รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การตลาด การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
สู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี กาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
กําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
มาตรา 7 ให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อ
สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นตามโครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
(1) ดําเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจําหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
(2) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น ทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพ มาตรฐาน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
(3) ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น ระหว่ า งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
(5) พัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน และการตลาด
(6) ดําเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
1.4 ผู้อํานวยการ : นายกุญพันธ์ แรงขํา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554)
นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ (รักษาการในตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2554)
นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ (ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

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

คณะกรรมการ
นายการุณ กิตติสถาพร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายฉัตรชัย บุญรัตน์
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายสันติ วิลาสศักดานนท์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พลเอก เธียรศักดิ์ พะลายานนท์
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
พันเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
กรรมการผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

อัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ 57 อัตรา (ไม่รวมผู้อํานวยการ)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก”
พันธกิจ
1) การพัฒนาตลาดการค้าและผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาช่างฝีมือ
3) การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
4) การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ศ.ศ.ป.
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาตลาดการค้าและผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาช่างฝีมือ
3) การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
4) การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
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2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และ
เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานในภาพรวม ได้คะแนน 4.2979 ซึ่งอยู่ในระดับดี
สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป. ค่าคะแนนที่ได้ 4.9288 และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมากโดยได้คะแนน 4.5650 สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.6133 และในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
พอใช้ยังต่ํากว่าเป้าหมาย ได้คะแนน 2.9300 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน
โดยสรุป คือ
¾ ศ.ศ.ป.ได้ ต่ อ ยอดหรื อ ขยายผลเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นงานศิ ล ปาชี พ และศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ ศ.ศ.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สามารถเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและ
หัตถกรรมโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งจุดแสดงและจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ
โดยมียอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 35.70
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก
¾ ศ.ศ.ป. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าเพื่อการจําหน่ายจํานวน 56 ชิ้นงาน และมี
ผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ศ.ศ.ป. และในนามสมาชิก
ศ.ศ.ป. จํานวน 42 ชิ้นงาน และ 21 ชิ้นงาน ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมาก
¾ ศ.ศ.ป. ได้สนับสนุ นให้ครูช่างที่ผ่านกระบวนการยกระดับทักษะฝีมือจาก ศ.ศ.ป. ไปถ่ายทอด
องค์ความรู้ทักษะฝีมือช่างต่อให้กับช่างฝีมือในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลงานครูช่างที่ได้รับการ
ยกระดับเป็นผลงานเพื่อการสะสม (Collectable Items) และอนุรักษ์ จํานวน 24 ผลงาน
¾ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ ศ.ศ.ป. เป็นร้อยละ 79.65 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด
ไว้เล็กน้อย
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

มิติที่ 1
4.2070
4.4545
4.2929
4.6465
4.5333
4.7001
4.9288

มิติที่ 2
4.3788
4.6500
3.6080
4.4000
3.4795
3.9800
2.9300

มิติที่ 3
5.0000
4.7624
3.6667
3.0000
3.5423
4.0583
4.5650

มิติที่ 4
4.6870
4.5296
4.1357
3.9447
3.3435
3.7317
3.6133

รวม
4.4107
4.5353
4.1066
4.1994
4.1008
4.3242
4.2979

5
2548
4

2549

3

2550
2551

2

2552

1

2553
2554

0
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ านของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน่วยวัด น้ําหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
2
(ร้อยละ) 1
3
4
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

50

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของยอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพ

ผลการดําเนินงาน

4.9288

ร้อยละ

12

9

12

15

25

35

35.70

5.0000

0.6000

ผลิตภัณฑ์

12

40

44

48

52

56

56

5.0000

0.6000

ผลงาน

7

16

18

20

22

24

24

5.0000

0.3500

หน่วยงาน

3

6

7

8

9

10

9

4.0000

0.1200

หน่วยงาน

2

3

4

5

6

7

7

4.7200

0.0944

ระดับ

8

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.4000

และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
1.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าเพื่อ
การจําหน่าย (ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)
1.3 จํานวนผลงานครูช่างที่ได้รับการยกระดับเป็นผลงาน
เพื่อการสะสม (Collectable Items) และอนุรักษ์
1.4 จํานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในการสนับสนุนการผลิต และการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
1.4.1 จํานวนความร่วมมือซึ่งได้ลงนามความร่วมมือแล้ว
และสามารถรักษาสถานภาพการดําเนินการจน
สําเร็จตามข้อตกลง
1.4.2 จํานวนความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่
1.5 ระดับความสําเร็จในการยกระดับทักษะช่างฝีมือจาก
ศ.ศ.ป.เพื่อเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม
1.6 จํานวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับ

ผลงาน

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญา
1.6.1 จํานวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับ

ผลงาน

3

9

12

15

18

21

42

5.0000

0.1500

ผลงาน

3

9

12

15

18

21

21

5.0000

0.1500

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญาในนาม
ศ.ศ.ป.
1.6.2 จํานวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญาในนาม
สมาชิก ศ.ศ.ป.
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ

10
ร้อยละ

10

2.9300
70

75

80

85

90

79.65

2.9300

0.2930

ศ.ศ.ป.
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ

10

4.5650

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.13

4.1300

0.2065

ศ.ศ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548
3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
มิติที่ 4 มิติดา้ นการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ

30

3.6133

ระดับ

20

1

2

3

4

5

3.92

3.9200

0.7840

ระดับ

10

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.3000

พัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
น้ําหนักรวม 100
หมายเหตุ
- KPI 1.4.2 ปรับลดคะแนนความครบถ้วนการจัดทําMOUของ 2 หน่วยงานๆ ละ 0.14 คะแนน รวม 0.28 คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้ 4.2979
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9288
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ศ.ศ.ป. ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและ
เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ศ.ศ.ป. ได้ต่อยอดหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ในงานศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ ศ.ศ.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สามารถเพิ่มยอด
จํ า หน่า ยสิ นค้ า ศิ ล ปาชี พและหั ต ถกรรมโดยสนับ สนุ นให้ มีก ารจัด ตั้ ง จุด แสดงและจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ศิ ล ปาชีพ และ
ศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศโดยมียอดจําหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน มูลค่า 45.92
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 35.70 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน เครื่องทอง เซรามิคและจักสาน และมี
การจัดจําหน่าย ณ เครือข่ายการค้าของ ศ.ศ.ป. (SACICT Sale Spot) ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือดําเนินการค้า
ผ่านช่องทางการค้าต่าง ๆ ของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งฝากจําหน่าย ณ ห้องจําหน่ายสินค้า อาคารพระมิ่งมงคล
จากผลงานของ ศ.ศ.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดทําข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลิตและการจําหน่ายโดยการนําผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ
หัตถกรรมเป็นวัตถุดิบในการผลิต แปรรูป หรือสั่งผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในนามองค์กร หรือความร่วมมือในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาและขยายผลเชิงพาณิชย์งานศิลปาชีพและหัตถกรรม จํานวน 10
หน่วยงาน สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศ.ศ.ป. สามารถรักษาสถานภาพการดําเนินการจนสําเร็จตาม
ข้อตกลง จํานวน 9 หน่วยงาน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000 เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด 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
นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. มีการดําเนินการจัดทําข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศรายใหม่จํานวน 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการ
ส่งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็ จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถลงนามข้อตกลงได้ จํานวน 5 หน่วยงาน อีก 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างการเตรียมการ
ลงนามที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ค่าคะแนนที่ได้ 4.7200 เนื่องจากยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
ประเมินผล
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม และการ
พัฒนาช่างฝีมือ ศ.ศ.ป. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าเพื่อการจําหน่ายจํานวน 56 ผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงกว่า
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งมาก ค่ าคะแนนที่ ได้ 5.0000 โดยเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ด้ ว ยการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นา
กระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน เครื่องทอง
เซรามิ ค และจั ก สาน รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปาชี พ อื่ น ๆ ภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ และโครงการใน
พระราชดําริฯ สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ ผลิตภัณฑ์สําหรับจัดแสดงในงาน Maison et
Object 2011, Paris France จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการออกแบบที่เป็นสากลร่วม
สมัยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกภายใต้แรงบันดาลใจจากหางนกยูงและนํามาออกแบบให้มีความ
หลากหลายและโดดเด่นของสีสันลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น โลหะ ไม้มะม่วง จานกระเบื้อง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จคือการดําเนินงานที่มีความต่อเนื่องจากปี 2553 ที่ ศ.ศ.ป. ได้จ้างนักออกแบบชาวอิตาลีช่วย
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ดําเนินการภายใต้โครงการ Global SACICT และเป็นต้นแบบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานดังกล่าว
ประกอบกับ ศ.ศ.ป. มีการจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทําให้ ศ.ศ.ป. มีผลงานที่
สามารถนําไปพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการค้าต่อไปด้วย
ศ.ศ.ป. ได้สนับสนุนให้ครูช่างที่ผ่านกระบวนการยกระดับทักษะฝีมือเพื่อเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมตาม
มาตรฐานของ ศ.ศ.ป. ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะฝีมือช่างต่อให้กับช่างฝีมือในสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 มีผลงานครูช่างที่ได้รับการยกระดับเป็นผลงานเพื่อการสะสม (Collectable Items) และอนุรักษ์ จํานวน 24
ผลงาน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดย ศ.ศ.ป. จะนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ผู้สนใจต่อไป สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จคือ ศ.ศ.ป. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างครูช่างในแต่ละท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถรวบรวมครูช่างในสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาฝีมือยิ่งขึ้นไปจนมีผลงานที่ได้รับการยกระดับเป็นผลงานเพื่อการสะสม (Collectable Items) และอนุรักษ์ เช่น
ผลงานช่างเครื่องปั้นดินเผา ช่างจักสาน ช่างเครื่องเงิน ผลงานช่างทอผ้าทอมือ (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย) เป็นต้น
สําหรับการยกระดับทักษะช่างฝีมือจาก ศ.ศ.ป. เพื่อเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ศ.ศ.ป. มีผลงาน
จํานวน 11 ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยครูช่างศิลปหัตถกรรมเหล่านี้สามารถ
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานครูช่างศิลปหัตถกรรมของ ศ.ศ.ป. ได้ครบถ้วนใน 4 หลักสูตร คือ
 ความรู้ด้าน “การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมด้วยระบบ Handustrial”
 ความรู้ด้าน “การค้าและการตลาด ( Basic Trade & Marketing)”
 การอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการด้าน “การออกแบบก่อนการผลิต”
 ความรู้ด้าน “การผลิตตามมาตรฐานสากลของการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ”
3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
ศ.ศ.ป. มีผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ศ.ศ.ป. จํานวน
42 ชิ้นงาน โดยเป็นผลงานที่พัฒนาในปี 2553 จาก Global SACICT จํานวน 12 ชิ้นงาน และเครื่องถมเงินจํานวน
30 ชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้น ศ.ศ.ป. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกที่เป็นช่างศิลปหัตถกรรม ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรม ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยจด
ในนามสมาชิก ศ.ศ.ป. จํานวน 21 ชิ้นงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 2.9300
ศ.ศ.ป. ได้ให้ บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จํากัด ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ ศ.ศ.ป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในงานบริการหลักของ ศ.ศ.ป. 4 งานบริการ ได้แก่ งานพัฒนาธุรกิจ
การค้า งานพัฒนาฝีมือช่างและผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรมการตลาด และงานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 609 ตัวอย่าง
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ ศ.ศ.ป. โดยรวมได้ร้อยละ79.65 ค่าคะแนนที่ได้
เป็น 2.9300 อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ต่ํากว่าเป้าหมายเล็กน้อย ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจต่องานบริการ ทั้ง
4 งานบริการ ดังนี้
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จํานวน
ตัวอย่าง

ความพึงพอใจของผู้รบั บริการต่องานบริการของ ศ.ศ.ป.
1. งานพัฒนาธุรกิจการค้า
ร้านจําหน่ายเอกชน (ร้านเช่า) ภายในอาคารพระมิ่งมงคล
ประชาชนทั่วไป/หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการ
รวม

36
200
236

74.40

รวม

42
31
73

93.20

รวม

100
100
200

73.60

รวม

100

77.40

609

79.65

2. งานพัฒนาฝีมือช่างและผลิตภัณฑ์
งานพัฒนาช่างฝีมือ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
3. งานกิจกรรมการตลาด
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป/ลูกค้า
4. การใช้งานเว็บไซด์ www.sacict.net
ประชาชนทั่วไปผู้ใช้เว็บไซต์

ร้อยละ

รวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศ.ศ.ป. และการใช้งานเว็บไซด์
www.sacict.net

ศ.ศ.ป. มีการสํารวจในงานบริการหลักดังกล่าวติดต่อกันมา 2 ปี จึงควรใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความ
พึง พอใจ โดยเฉพาะความเห็ นที่ เ ป็ นข้ อ เสนอแนะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการบริ ก ารดั ง กล่ า วในการปรั บ ปรุง การ
ดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ ศ.ศ.ป. ให้ดียิ่งขึ้นไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5650
ด้านการปรับ ปรุ งระเบี ยบ ข้อบัง คับ ศ.ศ.ป. ว่า ด้วยการพั ส ดุ พ.ศ. 2548 ศ.ศ.ป. ได้ ดําเนิ นการ
ปรับปรุง ในเรื่องที่สําคัญ 4 เรื่อง (อนุบัญญัติพัสดุ) คือ
ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม การเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการเป็นผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการประกาศ
กําหนด
ข้อ 13 การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ให้ทําสัญญาไว้เป็นหลักฐาน...หลักเกณฑ์และวิธีการในการทํา
สัญญาหรือข้อตกลง แบบของสัญญา หรือข้อตกลง หลักประกันสัญญา การจ่ายเงินล่วงหน้า การปรับและการคืน
หลักประกันให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
ข้อ 15 วรรคสี่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
ข้อ 18 วรรคสอง การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการประกาศ
กําหนด
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การดําเนินการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้เป็น 5.0000 อย่างไรก็ดีควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ศ.ศ.ป.
ว่าด้วยการพั ส ดุ พ.ศ. 2548
อย่างต่ อเนื่องโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและรายงาน
คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ต่อไปด้วย
ด้า นการจัดทํ าต้น ทุน ต่ อหน่ วยผลผลิต ศ.ศ.ป. มีการดําเนินการตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลาง
กําหนดตามภารกิจหลักใน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาช่างศิลปหัตถกรรม/ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ศ.ศ.ป. สามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน แต่การดําเนินการดังกล่าวมิได้รายงานให้คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ทราบ
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เพื่อหาค่ามาตรฐานที่เหมาะสมและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมิได้เสนอ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในปีต่อไปให้คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. จึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
ค่าคะแนนที่ได้เป็น 4.1300
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 30) ค่าคะแนนที่ได้
3.6133

ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 3.9200
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยู่ที่ค่าคะแนน 3.9200 จําแนกตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม ภายในเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
มีการรายงานผลการควบคุมภายใน
มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
(ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่ําเสมอ
คุณภาพของรายงานด้านการเงิน

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 100)
80
20

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม = 5

3
3
3
3
3

2.0000
4.0000
1.0000
1.0000
2.0000

4

3.0000

3.6500
5.0000
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ประเด็นการประเมินผล
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
2.
2.1
2.2

คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
การส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รัฐมนตรีที่
กํากับดูแลองค์การมหาชน
คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้บริหารสูงสุด 2
ระดับ
การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปี
งบประมาณหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน (ด้านภารกิจหลัก)
การเปิดเผยงบการเงิน
การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ
การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
การเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ
การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์
การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็น
ทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 100)
4
2

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม = 5

10

2.0000

10

5.0000

2
2
2
2
2
2
3
20
10

2.5000
1.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
5.0000

10

5.0000

3.0000
4.5000
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1) คณะกรรมการบริ หาร ศ.ศ.ป. ให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลการดําเนิ นงานและการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อให้ ศ.ศ.ป.ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร
ศ.ศ.ป. อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 และพิจารณาร่างกลยุทธ์ ปี พ.ศ.
2555 – 2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
2) ศ.ศ.ป.สามารถรายงานผลการตรวจสอบภายในได้ ทุ ก ไตรมาส โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลเป็นผู้พิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. เพื่อทราบ

3) ศ.ศ.ป.ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนแม่บทสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อ

บทบาทของคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์การมหาชนที่สําคัญ
4) ไม่มีการประเมินผลงานผู้บริหาร 2 ระดับ คือ ผู้จัดการสายงาน และผู้จัดการฝ่าย แต่มีการ
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด น้ํ า หนั ก และเป้ า หมายในแบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านไว้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยเสนอ
คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. พิจารณาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ผลการประเมินจะนําไปประกอบการปรับขึ้น
เงินเดือนประจําปี
5) รายงานประจําปี พ.ศ. 2553 ของ ศ.ศ.ป.ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่มีการเปิดเผยงบการเงิน และมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ผลงานด้านภารกิจหลักในเว็บไซต์
6) คณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. อนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการในการประชุมเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2554 และ ศ.ศ.ป. รายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2554 (เดือนตุลาคมไม่มีการประชุม เนื่องจาก ศ.ศ.ป.ประสบมหาอุทกภัย) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
“ประสิทธิภาพ” หรือร้อยละ 83.29
ด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ศ.ศ.ป. ดําเนินการไม่
ครบถ้วนตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 3.0000 โดยสามารถ
ดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลได้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวน สรุปข้อดี ข้อเสียของระบบการประเมินผลภายใน (แบบประเมินแบ่งเป็น 3
ส่วน : ส่วนที่ 1 การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 การประเมินด้านพฤติกรรมการทํางาน ส่วนที่ 3 การ
ประเมินด้านเวลาการปฏิบัติงาน) เพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีการปรับปรุงแบบ
การประเมินผลในส่วนที่ 1 ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร สู่ตําแหน่งบริหาร (ผู้จัดการสายงาน) และตําแหน่ง
จัดการและวิชาชีพ (ผู้จัดการฝ่าย) ในทุกมิติตามคํารับรองฯ ของ ศ.ศ.ป. รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ ศ.ศ.ป.เป็นตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และกําหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 3
ขั้นตอนที่ 2 สายงานกําหนดเป้าประสงค์และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์แ ละเป้ าประสงค์ข อง ศ.ศ.ป. ผู้จัดการสายงานจัดทําตัวชี้วัด ค่ าเป้ าหมาย และเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ข องหน่ ว ยงานระดั บ ส่ ว นงานและบุ ค คล (จํ า นวน 36 คน)
ผู้อํานวยการ ศ.ศ.ป.อนุมั ติตัวชี้วัด น้ําหนัก ค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้จัดการสายงาน
(จํานวน 5 คน)
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ราย
ไตรมาส

13

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
ศ.ศ.ป. มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมของผู้ผลิตและ
สร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชิ้นงานเป็นต้นแบบ
เพื่อนําไปสู่กระบวนการผลิตจริงและขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าเพื่อ
การจําหน่าย และมีผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ศ.ศ.ป.
และในนามสมาชิก ศ.ศ.ป. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การพั ฒ นาด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ศ.ศ.ป. ยั ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หา ในเรื่ อ งบทบาทของ
คณะกรรมการในการติ ด ตามและทบทวนความเพีย งพอของระบบการบริห ารจัด การองค์ก ารมหาชนที่สํ าคั ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการรายงานของระบบการบริหารความเสี่ยง การรายงานผลระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการรายงานผลระบบการบริหารทรัพยากร รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่มีการจัดทําแผนงาน
ล่าช้ากว่าปีงบประมาณมาก และยังไม่มีการจัดทําแผนงานและไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา โดยมีเหตุผลสําคัญคือ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ศ.ศ.ป. ควรเร่งให้มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถและมอบหมายงานโดยเร็ว และควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน หรือให้มีการ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในสายงานสามารถเรียนรู้งานและทํางานแทนกันได้
2) การพั ฒนาด้า นการกํ ากับดูแ ลกิ จการ ศ.ศ.ป. ควรปรั บปรุ ง บทบาทคณะกรรมการในการ
ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบการบริหารทรัพยากร การจัดทําแผนการควบคุม
ภายในของ ศ.ศ.ป. ล่าช้ากว่าปีงบประมาณมาก ไม่มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ ไม่มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ
โดยตรง ศ.ศ.ป. ควรเร่งสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน หรือให้มีการ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในสายงานสามารถเรียนรู้งานและทํางานแทนกันได้
3) 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 เพื่อนําช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและตรงตามสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงานที่กําหนด และ
ควรดํ า เนิ น การให้ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาขี ด สมรรถนะอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
4) การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ ศ.ศ.ป. ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สํารวจให้เป็นไปตามเงื่อนไขในคํารับรองการปฏิบัติงาน มีการจัดทํา TOR ที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการทางสถิติ
เพื่อประโยชน์ในการจัดจ้างและกํากับการดําเนินการของที่ปรึกษาผู้ประเมินอิสระให้ส่งผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
………………………………….

