รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและซอฟต์แวร์มำช่วยในกำรสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน
ของประเทศ สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศ เพิ่มประสิทธิภำพ ลดต้นทุนกำรผลิตและกำรให้บริกำรของภำคอุตสำหกรรม
และภำคธุรกิจ ให้สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีกำรค้ำโลก
รัฐบำลจึงกำหนดให้กำรพัฒนำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรเพิ่มศักยภำพกำร
แข่งขันของประเทศ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ
สอซช. ให้มีพันธกิจ ในกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ส่ งเสริมกำรศึกษำ ฝึกอบรมพัฒนำทักษะ พัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนซอฟต์แวร์ ยกระดับศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้
เพื่อสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์โลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546
กำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งไว้ดังนี้
1) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2) ส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ของ
ประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรตลำด กำรลงทุน กระบวนกำรผลิต และกำรให้บริกำร ที่ได้มำตรฐำนสำกล รวมทั้ง
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ โดยกำรเสนอแนะมำตรกำรทำงด้ำนภำษีและสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3) สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมำตรกำรที่จำเป็น
ต่อกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
4) ส่งเสริมให้เกิดกำรคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำสำหรับซอฟต์แวร์
5) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ให้มีบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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1.4 ผู้อานวยการ : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) พลเอกโสภณ เวคะเวกยำนนท์ รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร (ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 –
ปัจจุบัน)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
มีคณะกรรมกำร ดังนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
คณะกรรมการ
1. นำงจีรำวรรณ บุญเพิ่ม

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร

2. นำงเมธินี เทพมณี / นำงทรงพร โกมลสุรเดช

กรรมกำรโดยตำแหน่ง

3. นำยอนุรักษ์ นิยมเวช

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นำยศุภชัย จงศิริ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ดร.สุรพันธ์ เมฆนำวิน

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นำงสุวดี ปำจรียำงกูร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นำยธงรบ ด่ำนอำไพ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.6 อัตรากาลัง และโครงสร้าง
โครงสร้างตามประกาศสานักงาน ฯ ที่ 6/2555 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 30 กันยายน 2558
คณะกรรมกำรบริหำร
SIPB
ฝ่ำยตรวจสอบ

ที่ปรึกษำ
สำนักงำน

ผู้อำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

สำยส่งเสริมอุตสำหกรรม

สำยบริหำร

ฝ่ำยยุทธศำสตร์
และแผนงำน

ฝ่ำยมำตรกำร
ส่งเสริม

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยส่งเสริมและ
พัฒนำเทคโนโลยี

ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

ฝ่ำยบัญชี กำรเงิน
งบประมำณ

ฝ่ำยพัฒนำ
บุคลำกรและ
วิชำกำร

ฝ่ำยส่งเสริมกำรตลำด Enterprise
ฝ่ำยส่งเสริมกำรตลำด Digital
Content

ฝ่ำยกฎหมำย

สำยยุทธศำสตร์และ
เทคโนโลยี

สำขำขอนแก่น,เชียงใหม่,ภูเก็ต
นครรำชสีมำ

ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล

อัตรำกำลัง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558: 127 คน (รองผู้อำนวยกำร 3 คน ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำ 3 คน
เจ้ำหน้ำที่ 100 คน ลูกจ้ำง 21 คน)
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1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 280.5281 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
SIPA จะนำพำประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry)
พันธกิจ
1) ส่งเสริม กำรเงิน กำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้กับผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์
2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ
3) พั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรด้ ำ นซอฟต์ แ วร์ ให้ มี ทั ก ษะที่ สู ง และตรงกั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์ในภำคอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
4) กำรส่งเสริมให้ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SMEs) ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพธุรกิจ
5) ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรตลำดและกำรพัฒนำซอฟต์แวร์/บริกำรซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์ต่ำงชำติ
6) ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิดกำรนำผลงำนวิจัย
มำต่อยอดทำงธุรกิจ
7) ส่งเสริมให้เกิดกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำในผลิตภัณฑ์และบริกำรซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดย
ผู้ประกอบกำรไทยและให้บริกำรแก้ไขปัญหำแบบเบ็ดเสร็จ
ค่านิยมองค์กร (Core-Value)
ค่ำนิยมองค์กร (Core-Value) หมำยถึง ควำมคิดหรือควำมเชื่อร่วมกันของสำนักงำนซึ่งได้รับกำร
พิจำรณำแล้วว่ำมีคุณค่ำ มีประโยชน์ ถูกต้องเหมำะสม ดีงำม สมควรประกำศไว้เพื่อกำกับให้บุคลำกรในสำนักงำน
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตำม คือ “SIPA” หมำยถึง
S : Service-minded กำรบริกำรด้วยจิตอำสำ
I : Integrity กำรยึดหลักควำมซื่อสัตย์ และควำมถูกต้อง
P : Performance-based กำรดำเนินงำนโดยเน้นคุณภำพและประสิทธิภำพ
A : Accountability กำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์ไทยให้มีชื่อเสียงโดดเด่นในเวทีโลกและเวทีอื่น ๆ
ตำมศักยภำพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้มุ่งสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนซอฟต์แวร์ตำม
ภำคเศรษฐกิจหลักของไทย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนทั้ ง ในภำคอุ ต สำหกรรม ซอฟต์ แ วร์ และ
อุตสำหกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนกำรทำงำนภำยในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำน

2. สรุปผลในภาพรวม
สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีผลกำรประเมิน ในภำพรวม
เท่ำกับ 4.6340 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 1 มิติด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติงำน (4.9917 คะแนน) สูงสุด
รองลงมำคือ มิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร (4.4167 คะแนน) มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำร (4.0933 คะแนน) และมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน (3.2857 คะแนน) ตำมลำดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2558

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

4.9917

5.0000
4.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

15%

4.0933

ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

7%

3.2857

3.0000
2.0000

18%

4.4167

1.0000

มิติที่ 1

100%

4.6340

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2558
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
5.0000
4.2165
3.7599
3.8107
3.2493
3.8531
4.2733
4.6190
4.8333
4.8000
4.9917

มิติที่ 2
5.0000
4.2000
2.9160
2.6800
4.0434
1.9000
3.6933
3.7600
4.4733
3.9667
4.0933

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.6155
3.8833
4.7500
2.7000
3.0000
3.9338
3.2857

มิติที่ 4
4.5575
4.4425
4.8052
3.4000
4.0263
3.9967
4.4240
4.4400
4.6903
4.7708
4.4167

รวม
4.9095
4.3497
3.7326
3.7528
3.6384
3.6946
4.3007
4.2964
4.5811
4.6753
4.6340

5
4
3
2
1
0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมิน กำรปฏิบัติงำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
ส้ำนั กงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์ กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบตั งิ ำน

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตั งิ ำน
ลิขสิทธิ์
1.1 จำนวนซอฟต์แวร์ที่ได้รับกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์
1.2 จำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในกลุ่มอุตสำหกรรม
รำย
หลักตำมยุทธศำสตร์ที่สำนักงำนให้กำรสนับสนุน
และส่งเสริม รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
1.3 จำนวนมูลค่ำกำรซื้อขำยซอฟต์แวร์ และดิจทิ ัล
ล้ำนบำท
คอนเทนต์ ที่เกิดจำกำรผลักดันโดย SIPA ของปี
ที่ผ่ำนมำ
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร
ระดับ
ซอฟต์แวร์หรือหน่วยงำนภำครัฐที่ผ่ำน
มำตรฐำนสำกล หรือกระบวนกำรผลิตที่ SIPA
ให้กำรสนับสนุน
1.5 จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำใน
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
ร้อยละ
1.5.1 ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร
ส่งเสริมเข้ำสู่อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
1.5.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำฐำนข้อมูล
ระดับ
บุคลำกรที่ได้รับ Certificate เพือ่ กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
1.5.3 จำนวนบุคลำกรที่ได้รับ Certificate ที่
สำนักงำนให้กำรสนับสนุนเพือ่ กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
1.5.3.1 Entry Level
คน
1.5.3.2 Advance Level
คน
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ระดับ
และพัฒนำกำรให้บริกำร
2.2 ร้อยละของระดับควำมเชือ่ มั่นต่อกำรดำเนินกำร
ร้อยละ
ตำมบทบำทหน้ำที่ของ SIPA
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั งิ ำน
3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จำ่ ยเงิน
ร้อยละ
3.2 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพใน
ร้อยละ
กระบวนกำรทำงำน
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับ
ระดับ
ดูแลกิจกำร
4.2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน
ระดับ
ของหน่วยงำน
4.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรถ่ำยทอดตัวชีว้ ดั และ
ระดับ
เป้ำหมำยของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
น้ำหนักรวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร
ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน
ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
4.9917
79
5.0000 0.5000
2,739
5.0000 0.7500

60
10
15

45
51
57
63
69
1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

5

120

140

160

180

200

272.53

5.0000

0.2500

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

10

10

15

20

25

30

33.24

5.0000

0.5000

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

2
2
15
10

500
250

600
275

700
300

800
350

900
400

875
410

0.0950
0.1000

1

2

3

4

5

4.36

4.7500
5.0000
4.0933
4.3600

5

75

80

85

90

95

87.8

3.5600

0.1780

7
3
4

80
75

85
80

90
85

95
90

100
95

76.99
5

3.2857
1.0000
5.0000

0.0300
0.2000

4.25

4.4167
4.2500

0.4250

5.0000

0.2500

4.0000

0.1200

18
10

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

100

5
ร้อยละ
4

0.4360

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.6340

8

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9917
สอซซ. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของ สอซซ. ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 จานวนซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ : ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สอซซ. มี จำนวน
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์ 79 ลิขสิทธิ์ ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000 สอซซ. ส่งเสริมกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำด้ำนซอฟต์แวร์ฯ โดยจัดให้มีบริกำรประสำนงำนและดำเนินกำรยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลไป
ยังกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่มคี ่ำใช้จ่ำยใดๆ
เป้ำหมำยหลักของ SIPA คือสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้แข่งขันในตลำดโลกได้
แต่ภำรกิจแรกจะต้องแก้ไขปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้นก่อนที่ไทยจะพร้อมเข้ำไปสู่ตลำดซอฟต์แวร์โลก ยุคแรกของกำร
ส่งเสริมจึงเน้นด้ำนกำรช่วยเหลือภำคเอกชนลงทุน เพื่อปรับปรุงทักษะด้ำนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แผนใหม่ และพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพ โดยยึดมำตรฐำนกำรพัฒนำคุณภำพทั้งระดับบุคคลและองค์กร
กำรส่งเสริมให้เกิดกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำสำหรับซอฟต์แวร์ของสำนักงำน เป็นกำรรณรงค์
สร้ำงจิตสำนึกให้เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์ ให้รู้จักหวงแหนและพิทักษ์รักษำสิทธิ์ของตนเอง และกำร
สร้ำงจิตสำนึกให้ผู้ใช้เคำรพสิทธิ์ของบุคคลอื่น ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และไม่สนับสนุน
สินค้ำที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ อันจะเป็นกำรป้องกันกำรละเมิดตั้งแต่ต้นทำงและจะส่งผลให้เกิดกำรละเมิดลด
น้อยลงในอนำคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์ ที่มีทรัพย์สินทำงปัญญำได้มีกำรจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์ ที่ตนเองได้พัฒนำ คิดค้นขึ้น จนนำไปสู่กำรจดแจ้ง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรซอฟต์แวร์ และเพื่อสร้ำงกระบวนกำรในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
ประเภทซอฟต์แวร์อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะนำไปสู่กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริกำรซอฟต์แวร์ในอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ และผลกระทบในเชิงพำณิชย์ภำพรวมของประเทศ
3.1.2 จานวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่สานักงานให้การ
สนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น: ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สอซซ.
มีจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในกลุ่มอุตสำหกรรมหลักตำมยุทธศำสตร์ที่สำนักงำนให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,739 รำย ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000 สอซซ. ได้
ดำเนินงำนจัดกิจกรรมสัมมนำและเจรจำธุรกิจซอฟต์แวร์ ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมหลักทั้ง 6 ด้ำนตำม
ภูมิภำค ต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนสุขภำพ ด้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่ง ด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนอำหำรและกำรเกษตร
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3.1.3 จานวนมูลค่าการซื้อขายซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ที่เกิดจากการผลักดันโดย SIPA
ของปีที่ผ่านมา: ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สอซซ. มี จำนวนมูลค่ำกำรซื้อขำยซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ที่
เกิดจำกกำรผลักดันโดย SIPA ของปีที่ผ่ำนมำ 272.53 ล้ำนบำท ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000
3.1.4 การสร้ า งผู้ประกอบการซอฟต์แ วร์ หรื อหน่วยงานภาครั ฐที่ผ่า นมาตรฐานสากล หรื อ
กระบวนการผลิตที่ SIPA ให้การสนับสนุน: ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000 สอซซ. ได้ดำเนิน กำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์หรือหน่วยงำนภำครัฐที่ผ่ำนมำตรฐำนสำกล หรือกระบวนกำรผลิตที่ SIPA ให้กำรสนับสนุน
สอซซ. ได้รับควำมร่วมมือหลักจำกภำครัฐและเอกชน กว่ำ 108 องค์กร ที่ช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้เกิด
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวม โดยกำรบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย มีมูลค่ำกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท และมี
แนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับนักคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนคุณภำพ
ด้ำนดิจิ ทัลคอนเทนต์ในแขนงต่ำงๆ ในกำรพัฒ นำประเทศไทยให้มีศักยภำพเป็นผู้ นำตลำดดิจิทัล คอนเทนต์ของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง ภำครัฐกับเอกชน ในกำรทำงำนร่วมกัน แบบบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบด้ว ย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, สำนักงำน
ส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน), กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ,
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) และควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน ประกอบด้วย
สมำคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT), สมำคมผู้ประกอบกำรแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ไทย (TACGA),
สมำคมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), สมำคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-LAT) และสมำคมธุรกิจบำงกอก
เอซีเอ็มซิกกรำฟ (BASA) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ไทยกว่ำ 100 บริษัท เพื่อร่วมกันตอบสนอง
นโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยกำรนำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อ
กำรพัฒนำประเทศ เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรไทยมีโอกำสเจรจำทำงกำรค้ำ และจับคู่ธุรกิจ ให้ผู้ประกอบกำรดิจิทัล
คอนเทนต์ของไทยได้แสดงศักยภำพสู่สำกล
3.1.5 จ านวนบุคลากรที่ไ ด้รั บการส่งเสริ มพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แ วร์ : กำรประเมินผล
พิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนของ สอซซ. 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละของจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมเข้ำสู่อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2558 สอซซ. มี จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรส่ งเสริมเข้ำสู่ อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ร้อยละ
33.24 ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000
2) ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำฐำนข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับ Certificate เพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ผลกำรประเมินอยู่ที่คะแนนระดับ 5.0000 สอซซ.
3) จำนวนบุคลำกรที่ได้รับ Certificate ที่สำนักงำนให้กำรสนับสนุนเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สอซซ. มี จำนวนบุคลำกรที่ได้รับ Certificate ที่สำนักงำนให้กำร
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สนับสนุนเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน แบ่งเป็นระดับ Entry Level จำนวน 875 คน และ
ระดับ Advance Level จำนวน 410 คน


สำหรับ Entry Level Certificate มีอยู่ 5 Certifications คือ
1. CompTIA A+ เป็นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับอำชีพทำงด้ำนไอที กำรอบรมและ
กำรสอบจะครอบคลุมถึงกำรบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค,
ระบบปฏิบัติกำรและเครื่องพิมพ์
2. Microsoft Technology Associate (MTA) คือ หลักสูตรมำตรฐำนด้ำนวิชำชีพด้ำนไอที
ก้ ำ วแรกในกำรแสดงควำมรู้ ค วำมสำมำรถเทคโนโลยี ส ำรสนเทศสำมำรถช่ ว ยให้ นิ สิ ต
นักศึกษำ ,คนทำงำน ค้นพบควำมต้องกำรและเลือกเส้นทำงในสำยวิชำชีพด้ำนไอทีที่น่ำสนใจ
3. Cisco : Interconnecting Cisco Networking Devices คือ หลักสูตรที่ครอบคลุมควำมรู้
พื้นฐำนเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยและเป็นกำรทดสอบทักษะในระดับผู้ช่วยดูแลเครือข่ำยของ
ซิสโก้ เท่ำนั้น
4. Oracle Database 11g : SQL Fundamentals I คิอ เป็นหลักสูตรที่เหมำะสำหรับผู้ที่
เริ่มต้นศึกษำภำษำ SQL ซึ่งเป็นภำษำที่ใช้เพื่อจัดกำรระบบฐำนข้อมูลส่วนใหญ่รวมทั้ง
Oracle หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำงำนกับ Database Oracle
และยังเหมำะกับนักศึกษำ
5. VMware certified associate - data center virtualization คือ หลักสูตรเริ่มต้นด้วยกำร
ที่ครอบคลุมแนวคิดของศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงของ VMware ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ
ต่ำงๆ คุณสมบัติ และวิธีกำรที่ช่วยกำรดำเนินกำรด้ำนธุรกิจ



สำหรับ Professional Level มีอยู่ 7 Certifications คือ
1. CompTIA Project+ (IT Project Management) คือ หลักสูตรสำหรับ Project Manager,
Business Analyst และ Project term member หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงกำรทั้งจำกกำรเริ่ม ต้น
และกำรวำงแผนทำงปฏิบัติยอมรับสนับสนุนและปิด มันจะตรวจสอบว่ำผู้จัดกำรโครงกำร
และสมำชิ ก ในที ม มี ทั ก ษะในกำรบริ ห ำรจั ด กำรโครงกำรที่ ส มบู ร ณ์ ใ นเวลำและภำยใน
งบประมำณ
2. CompTIA Healthcare IT Technician คือ หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำหรับระบบงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึงผู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศของ
ระบบงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ได้มีควำมรู้ควำม เข้ำใจ ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยงข้องทั้งในแง่แนว
ทำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรใช้งำนระบบ งำนบริกำรทำงกำรแพทย์ วิธีกำรดูแลระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศประจำวันในหน่วยงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ ควำมเสี่ยงและกำรรักษำควำมมั่นคง
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3.
4.

5.
6.
7.

ปลอดภัยของสำรสนเทศในระบบงำน รวมถึงกฏหมำย มำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติสำกลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทำงกำรแพทย์
Microsoft Certified System Administrator (MCSA) คือ หลักสูตรนี้เหมำะกับผู้ที่ทำงำน
และดูแลด้ำน Network โดยใช้ Windows Server 2008 เป็นพื้นฐำน
Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำมำรถ
ออกแบบและพัฒนำระบบตำมควำมต้องกำรทำงด้ำนธุรกิจได้ซึ่งเหมำะกับบุคลำกรที่มีอำชีพ
ด้ำน software engineer, software developer, software application developer
และ application analyst
Cisco Certified Network Associate (CCNA) เป็นหลักสูตรนี้เหมำะกับผู้ที่ทำงำน ติดตั้ง
และดูแลระบบของเครือข่ำยของ Cisco
Oracle Solaris 11 System Administration Certified เป็นหลักสูตรนี้เหมำะกับผู้ที่
ทำงำนและดูแลระบบของ Oracle
VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP5-DCV) ) เป็น
หลักสูตรนี้เหมำะกับผู้ที่ทำงำนและดูแลระบบฐำนข้อมูล

3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0933
การใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ สอซซ. ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ผล
กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจ
และได้รับเสนอให้แก่ทำงคณะกรรมกำร สอซซ. เห็นชอบแนวทำงกำรปรับปรุงตำมผลสำรวจ ในปีงบประมำณ 2558
สอซซ. ได้ดำเนินกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจได้แล้วเสร็จ และได้จัดทำรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำร
สำรวจต่อคณะกรรมกำร สอซซ.
ผลการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ของ สอซช. ภำพรวม เป็นร้อยละ 86.80 อยู่ในระดับคะแนน 4.3600
ผลการสารวจความเชื่อมั่นต่อการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สอชช. ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ของ SIPA ภำพรวมเป็นร้อยละ 87.80 อยู่ในระดับคะแนน 3.5600
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 7) ค่าคะแนนที่ได้ 3.2857
3.3.1 สอซช. เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม 229,290,086.88 บำท จำกเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 297,836,295.00 บำทคิดเป็นร้อยละ 76.99 ผลประเมิน
อยู่ที่ระดับ 1.0000
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3.3.2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรทำงำน สอซซ. ได้นำระบบสำรสนเทศมำช่วยปรับปรุง
ระยะเวลำในกำรทำงำน เพื่อยกระดับกระบวนกำรทำงำนภำยในของ สอซซ. ให้มีประสิทธิภำพ สอซซ. มีกำรจัดกำร
ประชุมเพื่อวิเครำะห์ปัญหำ กำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน รวมทั้งกฎระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวช้อง
พร้อมทั้งจัดทำแผนกำรดำเนินงำนปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน และรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรทรำบ นอกจำกนี้ยังได้
กำหนดกำรจัดทำร่ำง Work Flow โดยเแบ่งเป็น ระดับกระบวนกำรหลัก ระดับกระบวนกำรรอง และระดับ
กระบวนกำรย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรเชื่ อมโยงกระบวนกำรทำงำนในระดับปฏิบัติอย่ำงแท้จริง โดยผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำนภำยในโดยรวมดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 88.73 ผลประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4167
3.4.1 การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
มหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพใน
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม
มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำร
ก ำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี และกำรสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สอซซ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.2500 จำแนกตำม
ประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำน
ประจำปี ภำยในเวลำที่กำหนด
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรมหำชนรำยไตรมำส
1.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน
1.4 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่เกีย่ วกับผล
ประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2.2 มีกำรจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
2.00
4.0000
1.75

4.4286

0.50
1.00
1.75
2.00

3.0000
1.5000
5.0000
5.0000

1.00

5.0000

10.00

4.2500
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1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรพิจำรณำกำหนดแผน ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย โดยให้ควำม
เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี ในด้ำนกำรติดตำมและทบทวนควำมพอเพียงของระบบงำน
ที่สำคัญ สอซซ. ได้จัดทำแผนงำนประจำปีเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญทั้ง 7 เรื่องอันได้แก่ กำรควบคุม
ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
กำรรำยงำนด้ำนกำรเงิน และกำรรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก สอซซ. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตร
มำสต่อคณะกรรมกำร และได้จัดทำสรุป ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรจำกกำรประชุมไว้
ครบถ้วนทุกครั้ง อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำคณะกรรมกำรบริหำรของ สอซซ. ได้ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนประจำปีเกินระยะในปีงบประมำณ 2557 และกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรม
สำมำรถดำเนินกำรได้เพียง 3 ไตรมำส เนื่องจำกเป็นช่วงกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรของ สอซซ.
- สอซซ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน โดยมี
เนื้อหำของรำยงำนเป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้รำยงำนที่
นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ และคำ
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร และแผนงำนที่จะจัดทำในภำยหน้ำ โดย สอซซ. ได้มีกำร
รำยงำนผลกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2558
- กำรให้ควำมสำคัญแก่กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร มีผลกำรเข้ำร่วมประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำรในปีงบประมำณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนกำรประชุมที่มีกรรมกำรเข้ำ
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรได้ติดตำม ดูแลผลกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน อย่ำงสม่ำเสมอรำยไตรมำส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน ตลอดจนมี
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรกำกับให้มีกำรประเมินผล
งำนผู้บริหำรสูงสุด 2 ระดับขององค์กร อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำกำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักมีกำรดำเนินกำร
ได้เพียง 3 ไตรมำส
- สอซซ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อองค์กำรมหำชนทั้งในด้ำนกำรเงิน
และไม่ใช่กำรเงิน (ด้ำนภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำนประจำปีงบประมำณ โดยมีกำรเปิดเผย
คำอธิบำยและกำรวิ เครำะห์ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สำคัญ
พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ตลอดจนระบุแนวทำงแก้ไข
- สอซซ. มีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน โดยประกอบด้ว ยรำยละเอียดดังนี้ งบดุล งบกำไร
ขำดทุน งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และในรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ
เว็บไซต์ขององค์กำรมหำชนมีกำรเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำร
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ทำงำน และตำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ได้ครบทุกคณะ
และมีกำรเปิดเผยพันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน และกลยุทธ์ขององค์กำรมหำชน
2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สอซซ. มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรได้กำหนดเนื้อหำเป็นไป
ตำมกรอบกำรประเมินผลได้อย่ำงครบถ้วน อันได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์
กับฝ่ำยบริหำร และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ในส่ วนของกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร สอซซ. ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมกำร
ปฏิบัติงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลักของ
องค์กำรมหำชน มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนของ
องค์กำรมหำชน โดยมีกำรระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม
3.4.2 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผลกำรประเมิน โดยสำนัก งำนคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่ง ชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.) สอซซ. มีร ะดับ คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 84.32
ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
98.56
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
95.00
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
100
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
62.94
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
52.93
คะแนน ITA
84.32
3.4.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
สอซซ. มีผ ลวิเ ครำะห์ป ัญ หำกำรประเมิน ผลแบบเดิม และมีแ ผนกำรปรับ ปรุง กำร
ประเมิน ผลใหม่ โดยได้ดำเนิน กำรปรับ วิธีก ำรมอบหมำยงำนและระบบประเมิน ผลตำมแนวทำงของ HR
Score Card ทำง สอซซ. มีร ะบบกำรประเมิน ผลตำมระบบกำรประเมิน ผลตำมแนวทำงของ HR Score
Card พร้อมเปรีย บเทีย บผลกำรดำเนิน งำนของผู้ถูกประเมินกับแผนกำรดำเนินงำนรำยบุคคล และมีรำยงำน
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กำรประเมิน ผลตำมระบบกำรประเมิน ผลตำมแนวทำงของ HR Score Card ของบุคลำกรในสำนักงำนฯ
เสนอต่อ ผู้อำนวยกำร อย่ำ งไรก็ต ำมพบว่ำ สอซซ. ยัง ไม่ส ำมำรถดำเนิน กำรนำผลกำรประเมิน ผลไปใช้เ ป็น
ข้อ มูล ในกำรกำหนดกำรเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นรำยบุค คลได้ทัน ภำยในปีง บประมำณ 2558 ผลกำรประเมิน อยู่ที่
ระดับ 4.0000

4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) สอซซ. มีกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงตลำดซอฟต์แวร์ในระดับสำกลให้แก่นักพัฒนำซอฟต์แวร์ไทย
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรดำเนินงำนที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ได้แก่ กำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนซอฟต์แวร์สำหรับ
6 อุตสำหกรรมหลัก และกำรสนับสนุนบุคลำกรเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สอซซ. จัดกำรรับรองหลักสูตร
Entry Level Certificate และหลักสูตร Professional Level รวมทั้งได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรจัดงำน
หรือเข้ำร่วม Roadshow / Events ระดับนำนำชำติ กำรเข้ำร่วมประกวดผลงำนในเวทีนำนำชำติ เพื่อเป็นกำรขยำย
ตลำดอุ ต สำหกรรมซอฟต์ แ วร์ ข องประเทศไทยให้ อ อกสู่ น ำนำชำติแ ละก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ทำงธุ รกิ จ แก่ ต ลำด
อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม
2) สอซซ. มี จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ มอุ ตสำหกรรมซอฟต์แ วร์ โดยกำรจั บ คู่ธุ รกิ จ อุต สำหกรรม
ซอฟต์แวร์ ซึง่ ก่อให้เกิดมูลค่ำตลำดสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดมำกอย่ำงมีนัยสำคัญ
3) สอซซ. มีก ำรจั ด กิ จ กรรมบ่ ม เพำะผู้ ป ระกอบกำรให้ มี ศัก ยภำพในกำรทำธุ รกิ จ ให้ ส ำมำรถ
ประกอบธุรกิจหรือมีรำยได้ ได้แก่ กำรเข้ำ ในอุตสำหกรรมหรือกำรมี Product หรือมีกำรให้บริกำร Cloud หรือกำร
ให้มีกำรทดลองใช้ซอฟแวร์ โดยเปิดให้ดำวน์โหลดฟรี และสำมำรถนับจำนวนดำวน์โหลดได้

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สอซซ. ควรปรับปรุงควำมเหมำะสมของกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้มำกขึ้น เนื่องจำกผลสรุปของ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ อันเนื่องจำกวัน เวลำ และสถำนที่
2) สอซซ. ควรดำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้เงิน ซึ่งยังต่ำกว่ำเป้ำหมำย
อยู่มำก
3) สอซซ. ควรพิจำรณำกำหนดให้มีแผนกำรตลำดที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรไทย
สำมำรถเข้ำสู่ตลำดระดับสำกลได้อย่ำงมียุทธศำสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งควรกำหนดให้มีแผนกำรตลำดที่ชัดเจน มีที่มำของ
กำรวิเครำะห์ที่เป็นรูปธรรมสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยได้
4) ควรพิจำรณำผลักดันให้เกิดนโยบำยหรือมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนภำษีและสิทธิ
ประโยชน์ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้กำรส่งเสริมสนับสนุนอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ผ่ำนนโยบำยมำตรกำรต่ำงๆนั้น เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์จัดตั้งของ สอซช. โดยมำตรกำรที่สนับสนุนใน
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ด้ำนภำษีหรือสิทธิประโยชน์ให้กับอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ควรเป็นมำตรกำรที่ผ่ำนควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภำคส่วน และมำตรกำรเหล่ำนั้นควรพิจำรณำในด้ำนของกำรประเมินผลควำมสำเร็จของมำตรกำรได้อีกด้วย
5) ประเด็นด้ำนควำมพร้อมในกำรผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทย สอซซ. ควรพิจำรณำด้ำนกำร
จัดทำฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ในฐำนะศูนย์บริกำรซอฟต์แวร์และข้อมูลอุตสำหกรรมกลำงแห่งชำติ ควร
จัดทำข้อมูล ที่ส อดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ ประกอบกำรและผู้ ที่เกี่ยวข้องและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งควรติดตำมกำรจัดทำข้อมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
.....................................

