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คํานํา
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) (ศ.ศ.ป.) จัดขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2546 โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสราง
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตลอดระยะเวลาดําเนินงานที่ผานมา ศ.ศ.ป. ใหการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
มาตรฐานและมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมใหตรงตามความตองการของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกดานการทําธุรกรรมดานงาน
ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมใหกับสมาชิกเครือขายและผูประกอบการ นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. ยังได
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตลาดและยกระดับผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมสูตลาดสากล
เพื่อใหการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ ศ.ศ.ป.สอดคลองตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2551 – 2554 ศ.ศ.ป. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 –
2554) ขึ้น เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันประเด็นนโยบายเศรษฐกิจในการปรับ
โครงสรางภาคการตลาด การคา การลงทุน ในการดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิม
และสรางตลาดใหมของรัฐบาล และเพื่อให การดํ าเนินงานของ ศ.ศ.ป.บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เจตนารมณในการจัดตั้งองคกรตอไป
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วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมใหเปน
ที่แพรหลายในตลาดโลก

พันธกิจ/ภารกิจหลักตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ.2546
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) เปนองคการมหาชนในสังกัด
กระทรวงพาณิชย มีวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพผสมผสาน
เพื่อสรางผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสงเสริมสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การให มี ก ารแสดง การประกวด หรื อ การจํ า หน า ย
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
2. พัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ทั้งในดานคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้ง
สงเสริมภาพลักษณ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ
3. ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
4. สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหวางอุตสาหกรรมการผลิต การ
จําหนายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถิ่น
5. พัฒนาฝกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การตลาด
6. ดําเนินการสนับสนุนดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
อื่นๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ศ.ศ.ป. ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 4 ประเด็น ดังนี้
1. การพั ฒ นาตลาดการค า และผู ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ ศิ ล ปาชี พ และศิ ล ป
หัตถกรรม
2. การสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม และการพัฒนา
ชางฝมือ
3. การพัฒนาและเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (Goal)
1. ผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมและผูประกอบการไดรับการสงเสริม
ดานตลาดการคาใหเปนที่แพรหลายในตลาดโลก
2. ผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ที่ตรง
ตามความตองการของตลาด และชางฝมือไดรับการพัฒนาทักษะอยางเพียงพอ
ตอการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
3. ชางฝมือ ผูประกอบการผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมสามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและเพื่อการเรียนรูสําหรับผูสนใจ
4. ทรัพยากรบุคคลไดรั บการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคหลัก
เชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
ใหเปนที่แพรหลายในตลาดโลก

ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาตลาด
การคาและ
ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม

การสรางมูลคาเพิ่ม
แกผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม และ
การพัฒนาชางฝมือ

การพัฒนาและ
เผยแพรความรูดาน
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกร
และทรัพยากรบุคคล

ชางฝมือ
ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม
สามารถนําขอมูลไป
ใชประโยชนเพื่อ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑและเพื่อ
การเรียนรูสําหรับ
ผูสนใจ

ทรัพยากรบุคคล
ไดรับการพัฒนาให
มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม
และผูประกอบการ
ไดรับการสงเสริม
ดานตลาดการคาให
เปนที่แพรหลายใน
ตลาดโลก

ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรมมี
มูลคาเพิ่ม (Value
Creation) ที่ตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด และชางฝมือ
ไดรับการพัฒนา
ทักษะอยางเพียงพอ
ตอการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกผลิตภัณฑ
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ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน (Key Performance Indicator & Target)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาตลาดการคาและผูประกอบการผลิตภัณฑศลิ ปาชีพและศิลปหัตถกรรม

เปาประสงค

ผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมและผูประกอบการ
ไดรับการสงเสริมดานตลาดการคาใหเปนที่แพรหลายในตลาดโลก

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
 มูลคาการสงออกสินคาศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น
 จํานวนผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้น
 จํานวนเครือขายและชองทางการขายในตางประเทศ
 จํานวนผูประกอบการผลิตและการคาที่มาใชชองทาง
การสงเสริมการตลาดของ ศ.ศ.ป.

คาเปาหมาย 51 - 54
รอยละ 10 ตอป
รอยละ 20 – 30
3 – 5 แหงตอป
400 ราย

กลยุทธหลัก
พัฒนาตลาดการคาและผูประกอบการผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมใหเปนที่
แพรหลายในตลาดโลก
 ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ ศิ ล ปาชี พ และศิ ล ปหั ต ถกรรม
ในระดับนานาชาติ
 สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด โครงสร า งสิ น ค า ปรั บ ส ว นแบ ง ตลาดและการวางตํ า แหน ง
ทางการตลาดผลิตภัณฑศิลปาชีพใหมีความเหมาะสม
 ส ง เสริ ม ให มี ก ารถ า ยทอดองค ค วามรู ด า นการบริ ห ารจั ด การ การผลิ ต การเงิ น
การตลาดให แ ก ผู ป ระกอบการ เพื่ อ ใช ใ นพั ฒ นาตลาดการค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ศิ ล ปะ
หัตถกรรมอยางตอเนื่อง
 ผลักดันใหมีการจัดตั้งเครือขายในตางประเทศผานหนวยงานภาครัฐและจุดจําหนาย
ภาคเอกชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑศลิ ปาชีพและศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาชางฝมอื

เปาประสงค

ผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลคาเพิ่ม (Value Creation)
ที่ตรงตามความตองการของตลาด และชา งฝมื อไดรับ การพัฒนา
ทักษะอยางเพียงพอตอการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
 จํานวนชนิดผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
 จํานวนผลิตภัณฑตนแบบ
 จํานวนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
 จํานวนชางฝมือศิลปหัตถกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
 จํานวนชิ้นผลิตภัณฑที่ผานเกณฑมาตรฐานในระดับนานาชาติ
 จํานวนชนิดผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่ไดรับการพัฒนา
ครบกระบวนการ (ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา)

คาเปาหมาย 51 – 54
20 ชนิดตอป
10 ชนิดตอป
5 ชิ้นงาน
140 รายตอป
10 ชิ้นตอป
6 - 14 ชนิดตอป

กลยุทธหลัก
สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมโดยมุงเนน
มาตรฐาน คุ ณภาพ และคุ ณลั กษณะที่ตรงตามความตองการของตลาดเพื่ อขยายโอกาสทาง
การตลาด และการพัฒนาชางฝมือใหมีทักษะอยางเพียงพอตอการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
 สราง Unique Selling Proposition ใหกับผลิตภัณฑ จําแนกประเภทผลิตภัณฑ
และชางฝมือ และจัดลําดับความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา
 ส ง เสริ ม ให มี ก ารเป ด รั บ นวั ต กรรมแบบใหม เพื่ อ สร า งโอกาสในการสร า งมู ล ค า
(Value Creation Opportunity) และนําไปสูวงจรทางธุรกิจ
 สงเสริมใหมีการพัฒนางานตนแบบ (Prototype) และพัฒนาผลิตภัณฑเปน “งาน
ตัวอยาง” (Pilot Project) นําไปสูกระบวนการผลิตจริง ผลักดันใหเกิดประโยชนใน
เชิงพาณิชย และจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
 พัฒนาชางฝมือใหมีทักษะเพียงพอตอการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ

8
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 - 2554
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาและเผยแพรความรูดานผลิตภัณฑศลิ ปาชีพและศิลปหัตถกรรม

เปาประสงค

ช า งฝ มื อ ผู ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ ศิ ล ปาชี พ และศิ ล ปหั ต ถกรรม
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและเพื่อ
การเรียนรูสําหรับผูสนใจ
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย

 จํานวนเรื่องใน blog
 ความพึงพอใจในการใชบริการหองสมุด
 จํานวนผูเขาชม E-Library มากกวา 1 Page

คาเปาหมาย 51 - 54
ไมต่ํากวา 300 เรื่อง/ตอป
รอยละ 75
รอยละ 80

กลยุทธหลัก
เสริมสรางประสิทธิภาพดานการจัดการองคความรูงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพื่อ
การอนุรักษและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑและเปนฐานการเรียนรูของผูสนใจ
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)
 สงเสริมกิจกรรมสมาชิกศิลปหัตถกรรม (Customer Relationship Management:
CRM)
 พัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
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ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551 - 2554
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคล

เปาประสงค

ทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
 รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
 รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย 51 – 54
รอยละ 95 - 100
รอยละ 80

กลยุทธหลัก
เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต
เวลาและงบประมาณที่กําหนด
 สนับ สนุนการพัฒนาบุค ลากรใหเ กิดทัก ษะ ความชํานาญในการปฏิบัติ งาน และ
สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและจั ด หาเครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 จัดใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกร (Knowledge Management) และ
เสริมสรางการเปนองคกรแหงการเรียนรู
 สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสใหไดรับการศึกษา ฝกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติม/แลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานทั้งในประเทศและตางประเทศ
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554
ระดับกระทรวง และกรม
ทัศ
ศน
น:: เป
เปน
นศู
ศูน
นย
ยสสงงเสริ
เสริม
ม สนั
สนับ
บสนุ
สนุน
น และพั
และพัฒ
ฒนาผลิ
นาผลิต
ตภั
ภัณ
ณฑ
ฑศ
ศิลิลปาชี
ปาชีพ
พและศิ
และศิลลปหั
ปหัต
ตถกรรมให
ถกรรมใหเเป
ปน
นที
ที่แ่แพร
พรห
หลายในตลาดโลก
ลายในตลาดโลก
วิวิสสัยัยทั
พันนธกิ
ธกิจจตามกฎหมาย
ตามกฎหมาย // ภารกิ
ภารกิจจหลั
หลักกของหน
ของหนววยงาน
ยงาน
พั
1.
ดํ
า
เนิ
น
การบริ
ห
ารจั
ด
การให
ม
ก
ี
ารแสดง
การประกวด หรื
หรืออการจํ
การจําาหน
หนาายศิ
ยศิลลปหั
ปหัตตถกรรมพื
ถกรรมพื้น้นบบาานน
1.
ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการแสดง การประกวด
2.
ฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศิลิลปหั
ปหัตตถกรรมพื
ถกรรมพื้น้นบบาานน ทัทั้ง้งในด
ในดาานคุ
นคุณ
ณภาพ
ภาพ มาตรฐาน
มาตรฐาน รวมทั
รวมทั้ง้งสสงงเสริ
เสริมมภาพลั
ภาพลักกษณ
ษณ การพั
การพัฒ
ฒนารู
นารูปปแบบ
แบบ และการบรรจุ
และการบรรจุผผลิลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑ
2.
พัพัฒ
3.
เนินนการส
การสงงเสริ
เสริมมสนั
สนับบสนุ
สนุนนดดาานการตลาด
นการตลาด การขยายตลาด
การขยายตลาด ทัทั้ง้งในประเทศและต
ในประเทศและตาางประเทศ
งประเทศ
3.
ดํดําาเนิ
4.
เสริมมให
ใหเเกิกิดดการเชื
การเชื่อ่อมโยงและสนั
มโยงและสนับบสนุ
สนุนนระหว
ระหวาางอุ
งอุตตสาหกรรมการผลิ
สาหกรรมการผลิตต การจํ
การจําาหน
หนาายผลิ
ยผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศิลิลปหั
ปหัตตถกรรมพื
ถกรรมพื้น้นบบาานน ตลอดจนผสมผสานหรื
ตลอดจนผสมผสานหรืออประยุ
ประยุกกตตเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีทที่ท
ี่ทันันสมั
สมัยยกักับบ
4.
สสงงเสริ
ญญาท
ญาทอองถิ
งถิน
่
ภูภูมมิปิปญ
่น
5.
ฒนาฝ
นาฝกกอบรมการบริ
อบรมการบริหหาร
าร จัจัดดการ
การ การผลิ
การผลิตต การบริ
การบริหหารงานบุ
ารงานบุคคคล
คล การเงิ
การเงินนและการตลาด
และการตลาด
5.
พัพัฒ
6.
เนินนการสนั
การสนับบสนุ
สนุนนดดาานลิ
นลิขขสิสิททธิธิ์ ์ สิสิททธิธิบบัตัตรร และสิ
และสิททธิธิใในทรั
นทรัพพยยสสินินทางป
ทางปญ
ญญาอื
ญาอื่น่นๆๆ
6.
ดํดําาเนิ

ประเด็นนยุยุท
ทธศาสตร
ธศาสตรท
ที่ ี่ 11
ประเด็
การพัฒ
ฒนาตลาดการค
นาตลาดการคาาและ
และ
การพั
ระกอบการผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศล
ิ ปาชี
ปาชีพ
พและ
และ
ผูผูปประกอบการผลิ
ิล
ปหัตตถกรรม
ถกรรม
ศิศิลลปหั

ประเด็นนยุยุท
ทธศาสตร
ธศาสตรท
ที่ ี่ 22
ประเด็
การสราางมู
งมูลลคคาาเพิ
เพิ่ม่มผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศล
ิ ปาชี
ปาชีพ
พ
การสร
ิล
และศิลลปหั
ปหัตตถกรรมและการพั
ถกรรมและการพัฒ
ฒนา
นา
และศิ
งฝมมือือ
ชชาางฝ

ประเด็นนยุยุท
ทธศาสตร
ธศาสตรท
ที่ ี่ 33
ประเด็
การพัฒ
ฒนาและเผยแพร
นาและเผยแพรคความรู
วามรูด
 าานน
การพั
ด
ผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศล
ิ ปาชี
ปาชีพ
พและ
และ
ผลิ
ิล
ปหัตตถกรรม
ถกรรม
ศิศิลลปหั

ประเด็นนยุยุท
ทธศาสตร
ธศาสตรท
ที่ ี่ 44
ประเด็
การพัฒ
ฒนาด
นาดาานการบริ
นการบริหหารจั
ารจัดดการ
การ
การพั
องคกกรและทรั
รและทรัพ
พยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
องค

•เปาประสงค:ผลิตภัณฑศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมและผูประกอบการไดรับ
การสงเสริมดานตลาดการคาใหเปนที่
แพรหลายในตลาดโลก
•ตัวชี้วัดและเปาหมาย: มูลคาการสงออก
สินคาศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น

•เปาประสงค: ผลิตภัณฑศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมมีมูลคาเพิ่มที่ตรงตามความ
ตองการของตลาด และชางฝมือไดรับการ
พัฒนาทักษะ
•ตัวชี้วัดและเปาหมาย: ผลิตภัณฑและ
ชางฝมือไดรับการรับรองมาตรฐาน

•เปาประสงค: ชางฝมือ ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑศิลปาชีพนําขอมูลไปใช
ประโยชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ
และเพื่อการเรียนรูสําหรับผูสนใจ
•ตัวชี้วัดและเปาหมาย: ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการใหบริการขอมูล

•เปาประสงค: ทรัพยากรบุคคลไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
•ตัวชี้วัดและเปาหมาย: รอยละของจํานวน
บุคลากรที่ไดรับการการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ:พัฒนาตลาดการคาและผู
ประกอบ การผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลป
หัตถกรรมใหเปนที่แพรหลายในตลาดโลก

กลยุทธ: สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation)
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ตลาด เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
และพัฒนาชางฝมือ

กลยุทธ:เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการ
องคความรูงานศิลปาชีพและศิลปาชีพเพื่อ
การอนุรักษและนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและการเรียนรู

กลยุทธ: เพิ่มขีดความสามารถของ
พนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพภายใตเวลาและงบประมาณ
ที่กําหนด

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
• จัดกิจกรรมการตลาดในระดับนานาชาติ
• จัดโครงสรางสินคา ปรับสวนแบงตลาดและ
การวางตําแหนงทางการตลาดใหผลิตภัณฑ
• พัฒนาผูประกอบการ
• จัดตั้งเครือขายในตางประเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
• สราง Unique Selling Proposition ใหกับ
ผลิตภัณฑ
• สงเสริมใหมีการเปดรับนวัตกรรมแบบใหม เพื่อ
สรางโอกาสในสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
• สงเสริมใหมีการพัฒนางานตนแบบ งาน
ตัวอยาง และการผลิตจริงในเชิงพาณิชย
• พัฒนาชางฝมือ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
(Knowledge Management)
• สงเสริมกรรมสมาชิกศิลปหัตถกรรม (CRM)
• พัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
• พัฒนาและจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
• จัดใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายใน
องคกร (Knowledge Management)
• สงเสริมใหบุคลากรไดรบ
ั การศึกษา ฝกอบรม
ขั้นสูง/ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
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การจัดทําแผนปฏิบต
ั ร
ิ าชการ 4 ป พ.ศ. 25512551-2554
ระดับกระทรวง และกรม
วิวิสสัยัยทั
ทัศ
ศน
น:: เป
เปนนศูศูนนยยสสงงเสริ
เสริมม สนั
สนับบสนุ
สนุนน และพั
และพัฒ
ฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศิลิลปาชี
ปาชีพ
พและศิ
และศิลลปหั
ปหัตตถกรรมให
ถกรรมใหเเปปนนที
ที่แ่แพร
พรห
หลายในตลาดโลก
ลายในตลาดโลก
พั
กิจจตามกฎหมาย
: ดํดําาเนิ
ธธกิ
ยงาน
พันนธกิ
ตามกฎหมาย // ภารกิ
ภารกิจจหลั
หลักกของหน
ของหนววยงาน:
ยงาน:
เนินนการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการให
การใหมมีกีการแสดง
ารแสดง การประกวดหรื
การประกวดหรืออการจํ
การจําาหน
หนาายศิ
ยศิลลปหั
ปหัตตถกรรมพื
ถกรรมพื้น้นบบาานน พัพัฒ
ฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑศศิลิลปหั
ปหัตตถกรรมพื
ถกรรมพื้น้นบบาานน

สสงงเสริ
เสริมมสนั
สนับบสนุ
สนุนนดดาานการตลาด
นการตลาด สสงงเสริ
เสริมมให
ใหเเกิกิดดการเชื
การเชื่อ่อมโยงและสนั
มโยงและสนับบสนุ
สนุนนระหว
ระหวาางอุ
งอุตตสาหกรรมการผลิ
สาหกรรมการผลิตต การจํ
การจําาหน
หนาายผลิ
ยผลิตตภัภัณ
ณฑ
ฑ ฝฝกกอบรมการบริ
อบรมการบริหหารจั
ารจัดดการ
การ การผลิ
การผลิตต การบริ
การบริหหารงานบุ
ารงานบุคคคล
คล
การเงิ
การเงินนและการตลาดให
และการตลาดใหแแกกผผูปูประกอบการสนั
ระกอบการสนับบสนุ
สนุนนดดาานลิ
นลิขขสิสิททธิธิ์ ์ สิสิททธิธิบบัตัตรร และสิ
และสิททธิธิใในทรั
นทรัพพยยสสินินทางป
ทางปญ
ญญา
ญา

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

1.การพัฒนา
ตลาดการคาและ
ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม

ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม
และผูประกอบการ
ไดรับการสงเสริมดาน
การตลาดการคาให
เปนที่แพรหลายใน
ตลาดโลก

2.การสราง
มูลคาเพิ่มแก
ผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม
การพัฒนา
ชางฝมือ

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

51

52

53

54

51-54

มูลคาการสงออก
สินคาผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพเพิ่มขึ้น

10%

10%

10%

10%

10%

พัฒนาตลาดการคา
และผูประกอบการ
ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม
ใหเปนที่แพรหลายใน
ตลาดโลก

ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรมมี
มูลคาเพิ่มที่ตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด และชางฝมือ
ไดรับการพัฒนา
ทักษะ

ผลิตภัณฑและ
ชางฝมือไดรับการ
รับรองมาตรฐาน

20
140

20
140

2014
140

20
140

80
560

3.การพัฒนาและ
เผยแพรความรู
ดานผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรม

ชางฝมือ ผูประกอบ
การผลิตภัณฑศิลปา
ชีพและศิลปหัตถกรรม
สามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
การเรียนรู

ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการขอมูล

80%

80%

80%

80%

4.การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
องคกรและ
ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลไดรับ
การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของ
พนักงานที่ไดรับ
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

95%

95%

95%

100
%

โครงการ
ผลผลิต/กิจกรรม

วงเงินงบประมาณป

เจาภาพ
(ระดับกรม /
สํานัก /
กอง)

51

52

53

54

51-54

•จัดกิจกรรมการตลาดในระดับ
นานาชาติ
•จัดโครงสรางสินคา ปรับสวน
แบงตลาดและวางตําแหนง
ทางการตลาดใหผลิตภัณฑ
•พัฒนาผูประกอบ การ
•จัดตั้งเครือขายในตางประเทศ

39.74

78.25

93.89

103.28

315.16

ศ.ศ.ป.
(สต.,สธ.)

สรางมูลเพิ่ม (Value
Creation) ผลิตภัณฑ
ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมใหตรง
ตามความตองการ
ของตลาดและ
การพัฒนาชางฝมือ

•สราง Unique Selling
Proposition ใหกับผลิตภัณฑ
•สงเสริมใหมีการเปดรับนวัตกรรม
แบบใหมในสรางมูลคาเพิ่ม
•สงเสริมใหมีการพัฒนางาน
ตนแบบ งานตัวอยาง และการ
ผลิตจริงเชิงพาณิชย
•พัฒนาชางฝมือ

36.92

57.90

69.48

76.44

240.74

ศ.ศ.ป.
(สส.)

80%

พัฒนาการจัดการ
ฐานขอมูลเชิงวิชาการ
งานศิลปาชีพ

•พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคความรู (Knowledge Mgt.)
•สงเสริมกิจกรรมสมาชิก
ศิลปหัตถกรรม (CRM)
•พัฒนาสื่อการเรียนรูให
สอดคลองกับชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย

28.52

15.65

18.78

20.67

83.62

ศ.ศ.ป.
(ศข.)

95% 100%

เพิ่มขีดความสามารถ
ของพนักงานให
สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ภายในงบประมาณ
และเวลาที่กําหนด

•สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
•พัฒนาและจัดหาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน
•จัดใหมีการบริหารจัดการองค
ความรูภายในองคกร

2.10

4.69

5.63

6.20

18.62

ศ.ศ.ป.
(สอ.)

* ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1-3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 เปาหมายเชิงนโยบายเรื่องปรับโครงสรางภาคการตลาด การคาและการลงทุน และสอดคลองกับนโยบายเรื่อง ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม กลยุทธ/วิธีการ พัฒนาตลาดการคา
และยกระดับสูสากล และสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
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