รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานรัฐประเภทองคการมหาชน
ที่จัด ตั้ง โดยพระราชกฤษฎีก าตามประกาศในราชกิจจานุเ บกษาเมื่ อป พ.ศ. 2546 ทั้ ง นี้ เพื่อให มีหนว ยงานที่
รับผิด ชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพั ฒนางานผลิต ภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานของไทย รวมทั้งสงเสริม
สนั บ สนุนด านการตลาด การขยายตลาดทั้ ง ในและต า งประเทศ และเพื่อ การอนุ รัก ษ แ ละพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน สูความเปนเลิศและเปนที่รูจักแพรหลายทั้งในและตางประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งศูนย สงเสริมศิ ลปาชี พระหวางประเทศ (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2546
กําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ไวดังนี้
มาตรา 7 ใหศูนยมีวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อ
สรางผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาตรา 8 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ใหศูนยมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้
(1) ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการแสดง การประกวด หรือการจําหนายศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
(2) พัฒนาผลิตภั ณฑศิล ปหัตถกรรมพื้นบ าน ทั้งในด านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งสง เสริม
ภาพลักษณ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ
(3) ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(4) สงเสริ มใหเ กิด การเชื่ อมโยงและสนับ สนุนระหว างอุต สาหกรรมการผลิต การจํ าหนา ย
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถิ่น
(5) พัฒนาฝกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด
(6) ดําเนินการสนับสนุนดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
1.4 ผูอํานวยการ : นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป (ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ

ตําแหนง

1. นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงพาณิชย

กรรมการ

3. อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก

กรรมการ

4. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรรมการ

5. อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กรรมการ

6. นายวิชัย อัศรัสกร
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการ

7. นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล

กรรมการ

กรรมการผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
8. พลตรี เทพพงศ ทิพยจันทร

กรรมการ

กรรมการผูแทนศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ
9. นายสมาน คลังจัตุรัส

กรรมการ

กรรมการผูแทนศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ
10. นางสาวพจนา สีมันตร

กรรมการ

กรรมการผูแทนศูนยศิลปาชีพ บางไทรฯ
11. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

อัตรากําลัง เจาหนาที่ 65 อัตรา (ไมรวมผูอํานวยการ)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 351.68 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนศูนยกลาง สงเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับทั่วโลก”
พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร
1) การสรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรมใหกับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
2) การสงเสริมการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
3) การสรางและขยายโอกาสทางการคางานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
4) การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ
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2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตงิ านของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) หรือ
ศ.ศ.ป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานในภาพรวม ไดค ะแนน 4.9083 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะผลการปฏิบัติ งานในมิติที่ 1 ดานประสิท ธิ ผ ลของการปฏิบัติงาน ไดค า
คะแนน 5.0000 ในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคาคะแนน 4.3500 และในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.9871 สวนผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการ ไดคะแนน 4.8529 อยูในระดับดี
2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนยสงเสริม
ศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัตงิ าน

60%

5.0000

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

4.3500

ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบัตงิ าน

13%

4.9871

การกํากับดูแลกิจการและ
มิตทิ ี่ 4
การพัฒนาองคการ

17%

4.8529

รวมทุกมิติ

100%

4.9083

มิตทิ ี่ 1

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2557
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548

4.2070

4.3788

5.0000

4.6870

4.4107

2549

4.4545

4.6500

4.7624

4.5296

4.5353

2550

4.2929

3.6080

3.6667

4.1357

4.1066

2551

4.6465

4.4000

3.0000

3.9447

4.1994

2552

4.5333

3.4795

3.5423

3.3435

4.1008

2553

4.7001

3.9800

4.0583

3.7317

4.3242

2554

4.9288

2.9300

4.5650

3.6133

4.2979

2555

5.0000

5.0000

4.3800

3.4578

4.4753

2556

5.0000

4.9770

4.8780

4.4624

4.8988

2557

5.0000

4.3500

4.9871

4.8529

4.9083
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ศ.ศ.ป. สวนใหญเปนตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่
ผานมาและเปนตัวชีว้ ัดผลผลิตและผลลัพธทเี่ ปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และมีความครอบคลุมวัตถุประสงคการ
จัดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
3.1.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล:
1) การพัฒนาทักษะเชิงชางและการจัดการในเชิงธุรกิจ และสงเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทาง
การตลาดใหกับชางศิลปาชีพ/ครูชาง/ชางฝมือ/ผูประกอบการงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
ในป 2557 ศ.ศ.ป. สามารถพัฒ นาช า งศิ ล ปาชี พ /ครู ช า ง/ช า งฝ มือ /ผู ป ระกอบการงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมตาง ๆ ที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น ประกอบดวย 1) การอบรมเชิง
ปฏิบั ติการเพื่อพัฒนาทั กษะช างและครูช าง 2) การอบรมสัมมนาใหผู ประกอบการในหลักสูต รต าง ๆ 3) การ
ฝกอบรมสมาชิกและใหคําปรึกษาดานตาง ๆ เชน การพัฒนาการผลิตสินคา การสื่อสารในการพัฒนาธุรกิจ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร 4) การเขารวมกิจกรรมการตลาด งานแสดงสินคา ทั้งในหรือตางประเทศ โดยมีจํานวนผูผานการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น 1,104 ราย แยกเปนรายเดิม 727 ราย และรายใหม 377 ราย
2) ยอดจําหนายสินคาศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบาน
ศ.ศ.ป. สามารถเพิ่มยอดจําหนายสินคาศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบาน โดยสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งจุดแสดงและจําหนายสินคาศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมทั้งในและตางประเทศ ไดแ ก การสงเสริมการคา
(Trade Fair) สินคาฝากจําหนาย ณ หองจําหนายสินคา ณ อาคารพระมิ่งมงคล ศ.ศ.ป. จุดจําหนาย ณ เครือขาย
การคาของ ศ.ศ.ป. หรือดําเนินการคาผานชองทางการคาตาง ๆ ของ ศ.ศ.ป. โดยในป 2557 มียอดจําหนายสินคา
ศิลปาชีพและศิล ปหัตถกรรมพื้นบานรวมมูล คาทั้งสิ้น 65.83 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานๆ มา
อยางตอเนื่อง
3.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
1) การพัฒนาตลาดการคาและผูประกอบการผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ตลาดใน
ประเทศและตลาดตางประเทศ
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศ.ศ.ป. ไดชวยใหผูประกอบการสามารถขยายหรือเพิ่มธุรกิจกับคูคาใน
ตลาดใหม/คูคาใหมในตลาดเดิมไดจํานวนทั้งสิ้น 46 ราย โดยแยกเปนคูคาในตลาดใหม 34 ราย และคูคาใหมใน
ตลาดเดิม 12 ราย
2) การสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศ.ศ.ป. มีผลิตภัณฑตนแบบที่ไดรับการเพิ่มมูลคาเพื่อการจําหนาย
จํา นวน 72 ผลิ ต ภั ณฑ และมีผ ลงานครู ช าง/ทายาทหัต ถศิล ป ที่ ได รับการยกระดั บเป นผลงานเพื่ อการสะสม
(Collectable Items) และอนุรักษ จํานวน 51 ผลงาน
นอกจากนี้ ศศป. ยังไดดําเนินการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑสําหรับเขา
รวมงาน Maison et Objet 2014 ผลิตภัณฑศิลปาชีพ ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมรักษสิ่งแวดลอม (Green Craft)
และผลิตภัณฑศิลปรวมสมัยจากวิถีชนเผา (Global Ethic)
3) การพัฒนาและเผยแพรความรูดานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
ศ.ศ.ป. มีผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ไดรับลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในนาม
ศ.ศ.ป. จํานวน 58 ชิ้นงาน นอกจากนั้น ศ.ศ.ป. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกที่เปนชางศิลปหัตถกรรม ครูชาง
ศิลปหัตถกรรม ผูผลิตผลงานศิลปหัตถกรรม ไดมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใหถูกตองเพื่อเปนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
โดยจดในนามสมาชิก ศ.ศ.ป. จํานวน 34 ชิ้นงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมาอยางตอเนื่องเชนกัน
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.3500
3.2.1 การปรั บปรุ งการปฏิ บั ติงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจของป ที่ ผานมา ศ.ศ.ป. ได
ดําเนินการวิเคราะห และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานบริการที่ไดมีการสํารวจ ความพึงพอใจไปในป 2556 ไดแก
งานพัฒนาฝมือชาง/ครูชาง และงานเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ โดยสามารถดําเนินการปรับปรุงงานบริการได
ตามแผนที่กําหนด
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศ.ศ.ป. ไดใหผูประเมินอิสระจากภายนอก
มาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ ศ.ศ.ป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในงานบริการตาง ๆ ดังนี้
1) งานเผยแพรองคความรู (งานหอนิทรรศการและหองสมุด)
2) งานพัฒนาธุรกิจหมูบานหัตถกรรมและเครือขายชุมชน
3) งานการพัฒนาผลิตภัณฑ
4) งานเทศกาลนวัตศิลปนานาชาติ
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โดยสํารวจขอมูลจากผูเขารวมงาน/กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น ผลการสํารวจความ
พึงพอใจในการใหบริการของ ศ.ศ.ป. โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (รอยละ 86.00) อยางไรก็ตาม
ในการสํารวจขอมูลความพึงพอใจในงานบริการบางงานนั้น ศ.ศ.ป. ไดใชการเก็บขอมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยใชการ
สัมภาษณ ซึ่งไมสามารถนํามาคํานวณในเชิงปริมาณตามเกณฑของตัวชี้วัดนี้ได แต ศ.ศ.ป. จะไดขอมูลเชิงลึกเพื่อใชใน
การพัฒนาและหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากรผูใหบริการ กระบวนการ ขั้นตอน
และวิธีการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ เปนตน ซึ่ง ศ.ศ.ป. ควรทบทวนวิธีการจัดเก็บขอมูล
ในปงบประมาณถั ดไปให มีความเหมาะสมตามหลักการทางสถิ ติเพื่อให ไดข อมูล ทั้ งเชิ งปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ
สอดคลองกับเกณฑในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก

เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)

1) งานเผยแพรองคความรู (งานหอนิทรรศการและหองสมุด)

90.20

2) งานพัฒนาธุรกิจหมูบานหัตถกรรมและเครือขายชุมชน

85.40

3) งานการพัฒนาผลิตภัณฑ

82.2.0

4) งานเทศกาลนวัตศิลปนานาชาติ

80.00

รวม

86.00

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 4.9871
ในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ศ.ศ.ป. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
3.3.1 ดานการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
ศ.ศ.ป. สามารถเบิกจายตามแผนการใชเงินไดสูงถึงรอยละ 99.72 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไดรับการจัด สรรงบประมาณตามแผน จํานวน 351,906,300.00บาท และมีการใชจา ยงบประมาณตามแผนไป
จํานวน 350,937,550.65 บาท) ซึ่งใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา ดังนี้
ตัวชีว้ ัด
รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

หนวย
วัด

ผลการดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2555

2556

2557

รอยละ

98.80

98.17

99.72
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3.3.2 ดานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับโครงการ
ศ.ศ.ป. มีการดําเนินการจั ด ทํา ตน ทุนต อหนว ยผลผลิ ต 2 โครงการ คือ (1) งานพัฒ นาธุรกิ จ
หมูบานหัตถกรรมและเครือขายชุมชน (Craft Communities) และ (2) งานการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดตั้งแตในระดับที่ 1 – 5 โดยมีแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ของ 2 โครงการ ในแผนงานปถัดไป
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 17) คาคะแนนที่ได 4.8529
ในดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ศ.ศ.ป. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ คาคะแนนที่ได 4.7500
การประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นาด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและการพั ฒ นาองค ก ารเป น
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส ง เสริม ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู ที่คาคะแนน 4.7500
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม =5)

1

บทบาทและการปฏิบัตหิ นาที่ของคณะกรรมการ

70

1.1

คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมและ
แผนปฏิบตั ิงานประจําป ภายในระยะเวลาที่กําหนด

20

4.5000

17.5

4.5713

1.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

5

5.0000

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

5.0000

1.2

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส
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ประเด็นการประเมินผล

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม =5)

1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

17.5

2

30

2.1

2.2

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการอยางเปนทางการโดย คกก. รวมแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการประเมินและกําหนดแนวปฏิบตั เิ พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรู
ความเขาใจในกิจการสําหรับกรรมการใหม

4.7143

20

5.0000

10

4.7500

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของ ศ.ศ.ป. มีดังนี้
1) มีการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนทั้งรอบ 6 และ 12 เดือน
2) มีการเขารวมประชุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
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3) มีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดย ศ.ศ.ป. ไดดําเนินการเผยแพรขอมูล ที่สําคัญตางๆ
อยางครบถวนในเว็บไซตของ ศ.ศ.ป. โดยมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9
ประเด็นทางเว็บ ไซต คือ (1) รายงานประจําป (2) โครงการลงทุนที่สําคัญ (3) การจัดซื้อจัด จาง (4) การแถลง
ทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร (5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (6) แผนงานที่สําคัญ (7) นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ (9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบของ
องคการมหาชน
4) มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการอยางเปน
ทางการ โดยคณะกรรมการไดรวมแสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ ผลการประเมินและกํ าหนดแนวปฏิบัติ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควรเพิ่มบทบาทในการทบทวนยุทธศาสตรข ององคการมหาชน ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ควรใหค วามสําคัญกับเรื่องการวิเคราะหดาน
การเงิน และการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจําปใหสมบูรณครบถวน
3.4.2 ดานการพัฒนาองคการ
ในดานการพัฒนาองคการ ศ.ศ.ป. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ประเด็น คือ
 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง คาคะแนนที่ได 5.0000
ศ.ศ.ป. ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง ไดครบถวน
ตามเกณฑการใหค ะแนนที่ กําหนดทั้ ง 3 ระดั บ อยางไรก็ตาม ศ.ศ.ป. ควรพิจารณานํา ผลการประเมิ นที่นํามา
กําหนดเปนแผนพัฒนาองคการไปดําเนินการผลักดันการปฏิบัติงานขององคการอยางตอเนื่อง
 การพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning: ERP ระหวางงานงบประมาณ งาน
พัสดุ และงานบัญชีการเงิน คาคะแนนที่ได 5.0000
ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ Enterprise Resource Planning: ERP
ระหวางงานงบประมาณ งานพัสดุ และงานบัญชีการเงิน พรอมทั้งมีการจัด ทํารายงานผลการทดสอบระบบ และ
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไปเสนอตอคณะกรรมการองคการมหาชน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว
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4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดขี ององคการมหาชน
ในป 2557 นอกจากผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผ ลของการปฏิบัติงาน ที่มีผลการ
ดําเนินงานสูงกวาเปาหมายในทุกตัวชี้วัดแลว ไมวาจะเปนการพัฒนาทักษะเชิงชางและการจัดการในเชิงธุรกิจ และ
สงเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาดใหกบั ชางศิลปาชีพ/ครูชาง/ชางฝมือ/ผูประกอบการงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบาน และยอดจําหนายสินคาศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน ในปนี้ ศ.ศ.ป. ยังสามารถดําเนินการดาน
การกํากับดู แลกิจการและการพัฒ นาองคการ ไดดี กวา ทุกปที่ ผานมา เนื่องจากหนวยงานไดมี การวางแผนการ
ดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบมากขึ้น

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ศ.ศ.ป. ควรจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนประจําทุกป เพื่อใหการกําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําป และการแปลงแผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) ศ.ศ.ป. ควรมีการทบทวนการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบตั งิ านประจําป เพื่อใหเนื้อหาของ
แผนมีความสมบูรณครบถวน
3) ศ.ศ.ป. ควรมีการวางแผนในการสํารวจความพึงพอใจในงานบริก ารอย างเปนระบบ ควรมี
การศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจสําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทั้งนี้ เพื่อ ศ.ศ.ป. สามารถกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาอิสระใหสงมอบผลงานสํารวจที่มีค วามครบถวน ได
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ถูกตองนาเชื่อถือตามหลักการทางสถิติ ตลอดจนมีการนําผลของการสํารวจ
ความพึงพอใจที่ไดรับ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาพัฒนาการใหบริการใหดีมากยิ่งขึ้นในปตอไป
4) ศ.ศ.ป. ควรดําเนินทบทวนวิธีการในการวิเคราะหขอมูลดานการเงิน และความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติภารกิจหลักขององคกร เพื่อใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัด เจนแกผูบริหาร และคณะกรรมการอยาง
สม่ําเสมอเปนรายไตรมาส

………………………………….

