แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
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ผลการดาเนินงานประจาปี 2559
 ประชาชนเข ้าใช ้องค ์ความรู ้และเข ้าถึง
ศ.ศ.ป. 286,010 ราย (สูงกว่าเป้ าหมาย
ร ้อยละ 14.4)
 เครือข่ายองค ์ความรู ้กับ
สถาบันการศึกษา 12 สถาบัน และ
เครือข่ายอาเซียน 10 ประเทศ
 พัฒนาผลิตภัณฑ ์ร่วมกับนักออกแบบ
่
ผูเ้ ชียวชาญ
จานวน 115 ต ้นแบบ และ
ชุมชน 16 ชุมชน
 จัดทาแนวโน้มงานหัตถกรรม SACICT
Craft Trend 2017 และสนับสนุ นให ้
สถาบันการศึกษาร่วมกิจกรรมและร ับ
การถ่ายทอดองค ์ความรู ้ 18 สถาบัน
์
 จดแจ ้งลิขสิทธิผลงานหั
ตถศิลป์ 115
้
ชินงาน

เสริมสร้าง
องค์ความรู้
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

เพิ่ม
สมรรถนะ
ขยายตลาด

 พัฒนาศักยภาพช่าง/ครูชา่ ง สมาชิก
และผูป้ ระกอบการงานหัตถกรรมได ้
จานวน 2,620 ราย (สูงกว่าเป้ าหมาย
ร ้อยละ 74.6)
 ครูชา่ ง/ทายาทได ้ร ับการส่งเสริม/พัฒนา
ต่อยอด จานวน 136 ราย
 สมาชิกมีชอ่ งทางการค ้าผ่านกิจกรรม
ศ.ศ.ป. รวม 971 ราย (สูงกว่าเป้ าหมาย
ร ้อยละ 21.4)
่ รกิจกับคูค
 สมาชิกสามารถขยาย/เพิมธุ
่ ้า
ใหม่ 85 ราย
่ ดความร่วมมือกัน
 เครือข่ายการค ้าทีเกิ
5 หน่ วยงาน
 ยอดจาหน่ ายผ่าน ศ.ศ.ป. 119.35 ล ้าน
่ นร
้ ้อยละ 26)
บาท (เพิมขึ
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ข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
่
่ ทีเกี
่ ยวข
่
• พัฒนาฐานข ้อมูลเชิงสถิตท
ิ เกี
ี่ ยวข
้องกับอุตสาหกรรมศิลปหัตถกรรมและข ้อมูลอืนๆ
้อง
่
• เพิมบทบาทในการเชิ
ดชูครูชา่ งอย่างต่อเนื่ องและเป็ นรูปธรรมมากขึน้

ศูนย์รวมองค์ความรู้
อนุรักษ์ สืบสาน

• ควรมุ่งเน้นกระตุนให
้ ้ผู ้ผลิตพัฒนาปร ับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ ์ให ้ตอบสนองตลาด
่ ้นาไปแสดงสินค ้า/ทดสอบตลาด
• ควรติดตามความสาเร็จของผลิตภัณฑ ์นวัตศิลป์ ทีได
้
้
่ อ/ยอดขาย
้
รวมทังการจั
ดแสดง/ร่วมแสดงสินค ้าทังในและต่
างประเทศ โดยพิจารณาจากคาสังซื
ภายหลังกิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

่
่ ยวข
่
• ควรประสานความร่วมมือ/เชือมโยงกั
บเครือข่ายหน่ วยงานทีเกี
้องและสนับสนุ น
่ ้เกิดการจับคูธ
ให ้ผูป้ ระกอบการศิลปหัตถกรรมเข ้าสู่ Supply Chain เพือให
่ รุ กิจ

ผู้ประกอบการ
และ Value Chain

่ โดยร่วมกับเครือข่าย
• ควรปร ับปรุงและขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย อาทิ แหล่งท่องเทียว
ในและต่างประเทศ และผ่านช่องทางสือ่ Digital ต่าง ๆ

ส่งเสริมการตลาด

่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรม
• ควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร ์ทีช

พัฒนาองค์กร
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งบประมาณประจาปี 2560
งบประมาณรวม 370.09 ล้านบาท

รายจ่ายแผนงานโครงการ 190.96 ล้านบาท
องค์กร, 3 ลบ. 2%

รายจ่ายประจา
114.46 ลบ.
31%

แผนงานโครงการ
190.96 ลบ.
52%

ตลาด
84.6 ลบ.
44%

ศูนย์ฯ บางไทร
60 ลบ.
16%
รายจ่ายครุภัณฑ์ 4.66
ลบ.
1%

งบประมาณเฉพาะ ศ.ศ.ป. 310.09 ล้านบาท

องค์ความรู้
47.1 ลบ.
25%

ผู้ประกอบการ
25.8 ลบ.
13%

ผลิตภัณฑ์
30.5 ลบ.
16%
4

Sustainable
Craft
Community

Creative Economy on Culture

หัตถศิลป์
ของชีวิตปัจจุบัน

ENHANCING
ศูนย์รวมองค์ความรู้
อนุรักษ์ สืบสาน

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

TODAY LIFE’S CRAFTS

ชี้ทาง สร้างโอกาส
ผู้ประกอบการ
และ Value Chain

NAVIGATOR
ส่งเสริมการตลาด

พัฒนาองค์กร
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R EVIVAL

S PECIAL I SSUE , 2017

OF F ORGOTTEN

H ERITAGE
ฟื้ น ฟู ม รดกศิ ล ป์ ภู มิ ปั ญ ญาที่ ถู ก ลื ม
หัตถศิลป์ ของชีวิตปั จจุบั น
TODAY LIFE’S CRAFTS

ส่งเสริมการตลาด

ผู้ประกอบการ
และ Value Chain
พัฒนาผลิตภัณฑ์
•

•
•

•
•

พัฒนาทักษะช่าง
Ayuttaya Craft Week

อัตลักษณ์แห่งสยาม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

ผลิตภัณฑ ์ในวัฒนธรรมร่วม
(Cross Cultural Crafts)

ศูนย์รวมองค์ความรู้
อนุรักษ์ สืบสาน
•
•
•

สามะโนฐานข ้อมูลช่าง
Symposium, นิ ทรรศการ
เชิดชูครูศล
ิ ป์ ครูชา่ ง
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ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร ์

เป้ าหมาย

ศ.ศ.ป. เป็ นศูนย ์รวมองค ์ความรู ้ และ
อนุ ร ักษ ์สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย

เป็ นศูนย ์รวมองค ์ความรู ้และอนุ ร ักษ ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย ภายในปี พ.ศ.
2563
่
จานวนผลิตภัณฑ ์ทีสมาชิ
ก ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิ ชย ์ได ้
้
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชินงานต่
อ 2 ปี

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
่
ศิลปหัตถกรรมเพือการต่
อยอดเชิง
พาณิชย ์
่
พัฒนาผู ้ประกอบการ เชือมโยงเครื
อข่าย
หน่ วยงานและ Value Chain
้
ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทังในและ
ต่างประเทศ
่ มศั
่ กยภาพ
พัฒนาองค ์กร ศ.ศ.ป. เพือเพิ
และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

มีโครงการร่วมกับพันธมิตรไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการต่อปี ในการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ
่
และเชือมโยงเเครื
อข่าย Value Chain ศิลปหัตถกรรม
่ ชอ่ งทางการตลาดและสามารถจาหน่ ายได ้เพิมขึ
่ น้ ไม่นอ้ ยกว่า
สมาชิก ศ.ศ.ป. ทีมี
้
ร ้อยละ 30 ของจานวนสมาชิกทังหมด
่ ศก
ศ.ศ.ป. มีโครงสร ้าง กระบวนการทางาน และบุคลากร ทีมี
ั ยภาพ ทาให ้
่ น้ เป็ นทีน่
่ าพอใจของผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่า
ประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานเพิมขึ
ร ้อยละ 80
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ยุทธศาสตร ์ที่ 1 ศ.ศ.ป. เป็ นศูนย ์รวมองค ์ความรู ้ และอนุ ร ักษ ์สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทย
เป้ าหมาย:

- ศ.ศ.ป. เป็ นศูนย ์รวมองค ์ความรู ้และอนุ ร ักษ ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย ภายในปี 2563
- ประชาชนผูเข
้ ้าใช ้บริการองค ์ความรู ้ในแต่ละช่องทางมีความพึงพอใจมากกว่า ร ้อยละ 60
่
่
- บุคคลทัวไปรู
้จักและเข ้าใจถึงบทบาทและหน้าทีของ
ศ.ศ.ป. ร ้อยละ 20

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย



สำมะโนและจัดทำฐำนข ้อมูลผู ้ประกอบกำร
พัฒนำฐำนข ้อมูลของ ครูชำ่ ง ผู ้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และสมำคม/
เครือข่ำย
จัดทำและ/หรือรวบรวมสถิตท
ิ ำงด ้ำนเศรษฐกิจและสงั คม

 จำนวนฐำนข ้อมูลครูชำ่ ง ผู ้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ และเครือข่ำยที่
เกีย
่ วข ้อง
 จำนวนสถิตท
ิ ำงด ้ำนเศรษฐกิจ
และสงั คมทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ศูนย์กลางการอนุรกั ษ์
สืบสาน และพัฒนา
ศิลปหัตถกรรมไทย









เสวนำวิชำกำร (Symposium)
่ ำรเรียนรู ้ – ยุวชนหัตถศล
ิ ป์
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สูก
ื สำนงำนหัตถกรรมผ่ำนครูสเู่ ยำวชน
กำรสบ
ี ชำ่ งหัตถศล
ิ ป์
กำรรับรองมำตรฐำนวิชำชพ
ิ ปหัตถกรรมแห่งศตวรรษ ทีไ่ กล ้สูญหำย
มรดกภูมป
ิ ั ญญำศล
ิ ป์
นิทรรศกำรหัตถศล
ิ ชูครูชำ่ ง/ชำ่ งหัตถศล
ิ ป์ ไทย
เชด

 จำนวนผู ้เข ้ำร่วมเสวนำ 400
รำย
 จำนวนผู ้เข ้ำถึงข ้อมูล 300,000
รำย
ิ ป์ ครูชำ่ ง ทำยำท 25
 ครูศล
รำย

ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมการรับรูเ้ ข้าใจ
งานศิลปหัตถกรรมไทย







่ ำรเผยแพร่, กำรบริกำรห ้องสมุด
กำรบริกำรองค์ควำมรู ้สูก
พัฒนำ Content and Digital Media และ PR Awareness
SACICT Living Thai
SACICT Application, SACICT Craft Map
ิ ป์ ไทย
สง่ เสริมภำพลักษณ์งำนหัตถศล

้ กำรมี
 บุคคลทั่วไปทีเ่ ข ้ำใชบริ
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำร ้อยละ
80 ในปี 2563

การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติและองค์
ความรู้ดา้ นศิลปหัตถกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพือ่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์
เป้าหมาย: - จานวนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิก ศ.ศ.ป. สามารถพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงานต่อ 2 ปี
- ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการของลูกค้า 2 งานศึกษา
- จานวนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกจดลิขสิทธิ์ 40 ชิ้นงาน

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
ศึกษาความต้องการเพื่อนามา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริม
การต่อยอดและเผยแพร่



Craft Trend Guru Panel & Trend Talk

ึ ษำ
 จำนวนผลงำนศก
ึ ษำ
ไม่น ้อยกว่ำ 3 งำนศก






กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Cross Cultural Crafts
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพือ
่ ควำมยั่งยืน (Sustainable Crafts)
ิ ป์
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไทยนวัตศล
ิ ปหัตถกรรมเชงิ สร ้ำงสรรค์ (International
ประกวดผลิตภัณฑ์ศล
Innovative Craft Award)
Craft Trend Showcase in ASEAN+
ื ต ้นแบบผลิตภัณฑ์ 2559 (SACICT Prototype)
หนังสอ

 จำนวนผลิตภัณฑ์ต ้นแบบทีต
่ อ
่
ยอดได ้ จำนวนสะสม ไม่น ้อย
กว่ำ 20 ผลิตภัณฑ์
 จำนวนผลิตภัณฑ์จำกกำร
ิ้ งำน/ชุด
ประกวด10 ชน

ิ ทำงปั ญญำแก่ผู ้ผลิตศล
ิ ปหัตถกรรม
ให ้ควำมรู ้เรือ
่ งทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำเพิม
ผลักดันให ้ผู ้ประกอบกำรจดทะเบียนทรัพย์สน
่ ขึน
้
้
ิ
ผลักดันให ้มีกำรใชประโยชน์
จำกผลิตภัณฑ์ทจ
ี่ ดทะเบียนทรัพย์สน
ทำงปั ญญำโดย ศ.ศ.ป. เพิม
่ ขึน
้

ิ จด
 จำนวนผลิตภัณฑ์ทส
ี่ มำชก
ิ้ งำน
แจ ้ง 40 ชน
้
 นำผลงำนทีจ
่ ดไปใชประโยชน์
ิ้ งำนต่อปี 9
ไม่น ้อยกว่ำ 5 ชน




ส่งเสริมการตระหนักและใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สนิ ทางปัญญา

ค่าเป้าหมาย





ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผูป้ ระกอบการเชือ่ มโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain
เป้าหมาย: - ศ.ศ.ป. มีโครงการร่วมกับพันธมิตรไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี ในการพัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่าย Value Chain ศิลปหัตถกรรม
- สมาชิกมีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
วางแผนการพัฒนา
ศิลปหัตถกรรม ทั้ง Value
Chain

การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ศ.ศ.ป.

สร้างเครือข่ายใน ASEAN เพื่อ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมสูส่ ากล





สง่ เสริมเครือข่ำยหัตถกรรมอินทรีย ์ SACICT Green Network ฝ้ ำยอินทรีย ์ และกำรย ้อมสธี รรมชำติ
จัดประชุม SACICT Network (เครือข่ำยหัตถกรรม SACICT)
เพือ
่ สร ้ำง Value Chain

ค่าเป้าหมาย
ิ
 จำนวนผู ้ประกอบกำร/สมำชก
ไม่น ้อยกว่ำ 1,000 รำยต่อปี
ิ
 จำนวนผู ้ประกอบกำร/สมำชก
ทีม
่ ก
ี ำรทำธุรกิจร่วมกัน หรือ
รวมกลุม
่ กัน ร ้อยละ 30









กำรพัฒนำครูชำ่ งและชำ่ งฝี มอ
ื
กำรพัฒนำศักยภำพกำรทำธุรกิจกำรค ้ำหัตถกรรม
ื สำนงำนหัตถกรรมร่วมกับพันธมิตร
กิจกรรมสบ
ิ และควำมต ้องกำรเพือ
ิ
สำรวจศักยภำพของสมำชก
่ จัดกลุม
่ สมำชก
ิ
สำรวจควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำศักยภำพของสมำชก
จัดหำพันธมิตรภำคเอกชน ทีด
่ ำเนินกิจกรรม CSR

ิ มีควำมพึงพอใจในกำร
 สมำชก
ได ้รับกำรพัฒนำศักยภำพไม่
น ้อยกว่ำร ้อยละ 80
 จำนวนโครงกำร CSR ไม่น ้อย
กว่ำ 5 โครงกำรต่อปี




ASEAN Selections 2017
Craft Knowledge Exchange Program

ิ ทีเ่ ข ้ำร่วม
 จำนวนสมำชก
ไม่น ้อยกว่ำ 200 รำยต่อปี

Ayutthaya Craft Week (เตรียมควำมพร ้อม)

10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมาย: - สมาชิก ศ.ศ.ป. มีช่องทางการตลาดและจาหน่ายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
- จานวนผู้ผลิตที่มีแบรนด์เพิ่มขึ้น 10 ราย
- กลุ่มลูกค้าศิลปหัตถกรรมรู้จักและยอมรับงานหัตถศิลป์ไทย ร้อยละ 30

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
สร้างความตระหนักในคุณค่าและ
การรับรูศ้ ลิ ปหัตถกรรมไทย
การส่งเสริมผูป้ ระกอบการให้มกี าร
สร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อใช้ในการ
ทาการตลาด

สนับสนุนการตลาด

ค่าเป้าหมาย

ิ ค ้ำในต่ำงประเทศ:
จัดกิจกรรมและเข ้ำร่วมงำนแสดงสน
Maison et Objet, Interior Lifestyle Toyko, LUX by SACICT
พัฒนำ e-commerce Platform
สนับสนุนข ้อมูลและกำรวิจัยตลำด

 จำนวนคูค
่ ้ำเพิม
่ ขึน
้ 30 รำย
ิ ค ้ำ e-commerce ได ้
 ขำยสน
20%
ึ ษำวิจัยตลำด
 รำยงำนผลกำรศก
2 งำนวิจัย



ิ ค ้ำ และควำมพร ้อมใน
พัฒนำผู ้ประกอบกำรด ้ำนกำรพัฒนำตรำสน
ิ ค ้ำ
กำรจำหน่ำยสน

ิ ค ้ำเป็ น
 จำนวนผู ้ผลิตทีม
่ ต
ี รำสน
ของตนเองจำนวน 10 รำย




พัฒนำชุมชนหัตถกรรม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรจัดกิจกรรมผ่ำนสถำนทูต/หน่วยงำน อำทิ จีน
เกำหลีใต ้ อินเดีย, JTC
ิ ค ้ำ อำทิ งำนอัตลักษณ์แห่งสยำม งำนฝ้ ำยทอใจ งำนหัตศล
ิ ป์
งำนแสดงสน
ิ ี IICF บ ้ำนและสวน
ไทยเทิดไท ้องค์รำชน
กำรสง่ เสริมกำรค ้ำ
กำรบริหำรจุดจำหน่ำย: ศ.ศ.ป. ทอท. (สุวรรณภูม ิ ภูเก็ต ดอนเมือง) Central
Embassy
กำรบริหำรเครือข่ำย/พันธมิตร

 ชุมชนหัตถกรรม 14 ชุมชน
 กิจกรรมทีร่ ว่ มจัดกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 1 ครัง้
 ยอดขำยเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กร ศ.ศ.ป. เพื่อเพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
เป้าหมาย: - ศ.ศ.ป. มีโครงสร้าง กระบวนการทางาน และบุคลากร ที่มีศักยภาพทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจของผู้บริหาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
ปรับโครงสร้างและ
กระบวนการทางาน
ของ ศ.ศ.ป.

พัฒนาบุคลากร ศ.ศ.ป. และรับ
บุคลากร
เพื่อสนับสนุนการทางาน ตาม
ภารกิจ
ใช้นโยบายภาครัฐเป็นแรงผลักดัน
ในการปรับปรุงองค์กรผ่านภารกิจ
สาคัญ

















ค่าเป้าหมาย

จัดโครงสร ้ำงองค์กร ให ้เหมำะสม สอดคล ้องกับภำรกิจของ ศ.ศ.ป.
้
ลดควำมซำ้ ซอนในกำรท
ำงำนระหว่ำงสำยงำน และสง่ เสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสำยงำน
ปรับปรุงระเบียบคำสงั่ เพือ
่ ให ้กำรปฏิบต
ั งิ ำนมีควำมคล่องตัว
ปรับปรุงระเบียบคำสงั่ เพือ
่ ให ้กำรปฏิบต
ั งิ ำนมีควำมคล่องตัว
พัฒนำกำรให ้บริกำรของ ศ.ศ.ป. (service cycle)
กำรประเมินผลสำเร็จของโครงกำร

 มีกำรปรับโครงสร ้ำงองค์กร
ั เจน และมี KPI
 Job Description ทีช
่ ด
ร่วมสำหรับงำนทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
ั เจน
 มีระเบียบคำสงั่ ทีช
่ ด
 ลดขัน
้ ตอนงำน ระยะเวลำและตรวจสอบ
ได ้
 ประเมินผลสำเร็จของโครงกำรต่ำง ๆ ตำม
KPI

จัดโครงสร ้ำงองค์กร ให ้เหมำะสม สอดคล ้องกับภำรกิจของ ศ.ศ.ป.
้
ลดควำมซ้ำซอนในกำรท
ำงำนระหว่ำงสำยงำน และสง่ เสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงสำยงำน
ปรับปรุงระเบียบคำสงั่ เพือ
่ ให ้กำรปฏิบัตงิ ำนมีควำมคล่องตัว
ปรับปรุงระเบียบคำสงั่ เพือ
่ ให ้กำรปฏิบัตงิ ำนมีควำมคล่องตัว
พัฒนำกำรให ้บริกำรของ ศ.ศ.ป. (service cycle)
กำรประเมินผลสำเร็จของโครงกำร

 จำนวนบุคลำกรทีผ
่ ำ่ นกำร
อบรมในด ้ำนองค์ควำมรู ้
พัฒนำผู ้ประกอบ กำร พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กำรตลำด ไม่ตำ่
กว่ำร ้อยละ 30 ในปี 60

โครงกำรทีต
่ อบสนองนโยบำยของรัฐ

 จำนวนโครงกำรทีส
่ อดคล ้องกับ
บทบำทหน ้ำทีข
่ อง ศ.ศ.ป. และ
นโยบำยของรัฐ ไม่ตำ่ กว่ำ 1
12
โครงกำรต่อปี

