ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ปานกลาง
; ดี
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ดีมาก

48%

4.2070

22%

4.3788

3.0000

7%

5.0000

2.0000

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

23%

4.6870

100%

4.4107

รวมทุกมิติ

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
มิติที่ 1

ต่ํา

4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน) (ศ.ศ.ป.) อยูในเกณฑดี โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 4.4107
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : หากพิจารณาผลคะแนนรายมิติ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ
(องคการมหาชน) มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีถึงดีมาก โดยมีผลการดําเนินงานในมิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร อยูในเกณฑดีมาก สําหรับผลการดําเนินงานในมิติที่ 1 มิติดาน
ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการอยูในเกณฑดี
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : เนื่องจากผูบริหารระดับสูงขององคการ
มหาชนมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี และคุนเคยกับระบบการประเมินผล จึงใหความสําคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการมหาชนมาก โดยมีการติดตามงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ใหคําแนะนําและแกไขปญหาอุปสรรค
อยางใกลชิด ทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคการมหาชนอยูในระดับดี
 อื่น ๆ : ผลการดําเนินงานบางตัวชี้วัดไมเปนไปตามเปาหมาย ดวยขอจํากัดเรื่องเวลา เชน ตัวชี้วัดจํานวนผูประกอบการที่มี
มาตรฐาน ศ.ศ.ป. อยูระหวางการสรรหาคณะกรรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนผูประเมินอิสระเพื่อพิจารณาการใหการรับรอง
มาตรฐานผูประกอบการ จึงทําใหไมสามารถรับรองมาตรฐานผูประกอบการไดทันภายในปงบประมาณนี้ อยางไรก็ตาม
ดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี การทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความสามารถสูง สงผลใหผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของ ศ.ศ.ป. อยูในระดับดี
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
3. ขอเสนอแนะ
 ความเขาใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของ ศ.ศ.ป. ยังมีความแตกตางกัน เชน ดานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรม หลายคนเขาใจวาเปนมาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ OTOP ดังนั้น ศ.ศ.ป. ควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑศิลปาชีพเพื่อใหเกิดความชัดเจน และมีความเขาใจในความหมายที่ตรงกันของผลิตภัณฑศิลปาชีพ
รวมทั้งการสรางความตระหนักและความภูมิใจ ใหคนไทยภูมิใจในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เพราะคนไทยสวนใหญ
ยังมองไมเห็นคุณคาของงานศิลปหัตถกรรมของไทย
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนศิลปะที่มีคุณคาและมีเอกลักษณ อีกทั้งยังมีประวัติศาสตรที่แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ตอง
อนุรักษไว ดังนั้น ศ.ศ.ป. ควรมีการสงเสริมครูชางในทุกสาขา ตลอดจนศิลปนอาวุโสในดานศิลปวัฒนธรรมใหสามารถ
ทํางานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และดําเนินการใหมีการถายทอดความรูและสรางบุคลากรรุนใหมใหมากขึ้น เพื่อใหมีการ
สืบทอดและอนุรักษงานศิลปะหัตถกรรมที่มีคาของไทยไว
 งานศิลปหัตถกรรมพื้นบานในปจจุบันมีการแขงขันสูง มีหลายประเทศที่สามารถผลิตงานหัตถอุตสาหกรรมที่มีราคาต่ํา
และสามารถผลิตสินคาเลียนแบบในราคาที่ต่ํามากได รวมถึงการพัฒนาการอยางรวดเร็วในปจจุบันอาจทําใหผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมไทยบางอยางไมกอใหเกิดประโยชนในการใชงานหรือไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตลาด
ดังนั้น ศ.ศ.ป. ควรเรงใหมีการวิจัย ศึกษาความตองการของตลาด การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบ และการใช
งานของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมใหสอดรับกับความตองการของตลาดตาง ๆ โดยยังคงคุณภาพ ความแตกตาง มีเอกลักษณ
ความเปนไทยและเปนที่ตองการของตลาดโลกได
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนยส งเสริมศิล ปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
1

(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติด านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 48)
1 ความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตขององคการมหาชน

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

48

4.2070
5.0000

(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
1.1 จํานวนการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ

เรือ่ ง

8

1

2

3

4

5

6

5.0000

0.4000

1.2 จํานวนการจัดงานสงเสริมการตลาด

ครัง้

7

0

-

1

-

2

2

5.0000

0.3500

2 จํานวนชนิดของผลิตภัณ ฑที่จัดทํามาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑแลวเสร็จ

ชนิด

6

1

-

2

-

3

5

5.0000

0.3000

ชนิด

6

1

-

2

-

3

3

5.0000

0.3000

ราย

6

0

5

10

15

20

0

1.0000

0.0600

5.1 ศาลาพระมิ่งมงคล

รอยละ

4

5.00

25.00

45.00

65.00

85.00

72.00

4.3500

0.1740

5.2 อาคารตลาด

รอยละ

1

0.00

25.00

50.00

75.00 100.00

50.00

3.0000

0.0300

คน

10

17,000 23,500 30,000 36,500 43,000

36,848

4.0535

0.4054

3 จํานวนชนิดของผลิตภัณ ฑที่จัดทํามาตรฐาน
ชางฝมือแลวเสร็จ
4 จํานวนผูประกอบการที่มีมาตรฐาน
5 อัตราการใชประโยชนจากพื้นที่ของศูนยในไตรมาสที่ 4

6 จํานวนผูเขา เยี่ย มชมศูนยในไตรมาสที่ 4
มิติที่ 2 มิติด านคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 22)
7 ระดับความสําเร็จในการสํารวจความตองการของ

22

4.3788

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

8 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ

รอยละ

10

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

81.33

4.6333

0.4633

9 จํานวนชองทาง/เครือขายการใหบริการของ ศ.ศ.ป.

ชองทาง

5

1

-

2

-

3

2

3.0000

0.1500

มิติที่ 3 มิติด านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 7)
10 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
รอยละ

7
7

32.13

5.0000
5.0000

0.3500

มิติที่ 4 มิติด านการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 23)
11 ระดับคุณ ภาพการกํากับดูแลกิจการ

ระดับ

23
5

1

2

3

4

5

3.56

4.6870
3.5600

0.1780

ระดับ

6

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.3000

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได

4.4107

กลุมเปา หมายที่มีตอผลิตภัณฑและการบริการของศูนย

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป
ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและ
แผนของหนวยงานตนสังกัด
13 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ในองคกร
14 นวัตกรรมดานวิธีการเก็บสถิติผูเขาชมศูนย
ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
 ผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (ศ.ศ.ป.)
1. ความสําเร็จตาม
อยูในเกณฑดีมาก หรือมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรายละเอียดผลการ
เปาหมายผลผลิตของ
ดําเนินงาน ดังนี้
องคการมหาชน
 ศ.ศ.ป. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดถึง
1.1 จํานวนการ
6 ผลิตภัณฑ มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
สงเสริมพัฒนา
 ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมผลิตภัณฑศิลปาชีพ
ผลิตภัณฑ
และศิลปหัตถกรรม ในชวงระหวางการจัดกิจกรรมหลักของ ศ.ศ.ป. คือ การจัดกิจกรรมสงเสริม
ผลิตภัณฑในชวงของการจัดงาน “เปดตํานานศิลปาชีพ” ระหวางวันที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ดวยการประชันฝมือและการสาธิตการจัดทําผลิตภัณฑ ไดแก การตัดเย็บเสื้อผา เครื่องจักรสาน
ผาบาติก โคมไฟกระดาษสา เรือไมจําลอง และกระจกสี
1.2 จํานวนการจัดงาน  ศ.ศ.ป. ไดจัดกิจกรรมหลักเพื่อสงเสริมการตลาด 2 ครั้ง ไดแก
สงเสริมการตลาด 1) กิจกรรมสงเสริมการตลาดเนื่องในวันสงกรานต “รักษประเพณีสงกรานต รวมสืบสาน
ศิลปาชีพ” ระหวางวันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน เปดหอ
ศิลปาชีพ แฟชั่นอลังการวัฒนธรรมผาเผาไทย เปนตน
2) กิจกรรมสงเสริมการตลาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “เปดตํานานศิลปาชีพ” ระหวาง
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การแสดงงานชางสิบหมู
จัดแสดงนิทรรศการชางทองหลวง และการจัดแสดงผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมจาก 10 ประเทศ
อาเซียน
 ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. อยูในเกณฑดีมากหรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยสามารถจัดทํา
2. จํานวนชนิดของ
มาตรฐานผลิตภัณฑไดแลวเสร็จ 5 ผลิตภัณฑ ไดแก การเปาแกว การเขียนลายบนกระเบื้องเคลือบ
ผลิตภัณฑที่จัดทํา
ผาปก เครื่องเรือนหวาย และเครื่องจักสานไมไผลายขิด
มาตรฐานผลิตภัณฑ
แลวเสร็จ
 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบานใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา
และมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ สามารถเขาไปสูตลาดตางประเทศไดนั้น ศ.ศ.ป. ตองสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑที่มีขอพิจารณาที่สามารถสรางความแตกตางเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนกับ
ผลิตภัณฑ OTOP ดังนั้น มาตรฐานผลิตภัณฑของ ศ.ศ.ป. จะใชมาตรฐานผลิตภัณฑของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนฐาน และเพิ่มเติมอีก 4 ขอ ดังนี้
1) ตองใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือวัตถุสังเคราะหนอยที่สุด และตองเปนไมเปนพิษ
(Non-toxic)
2) กระบวนการผลิตไมกอใหเกิดมลพิษโดยสิ้นเชิง (Non-pollution)
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สรุปผลการประเมิน



3. จํานวนชนิดของ
ผลิตภัณฑที่จัดทํา
มาตรฐานชางฝมือ
แลวเสร็จ





4. จํานวนผูประกอบการ 
ที่มีมาตรฐาน



3) ผลิตโดยชางฝมือที่มีทักษะ
4) สามารถบงบอกถึง Inspiration และ Originality
เนื่องจากคนทั่วไปยังเขาใจวาผลิตภัณฑศิลปาชีพไมมีความแตกตางกับผลิตภัณฑ OTOP และ
มาตรฐานผลิตภัณฑศิลปาชีพเปนมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ดังนั้น ศ.ศ.ป.
ควรมีการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑศิลปาชีพกับ
ผลิตภัณฑ OTOP รวมถึงเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑศิลปาชีพเพื่อใหเกิดความชัดเจน
มีความเขาใจในความหมายที่ตรงกัน และเปนที่รูจักมากขึ้น
ศ.ศ.ป. สามารถจัดทํามาตรฐานการทํางานของชางศิลปาชีพไดแลวเสร็จ 3 ประเภทชาง ไดแก
ชางเปาแกว ชางเขียนลายบนกระเบื้องเคลือบ และชางผาปก มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก
หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
ศ.ศ.ป. ไดจัดทํามาตรฐานชางฝมือขึ้นมา เนื่องจากการทํางานของชางจัดทําผลิตภัณฑสวนใหญ
ยังไมมีคูมือมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน จึงทําใหผลิตภัณฑที่ไดไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ ดังนั้น ศ.ศ.ป. จึงไดสงเสริมและพัฒนาชางศิลปาชีพ ดานทักษะฝมือและสราง
มาตรฐานการทํางานของชางทําผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบานใหมีความสามารถ
ในการจัดทําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศ.ศ.ป. ไดจัดทําเกณฑการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ผูประกอบการรานคาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่ดี แตยังไมไดดําเนินการรับรองมาตรฐาน
ผูประกอบการ จึงทําใหผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. อยูในเกณฑต่ํามาก หรือที่ระดับคะแนน
1.0000
ศ.ศ.ป. ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากอยูระหวางการสรรหาคณะกรรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูประเมินอิสระเพื่อพิจารณาการใหการรับรองมาตรฐานผูประกอบการ จึงทําให
ไมสามารถรับรองมาตรฐานผูประกอบการไดทันภายในปงบประมาณนี้
ผลการดําเนินงานการใชพื้นที่ของ ศ.ศ.ป. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดอยูในเกณฑดี โดยมี
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้

5. อัตราการใชประโยชน 
จากพื้นที่ของศูนยใน
ไตรมาสที่ 4
5.1 ศาลาพระมิ่งมงคล  จากขนาดพื้นที่ศาลาพระมิ่งมงคล ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 (ไมรวมทางเดิน) จํานวน 17,243 ตารางเมตร
ศ.ศ.ป. ไดใชพื้นที่ดังกลาวในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และใหรานคาไดเชาเพื่อจําหนายสินคารวม
12,401 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 72.00 ของพื้นที่ทั้งหมดที่นํามาประเมินผล มีผลการ
ดําเนินงานอยูในเกณฑดี หรือที่ระดับคะแนน 4.3500
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5.2 อาคารตลาด





6. จํานวนผูเขาเยี่ยมชม
ศูนยในไตรมาสที่ 4





สรุปผลการประเมิน
พื้นที่อาคารตลาดทั้งหมดเทากับ 4,408 ตารางเมตร แบงเปน รานคาดานทิศเหนือ จํานวน 2,204
ตารางเมตร และรานคาดานทิศใต จํานวน 2,204 ตารางเมตร ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศ.ศ.ป.
ไดใชพื้นที่เฉพาะรานคาดานทิศเหนือ หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของพื้นที่อาคารตลาดทั้งหมด
มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑปานกลาง หรือที่ระดับคะแนน 3.0000
เนื่องจาก ศ.ศ.ป. มีการปรับพื้นที่การใชงานในอาคารพระมิ่งมงคลบอยครั้ง ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเชาของผูประกอบการ และยากตอการคํานวณตัวเลขการใชประโยชนจากพื้นที่
ที่ถูกตองในแตละชวงเวลา
ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีจํานวนผูเขาชม
ศูนยในไตรมาสที่ 4 คือชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2548 จํานวนทั้งสิ้น 36,742 คน
โดยแบงเปนผูเขาชมที่มาเปนกลุม/ทัวร กับผูเขาชมที่มาสวนตัว
การจัดเก็บขอมูลจํานวนผูเขาเยี่ยมชมศูนย จะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจนับจํานวน
ผูเยี่ยมชมศูนย และจดทะเบียนรถของผูเขามาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงบริเวณประตูทางเขาดานหนา
ทั้งนี้ การนับจํานวนรถยนตและจํานวนผูโดยสารในชวงที่มีการจัดกิจกรรมตางๆ หากมีรถเขามา
พรอมกันเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถจดตัวเลขครบถวนได เนื่องจากศ.ศ.ป. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจํานวนจํากัด

ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
• คุณภาพการใหบริการ
7. ระดับความสําเร็จ
 ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. อยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
ในการสํารวจ
 ศ.ศ.ป. สามารถสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑและการบริการของศูนยฯ
ความตองการของ
ไดแลวเสร็จครบถวนทั้ง 5 ขั้นตอน โดยแบงกลุมเปาหมายเปน 4 กลุมไดแก ผูเขาเยี่ยมชม
กลุมเปาหมายที่มีตอ
ผูประกอบการ ศิษยศิลปาชีพ และผูเขารวมกิจกรรม ศ.ศ.ป. ไดออกแบบสํารวจและดําเนินการ
ผลิตภัณฑและ
สํารวจความตองการของกลุมเปาหมายในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2548 จํานวนทั้งสิ้น
5 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจเสนอคณะกรรมการบริหารไดแลวเสร็จ
การบริการของศูนย

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

14-6

ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 วัตถุประสงคของการสํารวจความตองการของแตละกลุมเปาหมายมีความแตกตางกัน ดังนี้
กลุมเปาหมาย
1. ผูเขาเยีย่ มชม

2. ผูประกอบการ

3. ศิษยศิลปาชีพ

4. ผูเขารวมกิจกรรม

8. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเขาเยี่ยมชมในเรื่อง
1.1 การรับขาวสารเกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.
1.2 ความประทับใจในสถานที่และบริการของศ.ศ.ป.
1.3 ขอบกพรองที่ทาง ศ.ศ.ป. ตองปรับปรุง
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการ โดยวัดถึง
2.1 ลักษณะของผูประกอบการ (ผูผลิต ตัวแทนขาย)
2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคา
2.3 การดําเนินกิจการ
2.4 ความพึงพอใจในการบริการของ ศ.ศ.ป.
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกาศิลปาชีพในงานเปดตํานาน
ศิลปาชีพ
3.1 ความรูสึกตอการมารวมงาน
3.2 ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชไดอยางไร
3.3 ความตองการใหจัดกิจกรรมเชนนี้ขึ้นอีก
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเขาเยี่ยมชมในเรื่อง
4.1 กิจกรรมที่ชื่นชอบ
4.2 กิจกรรมที่ควรปรับปรุง

 จากการสํารวจความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจาก ศ.ศ.ป. อยูในระดับดีมาก คือ
รอยละ 81.33 มีผลคะแนนอยูที่ระดับ 4.6333
 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้
กลุมเปาหมายที่สํารวจ
1. ศิษยเกาศิลปาชีพ
2. ผูเขาเยีย่ มชม
3. ผูประกอบการ
ภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของ ศ.ศ.ป.

รอยละความพึงพอใจ
82.00
84.00
78.00
81.33

 ศ.ศ.ป. ควรรวบรวมและสรุปความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามในสวนที่เปน
ปลายเปดเพื่อใชประกอบการพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ ศ.ศ.ป. ตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป. อยูในระดับปานกลาง หรือที่ระดับคะแนน 3.0000 โดย ศ.ศ.ป.
9. จํานวนชองทาง/
สามารถเปดชองทางเพื่อใหบริการได 2 ชองทาง ไดแก สามารถติดตอไดโดยตรงที่ ศ.ศ.ป. หรือ
เครือขายการ
ติดตอสื่อสารโดยผานเว็บไซตของ ศ.ศ.ป. คือ www.sacict.net
ใหบริการของ ศ.ศ.ป.
 ผูรับบริการสามารถเขาถึงการบริการของ ศ.ศ.ป. ไดงาย เนื่องจากการเดินทางไปที่ ศ.ศ.ป. สะดวก
อีกทั้งสถานที่ตั้งอยูใกลกับแหลงผลิต คือ ศูนยศิลปาชีพบางไทร นอกจากนี้กลุมเปาหมายของ
ศ.ศ.ป. ซึ่งเปนระดับ B+ ขึ้นไป สวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาถึงเว็บไซตได
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
10. รอยละของ
 จากจํานวนงบประมาณที่นํามาประเมินผลทั้งสิ้น 85,624,370.59 บาท ศ.ศ.ป. สามารถประหยัด
งบประมาณที่สามารถ
งบประมาณไดเปนเงินทั้งสิ้น 27,511,441.66 บาท หรือคิดเปนรอยละ 32.13 มีผลการดําเนินงาน
ประหยัดได
อยูในระดับคะแนน 5.0000
 ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยสามารถประหยัดงบประมาณไดมากที่สุด
ในงบโครงการตามยุทธศาสตร เนื่องจากมีนโยบายดําเนินงาน คือ การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยใชจํานวนบุคลากรใหนอยที่สุด แตเปนบุคลากรที่มีความสามารถสูง ซึ่งทําใหสามารถ
ใชงบประมาณต่ํากวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร และยังไดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กําหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
; ดีมาก
11. ระดับคุณภาพการ
 ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑปานกลาง หรือที่ระดับคะแนน 3.5600 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการ
กํากับดูแลกิจการ
ประเมินผล 4 หัวขอ ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
1) บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริหารศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) มีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร โดยใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
มีการดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน และที่ไมใชการเงิน
อยางครบถวนเปนประจํา คณะกรรมการไดรับเอกสารและขอมูลประกอบการประชุม
อยางครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย 1 วัน ในการประชุมแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวม
ประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 92.01 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 11 ทาน
2) รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริหารของ ศ.ศ.ป. สามารถกํากับดูแลใหปดบัญชีประจําป และสงใหกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไว คือ ไมเกิน 90 วัน
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด





12. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผน
การปฏิบัติงาน 3 ป
ใหสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการ
แผนดินและ
แผนของหนวยงาน
ตนสังกัด
13. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
บริหารความรู
ในองคกร





สรุปผลการประเมิน
3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
- มีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการในเว็บไซตของ ศ.ศ.ป. คือ www.sacict.net
4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหารของ ศ.ศ.ป. มีกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ
ทั้งหมด และมีกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ 3 คนขึ้นไป โดยปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการมีการติดตามทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ 2 ครั้ง
จํานวน 2 ระบบ ไดแก ระบบการตรวจสอบ 1 ครั้ง และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง
มีการประเมินผลงาน และทบทวนคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ
ที่ชัดเจน
จากการประเมินผลในปนี้ พบวายังไมไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และไมได
จัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง และอยูระหวางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององคกร
ประจําป ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ในปตอไป ศ.ศ.ป. ควรเสนอแนวทาง วิธีการ พรอมพัฒนาแบบฟอรมการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อความสะดวกในการนําไปใชประเมินตนเอง รวมทั้ง
ควรสื่อสาร และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและประเด็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับ
คุณภาพการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการทราบดวย
ศ.ศ.ป. สามารถจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและ
แผนของหนวยงานตนสังกัดไดแลวเสร็จ มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับ
คะแนน 5.0000
ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยไดจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 –2551) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
ศ.ศ.ป. แลว

 ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกรไดแลวเสร็จครบถวน สมบูรณ และมีเอกสาร
หลักฐานอางอิงชัดเจนถึงขั้นตอนที่ 5 คือ จัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู
ในองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก
หรือที่ระดับคะแนน 5.0000
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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สรุปผลการประเมิน
 ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย เนื่องจากไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมายเปน
อยางดี ศ.ศ.ป. เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทั้งขององคกรเองและผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูประกอบการ จึงไดจัดฝกอบรมบุคลากร ดังนี้
1) การอบรมบุคลากรภายในองคกร : อบรมหลักสูตร Built to Great การบริหารความเสี่ยง
และการทํางานเปนทีม
2) การอบรมผูประกอบการรานคา : อบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมกับความสําเร็จ
ของธุรกิจที่ยั่งยืน
 นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ไดสํารวจและรวบรวมองคความรูเพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
ระบบบริหารความรูในองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 อีกดวย จากผลการสํารวจ ซึ่งแบง
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุม คือ บุคลากรภายในองคกร และผูประกอบการ ตองการให ศ.ศ.ป.
จัดใหมีองคความรูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) บุคลากรภายในองคกร : การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การใหบริการ Leadership
การสงเสริมหัตถกรรม และภาษาอังกฤษ
2) ผูประกอบการ : การจัดทําหีบหอบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม เทคนิคการขายใหกับพนักงานขาย การบัญชี การจัดราน การบริหารดานการตลาด
 ศ.ศ.ป. ควรนําผลจากการสํารวจความตองการองคความรูดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ
และดําเนินการพัฒนาองคความรูเพื่อใหสอดรับกับความตองการ
14. นวัตกรรมดานวิธีการ  ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมาก หรือที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนา
เก็บสถิติผูเขาชมศูนย
นวัตกรรมดานวิธีการเก็บสถิติผูเขาชมศูนยไดแลวเสร็จ
 ศ.ศ.ป. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยพัฒนานวัตกรรมดานวิธีการเก็บสถิติผูเขาเยี่ยมชม
ศูนยดวยการแจก Passport Card ใหกับผูเขาเยี่ยมชม และใหนํา Passport Card ไปประทับตราตาม
จุดที่กําหนดไว ดังนี้ หอศิลปาชีพ หอเครื่องทองไทย หอศิลปหัตถกรรมอาเซียน และตามรานคา
ในศาลาพระมิ่งมงคลแบบหมุนเวียนกันไป หลังจากนั้นใหนําบัตรที่ประทับตราอยางนอย 3 ตรา
ขึ้นไปมารับของที่ระลึก และกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศ.ศ.ป.
 ผูเขาเยี่ยมชม ศ.ศ.ป. เปนผูมีความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมอยูแลว จึงมีความสนใจที่จะเขารวม
กิจกรรม และใหความรวมมือในการใช Passport Card ทําใหสามารถนับจํานวนไดอยางถูกตอง
รวมทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูเยี่ยมชม เขาชมสถานที่ที่จัดแสดงผลิตภัณฑใน ศ.ศ.ป. โดยครบถวน
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