รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชน
ที่ จั ด ตั้ ง โดยพระราชกฤษฎี ก าตามประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ ปี พ.ศ.2546 ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย รวมทั้งส่งเสริม
สนั บ สนุ น ด้ า นการตลาด การขยายตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
1.4 ผู้อํานวยการ : นายกุญญพันธ์ แรงขํา (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะกรรมการ
นายการุณ กิตติสถาพร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ 55 อัตรา (ไม่รวมผู้อํานวยการ)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก”
พันธกิจ
1) ดําเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจําหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์
การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
3) ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) พัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6) ดําเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาช่างฝีมือ
3) การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
4) การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ

2. สรุปผลในภาพรวม
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ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.3242 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูง
กว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มากโดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป. ค่าคะแนนที่ได้ 4.7001 และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมากโดยได้คะแนน 4.0583 สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้าน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับดี และในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การได้คะแนน
3.9800 และ 3.7317 ตามลําดับ เนื่องจาก
¾ ศ.ศ.ป. ได้ต่อยอดหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ในงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ ศ.ศ.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและ
หั ต ถกรรมโดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง จุ ด แสดงและจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ศิ ล ปาชี พ และศิ ล ปหั ต ถกรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศซึ่งได้ผลสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และสูงกว่าปีที่แล้ว นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์และจําหน่ายได้สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก
¾ ศ.ศ.ป. มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมของ
ผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชิ้นงานเป็น
“งานตัวอย่าง” เพื่อนําไปสู่กระบวนการผลิตจริงและขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีผลงานที่จดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นจากปีงบระมาณ พ.ศ. 2552
¾ การเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมและการจัดทํา e – Library มีความน่าสนใจและ
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ตลอดจนมีข้อมูลความรู้
และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม การอนุรักษ์ และการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้สนับสนุนให้ครูช่างที่ผ่านกระบวนการยกระดับทักษะ
ฝีมือจาก ศ.ศ.ป. ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะฝีมือช่างต่อให้กับช่างฝีมือในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 มีช่างฝีมือที่ได้รับการถายทอดองค์ความรู้จากครูช่างที่ผ่านการยกระดับทักษะฝีมือจาก ศ.ศ.ป. เป็นจํานวนที่
สูงมาก
¾ คณะกรรมการ ศ.ศ.ป. มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมในการกําหนดแผน ทิศทางของ ศ.ศ.ป.
รวมถึงได้มอบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพื่อนํามาทวบทวนทิศทางการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งกํากับให้มี
การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และมีการ
นําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของการ
มิติที่ 1
ปฏิบัติงาน

55%

4.7001

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

3.9800

10%

4.0583

2.0000

24.60%

3.7317

1.0000

99.60%

4.3242

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

รวมทุกมิติ

4.0000
3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1

2

3

4

ร้อยละ

55
8

9

12

15

25

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
5
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
4.7001
35
28.96
4.3963
0.3531

ผลิตภัณฑ์

8

40

44

48

52

56

60

5.0000

0.4016

ผลงาน

7

4

5

6

9

12

16

5.0000

0.3514

แห่ง

6

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.3012

5

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.2510

7

6

8

10

12

14

21

5.0000

0.3514

ราย

7

20

40

60

80

100

204

5.0000

0.3514

ชิ้นงาน

7

6

12

18

24

30

20

3.3333

0.2343

ร้อยละ

10
10

84.90

3.9800
3.9800

0.3996

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ร้อยละ

10
5

88

91

94

97

100

95.25

4.0583
3.4167

0.1715

3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.70

4.7000

0.2359

ระดับ

25
19.6*

1

2

3

4

5

3.97

3.7317
3.9694

0.7811

ระดับ

5

1

2

3

4

5

2.80

2.8000

0.1406

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของยอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม
1.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
จําหน่ายได้ (ผลิตภัณฑ์)
1.3 จํานวนผลงานของครูช่างที่ได้รบั การยกระดับเป็นผลงาน
เพื่อการสะสม (Collectable Items)และอนุรกั ษ์ (ผลงาน)
1.4 จํานวนจุดแสดงและจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1.5 จํานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการ หน่วยงาน
สนับสนุนการผลิต และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม (หน่วยงาน)
1.6 จํานวนองค์ความรูด้ ้านงานศิลปหัตถกรรมที่จัดทําเป็น
เรือ่ ง
สื่อสารการเรียนรู้
1.7 จํานวนช่างฝีมือที่ได้รบั การถายทอดองค์ความรูจ้ ากครูช่างที่
ผ่านการยกระดับทักษะฝีมือจาก ศ.ศ.ป. (ราย)
1.8 จํานวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รบั ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้นงาน)
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจการให้บริการของ ศ.ศ.ป.

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนา
องค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จระดับความสําเร็จของการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากร

น้ําหนักรวม 99.60*

เกณฑ์การให้คะแนน
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90

ค่าคะแนนที่ได้

4.3242

หมายเหตุ: ปรับลดน้ําหนักประเด็นย่อยที่ใช้ในการประเมิน 1.5.1 เรือ่ งการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
เนื่องจากไม่มีรองผู้อํานวยการ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553
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คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มิติที่ 1
4.2070
4.4545
4.2929
4.6465
4.5333
4.7001

มิติที่ 2
4.3788
4.6500
3.6080
4.4000
3.4795
3.9800

มิติที่ 3
5.0000
4.7624
3.6667
3.0000
3.5423
4.0583

มิติที่ 4
4.6870
4.5296
4.1357
3.9447
3.3435
3.7317

รวม
4.4107
4.5353
4.1066
4.1994
4.1008
4.3242

5
2548

4

2549
3

2550

2

2551
2552

1

2553

0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7001
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ศ.ศ.ป. ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พั น ธกิ จ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การให้ มี ก ารแสดง การประกวด หรื อ การจํ า หน่ า ย
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศ.ศ.ป. ได้ต่อยอดหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ในงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ของ ศ.ศ.ป. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน เครื่องทอง เซรามิคและจักสาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 สามารถเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและหัตถกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร้อยละ 28.96
(คิดเป็นมูลค่า 33.84 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และสูงกว่าปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ยั ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง จุ ด แสดงและจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ศิ ล ปาชี พ และ
ศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 10 แห่ง เช่น ศูนย์ค้าส่งโหล่วซือวาน นครคุนหมิง ร้านอาหารไทย
สร้อยสุวรรณมาลา ณ กรุงปักกิ่ง ร้าน บี เดคโก จํากัด ณ กรุงปักกิ่ง บริษัท B-Décor Int'l Furnishing & Ornament
(China)Co., Ltd ร้าน BB Home ณ กรุงปักกิ่ง จุดแสดงและจําหน่ายสินค้า ณ รัฐเพนซิลวาเนีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และร้านปันสุข พระรามเก้า เป็นต้น
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน
รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ ศ.ศ.ป.ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้
โครงการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมในพื้นที่เป้าหมายศูนย์ศิลปาชีพ ได้แก่ โครงการพัฒนาเครื่องจักสาน
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หวาย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร โครงการฝึกอบรมการจัดทําเครื่องถมเงิน ถมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิค ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง และกิจกรรมการจัดทําเครื่องประดับ จังหวัด
อุบลราชธานี ยิ่งไปกว่านั้น ศ.ศ.ป. ได้จ้างนักออกแบบชาวอิตาลีช่วยดําเนินการโครงการ Global SACICT
ผลสําเร็จคือ ศ.ศ.ป. สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต
และออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์และจําหน่ายได้จํานวน 60 ผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก เช่น ผลิตภัณฑ์
เครื่องถมเงิน ถมทอง ผลิตภัณฑ์จักสาน เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เซรามิคและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Global
SACICT เป็นต้น
นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูช่างที่ผ่านการพัฒนาความรู้และยกระดับทักษะ
เพื่อเป็นครูช่างของ ศ.ศ.ป. จนสามารถคิดออกแบบประยุกต์และพัฒนาผลงานศิลปหัตถกรรมเพื่อการอนุรักษ์และ
เพื่อการสะสม (Collectable Items) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลงานของครูช่างที่ได้รับการยกระดับเป็นผลงาน
เพื่อการสะสม และอนุรักษ์และได้รับการจัดแสดงเชิดชูผลงานมีจํานวน 16 ผลงาน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก
เช่น ผลงานช่างเครื่องเงิน ผลงานช่างผ้าทอมือ (ฝ้ายและไหมมัดหมี่ลายต่าง ๆ) เป็นต้น
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศ.ศ.ป. ได้จัดทํา MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลิตและ
การจําหน่ายโดยการนําผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมเป็นวัตถุดิบในการผลิต แปรรูป หรือสั่งผลิตเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ในนามองค์กร หรือความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาและขยายผลเชิง
พาณิชย์งานศิลปาชีพและหัตถกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศ.ศ.ป. สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรได้จํานวน 10 หน่วยงาน เช่น
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Royal
Thaiseberg (Thailand) Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน SSAK Contents & Media Co.,Ltd. เกาหลีใต้
Yaowapa Thailand Treasure, LLC, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา และ B.M. International Co., Ltd.
(BMIL) Chennai อินเดีย เป็นต้น
3.1.4 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล
การเงินและการตลาด ศ.ศ.ป. มีแผนงานและโครงการพัฒนางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ที่สามารถนําไปถ่ายทอดในลักษณะสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ จึงได้มี
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม ข้อมูลผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือแก่สาธารณชน
เพื่อใช้ประกอบการสอน การถ่ ายทอดความรู้โดยจัดทําเป็นสื่อการเรียนรู้ใ นรูปของวิดิทัศน์และเผยแพร่ใ น
e-library จํานวน 21 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก ได้แก่ องค์ความรู้เรื่องผ้าจํานวน 9 เรื่อง องค์ความรู้
เรื่องเครื่องประดับจํานวน 12 เรื่อง
นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ได้สนับสนุนให้ครูช่างที่ผ่านกระบวนการยกระดับทักษะฝีมือจาก ศ.ศ.ป. ไป
ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะฝี มื อช่ า งต่ อให้ กั บ ช่ า งฝี มื อ สาขาวิ ช าต่ าง ๆ เช่ น ช่ า งผ้ า ไหม ช่ า งทอผ้ า ฝ้ า ย ช่ า ง
เครื่องเงิน ช่างจักสาน เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีช่างฝีมือที่ได้รับการถายทอดองค์ความรู้จากครูช่างที่
ผ่านการยกระดับทักษะฝีมือจาก ศ.ศ.ป. ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดลําปาง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มหัตถกรรมย่านลิเภาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน
204 รายซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก
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3.1.5 พันธกิจเกี่ยวกับการดําเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นๆ ศ.ศ.ป.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมของผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาชิ้ น งานเป็ น “งานตั ว อย่ า ง” เพื่ อ นํ า ไปสู่
กระบวนการผลิตจริงและขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลงานที่จดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา จํานวน 20 ชิ้นงานซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นผลงานศิลปประยุกต์ จําแนกเป็นผลงาน
เครื่องประดับ จํานวน 12 ชิ้นงาน ผลงานเครื่องปั้น จํานวน 8 ชิ้นงาน
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9800
ศ.ศ.ป. ได้ ใ ห้ บริ ษั ท แบรนด์ เมทริกซ์ รี เสิร์ ช จํากัด ดํ าเนิน การสํา รวจความพึง พอใจการ
ให้บริการของ ศ.ศ.ป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในงานบริการหลัก 5 งาน ได้แก่ งานบริการธุรกิจการค้า
งานพัฒนาฝีมือช่างและผลิตภัณฑ์ งานสมาชิกสัมพันธ์ งานกิจกรรมการตลาด และงานวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 601 ตัวอย่าง
ผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของ ศ.ศ.ป. ในภาพรวมได้ร้อยละ 84.90 ค่าคะแนนที่
ได้เป็น 3.9800 โดยความพึงพอใจต่องานบริการ ทั้ง 5 งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้รบั บริการต่องานบริการของ ศ.ศ.ป.
งานบริการธุรกิจการค้า
งานพัฒนาฝีมือช่างและผลิตภัณฑ์
งานสมาชิกสัมพันธ์
งานกิจกรรมการตลาด
งานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ร้อยละ
84.6
87.7
85.3
83.7
86.0
84.9

อย่ า งไรก็ ดี ศ.ศ.ป. ควรใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะ
ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ศ.ศ.ป.ต่อไป (รายละเอียด
ในรายงานการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0583
ด้า นการเบิ ก จ่า ยเงิน งบประมาณรายจ่ าย ศ.ศ.ป. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณรายจ่ า ยใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 95.2587 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ ร้อยละ 94 ทั้งนี้การเบิกจ่ายยังมี
ความล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากการดําเนินงานส่วนใหญ่เริ่มในไตรมาสที่ 2 และแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ในไตรมาสที่ 3
และ 4 ทําให้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสูงถึง 40.536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของงบประมาณรวม
199.839 ล้านบาท
ด้านการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ศ.ศ.ป. สามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตาม
ภารกิจหลักได้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางแนะนําไว้ โดยมีคณะทํางานเพื่อจัดทําต้นทุนต่อ
หน่ ว ยผลผลิ ต ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง สามารถนํ า ผลการคํ า นวณไปใช้ ใ นการบริ ห ารและกํ า หนดแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้มีการจัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งได้ดําเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลเสนอต่อผู้อํานวยการ ศ.ศ.ป. อย่างไรก็ดี ศ.ศ.ป.ควรนํา
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประกอบการวางแผนการดําเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ
การบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานให้มีความละเอียด แสดงระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนกิจกรรม โดย
นําเสนอคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. พิจารณาด้วย
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 24.60) ค่าคะแนนที่ได้
3.7317
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งการประเมินจะให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินของ ศ.ศ.ป. มีค่าคะแนนที่ได้ 3.9694 โดยจําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย
ได้ดังนี้

ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

78
10
15
10
10
8
10
15
20
10
10
98*

5.0000
4.7333
1.0000
4.6000
5.0000
4.1000
2.0667
5.0000
5.0000
3.9694

หมายเหตุ: * ปรับลดน้ําหนักประเด็นย่อยที่ใช้ในการประเมิน 1.5.1 เรื่องการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร
ระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ)
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 3.7317 คะแนน

1) คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายขององค์การมหาชน
รวมทั้ง มีการนํารายงานประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และข้อสังเกตต่างๆ จากการ
ประเมินผลการดําเนินงานทบทวน
2) คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับบริบท
อยู่เสมอ
3) มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และนําผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการไป
ใช้ประโยชน์
4) ด้านการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ เช่น การเข้าร่วมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เป็นต้น
ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
เนื่องจากในอดีต ศ.ศ.ป. ยังไม่มีการกําหนดขีดสมรรถนะของบุคลากร ดังนั้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 จึงได้จัดให้มีการกําหนดขีดสมรรถนะแต่ละตําแหน่งแล้วเสร็จ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์การอย่างมีทิศทาง
คณะกรรมการ ศ.ศ.ป. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ศ.ศ.ป. ให้มี
หน้ า ที่ เ สนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การภายในของ ศ.ศ.ป. ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
เป็นลําดับต้นด้วย อย่างไรก็ดี ศ.ศ.ป.ยังดําเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์เนื่องจากไม่มีการประเมินขีดสมรรถนะ
บุคลากรทุกตําแหน่งงานและทุกคนด้วยการเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ได้กําหนดไว้แล้ว เพื่อนําช่องว่างในการ
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พัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและตรงตาม
สมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงานตามที่กําหนดไว้ดังกล่าว ค่าคะแนนที่ได้เป็น 2.8000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ศ.ศ.ป. มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมของ
ผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชิ้นงานเป็น
“งานตัวอย่าง” เพื่อนําไปสู่กระบวนการผลิตจริงและขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีผลงานที่จดลิขสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2552
2) การเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมและการจัดทํา e – Library มีความน่าสนใจและมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ตลอดจนมีข้อมูลความรู้
และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม การอนุรักษ์ และการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3) คณะกรรมการ ศ.ศ.ป. มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมในการกําหนดแผน ทิศทางของ ศ.ศ.ป.
รวมถึงได้มอบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพื่อนํามาทบทวนทิศทางการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งกํากับให้มี
การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และมีการ
นําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
4) คณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ โดยได้ พิ จ ารณาความครบถ้ ว นของประเด็ น การประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและวัตถุประสงค์การจัดตั้งของหน่วยงาน รวมถึงมีการเทียบเคียงแบบประเมินกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยและร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ควรปรับยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
และการพัฒนาช่างฝีมื อ ให้มีความเชื่ อมโยงเป็นห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การวิจัยตลาด การสร้างความร่ วมมือกั บ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบ การเสริมสร้างมูลค่า และสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างตราสินค้า ตลอดจนการผลิตและการควบคุมคุณภาพจนออกสู่ตลาดเพื่อให้งานศิลปาชีพ
เป็นที่รู้จักและมีศักยภาพทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
2) ควรนําผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน
และแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานที่มีความละเอียด แสดงระยะเวลาการดําเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนกิจกรรมโดยนําเสนอคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. พิจารณา
3) การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ ศ.ศ.ป. ยังมีประเด็นปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ในเรื่องการจัดให้มีแผนงานติดตามความพอเพียงของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ
และการจัดทําแผนให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
อย่างต่อเนื่องและทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ที่ยังไม่มีการจัดทําแผนงานและไม่มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการ และระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในที่มีการจัดทําแผนงานล่าช้า
กว่ า ปี ง บประมาณมาก โดยมี เ หตุ ผ ลสํ า คั ญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบบ่ อ ยครั้ ง หรื อ ยั ง ไม่ มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ศ.ศ.ป. ควรเร่งให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเร็ว และควรจัดให้มี
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน หรือให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในสายงานสามารถเรียนรู้งาน
และทํางานแทนกันได้
4) ควรมีการจัดทํารายงานประจําปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศที่สําคัญขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และผลการดําเนินงานสําคัญของ ศ.ศ.ป.
5) ศ.ศ.ป.ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ขี ด สมรรถนะบุ ค ลากรทุ ก ตํ า แหน่ ง งานและทุ ก คน โดย
เปรียบเทียบกับสมรรถนะที่ได้กําหนดไว้แล้ว เพื่อนําช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและตรงตามสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงานที่กําหนด
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการประเมินขีดสมรรถนะเป็นระยะ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน ศ.ศ.ป. ให้สามารถดําเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์จัดตั้ง
………………………………….

