภายในระยะเวลาที่กําหนด

20

5.0000

1.2

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส

17.5

3.2857

1.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

5

5.0000

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

2.6700

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

17.5

5.0000

2

30

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

17

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม =5)

ประเด็นการประเมินผล

2.1

2.2

มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการอยางเปนทางการโดย คกก. รวมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลการประเมินและกําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรู
ความเขาใจในกิจการสําหรับกรรมการใหม

20

5.0000

10

5.0000

ระดับการพัฒนาดานการกํา กับดูแ ลกิ จการ = 4.4670 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็น ชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
2.2 การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒ นาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

5
4
3
2
1
0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนิน งานขององคการ
มหาชนรายไตรมาส

1.3 การรายงานผลการดําเนิน งานตอ
รัฐ มนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแ ลกิจการของ สวอ.
มีดังนี้
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1) คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงมี
การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) มีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดย สวอ. ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลทีส่ ําคัญตาง ๆ
อยางครบถวนในเว็บไซตของ สวอ.
3) มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการอยาง
เปนทางการ โดยคณะกรรมการไดรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับผลการประเมินและกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควรเพิ่มบทบาทในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
ในรายไตรมาส และการเขารวมประชุม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ สวอ. ควร
พัฒนาเรื่องการการกํากับและติดตามผลงาน โดยควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายไตรมาส
2) ดานการการพัฒนาองคการ
- การดําเนินงานปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงานของสถาบัน คาคะแนนที่ได 3.6666
ในป 2556 สวอ. สามารถดําเนินการปรับปรุง “ระเบีย บสถาบันฯ วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานลวงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด พ.ศ. 25....” ไดแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม สวอ. มีแผนที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบในป 2556 ทั้งหมดจํานวน 3 เรื่อง ดังนั้น จึงมีอีก 2 เรื่องที่ยังไมแลวเสร็จ ไดแ ก (1)
“ระเบียบสถาบันฯ วา ดวยประมวลจริย ธรรม พ.ศ. 25....” และ (2) ”ระเบียบสถาบันฯ วา ดวยสวัส ดิการและ
ประโยชนอื่นของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 25....” ซึ่ง สวอ. ตองพยายามผลักดันใหแลวเสร็จในปถัดไป
4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
สวอ. มีพัฒนาการอยางตอเนื่องโดยเฉพาะผลงานในมิติภายนอก ไดแ ก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล
ของการปฏิบัตงิ าน ซึ่งสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคการในทุกตัวชี้วัด และที่สําคัญ คือ
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบ ริการ ซึ่งผูรับบริการมีค วามพึงพอใจตอบริการของสถาบันอยูที่ระดับ รอยละ 96.50
รวมทั้งมีความเชื่อมั่นตอการใหบริการของสถาบันอยูที่ระดับรอยละ 100 ซึ่งสะทอนคุณภาพการใหบริการของ สวอ.
ไดเปนอยางดี
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สวอ. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูล สารสนเทศดานการตลาดอัญมณีแ ละเครื่องประดั บ
(http://www.git.or.th/Gem) ให มี ความสมบู รณ ครบถ วน และทั นสมัย เพื่อเปนการอํา นวยความสะดวกแก
ผูประกอบการ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
2) สวอ. ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินการขอรับการรับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใหมี
ความชัดเจน รวมถึงควรมีการเรงรัดติดตามแผนเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาจะสามารถผลักดันให
ไดรับการรับรองมาตรฐานฯ ไดทันภายในป 2558
3) สวอ. ควรปรับปรุงเรื่องการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑของคํารับรอง
การปฏิบัติงานที่ระบุใหมกี ารจัดตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับโครงการ (อยางนอย 2 โครงการ) มิใชจัดทําในภาพรวม
เหมือนปที่ผาน ๆ มา
4) สวอ. ควรพัฒ นาเรื่องการการกํากับ และติด ตามผลงาน โดยควรมีการจัด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายไตรมาส
5) สวอ. ควรผลักดันเรื่องการปรับปรุงกฎระเบีย บเพื่อการปฏิบัติงานของสถาบันใหแ ลวเสร็จตาม
แผนที่กําหนดไว

