รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (ศ.ศ.ป.)
ประจําปงบประมาณ 2560
1.
2.
3.
4.

5.
6.

วัตถุประสงคการจัดตั้ง
ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการแสดง การประกวด หรือการจําหนาย งบประมาณ
370.08 ลานบาท
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
9.92 ลานบาท
พัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพืน้ บาน ทั้งในดานคุณภาพ มาตรฐาน รายได
เงินทุนสะสม
249.10 ลานบาท
รวมทั้งสงเสริมภาพลักษณ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุภณ
ั ฑ
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศ อัตรากําลัง
(78 /68) คน
และตางประเทศ
(กรอบ/บรรจุจริง)
สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหวางอุตสาหกรรมการผลิต
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
การจําหนายผลิตภัณฑศลิ ปหัตถกรรมพื้นบานตลอดจนผสมผสานหรือ
ประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาฝกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล
การเงินและการตลาด
ดําเนินการสนับสนุนดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาอื่น ๆ
คณะกรรมการองคการมหาชน

ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง

1. นายคณิสสร นาวานุเคราะห
2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
4. อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการผูแทนสภาหอการคา 5. นายเอกชัย วงศวรกุล
แหงประเทศไทย
กรรมการผูแทนสภา
6. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการผูแทนศูนยศิลปาชีพ 7. นายสมาน คลังจัตุรสั
บางไทร
8. นายสุมนต วัฒนะประเสริฐ
9. นางสาวพจนา สีมันตร
กรรมการและเลขานุการ

10.นายมนู เสตะกลัมพ
11.นางอัมพวัน พิชาลัย
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
วันที่หมดวาระ
24 ตุลาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2562
24 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2560

24 ตุลาคม 2564

24 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560

24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564
24 ตุลาคม 2564

24 ตุลาคม 2560
2 กันยายน 2558

24 ตุลาคม 2564
2 กันยายน 2562

วิสัยทัศน
เปนศูนยรวมองคความรู และอนุรกั ษสืบสานคุณคาศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งตอยอดเชิงพาณิชยสูสากล
เพื่อใหชุมชนกินดีอยูดี อยางยั่งยืน
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน

Agenda
Base

Area
Base

ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำง สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย
ประเทศ (องค์กำรมหำชน)
●
●

ผู้อานวยการองค์การมหาชน

นำงอัมพวัน พิชำลัย

-

Innovation
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

เป็นไปตำมเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย ระดับมาตรฐาน

83.25



Potential
Base

●

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภาพ

●

●

(ระดับ 3)

ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญำจ้ำง/ผลกำรประเมินองค์กร/งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.
**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●

องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

Area
Base

●

-

ประเด็นการประเมิน
1.1 ความสําเร็จในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
1.1.1 จํานวนชาง/กลุม/ชุมชน ที่ไดรับ
การสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม
ทดสอบตลาด/การจัดแสดง
(นําเสนอผลงาน/นําเสนอ
ขอมูลของชาง/กลุม/ชุมชนผู
สรางสรรค)/กิจกรรมเผยแพร
(ผานนิทรรศการ/สื่อ)
1.1.2 สรุปผลการทดสอบตลาด/ตอยอด/
ปรับปรุง/ขอเสนอแนะตอการ
พัฒนานําไปถายทอดตอ/การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ของชาง/
ชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรม
ทดสอบตลาด/การจัดแสดง
1.2 ความสําเร็จในการสงเสริมชาง
หัตถกรรมที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติจาก ศ.ศ.ป.
1.2.1 จํานวนชางหัตถกรรมที่ไดรบั
การยกยองเชิดชูเกียรติในป 2560
ซึ่งเปนผูถายทอดองคความรู/
ประสบการณ/วิทยากรฝกทักษะ/
รวมแลกเปลี่ยนทักษะ หรือ
ไดรับการตอยอดผานกิจกรรม
การตลาดของ ศ.ศ.ป./ ไดรับ
การเชิดชูเกียรติจากหนวยงานอื่น

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับมาตรฐาน

83.25



เปาหมาย

●

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย



12 ราย

15 ราย



รอยละ 100

รอยละ 100





30 ราย

30 ราย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1.2.2 จํานวนชางหัตถกรรมที่ไดรบั
การยกยองเชิดชูเกียรติ ในป
2552-2559 ซึ่งเปนผูถายทอด
องคความรู/ประสบการณ/
วิทยากรฝกทักษะ/รวมแลกเปลี่ยน
ทักษะ หรือไดรับการตอยอด
ทักษะ/องคความรูผา นกิจกรรม
ตางๆ ของศ.ศ.ป./ไดรับการ
เชิดชูเกียรติจากหนวยงานอื่น
1.3 ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน
หัตถกรรม (Craft Communities)
1.4 จํานวนผลงานศิลปหัตถกรรมที่
ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ในนามสมาชิก ศ.ศ.ป.
1.5 ยอดจําหนายสินคาศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
Base
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ใหบริการ

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

94 ราย

119 ราย



14 ชุมชน

18 ชุมชน



45 ชิ้นงาน

45 ชิ้นงาน



106 ลานบาท

133.27 ลานบาท



สรุปผล
ประเมิน

สูงกวา
เปาหมาย



รอยละ 100

รอยละ 100


รอยละ 100
รอยละ 80

ไมมีประเด็นสําคัญตอง
ชี้แจง
รอยละ 90.92

และองคการมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการองคการมหาชน
ภายในปงบประมาณ 2560

และรายงานผลการปรับปรุง
งานตามผลการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตอคณะกรรมการ ศ.ศ.ป.
ในการประชุมครั้งที่
163-11/2560
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รอยละ 96

รอยละ 90.10

คะแนนประเมิน ตั้งแต
4.0000 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
4.3750


-

เปนไปตาม
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

5. Potential
Base

ผลการ
ดําเนินงาน
4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีด
การพัฒนา SACICT Craft มีระบบที่พรอมใชงาน
ความสามารถของหนวยงาน
และจัดเก็บขอมูล
Map จัดเก็บขอมูลสมาชิก
สมาชิกแลว 1,745 ราย
1,500 ราย
5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
ดําเนินการตามแผนการ
รอยละ 100
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
รอยละ 100
ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน



สูงกวา
เปาหมาย



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผูอํานวยการ : นางอัมพวัน พิชาลัย
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผูอํานวยการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

●

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน

94 ราย

119 ราย



สูงกวาเปาหมาย

14 ชุมชน

18 ชุมชน



45 ชิ้นงาน

45 ชิ้นงาน



106 ลานบาท
1,500 ราย
รอยละ 20

133.27 ลานบาท
1,745 ราย
รอยละ 35.7





รอยละ 100

รอยละ 100



ระดับมาตรฐาน

ระดับมาตรฐาน



3 ราย

3 ราย



ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย



2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการ 1) จํานวนชางหัตถกรรมที่ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ
องคการมหาชน
ในป 2552-2559 ซึ่งเปนผูถายทอดองคความรู/
ประสบการณ/วิทยากรฝกทักษะ/รวมแลกเปลี่ยน
ทักษะ หรือไดรับการตอยอดทักษะ/องคความรู
ผานกิจกรรมตางๆ ของ ศ.ศ.ป./ไดรับการเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงานอื่น (ไดรับรางวัล/นําผลงานไปจัดแสดง)
2) ความสําเร็จในการสงเสริมชุมชนหัตถกรรม
(Craft Communities)
3) จํานวนผลงานศิลปหัตถกรรมที่ไดรับการจดแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ในนามสมาชิก ศ.ศ.ป.
4) ยอดจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
5) ความสําเร็จในการพัฒนา SACICT Craft Map
6) บุคคลที่เกี่ยวของดานศิลปหัตถกรรมรูจักและ
เขาใจถึงตราสินคา SACICT ของ ศ.ศ.ป.
7) รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชน
2.1.2 ผลการประเมินองคกร 8) การดําเนินการตามตัวชีว้ ัด สํานักงาน ก.พ.ร.
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

9) จํานวนเครือขายที่รวมผลักดันอัตลักษณ
ผาพื้นถิ่นสูการใชงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
คนรุนใหม (Weaving Streets) (ผูสั่งการ : รมว. พณ.)

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ
บริหารของ
ผูอํานวยการองคการ
มหาชน

1) ภาวะผูนํา
2) วิสัยทัศน
3) การวางกลยุทธขององคการ

ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลีย่ น
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย

ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ยอดจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัถตกรรม 133.27 ลานบาท
• ชุมชนหัตถกรรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Crafts) จํานวน 15 ชุมชน ไดรับ
การสนับสนุนใหเขารวมทดสอบตลาดในประเทศในงาน Organic & Natural Expo 2017 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
โดยไดจัดนิทรรศการแสดงผลงานตนแบบจากโครงการ Sustainable Crafts 2017 เพื่อสรางความเขาใจ ดานงานศิลปหัตถกรรม
และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดรับกับชีวิตปจจุบัน (Today Life's Crafts) การนําวัตถุดิบในทองถิ่นที่มีความหลากหลาย
มาผสมผสานใหเกิดผลงานรูปแบบใหม ตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภครุนใหม และจํานวน 10 ชุมชน ไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมทดสอบตลาดในตางประเทศ งาน Interior Lifestyle Tokyo 2017 ณ ประเทศญี่ปุน โดยนําผลิตภัณฑ
ที่ ศ.ศ.ป. ได พั ฒ นาจากโครงการ Sustainable Crafts และผลงานจากโครงการประกวดผลิตภั ณฑ Innovative Craft
Award : ICA , Cross Cultural Craft ไปจัดแสดงเพื่อเปดโอกาสใหกลุมทายาทชางศิลปหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการผลิตและ
รับคําสั่งซื้อ ไดรับประสบการณตรงในการเจรจาธุรกิจ และสามารถนําไปถายทอดใหกับกลุมชุมชน เพื่อพัฒนาตอยอดตอไป
• ชางหัตถกรรมไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในป 2560 จํานวน 30 ทาน ประกอบดวย ครูศิลปของแผนดิน 10 ทาน ครูชาง
ศิลปหัตถกรรม 9 ทาน และทายาทชางศิลปหัตถกรรม 11 ทาน และชางหัตถกรรมที่ไดสาธิต ถายทอดงานหัตถกรรม
ตลอดจนเผยแพรผลงานในงาน SACICT เพลินคราฟต และงาน IICF 2017
• สงเสริมและสนับสนุนชุมชนหัตถกรรม จํานวน 18 ชุมชน ใหเปนศูนยเรียนรูงานหัตถกรรม และจัดทําสารคดี “หัตถศิลปถิ่น
สยาม”จํานวน 6 ตอน (18 ชุมชน) เพื่อเผยแพรขอมูลชุมชนหัตถกรรมตนแบบ สรางการรับรูและดึงดูดใหประชาชนทั่วไป
รับรูและมีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
• สนับสนุนใหสมาชิกเสนอเรื่องขอจดลิขสิทธิ์ในนามสมาชิก ศ.ศ.ป. จํานวน 45 ผลงาน

ขอสังเกต
1. ศ.ศ.ป. ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงพาณิชย อาทิ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการคาภายใน กรมทรัพยสินทางปญญา และสํานักงานพาณิชยจังหวัด เพื่อสรางความ
รวมมือในเรื่องตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา การพัฒนาทักษะการทําธุรกิจการคาสําหรับผูประกอบการ
การสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมในชุมชน การพัฒนาตราสินคา เปนตน
2. การจัดทําสรุปผลหรือขอเสนอแนะจากการทดสอบตลาดในกิจกรรมสงเสริมการคาของ ศ.ศ.ป. ควรมีการจําแนกจํานวน
ผูซื้อในประเทศและผูซื้อตางประเทศ และจําแนกประเภทสินคาที่ไดรับความสนใจมากที่สุด เพื่อนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ
และขยายผลเชิงพาณิชยตอไป
3. เนื่องจากในป 2560 มีผูเขาเยี่ยมชมหอนิทรรศการ จํานวน 45,883 คน ซึ่งลดลงจากป 2559 ที่มีผูเขาเยี่ยมชม 57,652 คน
จึงควรมีแผนการพัฒนาศูนยฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความคุมคาทางเศรษฐกิจ หรือใหมีรายไดมาชวย
ลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนสูงสุด 10 อันดับ
แรกของประเทศไทย ทําใหมีโอกาสในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนที่ศูนยฯ มากขึ้น
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4. ผลการเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 4.2 "ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ" ไมเปนไปตามเปาหมาย โดยที่
ตัวชี้วัดดังกลาวเปนตัวชี้วัดสําคัญ จึงควรทบทวนสาเหตุที่ทําใหการเบิกจายงบประมาณมีความลาชา และวางแผนการ
เบิกจายใหเหมาะสมตั้งแตตนปงบประมาณ ทั้งนี้ ฝายบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบควรเรงรัด และกําหนดใหรายงานผล
การเบิกจายเทียบกับเปาหมายตอคณะกรรมการองคการมหาชนทุกไตรมาส
5. แมระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน มีคาคะแนนเทากับ 83.25 อยูในระดับสูงมาก แตยังมี
บางประเด็นที่คะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยที่สามารถยกระดับผลการประเมินใหมีคาคะแนนที่สูงขึ้นได คือ ดัชนีความพรอมรับผิด
(Accountability Index) มีคาคะแนนเทากับ 72.50 ซึ่ง ศ.ศ.ป. ควรศึกษาวิเคราะหถึงปญหาเพื่อนําสาเหตุมาพิจารณาปรับปรุง
อยางเรงดวนตอไป
…………………………………
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