ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

1. เรื่องเดิม
1.1 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดองคประกอบที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base) ตัวชี้วัดที่ 4.3 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องคการมหาชน ตัวชี้วัดยอยที่ 4.1.2.7 การพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก
1.2 การประชุมกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 และในการประชุมกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่
4/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 สถาบันไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน ประจําป
งบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน (ตุล าคม – ธันวาคม 2561) โดยคณะกรรมการฯ มติรับ ทราบผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

2. การดําเนินงาน
สถาบันมีผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตร ประจําป 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2561 – มีนาคม 2562) ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 56.03 (กําหนดแผนงานไวที่รอยละ
59.53) มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 95,790,828.53 บาท คิดเปนรอยละ 54.86 (กําหนดแผนเงินไว
ที่รอยละ 52.29) โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับ
มาตรฐานการ
ตรวจรับรอง
อัญมณีและโลหะ
มีคาและ
เครื่องประดับสู
สากล
งบประมาณ :
15,130,500 บาท
ผลการเบิกจาย:
11,827,447.48
บาท

ผลการดําเนินงาน

(1) ใหบริการตรวจสอบอัญมณี จํานวน 20,427 ตัวอยาง (เปาหมาย 25,500
ตัวอยาง) และตรวจสอบโลหะมีคา จํานวน 4,278 ชิ้นงาน (เปาหมาย 6,000
ชิ้นงาน)
(2) การตรวจสอบอัญมณีแลวเสร็จในเวลาจํานวน 908 รายการ จากจํานวนทั้งสิ้น 848
รายการ (Turnaround time) คิดเปนรอยละ 93.39 (เปาหมาย รอยละ 95)
(3) จัดสงหลักฐานการแกไขขอบกพรองที่ไดรับไดรับจากการเขาตรวจประเมินจากหนวย
รับรอง สมอ. เพื่อตออายุการรับรอง และขยายขอบขาย แลวเพื่อไดรับการรับรองในลําดับ
ตอไป ภายในเดือน พ.ค. 2562
(4) จั ด ฝ กอบรมในหั วข อ ข อ กํ า หนด ISO/IEC 17025 : 2017 ให แ ก บุ ค คลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
จํานวน 2 รุน เมื่อวันที่ 25-26 กพ.2562 และวันที่ 19-20 มี.ค.2562 เพื่อจัดทําขอมูลปรับ
เอกสารที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับขอกําหนดเวอรชั่นใหมตอไป
(5) จั ด ฝ กอบรมในหั วข อความตระหนั กรู ต ามระบบคุ ณภาพ ISO 9001 ให แ ก บุ ค ลากรที่
เกี่ยวของ จํานวน 2 รุน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อ

คิดเปน
รอยละ (%)
69.51%
(แผน 67.25%)

ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน

(78.17%)

ธํารงระบบและปรับปรุง กระบวนการให มี ประสิ ท ธิภ าพและอัพ เดรทข อกํ าหนดให เ ป น
ปจจุบัน
(6) ประชาสัมพันธงานบริการ Hallmark ผานสื่อออนไลนตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมการ
วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนในเชิง
พาณิชย

(1) โครงการวิจัยปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตออัตลักษณเครื่องประดับไทยรวม

งบประมาณ :
7,662,000 บาท
ผลการเบิกจาย:
3,965,712.09
บาท
( 51.76%)

ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
SME และพัฒนา

สมัย : การพัฒนาอัตลักษณเครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจดานเครื่องประดับเชิง

คิดเปน
รอยละ (%)

52.70%
(แผน 54.70%)

วัฒนธรรมทองถิ่น อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ปรึกษา
(2) ไดยื่นขอเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สกว. เรื่อง การพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบ
คอรันดัมที่ผานการปรับปรุงคุณภาพดวยความรอนอุณหภูมิต่ํา – สถาบันไดรับทุน
สนับสนุนจาก สกว. (เซ็นสัญญา 1 ม.ค. 2562) มีระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน
(3) มีการยื่นขอเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก วช. ในการดําเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐาน
หองปฏิบัติการและมาตรฐานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสรางความมั่นใจในการซื้อ
ขายและยกระดับมาตรฐานการคาอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดสูการเปนนครอัญ
มณี ขณะนี้อยูระหวางการรอผลพิจารณาจาก วช.
(4) ทําการศึกษาขอมูลและเทคนิคการตรวจวิเคราะหเพอริดอตจากเหมืองประเทศจีน – อยู
ระหวางการจัดทําบทความวิชาการเสนองานประชุมวิชาการ IGC2019
(5) ดําเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลแหลงกําเนิดทับทิมและไพลินเพื่อใชใน
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี – อยูระหวางการตรวจวิเคราะหตัวอยางพลอยดวย
เครื่องมือชนิดตางๆ
(6) โครงการการศึกษาระบบสําแดงและติดตามแหลงที่มาของพลอยสี อยูระหวาง
กระบวนการจัดจางที่ปรึกษา
(7) อยูระหวางเตรียมผลงานวิจัยเพื่อจัดแสดงและจัดเตรียมงานสัมมนาเขารวมงานมหกรรม
วิจัยแหงชาติ ป 2562 (7-10 เม.ย.62)
(8) ไดดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIT 2018 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2561 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 252 คน
(9) เขารวมประชุมกับผูแ ทนจากภาคเอกชน (ICA Ambassador Thailand) โดยสถาบันจะ
เขารวมเปนผูสนับสนุนการจัดงานภาคการประชุม ระหวางวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
(1) ให บ ริ การฝ กอบรมหลั กสู ต รต างๆ ประกอบด วย (1)หลั กสู ต รออกแบบเครื่ องประดั บ
(ระดับพื้นฐาน กลาง สูง) (2)หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรม JewelCAD
(3) หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) (4) หลักสูตรการออกแบบ
เครื่องประดับดวยโปรแกรม Rhinoceros (5) หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสําหรับธุรกิ จอั ญ

48.50%
(แผน 58.35%)

ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน

บุคลากร เพื่อ
สนับสนุนใหไทย
เปนศูนยกลาง
การคาโลก
งบประมาณ :
24,086,000 บาท

มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ (6) หลั กสู ต รวุ ฒิ บั ต รธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ องประดั บ (GJBD)
(7) หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรม Matrix (8) หลักสูตร Ruby & Sapphire
(9) หลั กสู ต รธุ ร กิ จทองคํ าและโลหะมี ค า (10) หลั กสู ต ร Smart Jeweler (Journey to
Italy) รวมทั้งจัดสัมมนายอยตางๆ ดานอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีผูเขารวมอบรม
723 คน (เปาหมาย 1,200 คน)
(2) จัดกิจกรรม สวอ. ชวนเลาเรื่อง “พิพิธภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับ” Let’s talk about

ผลการเบิกจาย:
14,641,790.72
บาท
(60.79%)

GIT Museum ระหว างวั นที่ 1 กุ ม ภาพั นธ – 30 เมษายน 2562 เพื่ อสร างแรงกระตุ น

คิดเปน
รอยละ (%)

ความคิดใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นําเสนอแนวความคิดและบอกเล าเรื่องราวของ
พิพิธภัณฑฯ ผานบทความ ภาพถายและวีดีทัศน
(3) จัดนิทรรศการ Gems Treasure แสดงผลงานเครื่องประดับจากภูมิภาค ภายในงานแสดง
สินคาบางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่ แฟร ระหวางวันที่ 20-24 กุมภาพันธ 2562 รวมถึงนํา
ผูประกอบการจากภูมภิ าคจํานวน 11 รายไปรวมออกบูธจําหนายสินคาในสวน New Faces
(4) จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) โครงการยอย 8 โครงการ โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการรางขอบเขตการจางงานและกําหนดราคากลางภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสวนภูมิภาคเรียบรอยแลว และอยู
ระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
(5) ดานการตลาดสถาบันสามารถหารายไดรวม ณ 31 มีนาคม 2562 (ไมรวม vat7%)เปน
จํานวนเงิน 13.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.72 (จากเปาหมายรายได 32 ลานบาท)
(6) มีจํานวนการทําธุรกรรมที่ลูกคามาใชบริการของสถาบัน ณ 31 มีนาคม 2562 จํานวน
1,963 ครั้ง (เปาหมาย 2,500 ครั้ง)

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
สารสนเทศและ
สรางเครือขาย
เชื่อมโยงองค
ความรู
งบประมาณ :
6,200,000บาท
ผลการเบิกจาย:
3,081,969.80
บาท

(1)
(2)
-

จัดทําบทความวิชาการดานการตลาด จํานวน 7 เรื่อง เผยแพรผานชองทางตางๆ ไดแก
โอกาสทอง...ทองคําและเครื่องประดับทองในกัมพูชา
เพิ่มยอดขายในกลุม Niche Market ดวยเครื่องประดับแฮนดเมด
สงครามการคาสหรัฐฯ –จีน กระทบอัญมณีและเครื่องประดับไทยอยางไร?
เปดมุมมองเครื่องประดับกับเทคโนโลยี ความสวยงามและคุณคาที่เลือกได
ความทาทายและทิศทางตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลกป 62
การขายเครื่องประดับออนไลน...BLUE NILE แบบอยางที่จับตองได
Provenance Proof Blockchain ชวยสรางความโปรงใสใหอุตสาหกรรมพลอยสี
การเขาถึงขอมูลผานชองทางออนไลน 228,524 ครั้ง แบงเปน
ระบบฐานขอมูลฯ (infocenter.git.or.th) จํานวน 82,452 ครั้ง
เฟซบุค ไลน และยูทูปศูนยขอมูล จํานวน 126,100 ครั้ง
เว็บไซตเครือขาย จํานวน 19,972 ครั้ง

64.75%
(แผน 67.81%)

ยุทธศาสตร
(49.71%)

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ (%)

(3) การเขาถึงบริการ/ใชงานทรัพยากรของหองสมุด
- การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศทั้งผานการใชบริการออนไลน และมาใชหองสมุดโดยตรง
จํานวนรวม 13,225 ครั้ง (เขาใชบริการที่สถาบัน 604 ครั้ง / ใชบริการผานระบบออนไลน
12,621 ครั้ง)
- การใชงานตัวเลมทรัพยากร จํานวนรวม 543 รายการ (ใชงานภายในหองสมุด 370
รายการ / เจาหนาที่ยืมออก 173 รายการ)
- การเขาถึงขาวสารและบริการของหองสมุดผานโซเชียลมีเดีย จํานวนรวม 62,806 ครั้ง
- จัดกิจกรรมสงเสริมการเขาใชระบบ eLibrary ผานเฟซบุกหองสมุด จํานวน 2 แคมเปญ
(ยอดการเขาถึง 244,226 ครั้ง)
(4) การจัดหาทรัพยากรดานอัญมณีและเครื่องประดับมาใหบริการ
- จัดหาทรัพยากรฟรีออนไลนมาใหบริการผานหนาเว็บโดยไมสิ้นเปลืองงบประมาณ จํานวน
รวม 1,270 เลม (วารสาร 913 ฉบับ / แคตตาล็อคเครื่องประดับตางประเทศ 356 เลม)
- จัดหา e-book มาใหบริการผานหนาเว็บไซตใหมของหองสมุด จํานวนรวม 426 เลม
- จัดหาตัวเลมทรัพยากรมาใหบริการภายในหองสมุด จํานวนรวม 245 เลม (หนังสือ 100
เลม / วารสาร 145 ฉบับ)
- งานพัฒนาการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส อยูในระหวางการดําเนินการติดตั้งระบบ
บัตรคิวและระบบประเมินระดับความพึงพอใจการใหบริการ
(5) งานพัฒนาการบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส อยูระหวางการติดตั้งระบบบัตรคิวและ
ระบบการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

ยุทธศาสตรที่ 5
การยกระดับ
ความรวมมือใน
การขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู
ศูนยกลาง
การคาอัญมณี
และเครื่องประดับ
โลก
งบประมาณ :
50,950,000 บาท
ผลการเบิกจาย:

(1) การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสนับสนุนพลอยไทย โดยสถาบันเขารวมนิทรรศการใน
ตางประเทศ ไดแก งาน Singapore Jewelry & Gem Fair 2018 /การ เขารวมงาน
China International Import Expo 2018 และเขารวมงาน International Jewellery
Tokyo 2019 /งาน AGTA Gem Fair Tucson /Hong Kong International
Diamond, Gem & Pearl Show /Hong Kong Jewellery and Gem Fair และ งาน
บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 63 และอยูระหวางเตรียมเขารวมงาน Hong
Kong Jewellery and Gems Fair และงานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 64
(2) จัดทําแผนประชาสัมพันธประจําป 2562 โดยไดดําเนินการตามแผนแลว ดังนี้
- ลงโฆษณาในนิตยสาร Jewellery News Asia (ต.ค.61) และ (เดือน พ.ย. และเดือน
ม.ค.- ก.พ.62) จํานวน 3 เลม และลงโฆษณาในนิตยสาร Bangkok Gem and Jewelry
ทุกเดือน (ต.ค. 61 – มี.ค.62) จํานวน 6 เลม
- ลงประชาสัมพันธในชองทาง ตางๆ เชน ผานเว็บไซตขาวในประเทศไทย จํานวน 7 ครั้ง
และประชาสัมพันธผานเว็บไซตของทางจีน 5 ครั้ง
(3) การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญมณี มีความคืบหนาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้

61.55%
(แผน 60.58%)

ยุทธศาสตร
20,687,298.71
บาท

ผลการดําเนินงาน
-

(40.60%)
-

-

คิดเปน
รอยละ (%)

การเตรี ย มการจั ด งานเทศกาลนานาชาติ ” พลอยและเครื่ อ งประดั บ จั น ท บุ รี ”
International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 วันที่ 4 – 8 ธันวาคม
2562 สถาบันไดลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริงและติดตามการดําเนินงานกับหนวยงานในพื้ นที่
จังหวัดจันทบุรีในระหวางวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 คณะทํางานของสถาบันไดลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อดู
สถานที่จริงสําหรับการจัดงานกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 25 – 31 มี น าคม 2562 สถาบั น นํ า คณะนั ก เรี ย นภายใต โ ครงการ สร า ง
ผูประกอบการรุน ใหม (SMART Jewelers) ทัศนศึกษา ณ ประเทศอิตาลี เพื่อเรียนรู
การผสมผสานศิลปะสมัยดั้งเดิม และแฟชั่นสมัยใหม สําหรับไปประยุกตใชในงานออกแบบ
สรางแรงบันดาลใจพัฒนาแบรนดสินคาของตนเอง และยังกอใหเกิดการเชื่อมโยงเครื อขาย
ธุรกิจ ระหวางผูรวมโครงการ และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนจากประเทศอิตาลี ทั้งนี้ไดมี
โอกาสเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับอยางครบวงจรของบริ ษัท GIOVANNI
RASPINI และแบรนด BVGLARI ซึ่ ง เป นแบรนด ที่ มี ชื่ อเสี ย งเป นที่ ย อมรั บ ในเรื่ อ งการ
ออกแบบและผลิตเครื่องประดับในระดับโลกดวย
จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินธุ ร กิ จ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคตในหัวขอ “แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 2019 และการ
คํานวณตนทุนสินคา” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะพีค จันทบุรี

-

สถาบันลงพื้นที่จัดกิจกรรม On-site Gem Testing ทุกเดือน ณ ชั้น 2 ศูนยสงเสริมอัญ
มณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยเปดใหบริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะ
มีคา

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาองคกร
และบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถ
สูงและมีความเปน
มืออาชีพ

งบประมาณ :
70,581,400 บาท
ผลการเบิกจาย:
41,586,609.73
บาท

(1) รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ผลการใชจายงบประมาณ ผลบริหารความ
51.67%
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการดําเนินงานดาน
(แผน 56.60%)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไตรมาส 1) ปงบประมาณ 2562 เสนอบอรดเพื่อทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 ม.ค.2562
(2) จัดทําคําของบประมาณป 2563 สง สงป. แลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณางบประมาณ
เบื้องตนโดยสํานักงบประมาณ กอนเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(3) ติดตามผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมายของสถาบัน ตามกรอบการประเมินองคการ
มหาชน (เกณฑ ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
(4) จัดกิจกรรม HWP สรางความผูกพันและความสามัคคี เชน กิจกรรมวันปใหม/ งานแสดง
กตเวทิตาจิต ที่ปรึกษาและเจาหนาที่เกษียณอายุ เปนตน
(5) เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร
สําหรับอีก 2 หลักสูตรคาดวาจะจัดอบรมในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2562

ยุทธศาสตร
(58.92%)

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ (%)

(6) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีการประชาสัมพันธคานิยมองคกร โดยการแจกคูมือคานิยม
สถาบัน และ brochure ใหกับทุกสวนงานในสถาบัน และจะดําเนินการสํารวจระดับการ
รับรูและเขาใจคานิยมองคกร ประมาณเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2562
(7) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองคความรูใหคณะกรรมการสถาบัน ดังนี้
- เมื่อวันที่ 4-7 พย.2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการสถาบัน และผูอํานวยการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เมื่อวันที่ 20 กพ.2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการสถาบัน เขารวมกิจกรรมในงาน
บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ครั้งที่ 63 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
- เมื่อวันที่ 25-31 มีนาคม 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผูอํานวยการ เดินทางไป
ปฏิบัติงานในการสํารวจตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและหารือกับผูบริหารสถาบันชั้นนํา
ดานการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
(8) จัดกิจกรรมแบงปนความรู Knowledge Sharing จํานวน 6 เรื่อง ไดแก
-

การเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน (ปกกิ่ง) เมื่อวันที่ 4
ม.ค.2562
- กลยุทธการจัดงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับใหประสบความสําเร็จ และยั่งยืน
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562
- การเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 15 ก.พ.
2562
- Analog และ/หรือ Digital แลวไง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562
- การเข าร วมงานแสดงสิ นค าอั ญ มณี แ ละเครื่ องประดั บ ในเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ องกงแห ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562
- การเขารวมงานแสดงสินค าอัญมณีแ ละเครื่องประดับในประเทศสหรัฐ อเมริ กา (ทูซอน)
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562
(9) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
- การจัดคอรสอบรมไดตรงใจกลุมเปาหมาย (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562
- การบูรณาการแบบฟอรมพัสดุจากระบบ ERP และระบบ e-GP เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562

3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
จึง เรียนคณะกรรมการสถาบันเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบันประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)

