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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุ ทธศาสตร ข ององค ก ารมหาชนที่ ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองคก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากการตรวจประเมิ นตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง
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ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนิ นการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
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ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล

40%

4.6158

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

20%

4.0630

ประสิทธิภาพของการ
มิติที่ 3
ปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000

15%

4.5333

25%

4.7686

100%

4.5311

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) อยูที่ระดับ 4.5311
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติสามารถรักษาผลคะแนนไดอยูในชวงระหวาง 4.5000-5.0000ในมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน และมิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สําหรับมิติที่ 2 คุณภาพการ
ใหบริการ คะแนนอยูในชวงระหวาง 3.5000-4.4999
2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ
 สถานภาพ : เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก และเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันดานการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งผลการดําเนินงานสามารถสะทอนใหเห็นไดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม สถาบันฯ ควรมุงเนนการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเชิงรุก และเปนรูปธรรมใหมากขึ้นในฐานะที่เปนสถาบันหลัก
แหงชาติ และเพื่อใหสถาบันฯ เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงควรมีการพัฒนา และรักษามาตรฐานหองปฏิบัติการ
รวมถึงการใหบริการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีโดยมีการศึกษา และเปรียบเทียบกับสถาบันฯ ชั้นนําของโลก เพื่อการพัฒนา
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บทสรุปผูบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันฯอยางตอเนื่อง และหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณี โดย
สถาบันฯ ทําหนาที่ใหความรู และวิทยาการใหมๆ ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารในธุรกิจ อุตสาหกรรมอัญมณีซึ่งจัดไดวามี
ความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น สถาบันฯ จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักอัญมณีศาสตร นักวิจัย ซึ่งทําหนาที่วิทยากรใหความรูแกผูเขารับการอบรม
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูอํานวยการสถาบันฯใหความสําคัญในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยไดจัดการประชุมเจาหนาที่เพื่อถายทอดรายละเอียดของคํารับรองฯ รวมทั้งแบง
หนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันฯ เห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน
3. ฐานขอมูล
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)ไดประชุมผูดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่
เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารทําความเขาใจในการใชแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายตัวชี้วัด) ซึ่งสามารถทําใหการ
รายงานผลการปฏิบั ติ ง านมีค วามถู กต อ ง ตรงกั บ รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด โดยสามารถกรอกข อ มู ล ที่จํ า เป น ได ค รบถ ว น
สําหรับฐานขอมูล มีการจัดเก็บและบันทึกไวในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถเรียกใช ปรับปรุง และประมวลผล
ขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ ขอมูลมีความนาเชื่อถือ รูปแบบการจัดเลมรายงานมีความเรียบรอย สวยงาม และงายตอการคนหา
ขอมูลเพื่อประเมินผล
4. อื่น ๆ
 สถาบันฯ ไดจัดงานเพื่อเผยแพรผลงานของสถาบันฯ โดยเฉพาะผลงานดานการออกแบบ และประชาสัมพันธสถาบันฯให
เปนที่รูจักสูสาธารณะในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องตลอดป เชน การจัดงานประกวดแฟชั่นโชวอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมกับ
องค ก รภาครั ฐ และเอกชน การจั ด สั ม มนาให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการในการประกอบธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ การเผยแพรงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันฯ ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบันฯในรูปแบบ
ตางๆมากขึ้น และที่สําคัญไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสื่อและขาวสารที่สถาบันฯจัดทําขึ้น โดยการ
จัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหมีที่ปรึกษามาจากประชาชน (ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ) โดยมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
4.6857
4.1047
4.6158

มิติที่ 2
5.0000
4.6560
4.0630

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
4.5333

มิติที่ 4
4.3552
4.6889
4.7686

รวม
4.7288
4.4953
4.5311

ประเภท
จํานวนตัวชี้วัด

Input
5

Process
3

Output
6

Outcome
1

รวม
15

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

2.

3.

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันฯ ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบันฯใน
รูปแบบตางๆมากขึ้น และที่สําคัญไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอสื่อและสารที่สถาบันฯจัดทําขึ้น
โดยการจัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหมีที่ปรึกษามาจากประชาชน (ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ) โดยมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
สถาบันฯ ไดจัดงานเพื่อเผยแพรผลงานของสถาบันฯ โดยเฉพาะผลงานดานการออกแบบ และประชาสัมพันธสถาบัน
ฯให เ ป น ที่ รู จั ก สู ส าธารณะในรู ป แบบต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ งตลอดป เช น การจั ด งานประกวดแฟชั่ น โชว
อัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมกับองคกรภาครัฐ และเอกชน การจัดสัมมนาใหความรูและสงเสริมผูประกอบการ
ในการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การเผยแพรงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปน
ตน
การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต ค ณะกรรมการบริ ห ารของสถาบั น ฯ ซึ่ ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ
การประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของสถาบัน ฯ โดยมีส วนร วมในการกํ าหนดแผนปฏิบัติ งานของสถาบั นฯ จนถึ ง
รับทราบคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในสวนของผูบริหารของสถาบันฯนั้น ไดจัด
การประชุมเจาหนาที่เพื่อถายทอดรายละเอียดของคํารับรองฯ รวมทั้งแบงหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรของ
สถาบันฯ เห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

1.

2.

3.

1.

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
เมื่อมีการทบทวนพันธกิจของสถาบันฯ ในอนาคต ผูบริหารของสถาบันฯควรเขียนพันธกิจดานการวิจัย และพัฒนา
ดานวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี ผลงานการออกแบบ การตลาด และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม โดย
ขยายความการดําเนินงาน เปาหมายที่ตองการบรรลุใหชัดเจน
การกําหนดตัวชี้วัดอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ในปตอไปนั้น สถาบันฯ ควรใหขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป
พรอมขอมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจ องคประกอบดานตางๆที่สนับสนุน รวมถึงอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานในการ
ผลักดันการเพิ่มขึ้นของจํานวนอัญมณีที่ทําการตรวจสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะตัวชี้วัดอัตราการเจริญเติบโต หรือ
การเพิ่มขึ้นของจํานวนอัญมณีที่ทําการตรวจสอบเมื่อเทียบปตอป จะมีจุดอิ่มตัวเมื่อเติบโตไปไดระดับหนึ่ง ประกอบ
กับสถานการณทางเศรษฐกิจสงผลใหการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงแบบไมคงที่ ดังนั้นการกําหนดวิธีการวัด และ
เกณฑการใหคะแนนควรมีความชัดเจน เหมาะสม และเปนการวัดการดําเนินงานในลักษณะ Self Improve ดวยเชนกัน
เนื่องจากสถาบันฯ ไดเขารวมในระบบการประเมินผลตามคํารับรองฯ อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ดังนั้น สถาบันฯ
มีความรู ความเขาใจในระบบการประเมินผลตามคํารับรองฯ และมีพัฒนาการในการกําหนดตัวชี้วัดตามลําดับ ดังนั้น
ในปตอไป สถาบันฯ ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนตัวชี้วัดที่เปนลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ใหมากขึ้น ซึ่งควร
เชื่อมโยงและนําไปสูเปาหมายตามพันธกิจของสถาบันฯ
อื่นๆ
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของสถาบันฯ ไดแก พื้นที่ของสถาบันฯ ที่จํากัดทําใหไมสามารถรับจํานวน
ผูสมัครเรียนที่สนใจในหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับที่เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ที่จํากัดไมเอื้อตอการขยายงานใน
การใหบริการตรวจสอบอัญ มณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทําและพัฒนาระบบความปลอดภั ยของระบบ
สารสนเทศของสถาบั น ฯเป น ไปด ว ยความยากลํ า บาก ดั ง นั้ น คณะกรรมการฯ และผู บ ริ ห ารของสถาบั น ฯ
ควรจัดทําแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน และรองรับ
การขยายงานของสถาบันฯ ในอนาคต
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
1 ผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
หนวยงานที่สถาบันฯใหคําปรึกษา และตัวอยางที่ทําการ
ตรวจสอบ
1.1 จํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับที่เปนนิติบุคคล
1.2 จํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับที่เปนบุคคลธรรมดา
1.3 จํานวนหนวยงานที่สถาบันใหคําปรึกษา
1.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนตัวอยางที่ทําการตรวจสอบ
2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่สอบผานหลักสูตรอัญมณี
และเครื่องประดับ
3 จํานวนผูเขารับการอบรมที่สอบผานหลักสูตรการ
ออกแบบเครื่องประดับ
4 จํานวนผลงานวิจัยดานวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ
อัญมณี ผลงานการออกแบบ การตลาด และการ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมที่ตีพิมพเผยแพร
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
7 การจัดทําและรักษามาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบ
ใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐาน
ของสมาพันธอัญมณีและเครื่องประดับโลก (CIBJO)
8 รอยละของจํานวนผูรับบริการตรวจสอบพลอยสีที่
ยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบพลอยสีอยางเปนระบบ
ของสถาบันฯ
9 การจัดทําและ/หรือปรับปรุงฐานขอมูลอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
10 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
11 จํานวนบุคลากรของสถาบันฯ ที่เขารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของและไดรับใบรับรอง (ใบ Certificate)
12 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ (IT) ของสถาบันฯ

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน คะแนน
ที่ได

40

4.6158

20

4.2317

ถวงน้ําหนัก

ราย

3

240

245

260

275

280

171.00 1.0000 0.0300

ราย

2

345

355

365

375

385

403.00 5.0000 0.1000

หนวยงาน
รอยละ

5
10

9
10
11
12
13
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

คน

3

83

86

89

92

คน

7

76

81

86

โครงการ

10

4

5

6

รอยละ

20
10

ระดับ

10

15.00
48.32

5.0000 0.2500
4.6634 0.4663

95

97.00

5.0000 0.1500

91

96

114.00 5.0000 0.3500

7

8

10.00

5.0000 0.5000

75.63

4.0630
3.1260 0.3126

5.00

5.0000 0.5000

65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
1

2

3

4

5

15

4.5333

มาตรฐาน

5

รอยละ

5

ฉบับ

5

ระดับ

25
10

1

2

3

4

คน-ครั้ง

5

48

53

58

ระดับ

10

1

2

3

น้ําหนักรวม 100

0

-

-

-

1

1.00

5.0000 0.2500

83.00

4.6000 0.2300

6.00

4.0000 0.2000

5

4.42

4.7686
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 เมื่อมีการทบทวนพันธกิจของสถาบันฯ ในอนาคต ผูบริหารของสถาบันฯควรเขียนพันธกิจดานการวิจัย และพัฒนาดาน
วัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี ผลงานการออกแบบ การตลาด และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม โดยขยายความ
การดําเนินงาน เปาหมายที่ตองการบรรลุใหชัดเจนกับเปาหมายระยะยาวและระยะสั้นในแตละป
 การออกแบบสินคาอัญมณีและเครื่องประดับมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งในตางประเทศมีการพัฒนาการ
ออกแบบ และใชเปนจุดแข็งดานหนึ่งในการแขงขันทางการคาและการสรางมูลคาเพิ่มดวย โดยการออกแบบสินคาอัญมณีจะ
เนนรูปแบบ ความสวยงาม มีเอกลักษณ และความหลากหลายในการใชงาน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ ควรสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาฝมือการออกแบบอัญมณี ศึกษาความตองการของตลาด การวิจัยและ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต รู ป แบบ และการใช ง านของสิ น ค า ให ส อดรั บ กั บ ความต อ งการของตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศ โดยการออกแบบที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติจะชวยเพิ่มมูลคาการจําหนาย และเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน ชวยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
 การกําหนดตัวชี้วัดอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) ในปตอไปนั้น สถาบันฯ ควรใหขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป พรอม
ขอมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจ องคประกอบดานตางๆที่สนับสนุน รวมถึงอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานในการผลักดันการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนอัญมณีที่ทําการตรวจสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะตัวชี้วัดอัตราการเจริญเติบโต หรือการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนอัญมณีที่ทําการตรวจสอบเมื่อเทียบปตอป จะมีจุดอิ่มตัวเมื่อเติบโตไปไดระดับหนึ่ง ประกอบกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสงผลใหการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงแบบไมคงที่ ดังนั้นการกําหนดวิธีการวัด และเกณฑการใหคะแนนควรมี
ความชัดเจน เหมาะสม และเปนการวัดการดําเนินงานในลักษณะ Self Improve ดวยเชนกัน
 เนื่องจากสถาบันฯ ไดเขารวมในระบบการประเมินผลตามคํารับรองฯ อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ดังนั้น สถาบันฯ มี
ความรู ความเขาใจในระบบการประเมินผลตามคํารับรองฯ และมีพัฒนาการในการกําหนดตัวชี้วัดตามลําดับ ดังนั้น ในป
ตอไป สถาบันฯ ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนตัวชี้วัดที่เปนลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ใหมากขึ้น ซึ่งควรเชื่อมโยง
และนําไปสูเปาหมายตามพันธกิจของสถาบันฯ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล
; 4.5000-5.0000

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

1. ผูมารับบริการในการ  ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน)
อยูที่ระดับคะแนน 4.2317 โดยแบงวัดผลเปน 4 ตัวชี้วัดยอย ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
ตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ
หนวยงานที่สถาบันฯ
ใหคําปรึกษา และ
ตัวอยางที่ทําการ
ตรวจสอบ
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดยมีผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณี และ
1.1 จํานวนผูมารับ
เครือ่ งประดับที่เปนนิติบุคคล จํานวน 171 ราย
บริการในการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน)ไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบอัญมณี
ไดตามเปาหมายเนื่องจาก ในชวงแรกที่สถาบันฯเปดดําเนินการมีผูมารับบริการที่เปนนิติบุคคล
และเครื่องประดับที่
คอนขางมาก ตอมาผูรับบริการประเภทนิติบุคคลไมตองการที่จะเสียคาสมาชิกรายปๆละ 3,000
เปนนิติบุคคล
บาท จึงเปลี่ยนไปสมัครเปนประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งเสียคาสมาชิกรายปๆละ 1,000 บาท ดังนั้น
ทําใหฐานขอมูล จํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับที่เปนนิติบุคคล
ณ ปจจุบัน ลดลงเปนอยางมาก และสงผลใหฐานขอมูลจํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบ
อัญมณี และเครื่องประดับที่เปนบุคคลธรรมดาสูงขึ้น ประกอบกับ เมื่อรวบรวมฐานขอมูลรายชื่อ
ลูกคาพบวาลูกคาบางรายระบุชื่อและที่อยูไมชัดเจน ทําใหขอมูลบางสวนไมครบถวน
 ในการจัดเก็บขอมูล สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดทํารายชื่อลูกคา โดยแบงออกเปนกลุมนิติบุคคล
และบุคคลธรรมดา และรวบรวมขอมูลโดยการรวบรวมรายชื่อของผูมารับบริการตามใบรับงาน
ของฝายตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณี และ
1.2 จํานวนผูมารับ
เครื่องประดับที่เปนบุคคลธรรมดา จํานวน 403 ราย
บริการในการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน) สามารถดําเนินการได
ตรวจสอบอัญมณี
สูงกวาเปาหมาย เนื่องจากมีจํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับที่เปน
และเครื่องประดับที่
บุค คลธรรมดาเพิ่ ม ขึ้น และมี ผูรั บ บริก ารประเภทนิติ บุ ค คลบางส วนได เปลี่ ย นมาเป น สมาชิ ก
เปนบุคคลธรรมดา
ประเภทบุคคลธรรมดา ดังนั้น ทําใหฐานขอมูลจํานวนผูมารับบริการในการตรวจสอบอัญมณี และ
เครื่องประดับที่เปนบุคคลธรรมดา ณ ปจจุบันเพิ่มสูงขึ้น
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
1.3 จํานวนหนวยงาน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีหนวยงานที่สถาบันฯ ใหคําปรึกษา จํานวน 15
หนวยงาน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) หนวยงานราชการ จํานวน 9 หนวยงาน 2) หนวยงาน
ที่สถาบันฯให
เอกชน จํานวน 6 หนวยงาน
คําปรึกษา
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการได
สูงกวาเปาหมายมาก เนื่องจาก มีหนวยงานที่มาขอรับคําปรึกษาและขอแนะนําในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เช น มี ก ารขอคํ า ปรึ ก ษาด า นการจั ด ตั้ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ขอคําปรึกษาดานการจัดระบบการจัดระดับคุณภาพอัญมณี
ขอคําปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบอัญมณี ขอคําปรึกษาทางดานวิชาการ เทคนิคการตรวจสอบ
และเครื่องมือตางๆ เปนตน รวมถึงสถาบันฯ ไดดําเนินการจัดทําขอมูล เอกสารทางวิชาการตางๆ
เพื่อนําไปเผยแพรใหแกผูเขารับการอบรม และผูที่เขามาสอบถามที่สถาบันฯ
 ในการจัดเก็บขอมูล สถาบันฯ ไดดําเนินการรวบรวมจากจดหมายขอความรวมมือ จดหมายอิเล็ก
ทรอนิกส และการบันทึกภาพถายกิจกรรมการอบรมสัมมนาโดยนักวิชาการประจําหองปฏิบัติการ
1.4 ร อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.6634 โดยมีจํานวนตัวอยางที่ทําการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
ของจํ า นวนตั ว อย า ง รอยละ 48.32 จํานวนตัวอยางที่ทําการตรวจสอบในปฯ 2550 เทากับ 26,114 ชิ้นงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ที่ทําการตรวจสอบ
ปฯ 2549 จํานวน 4,495 ชิ้นงาน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการได
ตามเปาหมาย เนื่องจาก สถาบันฯ ไดทําการประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การไดรับ การสนับสนุนอันดีจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหเป น หน วยงานกลางในการ
ตรวจสอบอัญมณีในโครงการตางๆ
 ในการจัดเก็บขอมูล สถาบันฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากใบรับงานตรวจสอบอัญมณี ทําการบันทึก
ขอมูลลงในฐานขอมูลในรูปแบบตารางแสดงรายละเอียดและผลการตรวจสอบตามลําดับเลขที่รับ
ตัวอยาง และจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน
2. จํานวนผูเขารับการ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผูเขารับการอบรมที่สอบผานหลักสูตรอัญมณี
และเครื่องประดับ จํานวน 97 คน
ฝกอบรมที่สอบผาน
หลักสูตรอัญมณีและ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดสูงกวาเปาหมายมาก โดยผูเขารับการฝกอบรมฯ ตองมีคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 75 และตอง
เครื่องประดับ
เขาเรียนครบตามรอยละของจํานวนครั้งที่กําหนด และมาเขาสอบ
 ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล สถาบั น ฯ ใช ฐ านข อ มู ล ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับทุกหลักสูตรตามคํานิยาม มีหลักฐานใบลงนามเขาอบรม ใบลงนามเขาสอบหรือ
กระดาษคํ า ตอบที่ มี ชื่ อ ผู เ ข า สอบทุ ก หลั ก สู ต รตามคํ า นิ ย าม และมี ผ ลการสอบ หรื อ ใบ
ประกาศนียบัตรของผูอบรมที่ผานหลักสูตร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

3.

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารับการ
อบรมที่สอบผาน
หลักสูตรการ
ออกแบบ
เครื่องประดับ

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผูเขารับการอบรมที่สอบผานหลักสูตรการ
ออกแบบเครื่องประดับ จํานวน 114 คน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดสูงกวาเปาหมายมาก โดยผูเขารับการฝกอบรมฯ ตองผานหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
ตามที่สถาบันฯกําหนด ซึ่งมีตั้งแตระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงหลักสูตรการ
ออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Jewel CAD และโปรแกรม
Rhinoceros รวมถึง Inhouse-training ซึ่งตองเขาอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงเรียน พรอมทั้ง
สงผลงานการออกแบบเครื่องประดับตามที่สถาบันฯ กําหนด
 ในการจัดเก็บขอมูล สถาบันฯใชฐานขอมูลผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
ทุกหลักสูตรตามคํานิยาม มีหลักฐานใบลงนามเขาอบรม ผลงานออกแบบ เครื่องประดับของผูเขา
อบรม และใบประกาศนียบัตรของผูเขาอบรมที่ผานหลักสูตร

4. จํานวนผลงานวิจัย  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีผลงานวิจัยฯ ที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 10
ดานวัตถุดิบ
โครงการ ไดแก 1) การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติดานอัญมณีและ
การตรวจสอบ
เครื่องประดับ ระหวางวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2549 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต จํานวน 5
คุณภาพอัญมณี
โครงการ 2) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กลยุทธการตลาดเชิงรุก
ผลงานการออกแบบ
อัญมณีและเครือ่ งประดับเพื่อมุงพิชิตชัยสวนแบงการตลาดโลก” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอรา
การตลาด และการ
ตัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 จํานวน 1 โครงการ 3) การนําเสนอผลงานวิจัยใน
ประยุกตใชใน
การประชุม “30 th International Gemmological Conference” At Moscow,Russia 2007
อุตสาหกรรม
จํานวน 4 โครงการ
ที่ตีพิมพเผยแพร
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดสูงกวาเปาหมายมาก เนื่องจาก สถาบันฯไดรับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรจาก
งบประมาณประจําป 2550 พรอมทั้งสถาบันฯไดมีการกําหนดการศึกษาผลงานวิจัยที่สําคัญ และ
นาสนใจสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอัญมณีฯ รวมถึงมี
ผูเชี่ยวชาญเปนหัวหนาโครงการที่เอาใจใส และติดตามผลงานวิจัยใหสามารถเผยแพรไดทัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ

สรุปผลการประเมิน

4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

5. ร อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.1260 จากการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา
ความพึ ง พอใจของ ภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันฯ ไดรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 75.63 และสามารถแบงเปนดานตางๆ ดังนี้
ผูรับบริการ
งานบริการ
น้ําหนัก จํานวนตัวอยาง
1. การตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี
50%
22
2. การตรวจวิเคราะหและรับรองคาความบริสุทธิ์
20%
22
ของโลหะมีคา
3. การใหบริการฝกอบรมดานอัญมณีศาสตร
20%
52
4. การใหบริการหองสมุด
10%
50
ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ

รอยละ
74.73
75.19
76.02
80.26
75.63

 การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ ประกอบดวยงานบริการ 4 งานบริการ งานบริการที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดับพอใจมากสูงสุด คือ การใหบริการหองสมุด และงานบริการที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในระดับพอใจมากนอยกวางานบริการอื่นๆ คือ การตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพ
อัญมณี
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ควรปรับปรุงการ
บริการตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในประเด็นตางๆ
ดังนี้ คือ งานบริการการตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี จากผลการสํารวจประเด็นที่ควร
นํามาพิจารณาปรั บ ปรุง คือ ควรมีชองทางเลือกใชบ ริการได ห ลายรูปแบบ เชนทางโทรศัพท
ไปรษณีย แฟกซ เปนตน และควรมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ควรมีกลองรับ
ความเห็น ควรมี call center เปนตน สําหรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
งานบริก ารการตรวจวิ เ คราะห แ ละรั บ รองค า ความบริ สุ ท ธิ์ ข องโลหะมี ค า จากผลการสํ า รวจ
ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาปรับปรุง คือ การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ควรมี
กลองรับความเห็น และควรมี call center เปนตน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
6. ระดั บ ความสํ า เร็ จ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยสถาบันฯไดดําเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอนคือ มี
ในการเปดโอกาสให กิจกรรมการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของ มีกระบวนการในการ
ประชาชนเข า มามี สรางความรูความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน มีการแตงตั้ง
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร คณะทํางานภาคประชาชนเพื่อรวมผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบงานหรือผลการปฏิบัติงานได
แสดงความคิ ด เห็ น แลวเสร็จ มีกิจกรรมการปรึกษาหารือระหวางสถาบันฯ กับคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อกําหนด
แ ล ะ ร ว ม ติ ด ต า ม และเลือกประเด็นการพัฒนาระบบงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่เห็นวาเหมาะสมที่จะนํามาดําเนินการ
ตร วจ ส อ บ ผ ล ก าร ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยประเด็นที่เลือกดําเนินการไดรับการยอมรับหรือมีฉันทามติจากที่
ประชุม มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีการวัดผลและระบบการจัดเก็บขอมูลตาม
ปฏิบัติงาน
ประเด็นการพัฒนาระบบงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่เลือกมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 มีการวาง
ระบบการติดตามความกาวหนา และรายงานตอผูบริหารของสถาบันฯอยางสม่ําเสมอเปนราย
ไตรมาส และมีระบบในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวและจัดทํารายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านได แ ล ว เสร็ จ โดยสามารถรายงานให ป ระชาชนผู ที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบผ า น
กระบวนการ หรือกลไกที่สถาบันฯ จัดใหมีขึ้น
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย เนื่องจาก ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถาบันในรูปแบบตางๆ
อยางกวางขวาง โดยอาศัยแนวนโยบายหลักของสถาบัน มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอสื่อและสารที่สถาบันจัดทําขึ้น โดยการจัดทําชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มี
การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันเพื่อนํามา
ปรับปรุงระบบการทํางานของสถาบันในดานตางๆ รวมถึงมีการเปดโอกาสใหมีที่ปรึกษามาจาก
ประชาชน (ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ) โดยมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ และมีการ
เผยแพรผลงานที่ไดจากการมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอนั้นไปสูภาคประชาชน
 การจัดเก็บขอมูล สถาบันฯไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบจดหมายขาว แผนพับฝายขอมูล
Web board ของสถาบัน และภาพขาวการประชุมตางๆ

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

15-11

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยการจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับที่ไดรับการยอมรับในประสิทธิภาพมาตรฐานการตรวจสอบ ซึ่งวัดจาก
มาตรฐานบุคลากรนักอัญมณีศาสตร มาตรฐานของระบบการตรวจสอบ มาตรฐานของชุด
ตัวอยางตางๆ และความเพียบพรอมของเครื่องมือตางๆ ทั้งระดับพื้นฐานและขั้นสูง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย โดยดําเนินการจัดใหมีการซอมบํารุงเครื่องมือขั้นสูงตามกําหนดเวลา ไดแก
เครื่อง เครื่อง EDXRF และ FTIR เพื่อใหสามารถใชงานไดตอเนื่อง มีการจัดซื้อชุดเครื่องมือ
ขั้นสูง UV-Vis-NIR (Perkin Elmer) เพื่อใชในการตรวจวิจัยเพชร และมีการจัดซื้อชุดเครื่องมือ
ขั้นสูง LIBS เพื่อใชในการวิเคราะหธาตุเบาทําใหสถาบันฯ สามารถรักษามาตรฐานไวได
 ฐานขอมูลที่ใชอางอิงในการจัดทําและรักษามาตรฐานฯนั้น สถาบันฯ ใชเอกสาร blue book ที่ใช
เปนมาตรฐานในการออกใบรับรอง และเอกสารรายนามของสถาบันที่ไดรับการยอมรับใหเปน
CIBJO registered laboratory ของประเทศไทยซึ่งอยู ในเว็บไซต www.cibjo.org
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.6000 โดยมีผูรับบริการตรวจสอบพลอยสีที่ยอมรับ
8. รอยละของจํานวน
มาตรฐานการตรวจสอบพลอยสีอยางเปนระบบของสถาบันฯ คิดเปนรอยละ 83.00 ซึ่งระบบ
ผูรับบริการตรวจสอบ
มาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรมอัญมณี และระบุในใบรับรอง
พลอยสีที่ยอมรับ
ผล เชน ระบบการจัดระดับและเรียกชื่อสีพลอย ซึ่งวัดผลจากการมีชุดตัวอยางสีมาตรฐาน และ
มาตรฐานการ
ความยอมรับของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีที่มาขอรับบริการ โดยมีการจัดระดับและ
ตรวจสอบพลอยสี
เรียกชื่อสีพลอยของทับทิมจะใชชุดตัวอยางสีมาตรฐานพลอยทับทิม และแซปไฟร ซึ่งจัดทําขึ้น
อยางเปนระบบของ
จากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการประชุมรวมกับผูคาอัญมณี ซึ่งการตรวจสอบสีพลอย
สถาบันฯ
จะกระทําภายใตสภาพแวดลอมที่กําหนดของสถาบัน เชน แหลงกําเนิดแสง และผูเทียบสี และ
สถาบันฯ ไดจัดทําแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย เนื่องจาก การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอในการจัดซื้อ
อัญมณีเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบพลอยสีอยางเปนระบบ และผูบริหารมีนโยบาย
ในการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรของสถาบันใหมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบจนทําให
สถาบันฯ ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
7. การจัดทําและรักษา
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
ตรวจสอบใหไดรับ
การยอมรับในระดับ
นานาชาติตาม
มาตรฐานของ
สมาพันธอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก
(CIBJO)
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
9. การจัดทําและ/หรือ
ปรับปรุงฐานขอมูล
อุตสาหกรรม
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.0000
โดยสถาบันฯ มีการจัดทําและ/หรือปรับปรุง
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 6 ฉบับ ไดแก 1) รวมบทความดาน
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเผยแพรผานเว็บไซตระหวางเดือนตุลาคม 2549 – กันยายน
2550 (จํานวน 102 บทความ) 2) รายงานเรื่อง ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับออสเตรเลีย 3)
รายงานเรื่อง อิสราเอล ศูนยกลางการคาเพชรของโลก 4) รายงานเรื่องความตกลงวาดวยการเปน
หุนสวนความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางจีน-ฮองกง (CEPA) 5) รายงานเรื่อง กลยุทธ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดในสหรัฐอเมริกา 6) รายงาน
เรื่อง JTEPA กับแตมตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดญี่ปุน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดมีการประสาน และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูประกอบการ
และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมฯ ในการให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ ในต า งประเทศ รวมถึ ง สถาบั น ฯ ได เ ข า ร ว มงานแสดงสิ น ค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับนานาชาติเปนประจําทุกป ทําใหสามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการตลาด
ของประเทศคูคาและ/หรือคูแขงได
 การจัดเก็บขอมูล สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิผานการสัมภาษณผูประกอบการ
และผูที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมฯ ในตางประเทศ การสังเกตพฤติกรรมทางการคาและการ
บริโภค รวมถึงการเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ จัดเก็บขอมูล
ทุ ติ ย ภู มิ ใ นรู ป ของเอกสารประกอบการสั ม มนา แผ น พั บ ตารางสถิ ติ นิ ต ยสาร วารสาร
อินเตอรเน็ต และรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพรอมจัดทําบทความและ/หรือรายงานทางวิชาการ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
; 4.5000-5.0000

3.5000-4.4999

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

10. ระดับการพัฒนาดาน  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 4.4214 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ
ไดแ ก 1)บทบาทของคณะกรรมการองค ก ารมหาชน 2) รายงานทางการเงิน 3) การเปด เผย
การกํากับดูแลกิจการ
สารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลไดดังนี้
 คณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติมีสวนรวมอยางสูงใน
การกําหนดและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 4 ป (ป 2549-2552) และกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจําปงบฯ 2550 โดยไดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย หลังจากนั้น ไดมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันฯอยางสม่ําเสมอ โดยมีวาระการ
ประชุมที่เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทุกดาน ทั้งดานการเงินและงบประมาณ
ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด และดานการใหบริการตามพันธกิจของสถาบันฯ
 ในปงบประมาณ 2550 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการ
แตละครั้ง มีกรรมการหรือผูแทนเขารวมโดยเฉลี่ยรอยละ 88.05 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
นอกจากนี้ กอนการประชุมแตละครั้ง สถาบันฯไดจัดสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุ มใหกรรมการพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 5 วันกอนการประชุม เพื่อ ใหกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาขอมูล
 หลังจากการปดบัญชีประจําปงบประมาณ 2550 สถาบันฯไดสงงบการเงินใหคณะกรรมการกํากับ
การตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณา จากนั้ น จึ ง ส ง งบการเงิ น ที่ ไ ด ผ า น
การพิจารณาแลวใหแกผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตเพื่อรับรองงบการเงิน โดยใชระยะเวลา 64 วัน
หลังจากวันสิ้นงวดของปบัญชี
 ในสวนของการเปดเผยสารสนเทศนั้น สถาบันฯไดเผยแพร 1) รายงานประจําป 2549 2) คํารับรอง
การปฏิบัติงานป 2550 3) รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ป 2550 และ 4) ประวัติของ
กรรมการบริหารทุกทาน บน Website ของสถาบันฯ
 คณะกรรมการไดติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญไดแก ระบบการควบคุมภายใน โดย
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถาบันฯ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
และไดตกลงกันไวลวงหนา โดยมีการกําหนดวาระอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

11. จํานวนบุคลากรของ
สถาบันฯ ที่เขารับการ
อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวของและไดรับ
ใบรับรอง
(ใบ Certificate)

12. ระดั บ คุ ณ ภาพของ
การบริ ห ารจั ด การ
ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
สารสนเทศ (IT) ของ
สถาบันฯ

สรุปผลการประเมิน
 สถาบันฯ มีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงดานการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยงแตไมครบทุกดาน อยางไรก็ตาม สถาบันฯ ควรเพิ่มการวิเคราะหถึงผลกระทบ
จากปจจัยเสี่ยงดานตางๆ รวมทั้งแนวทางรับมือหรือปองกันปจจัยเสี่ยงเหลานั้นดวย
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ที่เขารับการอบรมใน
หลักสู ตรที่ เกี่ย วข อ ง และไดรั บ ใบรับ รอง (ใบ Certificate) หรื อ การประเมิน จากหั วหน างาน
จํานวน 52 คน (เทากับ 83 ครั้ง)
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ สามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย
มาก โดยสถาบันฯไดดําเนินการจัดหาหลักสูตรตางๆ จากสถาบันการศึกษา เชน หลักสูตรการ
ตรวจสอบอัญมณี หลักสูตรการตลาด/การบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ภาวะผูนําและการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการเงินการบัญชี และ
หลักสูตรพัฒนาตนเอง
 สถาบันฯไดรวบรวมใบลงทะเบียนการฝกอบรม หรือบันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรม และมี
ใบรั บ รองการผ า นการฝ ก อบรม หรื อ ผลการประเมิ น จากหั ว หน า งาน เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐาน
ประกอบตัวชี้วัดดังกลาว
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ (IT) ของสถาบันฯ อยูในเกณฑระดับ 5 คือ สถาบันฯไดจัดทํารายงานการ
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยผูอํานวยการสถาบันฯ เปน
ผูใหความเห็นชอบภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน
 สถาบันฯไดสํารวจ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันฯ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุม 7 ประเด็น ดังตอไปนี้ 1) การทบทวนและวิเคราะหระบบงาน/กระบวนงาน
ของสถาบันฯ ที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 2) การทบทวนและวิเคราะหระบบงาน/
กระบวนงานของสถาบันฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบฐานขอมูล
สารสนเทศที่ใชอยูเดิม 3) การทบทวนการไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของ
ผูใชงาน (User) แตละกลุม 4) การทบทวนรูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ 5) การจัดทํากระบวนการหรือ
ระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedure)
6) การจัดทํา
กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 7)
การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ
สถาบันฯ ทั้งนี้สถาบันฯ ไดสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันฯ ทั้ง 7 ประเด็นขางตน และไดจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาและคุณภาพครอบคลุมทั้ง 7 ประเด็น
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
พรอมรายชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ และชวงเวลาที่ดําเนินงานในแตละกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ
ของแตละกิจกรรม สถาบันฯ ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีทั้งหมด 11 กิจกรรม
และจัดทํ ารายงานการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดย
ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนผูใหความเห็นชอบภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน
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