
 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  (องคการมหาชน) 
เรื่อง   อํานาจหนาที่  โครงสรางและการจัดองคกร  วธิกีารดําเนนิงานของหนวยงานภายใน   

และสถานทีต่ดิตอเพ่ือขอรบัขอมูลขาวสารของศนูยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่ เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิ เขาถึงและไดรับรูขอมูลขาวสาร 

ของทางราชการและหนวยงานของรัฐ  ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  ในฐานะองคการมหาชน

สังกัดกระทรวงพาณิชย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๖  และไดมีการจัดแบงสวนงาน   

ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  (องคการมหาชน)  วาดวย 

การจัดแบงสวนงานของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ลงวันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  จึงออกประกาศ  

อํานาจหนาที่  โครงสรางและการจัดองคกร  วิธีการดําเนินงานของหนวยงานภายใน  และสถานท่ีติดตอ

เพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  ดังตอไปนี้ 

๑. อํานาจหนาที่ 

 ๑.๑  ดําเนินการบริหารจัดการใหมีการแสดง  การประกวด  หรือการจําหนาย

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 

 ๑.๒  พัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน  ทั้งในดานคุณภาพ  มาตรฐาน  รวมทั้ง

สงเสริมภาพลักษณ  การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ  และการบรรจุผลิตภัณฑ 

 ๑.๓  ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดานการตลาด  การขยายตลาด  ท้ังในประเทศ   

และตางประเทศ 

 ๑.๔  สงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงและสนับสนุนระหวางอุตสาหกรรมการผลิตการจําหนาย

ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน  ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ๑.๕  พัฒนาฝกอบรมการบริหาร  จัดการ  การผลิต  การบริหารงานบุคคล  การเงิน   

และการตลาด 

 ๑.๖  ดําเนินการสนับสนุนดานลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ 

๒. โครงสรางและการจัดองคกร 

 ๒.๑  สายงานยุทธศาสตร  ประกอบดวย  ฝายกลยุทธและประเมินผลองคกร  และฝาย

บริหารความเส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร 

 ๒.๒  สายงานสงเสริมคุณคาหัตถศิลป  ประกอบดวย  ฝายสงเสริมคุณคา  ฝายบริหาร 

องคความรูและนิทรรศการ  และฝายสมาชิกสัมพันธ 

 ๒.๓  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑและศักยภาพ  ประกอบดวย  ฝายวิจัยและพัฒนานวัตศิลป  

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ  และฝายพัฒนาศักยภาพสมาชิก 

 ๒.๔  สายงานพัฒนาการตลาด  ประกอบดวย  ฝายวิจัยและพัฒนาการตลาด  และฝาย

บริหารกิจกรรมเครือขายการตลาด 

 ๒.๕  สายงานบริหาร  ประกอบดวย  ฝายบัญชี-การเงินและงบประมาณ  ฝายจัดซื้อ 

และพัสดุ  และฝายอํานวยการ 

 ๒.๖  ฝายประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

 ๒.๗  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

 ๒.๘  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๙  ฝายกฎหมาย 

 ๒.๑๐  ฝายเลขานุการผูอํานวยการ 

 ๒.๑๑  ฝายตรวจสอบภายใน 

๓.  วิธีการดําเนินงานของหนวยงานภายใน 

 ๓.๑  สายงานยุทธศาสตร  มีหนาที่บริหารจัดการงานดานการวางยุทธศาสตร  การกําหนด

ทิศทางและแผนกลยุทธองคกร  งานประชุมและงานความรวมมือ  (MOU)  ระดับองคกรทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  กํากับติดตามประเมินผลการบริหารความเ ส่ียงและบริหารคุณภาพองคกร 

ตามมาตรฐานสากล  โดยวิเคราะหขอมูลรอบดาน  เชน  นโยบายจากภาครัฐและเอกชน  ใหคําแนะนํา 

ในการวางแผนงานและการดําเนินงานตามกลยุทธในแตละหนวยงานภายในองคกร  รวมถึงกํากับดูแล 
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การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน   

พันธกิจ  และยุทธศาสตรองคกร   

 ๓.๒  สายงานสงเสริมคุณคาหัตถศิลป  มีหนาท่ีศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย  ดําเนินการยกยองเชิดชูครู  รวมถึงการประชาสัมพันธผลงาน 

และเผยแพรภูมิปญญาใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  ดําเนินการสํารวจ  และจัดทําสํามะโนผูประกอบการ

ศิลปหัตถกรรม  สมาคมและเครือขาย  โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  ยกระดับมาตรฐานงาน

ศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิกเพ่ือสรางการยอมรับในระดับสากล  ทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลองคความรู  

สงเสริมการรับรู  สรางความตระหนักในคุณคาและสรางความเขาใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย  พัฒนา 

ชองทางการใหบริการขอมูลและองคความรูผานการบริการแหลงความรู  เชน  การบริการหองสมุด   

การจัดทําหอนิทรรศการ  ส่ือส่ิงพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  สงเสริมการจัดเวทีเสวนา

ดานศิลปหัตถกรรมไทยและตางประเทศ  รวมท้ังสงเสริมดานศิลปหัตถกรรมไทยรวมกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหมีการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยตามยุทธศาสตรของศูนย   

 ๓.๓  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑและศักยภาพ  มีหนาที่บริหารจัดการงานดานการวิจัย 

องคความรู  ภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงานศิลปหัตถกรรม  วิเคราะหแนวโนมความตองการ

ของผูซื้อดานรูปแบบและประโยชนใชงาน  ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย  จัดใหมี 

การประกวดผลิตภัณฑนวตัศลิปในระดบัประเทศและนานาชาติ  โดยมุงเนนความแตกตางที่เปนเอกลักษณ  

มีความคิดสรางสรรค  สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อได  สงเสริมการสรางแบรนด  (ตราสินคา)  

ของตนเอง  และทําการเชื่อมโยงผูประกอบการ/สมาชิกในหวงโซมูลคา  ใหความรูเรื่องทรัพยสิน 

ทางปญญา  และผลักดันใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  รวมท้ังดําเนินการพัฒนาศักยภาพ 

การออกแบบผลิตภัณฑและทักษะดานตางๆ  ของครู  ชุมชนหัตถกรรมและสมาชิก  เพ่ือยกระดับผลงาน  

สรางโอกาสทางธุรกิจ  และสนับสนุนงานตามยุทธศาสตรของศูนย   

 ๓.๔  สายงานพัฒนาการตลาด  มีหนา ท่ีบริหารจัดการงานดานการศึกษา  วิ จัย 

และพัฒนาการตลาดศิลปหัตถกรรมท้ังในและตางประเทศ  สงเสริมและประชาสัมพันธใหคนรูจัก 

และยอมรับงานศิลปหัตถกรรมไทย  สร างการรับรู และการยอมรับ ในผลิต ภัณฑ   SACICT   

รวมทั้งผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิก  สงเสริมการบริโภคงานหัตถศิลปใหกวางขวางทั้ง 

ในประเทศและตางประเทศ  สนับสนุนใหผูประกอบการเขาถึงตลาด  เชน  การจับคูธุรกิจ  การพัฒนา

ชองทางการตลาดใหม ๆ  โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเชื่อมโยงผูผลิตกับผูขาย 
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และสง เสริมผลิตภัณฑของชุมชนหัตถกรรม  ใหมี โอกาสขยายตลาดและเติบโตอยาง ย่ัง ยืน   

สรางความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ  ในการเผยแพรศิลปหัตถกรรมไทย  สรางเครือขาย 

ทั้งในและตางประเทศ  ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนหรือเผยแพรศิลปหัตถกรรม  ดําเนินกิจกรรม 

การบริหารลูกคาสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม  ใหสําเร็จตามยุทธศาสตรของศูนย   

 ๓.๕  สายงานบริหาร  มีหนาท่ีบริหารจัดการงานดานการกํากับดูแลและสนับสนุนงานดาน

การบริหารในภาพรวม  ไดแก  งานบัญชีและการเงิน  ควบคุมและจัดทําบันทึกทางบัญชีและการเงิน   

การจัดทําคําของบประมาณและการกํากับการบริหารงบประมาณ  ดวยความละเอียดรอบคอบและโปรงใส  

กํากับดูแล  ตรวจสอบการอนุมัติรายการดานบัญชีและการเงินใหเปนไปตามนโยบายบัญชีและระเบียบ 

ของศูนย  บริหารงานจัดซื้อและพัสดุ  รวมทั้งการบริหารงานดานอํานวยการ  เชน  งานธุรการ   

งานพิธีการ  งานบริหารอาคารสถานที่  งานบริการยานพาหนะ  กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

ภายในองคกร  และสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของศูนย 

 ๓.๖  ฝายประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร  มีหนา ท่ีศึกษาและวางกลยุทธการ

ประชาสัมพันธและส่ือสารภาพลักษณขององคกร  ทิศทางการดําเนินงานและกิจกรรมขององคกร   

ผานชองทางตาง ๆ  เพ่ือใหกลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับบทบาท  ภารกิจและกิจกรรมท่ีศูนยดําเนินการ  

ให เปน ท่ีรู จักและรับรู อยางกวางขวาง  พัฒนารูปแบบส่ือตาง  ๆ  และเครื่องมือ ท่ี เหมาะสม 

ในการประชาสัมพันธผลงานของศูนยและผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมของศูนย ให เปนที่ยอมรับ 

ของกลุมเปาหมาย  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนแกหนวยงานตาง ๆ  ภายในองคกร  เ พ่ือให 

การประชาสัมพันธท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓.๗  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  มีหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลังคนใหรองรับ 

กับแผนยุทธศาสตรองคกร  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  สํารวจความตองการ

ในการฝกอบรม  พัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรในทุกตําแหนงงาน  จัดทําเสนทางความกาวหนา 

ในสายอาชีพและผังทดแทนตําแหนงงาน  รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามคานิยม 

และวัฒนธรรมขององคกร  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองคกร 

แกหนวยงานตาง ๆ  ภายในองคกร 

 ๓.๘  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่จัดทําแผนแมบท  แผนงานและโครงการตางๆ  

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนแมบทและเหมาะสมตอการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามยุทธศาสตรและภารกิจของศูนย  จัดหาฮารดแวรและซอฟตแวร  



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

บํารุงรักษาและซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ  รวมทั้งระบบเครอืขายและระบบรักษาความปลอดภัย

และอื่น ๆ  ใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานตาง ๆ  ภายในองคกร 

 ๓.๙  ฝายกฎหมาย  มีหนาที่บริหารงานดานกฎหมาย  กํากับการดําเนินงานขององคกร 

ใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย  ยกรางระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ังและประกาศตาง ๆ  ใหเปนปจจุบัน  

ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรองทุกข  ตลอดจนเปนตัวแทน  ศ.ศ.ป.  ในการฟองรองคดีและเจรจา 

ขอพิพาทตาง ๆ  จัดทําและเก็บรักษานิติกรรมสัญญา  รายงานสรุปงานดานกฎหมาย  ดําเนินการเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคหลักตามวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

รวมถึงใหคําปรึกษาดานกฎหมายและระเบียบกับหนวยงานตาง ๆ  ภายในองคกร 

 ๓.๑๐  ฝายเลขานุการผูอํานวยการ  มีหนาท่ีบริหารจัดการงานสนับสนุนการทํางาน 

ของผูอํานวยการ  กล่ันกรองตรวจสอบความถูกตองของงาน  วาระการประชุมและจดบันทึกการประชุม 

โดยประสานงานกับสายงานหรือฝายที่รับผิดชอบ  เพ่ือติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงาน 

ตามขอส่ังการ  พรอมเสนอแนะและสนับสนุนขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

 ๓.๑๑  ฝายตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  กระบวนการ

ดําเนินงานภายในองคกร  ใหเปนไปตามหลักการควบคุมท่ีถูกตอง  ประเมินความมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการดําเนินงาน  ความนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  

รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของการดําเนินงาน  โดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารศูนย 

๔.  สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 

  ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  (องคการมหาชน)  ๕๙  หมู  ๔  ตําบลชางใหญ  

อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๙๐  โทรศัพท  ๐  ๓๕๓๖  ๗๐๕๔-๙  โทรสาร  ๐  

๓๕๓๖  ๗๐๕๑  สายดวน  ๑๒๘๙  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  info@sacict.or.th 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อัมพวัน  พิชาลัย 

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 


