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สารจากประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	ศ.ศ.ป.	สามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	ศ.ศ.ป.	พ.ศ.	2546	ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

ประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ผลตอบรับจากความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา	9	ปีท่ีผ่านมาเห็นได้ชัดว่า	การพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ	์

ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยทีมีมาอย่างต่อเนื่องนั้น	 ได้รับการยอมรับและตอบรับเป็นอย่างดีตามลำาดับท้ัง

จากกลุ่มผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้	ศ.ศ.ป.	ยังได้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม	 เพื่อผลักดันให้	 ศ.ศ.ป.	 เป็นแหล่งการเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวด้านงาน 

ศิลปหัตถกรรมที่สำาคัญของประเทศ	 ผ่านการรวบรวมและการจัดแสดงองค์ความรู้งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ	

ไว้อย่างครบครัน	ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม	หรือเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้	

		 ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน	

และพันธมิตรร่วมมือที่ดี	 กับ	 ศ.ศ.ป.	 มาโดยตลอด	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจและความมุ่งหวังอันดีที่ทุกหน่วยงานร่วมกัน

ผลักดันและพัฒนางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ช่างศิลปาชีพ	 ครูช่าง	 ช่างฝีมือมีทักษะฝีมือ

เชิงช่างชั้นสูง	 และผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า	 และเพื่อธำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์งาน 

ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

นายธานินทร์	กรัยวิเชียร	องคมนตรี
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ	 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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	 การดำาเนินงานในปีงบประมาณ	2555	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	ศ.ศ.ป.	

ได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	 ภายใต้แนวคิด	 “ตลาดนำาการผลิต”	 ควบคู่ไปกับ

การสนับสนุนการตลาดการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือผลักดันให้	ศ.ศ.ป.	เป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรมของไทย

	 ในฐานะประธานกรรมการบริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 ผมได้เห็นถึงพัฒนาการในการ

ดำาเนินงานอย่างมีขั้นตอน	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

พื้นบ้านของไทย	 ด้วยระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ	 ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับงานศิลปาชีพและ 

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	 การเพิ่มทักษะฝีมือเชิงช่างให้แก่ช่างศิลปาชีพ	 ครูช่างและช่างฝีมือควบคู่ไปกับการ

เพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาด	เพื่อให้ช่างฝีมือสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่

หลากหลาย	แต่ยังธำารงไว้ซึ่งคุณค่าและเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไว้	รวมตลอดถึงการส่งเสริมด้านการตลาด	 

การสร้างและขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ	การเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์	และ

การสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาต	ิ เพื่อผลักดันให้	 ศ.ศ.ป.	 เป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรมของไทย	 อันประกอบด้วย	

ศูนย์กลางพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์	ศูนย์กลางองค์ความรู้	และศูนย์กลางการค้า	

	 การอนุรักษ์	 การพัฒนา	 การเผยแพร่งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	ถือเป็นภารกิจท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อประเทศชาติ	และภาระหน้าท่ีดังกล่าวไม่สามารถประสบความสำาเรจ็

ได	้หากไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากเจา้หนา้ทีแ่ละพนกังานทกุทา่นทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ	และผมหวงัเปน็

อย่างยิ่งว่า	 ศ.ศ.ป	 จะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป	 เพื่อร่วมกันเป็นกำาลังในการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์

ของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นายการุณ	กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
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สารจากผู้อำานวยการ

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
ผู้อำานวยการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 ศ.ศ.ป.	 มุ่งส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับท้ังในประเทศ	 และต่างประเทศ	 โดยในแผนยุทธศาสตร์	 ศ.ศ.ป.	 ประจำาปี	 
พ.ศ.	2552	–	2555	มุ่งให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้		การพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการส่งเสริมด้านการตลาดงานศิลปหัตถกรรม 
	 และในปี	2555	ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์	ศ.ศ.ป.	น้ัน	เราประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดีย่ิงในการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านงานหัตถกรรม	ท้ังด้านเทคนิคช่างฝีมือและด้านการตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานหัตถกรรม	โดยนำาเสนอผ่านการประชุมเสวนา	การแลก
เปล่ียนภูมิปัญญาระหว่างครูช่าง	ช่างฝีมือท้ังในและต่างประเทศ	การจัดทำาเอกสารเผยแพร่	รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม	และ	ศ.ศ.ป.	ได้จัดงาน	Thailand	International	Porcelain	Painting	Convention	2012	(TIPP	2012)	ซ่ึงเป็นงานแสดง
ฝีมือการวาดภาพบนกระเบ้ืองระดับนานาชาติท่ีสำาคัญงานหน่ึงท่ีริเร่ิมข้ึนในปีน้ี	
	 ศ.ศ.ป.	 ยังสามารถยกระดับและต่อยอดทักษะฝีมือของครูช่างและช่างศิลปหัตถกรรมด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาด้ังเดิมกับ
การสร้างสรรค์เชิงนวัตศิลป์	 เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยตอบสนองต่อวิถีชีวิตหรือความนิยมของผู้บริโภครุ่นใหม่	 ควบคู่ไปกับการ 
ยกระดับผลงานและเผยแพร่คุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยเพ่ือการอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทย	 โดยจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ	 
(International	Innovative	Craft	Fair:	IICF)	ข้ึนเป็นคร้ังแรก	
	 พร้อมกันน้ี	ศ.ศ.ป.	ได้ดำาเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทำาการตลาดได้	โดยเฉพาะในตลาด
ยุโรป	และเป็นอีกคร้ังท่ี	ศ.ศ.ป.	นำาผลงานท่ีสร้างสรรค์ใหม่ไปจัดแสดงในงาน	Maison	et	Objet	ณ	ประเทศฝร่ังเศส	ซ่ึงถือเป็นการเปิดตลาด
ท่ีสำาคัญ	และช่วยสร้างโอกาสในการขยายไปยังตลาดอ่ืนๆ	ของยุโรปต่อไป	
	 ดิฉันใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันและสร้างสรรค์มาโดยตลอด	และ
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านของไทยจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท้ังตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	ส่งผลให้เกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง	และสามารถอนุรักษ์คุณค่างานหัตถกรรมไทยอย่างย่ังยืนต่อไป

นางพิมพาพรรณ		ชาญศิลป์
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	

9

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

5



โครงสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

สายงานสมาชิกและ
สร้างเครือข่ายฯ

สายงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า

สายงานพัฒนาฝีมือช่าง 

และผลิตภัณฑ์

คณะอนุกรรมการสรรหา 
และกำ หนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการประเมินผล 
การทำ งานของผู้อำ นวยการ ศ.ศ.ป.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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สายงานวิชาการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานอำ นวยการ

สำ นักผู้อำ นวยการ

ผู้อำ นวยการ ศ.ศ.ป.

คณะกรรมการบริหาร

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

สายงานการตลาด
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คณะที่ปรึกษาพิเศษ  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการบริหารศิลปกรรม	 

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการบรหิารศลิปกรรม	 
ที่ปรกึษาพเิศษ

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี  
รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 
ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
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ดร.อาชว์ เตาลานนท์
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาพิเศษ

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาพิเศษ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 
ที่ปรึกษาพิเศษ

นายเสริมศักดิ์ เทพาคำ 
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ	

ที่ปรึกษาพิเศษ
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นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

นายยรรยง พวงราช
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กรรมการ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

กรรมการ

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรรมการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก

กรรมการ

นายพสุ โลหารชุน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
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พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
กรรมการ

นายสันติ วิลาสศักดานนท์
ผู้แทนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
กรรมการ

นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

กรรมการ

พลเอก เธียรศักดิ์ พะลายานนท์
ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

กรรมการ

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
กรรมการและเลขานุการ
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บทสรุปผู้บริหาร
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17

 รายงานประจำาปี	2555	ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	(ศ.ศ.ป.)	จัดทำาขึ้น	
เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานขององค์กรให้สาธารณชนให้รับรู้	 เข้าใจถึงบทบาท	 หน้าที่และภารกิจในการ
ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและ 
ต่างประเทศ
	 ศ.ศ.ป.	จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 
พ.ศ.	 2546	 ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารงาน	 มีคณะที่ปรึกษาพิเศษของ 
คณะกรรมการเป็นผู้ให้แนวนโยบาย	และดำาเนินงานโดยผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ¬
	 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2555	ศ.ศ.ป.	มุง่เนน้การสรา้งมลูคา่เพิม่ผลติภณัฑ	์การจดัการองคค์วามรู	้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม	 สนับสนุนการตลาดในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึงการเพิ่มความ
แข็งแกร่งของเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์	เพื่อผลักดันให้	ศ.ศ.ป.	เป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	
ศนูยก์ลางพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ	์ศนูยก์ลางองคค์วามรู	้และศนูยก์ลางการคา้	โดยมปีระเดน็ยทุธศาสตร ์
ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1	การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2	การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ	(Craft	Innovation)

  

บทสรุปผู้บริหาร
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	 โดย	

ศ.ศ.ป.	 ได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	 ด้วยการเพิ่มการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค	 พร้อมทั้งนำาผลงานต้นแบบ 
ดงักล่าวเข้าร่วมกจิกรรมทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และสามารถถ่ายทอดให้กบัสมาชกิ	ศ.ศ.ป.	
ช่าง/ครูช่างศิลปหัตถกรรมนำาไปผลิตเพื่อการค้า	 รวมถึงได้สนับสนุนผลงานให้ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์	 ทั้ง
ในนาม	ศ.ศ.ป.	และสมาชกิ	ศ.ศ.ป.	ควบคู่ไปกบัการเพิ่มสมรรถนะช่างและครูช่างศลิปหตัถกรรมให้มทีกัษะ
ความชำานาญในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด	นอกจากนี้	ยงัส่งเสรมิสนบัสนนุ
ให้หมู่บ้านมีดอรัญญิกเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบที่เชื่อมโยงกับหมู่บ้านหัตถกรรมในประเทศญี่ปุ่นและ 
สนบัสนนุการพฒันา	Collective	Brand	ภายใต้แนวคดิ	“Sparking	Arunyik”

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	 การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดย	 ศ.ศ.ป.	 ได้สนับสนุนให้
ช่างฝีมือ	ผู้ประกอบการ	และผู้สนใจได้ใช้องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่	ศ.ศ.ป.	ได้รวบรวม	วิจัย	
และจดัทำาขึน้เปน็ขอ้มูลในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละขยายตลาดงานศลิปหตัถกรรม	โดยจดัทำาขอ้มลูการตลาด
สำาหรับประเทศตะวันออกกลาง	และได้รวบรวมประวัติ	“ครูช่างตามรอยเส้นทางแห่งศิลปาชีพ”	เพื่อการ
เรยีนรูค้ณุคา่แหง่ครชูา่งศลิปาชพี	อกีทัง้	ไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นองคค์วามรูห้ตัถกรรมพืน้บา้นระหวา่ง
ผูผ้ลติผา้ยอ้มครามของไทยกบัผูผ้ลติผา้มดัยอ้มครามแบบญีปุ่น่ของประเทศญีปุ่น่	พรอ้มทัง้เดนิทางไปศกึษา
ดงูานและแลกเปลีย่นเทคนคิการผลติผา้มดัยอ้มครามแบบญีปุ่น่	(ชโิบร)ิ	เพือ่จดัทำาชิน้งานใหส้อดรบักบัตลาด
และความนยิมของตลาดญีปุ่น่ตอ่ไป	นอกจากนี	้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูง้านศลิปาชพีและศลิปหตัถกรรม
พืน้บา้นของไทยและนานาชาต	ิผา่นการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ	หอ้งสมดุออนไลน	์และการใหบ้รกิารหอนทิรรศการ
เพื่อผลักดันให้	 ศ.ศ.ป.	 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สำาคัญ
ของประเทศ		ตลอดจนการเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไทยต่างประเทศ	เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าแห่งงาน 
ศิลปหัตถกรรมไทยผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ	

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	โดย	ศ.ศ.ป.	ได้
ดำาเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ทำาการตลาดในตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่านกิจกรรมทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า
ระดับโลก	ได้แก่	งาน	Maison	et	Objet	2012	ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	และงาน	Thailand	Show	2012 
ณ	กรงุปราก	สาธารณรฐัเชก	รวมถงึสนบัสนนุใหศ้นูยศ์ลิปาชพี	โครงการศลิปาชพี	โครงการพระราชดำาร	ิและ
สมาชกิ	ศ.ศ.ป.	ไดม้โีอกาสขยายการคา้ในชอ่งทางการตลาดทีเ่หมาะสมและหลากหลายทัง้ในและตา่งประเทศ	
นอกจากนี้	ศ.ศ.ป.	ได้เปิดให้บริการจุดจำาหน่ายสินค้า	ณ	ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า	เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ	 (Craft	 Innovation)  
โดย	 ศ.ศ.ป.	 ได้ดำาเนินการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์	 (Craft	 Innovation)	 ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผสม
ผสานระหว่างคุณค่าเดิมแห่งงานศิลปาชีพหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม	(Heritage)	กับคุณค่าใหม่	เช่น	การ
เพิ่มเสน่ห์	การผสมผสานนวัตกรรม	(Innovative)	รวมถึงริเริ่มส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green	 Craft)	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะ	 รวมถึงการจัด 
ประชมุนวตัศลิปน์านาชาต	ิ(International	Innovative	Craft	Symposium)	เพือ่รว่มหารอื	และแลกเปลีย่นแนวทาง
การพัฒนาหัตถกรรมของแต่ละชาติสมาชิกอาเซียน	 และประเทศคู่เจรจา	 ได้แก่	 จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 และ
อินเดีย	อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียนในประเด็นต่างๆ	ต่อไป	
	 	 ศ.ศ.ป.	 ได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ	 International	 Innovative	 Craft	 Fair	 เพื่อเป็น 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานนวัตศิลป์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย	 โดยรวบรวมองค์ความรู้	 จัดแสดงผลงาน 
โดดเด่นอันเกิดจากการพัฒนางานนวัตศิลป์ที่ประสบความสำาเร็จ	 และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสัมมนา	
โดยวิทยากรจากประเทศต่างๆ	เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์การออกแบบ	การจำาหน่าย	และเปิดโอกาส
ใหช้า่งฝมีอืของไทยไดเ้รยีนรูแ้นวคดิการพฒันางานหตัถกรรมจากตา่งประเทศ	และสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื	
กับต่างประเทศ	เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านงานนวัตศิลป์ระหว่างประเทศต่อไป
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ความเป็นมา
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
ศลิปาชพีระหวา่งประเทศ	(องคก์ารมหาชน)	พ.ศ.	2546	เมือ่วนัที	่20	กนัยายน	2546	และประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 	 31	 ตุลาคม	 2546	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
(1	พฤศจิกายน	2546)	จึงถือกำาหนดให้วันที่	1	พฤศจิกายน	ของทุกปี	เป็นวันคล้ายวันสถาปนา	ศ.ศ.ป.	และให้
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า	The	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)	
เรียกโดยย่อว่า	“SACICT”	(อ่านพ้องเสียงกับคำาว่า	“ศักดิ์สิทธิ์”	ในภาษาไทย)	

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 ตามพระราชกฤษฎีกา	จัดตั้ง	 ศ.ศ.ป.	พ.ศ.	 2546	มาตรา	 7	กำาหนดให้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม	
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน	 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการ 
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศโดยจัดระบบการบริหารงานให้สามารถดำาเนินการได้อย่างอิสระ	 คล่องตัว	 เอื้ออำานวยต่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

รูปแบบการบริหาร
	 ศ.ศ.ป.	 เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีการบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	มีคณะกรรมการบริหารทำาหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดำาเนินการกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	
ศ.ศ.ป.	และมีผู้อำานวยการทำาหน้าที่บริหารกิจการของศูนย์	และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
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อำานาจหน้าที่
	 1.	ดำาเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง	การประกวด	หรือจำาหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
	 2.	พฒันาผลติภณัฑศ์ลิปหตัถกรรมพืน้บา้น	ทัง้ในดา้นคณุภาพ	มาตรฐาน	รวมทัง้สง่เสรมิภาพลกัษณ ์
	 		 การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

	 3.	ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด	และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
	 4.	 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต	 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
	 			ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน	ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 5.	พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร	จัดการ	การผลิต	การบริหารงานบุคคล	การเงินและการตลาด
	 6.	ดำาเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

วิสัยทัศน์
	 เป็นศูนย์กลางส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทย	ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับท่ัวโลก

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
	 2.	การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
	 3.	การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
	 4.	การส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ	(Craft	Innovation)
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ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ
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	 ตามแผนปฏบิตังิานในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2555	ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ	(องคก์ารมหาชน)	

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	 ภายใต้	 แนวคิด	 “ตลาดนำาการผลิต”	 การจัดการ 

องคค์วามรูแ้ละการสง่เสรมิการเรยีนรูง้านศลิปหตัถกรรม	การสนบัสนนุการตลาดการคา้ในประเทศและตา่งประเทศ	

และการเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์	 เพื่อผลักดันให้	 ศ.ศ.ป.	 เป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรม	

ประกอบด้วย	 ศูนย์กลางพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์	 ศูนย์กลางองค์ความรู้	 และศูนย์กลางการค้า	 ซึ่งเป็น 

เป้าหมายการดำาเนินงานในระยะที่	3	(พ.ศ.	2555)	โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3	การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  ยุทธศาสตร์ที่ 4	การส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ	(Craft	Innovation)

ผลการดำ เนินงานที่สำ คัญ

ศูนย์กลางพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์งานต้นแบบและ

พัฒนาฝีมือช่าง

สนับสนุนด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ศูนย์นวัตศิลป์ไทย ฐานข้อมูลและเครือข่าย
องค์ความรู้

ศูนย์กลางองค์ความรู้

หอนิทรรศการ
ศิลปหัตถกรรม

กระตุ้นการเรียนรู้ รับรู้  
และเข้าใจงานศิลปหัตถกรรม

ศูนย์กลางการค้า

สร้างโอกาสทางการค้าเชิงรุก
ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่

ส่งเสริมการค้าแนวใหม่ผ่าน
Trader, Sourcing Agent

เพิ่มสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย 
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก
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 ศ.ศ.ป.	 ได ้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยด้วย
การเพิ่มการออกแบบและความคิดสร ้างสรรค ์ให ้
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค	 โดย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้	 297	 ชิ้นงาน	 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา	 (เครื่องประดับ,	 เครื่องใช้	
บนโต๊ะอาหาร)	 เครื่องโลหะตกแต่งร่างกายและ 
โลหะตกแต่งบ้าน	 เครื่องจกัสาน	 และผลติภณัฑ์จากผ้า	
ทั้งนี้	สามารถนำาไปถ่ายทอดให้กบัสมาชกิ	ช่าง/ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรมนำาไปผลิตเพื่อการค้า	 พร้อมทั้งนำา
ผลงานต้นแบบดังกล่าวไปเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ตลาด	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 Maison	
et	Objet	2012	ประเทศฝรั่งเศส,	Thailand	Show	2012	 
สาธารณรัฐเชก	 และสนับสนุนผลงานให้ได้รับการจด
แจ้งลขิสทิธิ์รวมจำานวน	71	ผลงาน	โดยแบ่งเป็นในนาม	
ศ.ศ.ป.	46	ผลงาน	และในนามสมาชกิ	ศ.ศ.ป.	25	ผลงาน
	 พร้อมกันนี้	 ยังได้เพิ่มสมรรถนะช่างและครู
ช่างศิลปหัตถกรรมให้มีทักษะความชำานาญในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	 จำานวน	 291	 ราย	 ในสาขา

เครื่องปั้นดินเผา	 เครื่องประดับ	 จักสาน	 และสิ่งทอ	
ซึ่งช่วยให้ช่างสามารถผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่ายได้ตรง
ตามความต้องการของตลาดและในราคาที่สูงขึ้น	และ 
มฐีานข้อมูลทะเบียนช่างจำานวน	1,084	ราย	นอกจากนี ้
ศ.ศ.ป.	 ได้ประกาศเชิดชูเกียรติช่างหัตถศิลป์ไทย	
จำานวน	 9	 ราย	 (9	 สาขา)	 และครูช่างศิลปหัตถกรรม	
จำานวน	 40	 ราย	 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูช่างและ 
ช่างถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลังให้สืบสานงาน
หัตกรรมให้คงอยู่สืบไป

การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม 
ให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
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   นอกจากน้ี	 ยังสามารถผลักดันหมู่บ้านมีดอรัญญิก	
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
หมู่บ้านหัตถกรรมในต่างประเทศ	 (หมู่บ้านมีดเมือง
เซกิ	 ประเทศญี่ปุ่น)	 พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนให้ 
หมู่บ้านอรัญญิกพัฒนา	 Collective	 Brand	 ภายใต้
แนวคิด	“Sparking	Arunyik”	จำานวน	20	ผลงาน	และ
นำาสินค้าไปทดลองในตลาดใหม่ๆ
 ศ.ศ.ป.	 สนับสนุนให้ช่างฝีมือ	 ผู้ประกอบการ 
และประชาชนผู้สนใจได้ใช้องค์ความรู้งานศิลปหตัถกรรม	
พื้นบ้านที่	 ศ.ศ.ป.	 ได้รวบรวม	 วิจัย	 และจัดทำาขึ้น 
ได้แก่	ผลการศึกษาศักยภาพทางการค้างานศิลปหัตถกรรม
เชิงพาณิชย์ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 เพื่อเป็น
ข้อมูลในการขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมสำาหรับ
ประเทศตะวันออกกลาง	 และได้รวบรวมประวัติครู
ช่างศิลปาชีพ	จำานวน	12	ท่าน	โดยจัดทำาเป็นหนังสือ	 

“ครูช่างตามรอยเส้นทางแห่งศิลปาชีพ” เพ่ือการเรียนรู้	
คุณค่าแห่งครูช่างศิลปาชีพ	 อีกทั้งได้ส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หัตถกรรมพื้นบ้านระหว่าง
ผู้ผลิตผ้าย้อมครามของไทยกับผู้ผลิตผ้ามัดย้อมคราม
แบบญีปุ่น่ของประเทศญีปุ่น่	พรอ้มทัง้เดนิทางไปศกึษา
ดงูานและแลกเปลีย่นเทคนคิการผลติผา้มดัยอ้มคราม
แบบญีปุ่น่	(ชโิบร)ิ	เพือ่จดัทำาชิน้งานใหส้อดรบักบัตลาด
และความนิยมของตลาดญี่ปุ่นต่อไป	

25

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

5



การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

	 ศ.ศ.ป.	 ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้งานศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยและนานาชาติ	 ผ่านการ
ให้บริการห้องสมุดศิลปหัตถกรรม	 ห้องสมุดออนไลน์	 และ
การให้บริการหอนิทรรศการ	โดยเปิดให้บริการ	“หอหัตถศิลป์ 
ระหว่างประเทศ”	 ซ่ึงนำาเสนอเร่ือง	 “เคร่ืองป้ันดินเผาของชาติ
ต่างๆ	ในอยุธยา”	เป็นนิทรรศการแรก	และจัดแสดงหอนทิรรศการ	
อื่นๆ	 ได้แก่	 หอศิลปาชีพ	 หอเครื่องทองไทย	 หอหัตถศิลป์ 
ผ้าไทย	 เพื่อผลักดันให้	 ศ.ศ.ป.	 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สำาคัญของ
ประเทศ	 ตลอดจนการเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ต่าง
ประเทศ	 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าแห่งงานศิลปหัตถกรรม
ไทยผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ	 เช่น	 ในงานเทศกาล 
เที่ยวเมืองไทย	งาน	76th	International	Handicraft	Fair	ณ	เมือง
ฟลอเรนซ์	อิตาลี	และงาน	Taste	of	Thailand	ณ	กรุงลอนดอน	
สหราชอาณาจักร	เป็นต้น	
 

	 ศ.ศ.ป.ได้ทำาการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่

งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม	 ให้ประชาชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่า

งานศลิปหตัถกรรม	และสรา้งกระแสใหเ้กดิการบรโิภค

งานศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมเผยแพร่ภาพ

ลักษณ์และบทบาทของ	 ศ.ศ.ป.	 ที่มีต่อการส่งเสริม	

พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยด้วย	 อาทิ	

การจัดทำาโครงการจัดทำาอุปกรณ์เสริมสร้างความรู้

ความเขา้ใจงานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น	โครงการสือ่สาร

งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

และสือ่มวลชนสมัพนัธ	์โดยจดัทำาเปน็นติยสาร	SACICT	 

Living	Thai	และจดหมายข่าว	(SACICT	Society)	ราย	2	เดือน	 

ออกเผยและประชาสัมพันธ์ไปยัง	 กลุ่มเป้าหมาย	

นอกจากนี้	 ศ.ศ.ป.	 ยังได้ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์

เพื่อเผยแพร่งานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย 

ผ่านทางสื่อโทรทัศน์	 และทางสื่อสิ่งพิมพ์แขนงต่างๆ	

ทั้งหนังสือพิมพ์	และนิตยสาร	อีกด้วย

10
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  ศ.ศ.ป.	ได้ดำาเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่พัฒนาขึ้น	
สามารถทำาการตลาดในตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่านกิจกรรมทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้า 
ระดับโลก	ได้แก่	งาน	Maison	et	Objet	2012	ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งนำาแนวคิดความเป็น	“Ethnic	Chic”	
หรือวิถีการดำารงชีวิตของชาวเขา	มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน	และงาน	Thailand	Show	2012	ณ	
กรุงปราก	สาธารณรัฐเชก	ได้นำาเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	“ไทยนวัตศิลป์	 (Thai	Navatasilp)”	ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากจากผู้นำาเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา	ยุโรป	ตะวันออกกลาง	ซึ่ง	ศ.ศ.ป.	จะได้ติดตามการสั่งซื้อและ
ส่งมอบให้สมาชิกทำาการผลิตต่อไป

การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า 
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

 ส นับส นุน ใ ห้ ศูน ย์ ศิลปา ชีพฯ 	 โค ร งก า ร 

ศิลปาชีพฯ	โครงการพระราชดำาริฯ	และสมาชิก	ศ.ศ.ป.	
รวม	จำานวน	585	ราย	ไดม้โีอกาสขยายการคา้ในชอ่งทาง	
การตลาดที่เหมาะสมและหลากหลายทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	 โดยการจัดกิจกรรมการตลาด	 เช่น	 
งานอตัลกัษณแ์หง่สยาม	งานฝา้ยทอใจ	และงานเทศกาล	
หัตถศิลป์ไทย	 และโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศ	 ได้แก่	 BIG&BIH	 และ	 Bangkok	
Gems	&	Jewelry	Fair	ตลอดจนเข้าร่วมงาน	Thailand	
Exhibition	 ณ	 กรุงฮานอย	 ประเทศเวียดนาม	 และ 
กรงุจาการต์า	ประเทศอนิโดซเีซยี	โดยสามารถสนบัสนนุ
ให้สมาชิก	ศ.ศ.ป.	สามารถขยายหรือเพิ่มธุรกิจกับคู่ค้า
ในตลาดใหม่/คู่ค้าใหม่ในตลาดเดิมได้	28	ราย

	 นอกจากนี้	 ศ.ศ.ป.	 ได้เปิดให้บริการจุดจำาหน่าย

สินค้า	 ณ	 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า	 เพื่อนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายย่ิงขึ้น	
พร้อมทั้งจัดให้มีการสำารวจทัศนคติของลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	 เพื่อเป็นข้อมูลการตลาด
สำาหรับการส่งเสริมงานหัตถกรรมที่เหมาะสมต่อไป
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 อกีทั้งยงัได้เสรมิสร้างศกัยภาพด้านการแข่งขนัทางการค้าให้กบัสมาชกิ	ศ.ศ.ป.	รวมทั้งสิ้นจำานวน	727	ราย	
ผ่านการจดัหลกัสตูรฝึกอบรม	การจดักจิกรรม	Business	Matching	การเข้าร่วมกจิกรรมทดสอบตลาด	การส่งเสรมิ
การค้า	และกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด	

		 ศ.ศ.ป.	ได้ดำาเนนิการพฒันางานศลิปหตัถกรรมเชงิสร้างสรรค์	(Craft	Innovation)	ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
ดำาเนนิงานในปีต่อๆ	ไป	โดยมุง่เน้นผสมผสานระหว่างคณุค่าเดมิแห่งงานศลิปาชพีหรอืภมูปัิญญาพื้นบ้านดั้งเดมิ	
(Heritage)	กบัคณุค่าใหม่	 เช่น	การเพิ่มเสน่ห์	การผสมผสานนวตักรรม	 (Innovative)	รวมถงึรเิริ่มส่งเสรมิการใช้
วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	Craft)	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยสามารถตอบสนองต่อกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะ	ผ่านการจัดประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์	 (Innovative	Craft	Award)	 ในสาขาเครื่องปั้นดินเผา	
และจกัสาน	โดยมผีู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวม	214	ผลงาน
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	 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื	โดยเฉพาะชาตอิาเซยีน+3	+1	และประเทศคูเ่จรจา	(จนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต	้อนิเดยี) 
ในการจดัประชมุนวตัศลิปน์านาชาต	ิ(International	Innovative	Craft	Symposium)	เพือ่รว่มหารอื	และแลกเปลีย่นแนวทาง
การพฒันาหตัถกรรมของแตล่ะชาตสิมาชกิ	อนัจะนำาไปสูค่วามรว่มมอืกนัในภมูภิาคอาเซยีนในประเดน็ตา่งๆ	ตอ่ไป	
พรอ้มกนันี	้ในการประชมุกไ็ดจ้ดันทิรรศการแสดงผลงานชาตสิมาชกิอาเซยีน	และประเทศคูเ่จรจา	(จนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต	้
อินเดีย)	 ซึ่งได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากชาติสมาชิกในการจัดหาผลิตภัณฑ์สำาหรับ 
จัดแสดง	เพิ่มความสนใจเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าชม
	 นอกจากนี้	ศ.ศ.ป.	ได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ	2555	หรือ	 International	 Innovative	Craft	
Fair	 2012:	 IICF	 2012	 ข้ึนเป็นคร้ังแรก	 เม่ือวันท่ี	 15	 –	 18	 มีนาคม	 2555	 ท่ีศูนย์นิทรรศการและการแสดง	 ไบเทคบางนา	
ภายใต้แนวคิด	 “Dignity	 of	 Nations”	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการปลุกกระแสงานนวัตศิลป์ไทยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับ
โลก	 พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนไทยรุ่นใหม่รู้สึกตื่นตัวและหันมาช่วยกันธำารงสืบทอดผลงานนวัตศิลป์ที่สำาคัญ 
ของไทยมากขึ้น
	 ทั้งนี้	 ภายในงานได้รวบรวมผลงานนวัตศิลป์ที่โดดเด่นในกลุ่มของใช้	 เครื่องประดับ	 และของตกแต่งบ้าน 
ทั้งไทยและต่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มอาเซียน	กลุ่มเอเชียใต้	กลุ่มแอฟริกา	กลุ่มยุโรป	อาทิ	พม่า	สิงคโปร์	
จีน	เนปาล	ปากีสถาน	โมร็อคโค	ตุรกี	ฝรั่งเศส	อิตาลี	และอื่นๆ	กว่า	20	ประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน	และออก
รา้น	จำาหนา่ยสนิคา้	ทำาใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑห์ลากหลายประเภท	ขณะเดยีวกนัยงัเปน็การ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก	 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ 

การส่งเสริมสมรรถนะการผลิต และการตลาดงานศิลปาชีพ 
 (Craft Innovation)
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ต่างประเทศได้	 พร้อมกับพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ใน
ด้านเทคนิควิธีการ	 ตลอดจนแนวความคิด	 แนวโน้ม
และทิศทางและความต้องการของตลาด
	 นอกจากนี้ 	 ยังเปิดให้เป็นเวทีการซื้อขาย	
เจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ	 ก่อให้เกิดการพัฒนา
ผลติภณัฑศ์ลิปหตัถกรรมใหม่ๆ 	ของไทย	เพือ่จำาหนา่ย
สร้างรายได้แก่ผู้ผลิต	 อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้กลุ่ม
ชา่งฝมีอื	และผูป้ระกอบการเกดิการเรยีนรู	้สรา้งสรรค์
ผลงาน	“นวัตศิลป์”	ที่โดดเด่น	 ในการนำาผลิตภัณฑ์
จากไทยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆ	 เช่น	 
นำาผ้าทอมือไทยไปประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์	ชุดโซฟา	
หรือใช้ในธุรกิจโรงแรม
	 งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ	 2555	 ยังมี
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายส่วน	 ทั้งนิทรรศการจัด
แสดงผลงานนวตัศลิป์โดดเด่นของต่างประเทศ	เครื่อง
ประดับ	 โคมไฟระย้า	 เครื่องแก้ว	 ที่ผลิตถวายสำานัก
ราชวงศ์จากประเทศออสเตรีย	 เครื่องกระเบื้องปั้น
ดินเผาประวัติยาวนานกว่า	 236	 ปีจากบริษัท	 Royal	
Copenhagen	 ประเทศเดนมาร์ก	 เครื่องแก้วคริสตัล	
และเครื่องแก้วแกะสลักที่ทำาด้วยมือด้วยเทคนิคการ
เป่าแก้วด้วยปาก	 (Mouth	 Blow)	 รวมถึงการแสดง
นทิรรศการของผู้ผลติชั้นนำาของไทย	อาทิ	ผลติภณัฑ์
เฟอร์นเิจอร์ที่เป็นโซฟาถกัด้วยย่านลเิภา	โคมไฟแบบ
ห้อย	โคมไฟแบบตั้งพื้น	งานตกแต่งผนงั	รวมถงึพรมที่
นำาวสัดจุากเส้นใยธรรมชาตปิระเภทต่างๆ	มาจดัแสดง

	 ที่สำาคัญภายในงานยังจัดสัมมนาเพิ่มพูน
ความรู้แก่ผู้ผลิต	 ผู้ประกอบการ	 รวมถึงประชาชน
ทั่วไป	หัวข้อ	“Innovative	Crafts	Trend”	ในเรื่องของ
ลู่ทางการตลาด	 การผสมผสานงานหัตถศิลป์และ
การออกแบบเพื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม	การสัมมนาในหัวข้อ	“Successful	Innova-
tive	Crafts	of	Thailand”	และการสัมมนาหัวข้อ	“ทำา
อย่างไร	ผ้าไทยจะตรงใจลูกค้า”	และ	“ตลาดผ้าไหม	
ผา้ฝา้ยเชงิพาณชิย”์	โดยวทิยากรจากประเทศเกาหล	ี
ออสเตรีย	ฝรั่งเศส	และประเทศไทย	เพื่อผลักดันและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	 เพ่ือผลักดัน  
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านงานนวัตศิลป์
ระหว่างประเทศ		พร้อมกันนี้	ภายในงานยังประกาศ
เชิดชูเกียรติและแสดงผลงาน	 “ช่างหัตถศิลป์ไทย”	
ซึ่งมีรากฐานมาจากงานช่าง	10	หมู่	มาจัดแสดงให้
ความรู้	 และให้ผู้ชมได้ร่วมสืบสานมรดกทางศิลป
หัตถกรรมไทยด้วย
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	 สำาหรับผลการจัดงานแม้ครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรก	
แต่นับว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง	 สามารถจุด
ประกายการแสดงผลงานนวัตศิลป์ของไทย	 ตลอดจน
เป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ	 ผู้ผลิตงานศิลป
หตัถกรรมสามารถสรา้งเครอืขา่ยและเจรจาการคา้นำาพา
รายได้เข้าประเทศ	 และที่สำาคัญที่สุดในงานนี้	 ยังช่วย 
ยกระดับภาพลักษณ์งานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นท่ียอมรบั	
และนิยมแพร่หลายในระดับสากลตามวิสัยทัศน์	ศ.ศ.ป.	
โดยมีสมาชิก	 ศ.ศ.ป.	 152	 ราย	 และผู้แทนจากต่าง
ประเทศ	20	ประเทศ	ร่วมจัดแสดงผลงานและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์	โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ	10,600	คน

	 นอกจากนี้	 ศ.ศ.ป.	 ยังได้ดำาเนินงานอื่นที่สำาคัญ	
ประกอบด้วย
	 •	ส่งเสริมและพัฒนางานหัตถศิลป์อันเกี่ยวเนื่อง
กับงานโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 เพื่อพัฒนา
ความสามารถ/ทักษะ	 และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ	ด้านงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ	ท่ีเก่ียวเนือ่ง	
กับการผลิตโขน	 การจัดการ/และถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิตงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตโขนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม	 ตลอดจน
การพัฒนาและขยายฐานผู้ชมในประเทศและขยาย
ตลาดการแสดงโขนในฐานะทุนทางวัฒนธรรมไปสู่
ตลาดระหว่างประเทศ
	 •	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพ	
ศูนย์ศิลปาชีพ	 บางไทรฯ	 เพื่อพัฒนาการฝึกอบรม	
และยกระดับทักษะฝีมือช่าง	 กระบวนการผลิต	
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์	 การส่งเสริมกิจกรรมการ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์ศิลปาชพี	
บางไทรฯ	 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจำานวน	
243	ราย	จาก	16	สาขาช่าง
	 •	 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 โดยจัดประกวดภาพวาดสีนำา้มันหรือ 
สอีะครลิกิ	ภายใต้หวัข้อ	“รู	้รกั	สามคัค	ีใต้ร่มพระบารมี	
84	พรรษา	มหาราชนั”	มผีู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศทั้งสิ้น	247	ภาพ	และมภีาพ
ที่ได้รบัรางวลัรวมทั้งสิ้น	12	ภาพ	และภาพประทบัใจ	
50	ภาพ	
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คุณชญทรรศ  วิเศษศรี 
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ
(ผ้ายกเชิงจกไหม)

คุณเนาวรัตน์  บันสิทธิ์
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ 

(ผ้าฝ้ายปั่นมือทอมือย้อมสีธรรมชาติ)

คุณชาคริต  สุวรรณชมภู
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องรัก 

(อุปกรณ์ไอทีเป็นตัวเชื่อมกับงานเครื่องเขิน)

คุณไพรัตน์  สารรัตน์
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ 

(จกลายเต็มผืนทำาแบบโรงงาน)

คุณปราโมทย์  เขาเหิน
ประเภทศลิปหตัถกรรมเครือ่งโลหะ	

(ช่างทองสุโขทัย)
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คุณมีชัย  แต้สุจริยา
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ
(ผ้ากาบบัว)

คุณวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

(ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือโอ่งมังกรรายแรกของ	จ.ราชบุรี)

คุณวาที  ทรัพย์สิน
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องหนัง

(การแกะสลักรูปหนังใหญ่หนังตะลุง)

คุณศิริวรรณ  สุขขี
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน

(เถาวัลย์แดง)

คุณสมรัชนี  วิญญกูล
ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน

(จักสานย่อส่วน)

ทายาทหัตถศิลป์
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ทายาทหัตถศิลป์

ชญทรรศ  วิเศษศรี  อายุ 35 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ 

(ผ้ายกเชิงจกไหม)

จ.อุทัยธานี 

งานทอผ้าเป็นงานที่สืบสานกันมา
ในสายเลือดของพวกเรา 

และเราก็ยังคงท�าอยู่

ทายาทรุ่นที่ 3 ของคุณแม่สีนวล  อินปนาม  พัฒนาออกแบบสีสันและลวดลายใหม่ๆ แต่ยังคง

รูปแบบผลิตด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ทำาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนสามารถสร้างเป็นแบรนด์ 

“แต้มตะกอ” ได้รับรางวัลผู้นำาชุมชนดีเด่น (อนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรฉัตรปี 2552 และ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ KBO Contest ปี 2553) 

“
”

”
สิ่งที่ทำ เพราะต้องการให้เป็นศิลปะ 

ที่เคียงคู่กับประเทศไทยต่อไป

ชาคริต  สุวรรณชมภู อายุ 31 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องรัก

จ.เชียงใหม่

ทายาทรุ่นที่ 6 แม่อุ๊ยจันทร์เป็ง  วิชัยกุล จ.เชียงใหม่

อนุรักษ์การใช้และวิธีการผลิตภูมิปัญญาเครื่องเขินเป็นศิลปหัตถกรรมเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ 

ปรับรูปแบบการใช้งาน โดยนำาอุปกรณ์ไอที เป็นตัวเชื่อมกับงานเครื่องเขินคือ Flash Drive 

Case หรือ Case โทรศัพท์มือถือ ภายใต้แบรนด์ Chakrit By Vichaikul

“
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ทายาทหัตถศิลป์

“ ”

”“
ทายาทรุ่นที่ 3 ของคุณแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) ปี 2529 
ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ “หมื่นพับ หมื่นสี หมื่นลวดลาย” อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้นำาองค์ความรู้
และเทคนิคใหม่มาประยุกต์ใช้ แต่ยังคงรูปลักษณะการทอแบบโบราณ ทั้งการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
ปั่นมือและการทอมือ การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยรางวัลที่ 1การประกวดผ้าย้อมครามของ

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2536 และ รางวัลที่ 1 ผ้าไหมและผ้าทอไทยสไตล์สากลปี 2546

เนาวรัตน์  บันสิทธิ์ อายุ 49 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ  

(ผ้าฝ้ายปั่นมือทอมือย้อมสีธรรมชาติ)

จ.เชียงใหม

ผ้าของคุณยายหายใจได้

ทายาทครูช่างสมสมัย  เขาเหิน หรือที่รู้จักกันในนาม “บ้านทองสมสมัย” จากเมือง

ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ผู้ให้กำาเนิดรูปแบบทองลายโบราณ ตำานานของทองสุโขทัยที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจวบจนปัจจุบันมา

นานเกือบ 100 ปี

ปราโมทย์  เขาเหิน อายุ 40 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องโลหะ  

(ช่างทองสุโขทัย)  

จ.สุโขทัย

สิ่งที่คุณตาถ่ายทอดออกมา กับสิ่งที่เป็นมรดก
ในอดีต ต้องหลอมรวมเข้าด้วยกัน
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ทายาทครูช่างอำาไพ สารรัตน์ พัฒนาในด้านการออกแบบลายผ้าให้ช่างทอทำาผ้าแบบพิเศษ คือ 

จกลายเต็มผืนทำาแบบโบราณ จากปกติจะทอลายครึ่งเดียว งานทุกชิ้นจึงเป็นงานมือทั้งหมด การ

ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการตกแต่งลายให้เกิดแนวตรงแลสวยงาม ปรับเรื่องสีให้มีความคงทน 

ไม่ลอก ไม่ตก และใช้วัตถุดิบท่ีดีข้ึน ทำาให้ผลิตภัณฑ์ดูทันสมัยและเป็นท่ีนิยมทางการตลาดมากย่ิงขึ้น

ไพรัตน์  สารรัตน์  อายุ 28 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ 

(จกลายเต็มผืนทำาแบบโรงงาน)

จ.อุทัยธานี

ทายาทครูศิลป์แผ่นดิน คำาปุน ศรีใส

ผู้สานต่อกิจการโรงงานทอผ้าไหมโรงงาน คำาปุน ที่มีเอกลักษณ์ด้านการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ผสม

ผสานกับงานจกด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น

ศิลปินดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือด้านทอผ้าไหม ประจำาปี 2544

มีชัย  แต้สุจริยา อายุ 44 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องทอ 

(ผ้ากาบบัว) 

จ.อุบลราชธานี

”

”

“

“

อยากให้ผ้าดีๆ  
ได้อยู่กับคนไทยตลอดไป

ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนทอผ้า

ทายาทหัตถศิลป์
36

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

5



”

“

”“
ทายาทรุ่นที่ 3 ของ “เถ้าฮงไถ่” ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา หรือโอ่งมังกรรายแรกของ จ.ราชบุรี

ใส่ไอเดียในส่วนของการออกแบบดีไซน์ใหม่ๆ การันตีรางวัลและเกียรติคุณ เช่น  

Best Designer of the year Awards 2007 จากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ  

และรางวัลศิลปาธร (ศิลปินร่วมสมัย) สาขาการออกแบบประจำาปี 2553

ทายาทของครูศิลป์แผ่นดิน คุณสุชาติ  ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  

(การแสดงพื้นบ้าน) ประจำาปี 2549 ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ   

ทรัพย์สินแห่งแรกของประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการเชิด และการแกะหนังตะลุง 

จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์ อายุ 41 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

จ.ราชบุรี

วาที  ทรัพย์สิน อายุ 46 ปี

ประเภทศิลปะหัตกรรมเครื่องหนัง  

(การแกะสลักรูปหนังใหญ่หนังตะลุง) 

จ.นครศรีธรรมราช

ผมเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่
บรรพบุรุษสร้างมา

ถ้าพ่อสอนเราไม่ได้ แล้วพ่อจะไปสอนใคร  
หนังตะลุงยั่งยืนได้  
เพราะมีการถ่ายทอด มีการสืบสาน

ทายาทหัตถศิลป์

”
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ทายาทของครูช่างสลัด สุขขี ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์แดง 
ผู้ถ่ายทอดต่อยอดในส่วนของทักษะภูมิปัญญาทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และทำาการ
ตลาดเองทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดี ภายใต้แบรนด์ “สุขขี แฮนดิคราฟท์” 
อีกทั้งยังได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งประจำาปี 2549 เป็น 1 เดียวในสาขาผู้ริเริ่มทำาธุรกิจและรางวัล 
Prime Minister’s Export Aword 2004 & 2011 สาขาผู้ส่งออกสินค้า OTOP ดีเด่น 
จากนายกรัฐมนตรี รวม 2 ครั้ง

ทายาทครูช่างปราณี  วิญญกูล
ภูมิปัญญาจักสานย่อส่วน หนึ่งเดียวในโลก ในนาม ปราณีหัตถกรรม 

คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงาน “จักสานจิ๋ว” คัดเลือกจากกระทรวงต่างประเทศเป็นตัวแทนทาง 
ด้านงานจักสาน ไปร่วมงาน Thai Festival ที่ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย และสวีเดน

ศิริวรรณ  สุขขี อายุ 34 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน  

(เถาวัลย์แดง)

สมรัชนี  วิญญกูล อายุ 40 ปี

ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน  

(จักสานย่อส่วน)

”

”

“

“

งานที่คุณพ่อเป็นผู้ริเริ่ม  

เราก็จะต้องเป็นผู้สานต่อ

ถ้าเราไม่สืบสานต่อมันก็จะหายไป 

ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเอง

ทายาทหัตถศิลป์
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”

ระเบียบ ศ.ศ.ป.
ระเบียบ ศ.ศ.ป.
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ระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานของ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553

	 โดยที่มาตรา	 279	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติให้มีประมวล
จรยิธรรมเพือ่กำาหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง	ขา้ราชการ	หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ	
แต่ละประเภท	โดยให้มีกลไกและระบบบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำา	และมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2552	เห็นชอบรายงานการประเมิน
องค์การมหาชน	ตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนำาเสนอ	 และให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ดำาเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	 อาศัย
อำานาจตามความในมาตรา	 20	 (3)	 (ค)	 แห่งพระรากฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2546	คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	จึงออกระเบียบว่าด้วย	
ประมวลจรยิธรรมของผูอ้ำานวยการและผูป้ฏบิตังิานของศูนยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ	(องคก์ารมหาชน)	
ไว้	ดังต่อไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป
	 1.		ระเบยีบนีเ้รยีกวา่	“ระเบยีบศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ	(องคก์ารมหาชน)	วา่ดว้ยประมวล 

  จรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานของศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ	(องคก์ารมหาชน)	พ.ศ.	2553”
	 2.	 ให้ยกเลิกประกาศศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ที่	2/2552	เรื่องประมวล 
	 	 จริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
	 3.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
	 4.	 ในระเบียบนี้
	 	 “ศ.ศ.ป.”	หมายถึง	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
	 	 “คณะกรรมการบริหาร”	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
	 	 “ผู้อำานวยการ”	หมายถึง	ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
	 	 “ผู้ปฏิบัติงาน”	หมายถึง	ผู้ปฏิบัติงาน	ศ.ศ.ป.	ตามมาตรา	34	ของพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม 
	 	 ศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
	 5.	 ให้ประธานกรรมการ	 คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 รักษาการตาม 
	 	 ระเบียบนี้

หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
	 6.	 ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน	 ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม	 อันเป็นค่า 
	 	 นิยมหลัก	9	ประการ	ดังนี้
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	 	 (1)	ยึดมั่นในคุณธรรม	จริยธรรม
	 	 (2)	มีจิตสำานึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ
	 	 (3)	ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
	 	 (4)	ยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย  
	 	 (5)	ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ
	 	 (6)	ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 	 (7)	มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
	 	 (8)	ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 (9)	ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
	 7.	 ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
	 8.	 ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
	 	 ราชอาณาจักรไทยทุกประการ
	 9.	ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมีศีลธรรมและธำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีใน 
	 	 การเป็นพลเมืองดี	เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
	 10.	ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ 
	 	 ตำาแหน่งหน้าที่
	 11.	ผูอ้ำานวยการและผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่หนา้ที	่ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็กำาลงัความสามารถ 
	 	 ด้วยความเสียสละ	 ทุ่มเทสติปัญญา	ความรู้ความสามารถ	 ให้บรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ 
	 	 ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
	 12.	ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม 
	 	 รวดเร็ว	และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
	 13.	ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ	เรียบร้อย	มีอัธยาศัย
	 14	 ผูอ้ำานวยการและผูป้ฏบิตังิานตอ้งรกัษาความลบัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหินา้ที	่การเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ 
	 	 ความลับโดยเจ้าหน้าที่	 จะกระทำาได้ต่อเมื่อมีอำานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
	 	 การบริหาร	หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น
	 15.	 ผูอ้ำานวยการและผูป้ฏบิตังิานตอ้งรกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัครีะหวา่งผูร้ว่มงาน	พรอ้มกบัให ้
	 	 ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
	 16.	ผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือตำาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำาหรับ 
	 	 ตนเองหรอืผูอ้ืน่	ไมว่า่จะเปน็ประโยชนท์างทรพัยส์นิหรอืไมก่ต็าม	ตลอดจนไมร่บัของขวญั	ของกำานลั 
	 	 หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประโยชน์ต่างๆ	อันอาจจะเกิดจาก 
	 	 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
	 17.	 ผู้อำานวยการและผูป้ฏบิตังิานต้องปฏบิตัตินให้สามารถทำางานร่วมกบัผูอ้ื่นด้วยความสภุาพ	มนีำ้าใจ 
 	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 มีมนุษยสัมพันธ์อันดี	 ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน	 
	 	 และไม่นำาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
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หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
	 18.	ผูอ้ำานวยการและผูป้ฏบิตังิาน	ตอ้งประพฤตปิฏบิตัแิละวางตนอยูใ่นกรอบประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่ง 
	 	 เคร่งครัด	 ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป	 
	 	 ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการกำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้อำานวยการและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
	 	 ตามประมวลจริยธรรมนี้
	 19.	กรณีมีการร้องเรียน	หรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	ให้ผู้ 
	 	 อำานวยการ	ศ.ศ.ป.	เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ	กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้อำานวยการ 
	 	 ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	ให้คณะกรรมการบริหาร	เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการ
	 20.		การดำาเนนิการตามขอ้	19	ใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาดำาเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการ	จำานวนไมน่อ้ย 
	 	 กว่าสามคน	แต่ไม่เกินห้าคน	เป็นผู้ดำาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
	 21.	หากดำาเนินการสอบสวนตามข้อ	 20	 แล้ว	 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	 
	 	 ใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาดำาเนนิการตามขอ้	19	สัง่ยตุเิรือ่ง	แตห่ากปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่เปน็การฝา่ฝนื 
	 	 ประมวลจรยิธรรม	แตไ่มถ่งึกบัเปน็ความผดิทางวนิยั	ใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาดำาเนนิการตามขอ้	19 
	 	 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้
	 22.	การดำาเนินการทางจริยธรรม	และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม	ข้อ	19	ข้อ	20	และข้อ	21	ให้นำาแนวทาง 
	 	 และวิธีการสอบสวนตามระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ว่าด้วย 
	 	 การสอบสวนวินัยร้ายแรง	พ.ศ.	2552	มาบังคับใช้โดยอนุโลม
	 23.	การส่ังการของผู้รับผิดชอบดำาเนินการตามข้อ	19	ให้ถือเป็นท่ีสุด	เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง 
	 	 ที่อาจทำาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ
	 24.	 เมื่อมีการสอบสวนทางจริยธรรม	และมีการสั่งลงโทษตามข้อ	21	แล้ว	ให้	ศ.ศ.ป.	ดำาเนินการให้เป็น 
	 	 ไปตามคำาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
	 25.	การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	 จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่	 
	 	 ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน	 ความจงใจหรือเจตนา	 มูลเหตุจูงใจ	 ความสำาคัญและ 
	 	 ระดบัตำาแหนง่ตลอดจนหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูฝ้า่ฝนื	อาย	ุประวตั	ิและความประพฤตใินอดตี 
	 	 สภาพแวดล้อมแห่งกรณี	ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน	และเหตุอ่ืนอันควรนำามาประกอบการพจิารณา
	 26.	การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย	หรือความผิด 
	 	 ทางอาญา	ให้ดำาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำาเนินการที่ถูกต้อง	หรือตักเตือน 
	 	 หรือนำาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง	การเข้าสู่ตำาแหน่ง	การพ้นจากตำาแหน่ง	การเลื่อนขั้น 
	 	 เงินเดือน	 หรือการพิจารณาความดีความชอบ	 หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ 
	 	 การพัฒนาแล้วแต่กรณี
	 27.	กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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รายนามเจ้าหน้าที่

43

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำ ป

ี 2
55

5



ผู้อำ นวยการ

นางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส่งเสริมศิลป�ชีพระหว่�งประเทศ
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ผู้จัดการสายงาน

2

4 3

1. นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ  ผู้จัดก�รส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

              รักษ�ก�รผู้จัดก�รส�ยง�นก�รตล�ด และรักษ�ก�รผู้จัดก�รส�ยง�นอำ�นวยก�ร 

2. นางสุวพรรณ ชุตินารา  ผู้จัดก�รส�ยง�นวิช�ก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ และรักษ�ก�รผู้จัดก�รส�ยง�นอำ�นวยก�ร 

3. นายวาสุเทพ ธะประสพ  รักษ�ก�รผู้จัดก�รส�ยง�นพัฒน�ฝีมือช่�งและผลิตภัณฑ์  

4. นายขนก ลิมปิพิชัย  รักษ�ก�รส�ยง�นสม�ชิกสัมพันธ์และสร้�งเครือข่�ยง�นศิลปหัตถกรรม 

                               

1
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สำ นักผู้อำ นวยการ

1 2

3

4
5

1. น.ส.ณีรนุช เลอสรวงศานติ  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน 

3. นายธราพงษ์ สุขมาก  นิติกรอ�วุโส  

5. น.ส.ศรีวิศา มาเอี่ยม  นิติกร

2. นางเรณู โสวรรณะ  ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รง�นสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร  

4. น.ส.ณัฐวดี รุ่งประเสริฐผล  เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร  
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สายงานการตลาด 

1
2

3

4

8

5

6 7

1. นางพรรณวิลาส  แพพ่วง   ผู้จัดก�รฝ่�ยกิจกรรมก�รตล�ด 

3. นายมงคล อินทปัญญ์  ผู้จัดก�รแผนกกิจกรรมก�รตล�ด  

5. นายสมพร บุญคง  เจ้�หน้�ที่กิจกรรมก�รตล�ดในประเทศ  

7. น.ส.สุพัตรา มหาชนะวงศ์  เจ้�หน้�ที่กิจกรรมก�รตล�ดต่�งประเทศ

2. นางภัณฑิษา เศวตเศรนี  ผู้จัดก�รฝ่�ยประช�สัมพันธ์กิจกรรมก�รตล�ด 

4. น.ส.สุวิมล ฟักทอง  ผู้จัดก�รแผนกประช�สัมพันธ์กิจกรรมก�รตล�ด  

6. น.ส.เสริมศรี สอาดศรี  เจ้�หน้�ที่กิจกรรมก�รตล�ดในประเทศ  

8. นายนิพัทธ์ เทศทรงธรรม  เจ้�หน้�ที่กิจกรรมก�รตล�ดต่�งประเทศ
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สายงานพัฒนาธุรกิจการค้า

12

5

3

4

6

1. นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์  ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รหอนิทรรศก�ร 

3. น.ส.อัจนา พันธุ์บุบผา  เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รค้� 

5. นายถาวรพล จันทนภุมมะ  เจ้�หน้�ที่บริห�รก�รข�ย

2. นายวันวิวัฒน์ เกศวา  ผู้จัดก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รค้�และบริห�รก�รข�ย  

4. น.ส.ธัญลักษณ์ เพชรสถิตย์  เจ้�หน้�ที่บริห�รก�รข�ย  

6. น.ส.สิรินทร์ทิพย์ โสไกร  เจ้�หน้�ที่บริห�รหอนิทรรศก�ร
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สายงานการพัฒนาฝีมือช่างและผลิตภัณฑ์

1
2

3

4

6

5

1. นายวาสุเทพ ธะประสพ  ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ช่�งฝีมือ  

3. นายรังสิมันต์ โกศลศิษฎ์  เจ้�หน้�ที่พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

5. นายปาณัสม์ ปลอดมีชัย  เจ้�หน้�ที่พัฒน�ช่�งฝีมือ

2. น.ส.แสงระวี สิงหวิบูลย์  ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 

                                   และออกแบบหัตถศิลป์ไทย  

4. น.ส.นัทมน เฟื่องกาญจนกุล  เจ้�หน้�ที่พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

6. นายศักดิชญ์ โลเกศกุล  เจ้�หน้�ที่ออกแบบหัตถศิลป์ไทย 
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สายงานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2

3

4

6 5

1. น.ส.กุลรัศมิ์ ปัทมสูตร  ผู้จัดก�รฝ่�ยวิช�ก�ร  

3. นายทวี รัสสัยการ  ผู้จัดก�รแผนกเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

5. นายกฤษฎา จั่นเงิน   เจ้�หน้�ที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ

2. นางญาณิดา ปานเกษม  ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

4. น.ส.วันวรรษา ชุนจำารัส  หัวหน้�ง�นข้อมูลและเผยแพร่คว�มรู้  

6. น.ส.ภทรพร งามสมคุณ  เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยวิช�ก�ร 
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สายงานสมาชิกสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรม

12

3

4 5

1. นายขนก ลิมปิพิชัย  ผู้จัดก�รฝ่�ยกิจกรรมสม�ชิก และให้คำ�ปรึกษ�ท�งธุรกิจง�นศิลปหัตถกรรม  

2. นายพิทยา ศรีจำาลอง  ผู้จัดก�รฝ่�ยฐ�นข้อมูลสม�ชิกและเครือข่�ยง�นศิลปหัตถกรรม 

3. นายวิทยา อึ้งมณีภรณ์  เจ้�หน้�ที่กิจกรรมสม�ชิกและให้คำ�ปรึกษ�ท�งธุรกิจง�นศิลปหัตถกรรม  

4. น.ส.อรวีย์ บุญให้ เจ้�หน้�ที่ข้อมูลสม�ชิก 

5. น.ส.นวพร สว่างแจ้ง   เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น
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สายงานอำ นวยการ

1
2

5

7

6

3

8

4

1. นายดุษฎี สีมันตร  ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ  

3. น.ส.รชนาท พจนารถ  ผู้จัดก�รแผนกอ�ค�รสถ�นที่  

5. นายเฉลิมชาติ เสริฐพรรนึก  เจ้�หน้�ที่บริห�รอ�ค�รสถ�นที่  

7. นายวิโรจน์ อ่ำาวงษ์  เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น

2. นายชาญชัย ฉิมพาลี  ผู้จัดก�รฝ่�ยแผนง�นและประเมินผล  

4. น.ส.ชญาภัช ป้อมมี  เจ้�หน้�ที่แผนง�นและประเมินผล  

6. นายผดุงเกียรติ ทอเพ็งภูมาลัย  เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น 

8. นายพฤทธา คงวนานนท์  เจ้�หน้�ที่แผนง�นและประเมินผล 
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1. นางรดาธร แก้วสุวรรณ  หัวหน้�ง�นจัดประชุม 

3. น.ส.ดวงพร ชอบประดิษฐ์ หัวหน้�ง�นบริห�รง�นบุคคล  

5. นางพรทิพย์ อินสว่าง  เจ้�หน้�ที่จัดประชุม 

7. น.ส.ศุภพิชญ์ บุตรกระจ่าง  เจ้�หน้�ที่ส�รบรรณ

2. น.ส.ปัทมา ตลับทอง  หัวหน้�ง�นพัสดุและจัดซื้อ  

4. นายปิยเทพ เทพพิชัยยานนท์  เจ้�หน้�ที่พัสดุและจัดซื้อ 

6. น.ส.ศรัญญา แก้วธรรม  เจ้�หน้�ที่ต้อนรับและพิธีก�ร

1

6

3

2

4
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สายงานอำ นวยการ
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1

4 5
2 3

1. นางณิชาภา ชาญกอบเกียรติ  ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 

3. น.ส.วิภาดา อบมา  เจ้�หน้�ที่บัญชี 

5. น.ส.วัลย์ลดา จันทร์ทูล  เจ้�หน้�ที่บัญชี

2. น.ส.กรวรรณ โพธิ์จาน  เจ้�หน้�ที่บัญชีอ�วุโส 

4. นางทิพย์พนิตา ทอเพ็งภูมาลัย  เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน 

สายงานอำ นวยการ
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งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน
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สินทรัพย์ 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,985,081.48 70,368,525.82

ลูกหนี้ 334,110.00 243,744.00

รายได้ค้างรับ 3,282,154.67 3,128,301.11

เงินลงทุนระยะสั้น 270,829,550.55 252,226,085.85

ผลิตรภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำาหน่าย 354,405.53 382,617.48

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 409,771.91 962,254.92

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 318,195,074.14 327,311,529.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ 512,609,375.32 549,197,131.47

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ 4,167,545.35 4,060,357.84

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,056,051.41 12,201,551.41

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 531,832,972.08 565,459,040.72

รวมสินทรัพย์ 850,028,046.22 892,770,569.90

งบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สิน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจแผ่นดิน

            รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
หนี้สิน 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เจ้าหนี้ 15,407,669.59 35,086,090.32

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 29,647,326.67 11,291,103.03

เงินรับฝาก 4,816,957.74 2,909,870.23

รวมหนี้สินหมุนเวียน 49,871,954.00 49,287,063.58

รวมหนี้สิน 49,871,954.00 49,287,063.58

สินทรัพย์สุทธิ 800,156,092.22 843,483,506.32

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนกองทุน

ทุน 887,700,000,00 887,700,000.00

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม -87,543,907.78 -44,216,493.68

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน 800,156,092.22 843,483,506.32

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจแผ่นดิน

             รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายได้จากการดำาเนินงาน 2555 2554

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากเงินงบประมาณ-อุดหนุน 270,169,100.00 215,085,600.00

รวมรายได้จากรัฐบาล 270,169,100.00 215,085,600.00

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 1,093,182.00 1,406,879.00

รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 29,652.07 106,535.50

รายได้ดอกเบี้ย 9,039,347.02 6,747,157.35

รายได้อื่น 609,885.40 1,066,649.68

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 10,722,066.49 9,327,221.53

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 280,941,166.49 224,412,821.53

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ต้นทุนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 28,211.95 90,811.50

รายจ่ายขั้นตำ่า

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 34,665,669.95 33,270,923.46

ค่าเบี้ยประชุม 3,323,375.00 2,465,125.00

ค่าจ้างเหมาและบริการ 17,218,497.95 16,987,404.16

ค่าใช้สอยและวัสดุ 6,308,165.92 4,222,693.06

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,414,900.00 1,210,885.80

ค่าสาธารณูปโภค 10,196,608.65 10,098,657.46

หนี้สงสัยจะสูญ 624.00 0.00

รายจ่ายตามกลยุทธ์

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์ 198,535,315.39 132,319,712.53

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 53,577,211.78 57,159,418.03

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 324,268,580.59 257,825,631,00

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน -43,327,414.10 -33,412,809.47

ค่าจำาหน่ายสินทรัพย์ 0.00 -1,162,432.03

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -43,327,414.10 -34,575,241.50

งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายได้การดำาเนินงาน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554 หน่วย : บาท

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

             รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ -	43,327,414.10 34,575,241.50

ปรับกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 52,659,544.05 56,145,406.62

ค่าตัดจำาหน่าย 917,667.05 1,014,011.41

ค่าจำาหน่ายทรัพย์สิน 0.00 1,156,541.96

หนี้สงสัยจะสูญ	(ปี	2555) 624.00 0.00

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในลูกหนี้ -90,990.00 1,351,676.09

ลดลง	(เพ่ิมข้ึน)	ในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพท่ีมีไว้เพ่ือแสดงและจำาหน่าย 28,211.95 90,811.50

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในรายได้ค้างรบั -1523,853.56 -2,652,347.10

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในสนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่นๆ 552,483.01 -243,686.82

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในเจ้าหนี้ -19,678,420.73 32,280,372.12

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,356,223.64 -4,171,219.55

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 0.00 304,706.21

ลดลง	(ลดลง)	ในเงนิรบัฝาก 1,907,087.51 -232,466.23

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 11,171,163.50 50,468,564.71

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทนุระยะสั้นเพิ่มขึ้น -18,603,464.70 -252,226,085.85

ซื้อสนิทรพัย์ถาวร -1,544,094.78 -6,033,377.57

ขายสนิทรพัย์ถาวร 0.00 9,750.00

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -846,592.56 -90,363.64

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในงานระหว่างก่อสร้าง	-	สิ่งปลูกสร้าง -14,705,955.80 0.00

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น --2,854,500.00 -268,269.00

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน -38,554,607.84 -258,608,346.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ -27,383,444.34 -208,139,781.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 70,368,525.82 278,508,307.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 42,985,081.48 70.368.525.82

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

งบแสดงฐานะทางการเงิน (กระแสเงินสด)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554 หน่วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2555	และ	2554	ประกอบด้วย

เงินสด 546,732.73 212,655.00

เงินฝากธนาคาร 42,438,348.75 70,155,870.82

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 42,985,081.48 70,368,525.82

หมายเหตุ  รายงานการเงินปี 2554 ผ่่านการตรวจรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

             รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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	 อัตราส่วนสภาพคล่องของปี	 2555	 เท่ากับ	 6.38	 เท่า	 ซึ่งลดลงจากปี	 2554	 และจัดได้ว่ากิจการมี
สินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะนำาไปชำาระหนี้สินระยะสั้นได้
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี	2555	เท่ากับ	0.051%	ซึ่งลดลงจากปี	2554	เท่ากับ		0.012%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี	2555	เท่ากับ	0.062	เท่า	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2554	แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้าน
หนี้สินในการดำาเนินกิจการเพียงเล็กน้อย

การประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประจำาปีงบประมาณ 2555

อัตราส่วนทางการเงิน 2555 2554 เพิ่ม (ลด)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio)	(เท่า) 6.380 6.641 -0.261

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(ROA)(%) 0.051% 0.039% 0.012%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(Debt/Equity	Ratio)	(เท่า) 0.062 0.058 0.004	

ลำาดับ ครั้งที่ วันที่ องค์ประชุม เข้าร่วม ร้อยละการเข้าร่วม
1 90-10/2554 21-พ.ย.-54 11 11 100%

2 91-11/2554 19-ธ.ค.-54 11 10 91%

3 92-1/2555 16-ม.ค.-55 11 10 91%

4 93-2/2555 20-ก.พ.-55 11 10 91%

5 94-3/2555 5-มี.ค.-55 11 10 91%

6 95-4/2555 19-มี.ค.-55 11 9 82%

7 96-5/2555 23-เม.ย.-55 11 9 82%

8 97-6/2555 17-พ.ค.-55 11 9 82%

9 98-7/2555 23-ก.ค.-55 11 9 82%

10 99-8/2555 16-ส.ค.-55 11 9 82%

11 100-9/2555 28-ส.ค.-55 11 8 73%

12 101-10/2555 24-ก.ย.-55 11 11 100%

ร้อยละการเข้าประชุมในปีงบประมาณ	2554	(เฉลี่ย) 87%
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 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
1. ข้อมูลทั่วไป
   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
	 ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ได้รบัการจดัตั้งขึ้นเมื่อวนัที่	1	พฤศจกิายน	2546	 
ตามความในพระราชกฤษฎกีาจดัตั้งศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2546	โดยม ี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านตามโครงการสง่เสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	และส่งเสรมิสนบัสนนุ	
ด้านการตลาดสำาหรบัผลติภณัฑ์ดงักล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ตั้งอยูท่ี่	59	หมูท่ี่	4	ตำาบลช้างใหญ่		อำาเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	13290

2. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 2.1	เกณฑ์ในการจดัทำางบการเงนิ
	 งบการเงนินี้จดัทำาขึ้นตามเกณฑ์คงค้างโดยเป็นไปตามข้อกำาหนดในหลกัการและนโยบายบญัชสีำาหรบั
หน่วยงานภาครฐั	ฉบบัที่	2	ลงวนัที่		6	มกราคม	2546
	 2.2	เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ประกอบด้วยเงนิสดในมอื	เชค็	ดราฟต์		ธนาณตั	ิเงนิฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม	และเงนิลงทนุระยะสั้นอื่นที่มสีภาพคล่อง	ซึ่งมรีะยะเวลาครบกำาหนดภายใน	3	
เดอืน	
	 2.3	ลูกหนี้
 ลกูหนี้ค่าเช่าและบรกิารแสดงด้วยมลูค่าสทุธทิี่คาดว่าจะได้รบั		ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู	พจิารณาจากลกูหนี้	
ที่คาดว่าจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้แบบรายตวั	ซึ่งมยีอดค้างชำาระตั้งแต่	3	เดอืนขึ้นไป	ในอตัราร้อยละร้อยและหยดุ 
รบัรูร้ายได้สำาหรบัลกูหนี้รายนั้น	หนี้สงสยัจะสญูที่เกดิขึ้นรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนนิงานในงบกำาไรขาดทนุ
	 ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืมแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี	 โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 
การแสดงรายการลกูหนี้คา่เช่าและบรกิารให้เปิดเผยจำานวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเป็นรายการหกัจากลูกหนี้
ค่าเช่าและบรกิารไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
	 2.4	เงนิลงทนุระยะสั้น
	 เงนิลงทนุระยะสั้นประกอบด้วยเงนิฝากประจำาและเงนิฝากซื้อตั๋วแลกเงนิ	 ที่ฝากไว้กบัสถาบนัการเงนิ		
โดยมเีงื่อนไขการฝากมากกว่า	3	เดอืน	แต่น้อยกว่า	1	ปี
	 2.5	ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีที่มไีว้เพื่อจำาหน่าย
	 ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีที่มไีว้เพื่อจำาหน่าย	แสดงมูลค่าด้วยราคาทนุที่ได้มาหรอืมูลค่าสทุธทิี่คาดว่าจะได้
รบัแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า		ราคาทนุคำานวณตามเกณฑ์ถวัเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนกั	
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	 2.6	ที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์			
ที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์		แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม		และค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวธิเีส้นตรง	
ตามอายกุารใช้งาน	โดยประมาณของสนิทรพัย์	ดงันี้							

  ประเภทของสินทรัพย์          ประมาณการ
         อายุการใช้งาน (ปี)

   อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
   (ร้อยละ)

อาคารและค่าตกแต่ง 20 5

ค่าตกแต่งอาคาร 5 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 20

อุปกรณ์สำานักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์สำานักงาน 8 12.5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 50

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2 50

สำาหรบัครภุณัฑ์ที่มมีูลค่าตำ่ากว่า		5,000		บาท		บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน

	 2.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม	และค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์	ดังนี้

   ประเภทของสินทรัพย์          ประมาณการ
         อายุการใช้งาน (ปี)

  อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
  (ร้อยละ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 10

ระบบควบคุมและกระจายข้อมูล 10 10

ระบบสื่อสารไร้สาย	wi-fi 10 10

เว็บไซต์ 5 20
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	 สำาหรบัลขิสทิธิ์ที่จดแจ้งลขิสทิธิ์แล้วจะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน	เนื่องจากยงัไม่เกดิประโยชนท์าง
เศรษฐกจิในอนาคตและวตัถปุระสงค์เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น	 	 	
	 2.8	สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น	บนัทกึตามราคาทนุ	และจะบนัทกึการด้อยค่า	ณ	วนัสิ้นงวด
	 2.9	เจ้าหนี้สนิค้ารบัฝากขาย
	 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย	 แสดงรายการด้วยจำานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตามจำานวน 
ที่ได้รบัจากการจำาหน่ายสนิค้ารบัฝากขาย
	 2.10	การรบัรู้รายได้	
	 				รายได้จากเงนิงบประมาณ	
	 (1)	รายได้จากเงนิงบประมาณรบัรู้เมื่อได้รบัเงนิ	กรณทีี่ได้รบัเงนิงบประมาณในลกัษณะที่ไม่มตีวัเงนิ	
ผ่านมอืแต่เป็นการเบกิหกัผลกัส่งหรอืเป็นการจ่ายตรงจากรฐับาลให้กบัผู้มสีทิธริบัเงนิจะรบัรู้เป็นรายได้เมื่อได้
รบัหลกัฐานแจ้งการจ่ายเงนิให้ผู้มสีทิธริบัเงนิแล้ว
	 (2)	รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร	รบัรู้เมื่อได้ส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารให้กบัผู้ซื้อหรอืผู้ใช้						
	 (3)	รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและรายได้จากเงนิบรจิาค	รบัรู้เมื่อได้รบัเงนิกรณี
	 	 •	เงนิที่ได้รบัไม่ระบวุตัถปุระสงค์	ให้รบัรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวน
	 	 •	เงนิที่ได้รบัระบวุตัถปุระสงค์		ให้ทยอยรบัรู้เป็นรายได้ตามสดัส่วนค่าใช้จ่าย
	 	 •	สนิทรพัย์ที่ได้รบัซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า	1	รอบระยะเวลาบญัชี	ให้ทยอยรบัรู้	
รายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์ที่ได้รบั
  •	สนิทรพัย์ที่ได้รบั	ซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบญัช	ีหรอืมรีาคาต่อหน่วย	 
หรอืต่อชดุ	หรอืต่อกลุ่ม	ตำ่ากว่า	5,000	บาท	ให้รบัรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวน
	 (4)	รายได้ดอกเบี้ย	จะรบัรู้เมื่อเกดิรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา
	 (5)	รายได้อื่นนอกเหนอืจากที่กล่าวข้างต้น	จะรบัรู้เมื่อเข้าเกณฑ์การรบัรู้รายได้
	 (6)	ข้อผดิพลาด	

	 3.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

         2555       2554

เงินสด 337,272.73 194,835.00

เช็คในมือ	(เช็ครับล่วงหน้า) 209,460.00 17,820.00

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	574-300819-7 3,681,407.28 3,160,481.40

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	150-019837-4 31,273,341.11 61,045,885.20

หน่วย : บาท
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	 4. ลูกหนี้	ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	150-021653-4 11,047.40 10,985.01

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	574-257797-3 4,632,895.69 3,426,670.96

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	574-276221-9 2,742,375.61 2,173,093.24

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	574-287304-4 16,946.86 16,946.86

ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	129-2-11384-0 65,080.98 4,379.81

เงินฝากประจำา	3	เดือน

ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	150-2-01251-0 15,253.82 14,962.59

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	343-2-04685-8 - 302,465.75

รวม 42,985,081.48 70,368,525.82

2555 2554

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก 742,480.00 758,490.00

										หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (741,370.00) (740,746.00)

1,110.00 17,744.00

ลูกหนี้เงินยืม	 333,000.00 226,000.00

รวม 334,110.00 243,744.00

หน่วย : บาท

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ประกอบด้วย

  2555 2554

ยอดค้างชำาระ	เกินกว่า	180	วัน		แต่ไม่เกิน	365	วัน 		624.00 -

เกินกว่า	365	วัน		ขึ้นไป 740,746.00 740,746.00

741,370.00 740,746.00

หน่วย : บาท

	 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการบุคคลภายนอก	 จำานวน	 742,480	 บาท	 ในจำานวนนี้เป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้	 เป็นเงิน	 741,370	 บาท	 การตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำานวณจากลูกหนี้แบบ 
รายตัว	 ณ	 วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยของจำานวนหนี้ค่าเช่าและบริการที่มียอดค้างชำาระตั้งแต่	 3	 เดือนขึ้นไป	
และหยุดรับรู ้รายได้สำาหรับลูกหนี้รายนั้นๆ	 ตามหนังสือสายงานบัญชีการเงินและพัสดุ	 ที่	 สง.248/2552	 
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	 6. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำาหน่าย 		ประกอบด้วย										

	 5. เงินลงทุนระยะสั้น		ประกอบด้วย

       2555   2554

ฝากประจำา	6	เดือน	ธ.กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 
เลขที่	343-2-04685-8

73,052,270.51 177,666,085.85

ฝากประจำา	5	เดือน	ธ.กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 
เลขที่	343-2-04685-8

87,207,197.85 -

ฝากประจำา	11	เดือน	ธ.กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 
เลขที่	343-2-04685-8

110,570,082.19 -

ฝากตั๋วแลกเงินประเภท	6	เดือน	ธ.ทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	
เลขที่	129-0-00020-5

- 74,560,000.00

รวม 270,829,550.55 252,226,085.85

        2555    2554

ยอดยกมา	ณ	วันที่		1		ตุลาคม 382,617.48 473,428.98

บวก		รับผลิตภัณฑ์เพิ่มระหว่างงวด - -

382,617.48 473,428.98

หัก					ต้นทุนส่วนที่ขายในระหว่างงวด (28,211.95) (90,811.50)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่		30		กันยายน 354,405.53 382,617.48

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 ผลติภณัฑ์ศลิปาชพีที่มไีว้เพื่อจำาหน่าย	 ยอดคงเหลอื	ณ	 วนัที่	 1	 ตลุาคม	 2554	 จำานวน	 382,617.48	 บาท 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ	 โดยการดำาเนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตามระเบียบฯ  
ว่าด้วยพสัด	ุ ระหว่างงวดปี	 2555	 มผีลติภณัฑ์ที่จำาหน่าย	 จำานวน	 28,211.95	 บาท	 และมยีอดคงเหลอื	ณ	 
วนัที่	30	กนัยายน	2555	จำานวน	354,405.53	บาท	

ลงวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2552	 เป็นจำานวนเงิน	 703,877	 บาท	 สง.739/2552	 ลงวันที่	 30	 กันยายน	 2552	 
เป็นจำานวนเงนิ	 36,869	 บาท	 และ	 30	 กนัยายน	 2555	 จำานวนเงนิ	 624	 บาท	 ซึ่งเป็นไปตามมตทิี่ประชมุ 
คณะกรรมการบรหิารครั้งที่	34-10/2549	ลงวนัที่	16	พฤศจกิายน	2549	วาระที่	4.4	ที่เหน็ชอบให้ปฏบิตัติาม
นโยบายบญัชภีาครฐั	ข้อ	6.13	สำาหรบัลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกนิกว่า	3	เดอืนขึ้นไป
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	 7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย										

      2555        2554

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 194,073.19 740,482.57

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 8,683.16 8,683.16

วัสดุคงเหลือ 197,039.44 200,254.21

เงินมัดจำาสัญญา 7,000.00 7,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,976.12 5,834.98

                                รวม 409,771.91 962,254.92

หน่วย : บาท

	 8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	ประกอบด้วย																																																																

ณ 30 ก.ย. 2554       เพิ่ม     ลด ณ 30 ก.ย. 2555

ราคาทุน

อาคาร 657,351,399.50 - - 657,351,399.50

อาคาร(ค่าตกแต่ง) 156,691,780.00 - - 156,691,780.00

ค่าตกแต่งอาคาร 14,069,458.15 - - 14,069,458.15

ส่วนปรับปรุงอาคาร 810,000.00 - - 810,000.00

อุปกรณ์สำานักงาน 1,963,632.39 - - 1,963,632.39

ครุภัณฑ์สำานักงาน 53,411,543.30 168,023.01 (6,693.00) 53,572,873.31

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,914,250.00 - - 2,914,250.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 40,665,332.46 34,018.00 - 40,699,350.46

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,625,887.62 1,614,653.54 (265,906.77) 15,974,634.39

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,768,099.00 - - 3,768,099.00

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 37,951,293.92 - - 37,951,293.92

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ     รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

	 สำาหรบัผลติภณัฑ์ศลิปาชพีที่มไีว้เพื่อจำาหน่าย	ศนูย์ฯ	มใิห้มกีารจดัหาผลติภณัฑ์ศลิปาชพีเพิ่มเตมิผลติภณัฑ์	
คงเหลอืยงัคงจดัจำาหน่ายต่อไปจนแล้วหมด	ตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารครั้งที่	51-4	 /	2551	ลงวนัที่	 
24	 กรกฎาคม	 2551	 วาระ	 3.3	 และสอดคล้องเป็นไปตามกับวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง 
ศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	มาตรา	7	และ	8	(3)																																																
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	 9.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย																																																																

	งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 
(ค่าตกแต่ง)

- 14,400,000.00 - 14,400,000.00

	งานระหว่างก่อสร้าง-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- 127,693.80 - 127,693.80

      	รวม 984,222,676.34 16,344,388.35 (272,599.77) 1,000,294,464.92

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (226,343,362.98) (32,890,205.03) - (259,233,568.01)

อาคาร(ค่าตกแต่ง) (54,836,727.52) (7,839,984.48) - (62,676,712.00)

ค่าตกแต่งอาคาร (12,828,462.33) (459,895.43) - (13,288,357.76)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (809,999.00) - - (809,999.00)

อุปกรณ์สำานักงาน (1,614,675.56) (244,342.59) - (1,859,018.15)

ครุภัณฑ์สำานักงาน (46,043,439.12) (6,683,797.99) - (52,727,237.11)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1,926,959.33) (264,181.81) - (2,191,141.14)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (39,933,185.30) (418,680.49) - (40,351,865.79)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12,892,000.62) (913,154.99) - (13,805,155.61)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (3,767,899.00) - - (3,767,899.00)

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (34,028,834.11) (2,945,301.92) - (36,974,136.03)

รวม (435,025,544.87) (52,659,544.73) - (487,685,089.60)

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ 549,197,131.47 (36,315,156.38) (272,599.77) 512,609,375.32

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี 56,145,406.62 52,659,544.73

ณ 30 ก.ย. 2554      เพิ่ม     ลด ณ 30 ก.ย. 
2555

	ราคาทุน

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,819,936.30 846,592.56 - 6,666,528.86

	ระบบสื่อสารไร้สาย	wi-fi 2,764,666.00 - - 2,764,666.00

	เว็บไซต์ 1,230,500.00 - - 1,230,500.00

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ     รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
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	งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบ 
	สื่อสารไร้สาย	wi-fi

178,262.00 - 178,262.00

         รวม 9,815,102.30 1,024,854.56 - 10,839,956.86

	ค่าตัดจำาหน่าย

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,067,708.82) (641,010.05) - (3,708,718.87)

	ระบบสื่อสารไร้สาย	wi-fi (1,456,537.64) (276,657.00) - (1,733,194.64)

	เว็บไซต์ (1,230,498.00) - - (1,230,498.00)

          รวม (5,754,744.46) (917,667.05) - (6,672,411.51)

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ 4,060,357.84 (107,187.51) - 4,167,545.35

	ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี 1,014,011.41 917,667.05

	 10.	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย													

      2555       2554

									สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 3,072,333.54 3,067,833.54

									ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

									สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 8,242,937.87 5,392,937.87

               รวม	                                                           15,056,051.41 12,201,551.41

หน่วย : บาท

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2555	 จำานวน	 15,056,051.41	 บาท	 (ปี	 2554	 :	
12,201,551.41	 บาท)	 ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี	 2555	 เป็นจำานวน	 2,854,500	 บาท	 ซึ่งได้มาจากการดำาเนินการจ้าง
หล่อองค์พระพิฆเนศวร์	 เป็นจำานวนเงิน	 2,850,000	 บาท	 โดยการดำาเนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตาม 
ระเบยีบฯ	ว่าด้วยพสัดุ	และรบัคนืสนิค้าจาการตรวจนบัจรงิของปีก่อน	จำานวน	4,500	บาท	ซึ่งผลติภณัฑ์เพื่อการ 
จดัแสดงและตกแต่งภายในหอนทิรรศการไม่มวีตัถปุระสงค์เพื่อการจำาหน่าย
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	 เจ้าหนี้ค่าวสัดแุละบรกิาร	 และเจ้าหนี้อื่น	ณ	 วนัที่	 30	 กนัยายน	 2555	 จำานวน	 13,522,048.07	 บาท 
เป็นภาระผูกพนัที่เกดิจากสญัญาจ้างดำาเนนิงาน	ระหว่างศนูย์ฯ	กบัหน่วยงานภายนอกที่เป็นบคุคลหรอืนติบิคุคล	 
	 เจ้าหนี้สนิค้ารบัฝากขาย		 เป็นภาระผกูพนัที่เกดิจากการจำาหน่ายสนิค้ารบัฝากขายของผูป้ระกอบการ	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิและเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสนิค้าให้กบัผู้ประกอบการ	ราคาจำาหน่ายสนิค้า
รบัฝากขายเท่ากบัราคาต้นทนุสนิค้าฝากขาย	ยอดยกมา	ณ	วนัที่	1	ตลุาคม	2554	จำานวน	1,396,285.70	บาท		
ระหว่างงวดปี	2555	ศูนย์ฯ	ได้รบัเงนิจากจำาหน่ายสนิค้าฝากขาย	จำานวน	5,907,282.80	บาท	และชำาระคนื
ผู้ฝากจำาหน่ายระหว่างงวดปี	2555	จำานวน	6,242,097.10	บาท	ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที่	 30	กนัยายน	2555	
จำานวน	1,731,100.00	บาท

	 11.	เจ้าหนี้ ประกอบด้วย													

	 12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย													

       2555      2554

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ 12,408,278.77 7,558,656.86

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 1,731,100.00 1,396,285.70

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก 931,569.30 153,430.92

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ 182,200.00 25,907,075.00

เจ้าหนี้-เงินสำารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่	ศ.ศ.ป. 154,521.52 70,641.84

         	รวม 15,407,669.59 35,086,090.32

       2555      2554

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย 27,269,611.91 9,995,788.37

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,977,714.76 895,314.66

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย 400,000.00 400,000.00

          รวม 29,647,326.67 11,291,103.03

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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	 13. เงินรับฝาก	ประกอบด้วย												

	 15.	รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                                                                                                                                             
                                                                                      

	 16.	รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	ประกอบด้วย																																																																																																																																													
                                                                                                                                

	 14. ทุน
	 เมื่อวนัที่		1		ตลุาคม		2547		กระทรวงพาณชิย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	พร้อม 
รายละเอยีด	 การตกแต่งอาคาร	 รวมมูลค่า	 887,700,000.-	 บาท	 ให้เป็นทนุประเดมิของศูนย์ฯ	 	 ประกอบด้วย
สนิทรพัย์ถาวร	880,436,926.50	บาท	และครภุณัฑ์	7,263,073.50	บาท	

       2555        2554

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 492,611.49 350,502.24

เงินประกันสัญญา-สัญญาดำาเนินการ 3,546,488.00 2,295,321.99

เงนิประกนัสญัญา-คำ้าประกนัการเช่า 251,795.00 216,296.00

เงินประกันผลงาน 526,063.25 47,750.00

								รวม 4,816,957.74 2,909,870.23

      2555       2554

ยอดคงเหลือ	ณ	วันต้นงวด (44,216,493.68) (10,332,347.83)

รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(ระหว่างงวด) - 691,095.65

ยอดคงเหลือ	ณ	วันต้นงวด	(หลังปรับปรุง) (44,216,493.68) (9,641,252.18)

บวก			รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้ (43,327,414.10) (34,575,241.50)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด (87,543,907.78) (44,216,493.68)

       2555       2554

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล	และอาคารตลาด 1,003,989.00 1,289,618.00

รายได้ค่าบรกิารสาธารณูปโภค 89,193.00 117,261.00

        รวม 1,093,182.00 1,406,879.00

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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	 18.	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	ประกอบด้วย												

	 	19.	ค่าจ้างเหมาและบริการ ประกอบด้วย												

        2555       2554

เงินเดือน 30,846,488.45 29,996,174.07

ค่าตอบแทนรายเดือน 600,000.00 484,375.00

ค่าล่วงเวลา 145,693.00 263,926.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้จ่ายเดินทาง 3,073,488.50 2,526,448.39

										รวม 34,665,669.95 33,270,923.46

        2555       2554

ค่าเช่าสินทรัพย์ 678,080.00 452,190.00

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 1,911,497.05 1,499,284.50

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร 1,972,653.33 2,745,000.04

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน 1,200,000.00 1,200,000.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด 3,820,301.93 3,598,999.96

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย 3,799,499.94 3,699,999.96

ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก 3,836,465.70

           รวม 17,218,497.95

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

	 17.	รายได้อื่น	ประกอบด้วย																																																																																																																																													
                                                                                                                                

        2555       2554

รายได้ค่าปรับ 243,408.63 936,714.92

รายได้อื่นๆ 366,476.77 129,934.74

						รวม 609,885.40 1,066,649.68

หน่วย : บาท
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	 	20.	ค่าใช้สอยและวัสดุ ประกอบด้วย																																							

       2555        2554

ค่าธรรมเนียม 7,720.56 12,260.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก 30,600.00 40,200.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 3,421,550.00 996,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 273,556.08 240,278.76

ค่ารับรองและพิธีการ 1,031,450.13 301,487.36

ค่าตรวจสอบบัญชี 200,000.00 200,000.00

ค่าครภุณัฑ์ตำ่ากว่าเกณฑ์ 238,129.79 857,771.51

ค่าวารสาร	สิ่งพิมพ์ 7,510.00 5,620.00

วัสดุใช้ไป 487,467.59 510,684.73

ค่าปิโตรเลียม 329,950.00 410,487.00

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากรายได้เงินนอกงบประมาณ - 647,229.60

ค่าใช้จ่ายอื่น 64,688.05 674.10

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 215,543.72 -

          รวม 6,308,165.92 4,222,693.06

หน่วย : บาท

	 	21.	ค่าใช้จ่ายตามกลยุทธ์	ประกอบด้วย																																																																																																																																													
                                                                                                                                     2555    2554

ค่าใช้จ่ายกลยุทธ์	ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน

	1.	การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวตักรรมให้กบัผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้าน 8,057,387.54 28,263,842.79

	2.	การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 13,840,871.28 5,160,763.39

	3.	การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม 21,519,205.22 2,360,082.42

	4.	การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 1,238,344.38 908,883.80

	5.	ส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ 21,310,027.49 -

	6.	กิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพและ 

				ศิลปหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ	และศูนย์ศิลปาชีพจิตรลดา
100,000,000.00 60,000.000.00

	7.	ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน 32,569,479.48 35,626,140.13

            รวม 198,535,315.39 132,319,712.53

หน่วย : บาท
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	 	23.	ค่าวัสดุใช้ไป	ประกอบด้วย		

        2555         2554

วัสดุคงเหลือยกมา 200,254.21 153,694.31

บวก			ซื้อเพิ่มระหว่างงวด 484,252.82 557,244.63

684,507.03 710,938.94

หัก			วัสดุคงเหลือปลายงวด 197,039.44 200,254.21

วัสดุใช้ไป 487,467.59 510,684.73

	 	22.	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	ประกอบด้วย																																																																																																																																													
                                                                                                                                     2555    2554

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร						

			อาคารสำานักงาน 32,890,205.03 32,867,569.98

			อาคาร	(ค่าตกแต่ง) 7,839,984.48 7,834,589.00

			ค่าตกแต่งอาคาร 459,895.43 550,080.34

			ส่วนปรับปรุงอาคาร - 160,223.66

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์						

			อุปกรณ์สำานักงาน 244,342.59 268,350.49

			ครุภัณฑ์สำานักงาน 6,683,797.99 6,971,086.56

			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 264,181.81 264,000.00

			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 418,680.49 2,072,444.02

			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 913,154.99 575,717.66

			ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 2,945,301.92 4,581,344.91

รวมค่าเสื่อมราคา 52,659,544.73 56,145,406.62

ค่าตัดจำาหน่าย

							โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 641,010.05 581,003.34

							เว็บไซต์ - 156,541.47

							ระบบสื่อสารไร้สาย		wi-fi 276,657.00 276,466.60

       รวมค่าตัดจำาหน่าย 917,667.05 1,014,011.41

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 53,577,211.78 57,159,418.03

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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	 	24.	ภาระผูกพัน  

	 	24.2	เงินกันเหลื่อมปีโครงการปี	2555	(ใช้เงินทุนปีก่อน)	จำานวน	1	รายการ	วงเงิน	245,000		บาท				

	 	24.3	เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ	2555	จำานวน	40	รายการ	วงเงิน	27,727,401.26	บาท				

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	 ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2555	ศูนย์ฯ	มภีาระผูกพนัตามสญัญาจดัซื้อจดัจ้าง	บนัทกึข้อตกลงและใบสั่งซื้อ	
วงเงนิ	35,603,804.99	บาท	ประกอบด้วย
	 	 24.1	ขยายเวลาเงนิกนัเหลื่อมปีเงนิงบประมาณปี	 2554	จำานวน	2	 รายการ	วงเงนิ	 4,155,000	บาท		
และขยายเวลาเงนิกนัเหลื่อมปีโครงการปี	2554	(ใช้เงนิทนุปีก่อน)	จำานวน	1	รายการ	วงเงนิ	3,476,403.73	บาท	
รวมเป็นเงนิ	7,631,403.73	บาท		

ลำาดับ รายการ
จำานวนสัญญา/

โครงการ
จำานวนเงิน 

ตามภาระผูกพัน
จำานวนเงิน 
ที่ขอกัน

อัตราร้อยละ 
ของภาระผูกพัน

1 เงินกันงบประมาณ	2554 2		รายการ 18.56 4.16 22.41

2 เงินทุนปีก่อน 1		รายการ 8.75 3.48 39.77

            รวม 27.31 7.64

ลำาดับ รายการ
จำานวนสัญญา/

โครงการ
จำานวนเงิน

ตามภาระผูกพัน
จำานวนเงิน 
ที่ขอกัน

อัตราร้อยละ 
ของภาระผูกพัน

1 เงินทุนปีก่อน 1		รายการ 1.00 0.245 24.50

            รวม 1.00 0.245

ลำาดับ รายการ
จำานวนสัญญา/

โครงการ
จำานวนเงิน

ตามภาระผูกพัน
จำานวนเงิน
ที่ขอกัน

อัตราร้อยละ 
ของภาระผูกพัน

1 กันเงินที่มีสัญญา 15	สัญญา 33.23 15.77 47.46

2 กันเงินที่ทำาใบสั่งซื้อ 13	รายการ 4.04 2.75 68.07

3 รายการค่าใช้จ่าย
ประจำา 

20	รายการ 7.63 7.06 92.59

4 รายการที่มีความจำาเป็น 	2	รายการ 2.15 2.15 100.00

												รวม 40	รายการ 47.05 27.73 73
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