รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทยจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาช่วยในการสร้างศักยภาพการ
แข่ ง ขั น ของประเทศ สร้ า งรายได้ เ ข้ า สู่ ป ระเทศ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการให้ บริ ก ารของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
รัฐบาลจึงกําหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ SIPA ให้มีพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านซอฟต์แวร์ ยกระดับศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านักงานส่ง เสริม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์แ ห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
พ.ศ. 2546 กําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ดังนี้
1) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษี
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3) สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4) ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
5) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการด้านอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ให้มบี ริการแบบเบ็ดเสร็จ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผู้อํานวยการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีผู้อํานวยการและรักษาการผู้อํานวยการ รวม 4 คน ดังนี้
นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (1 ตุลาคม 2552- 27 พฤศจิกายน 2552)
นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ รักษาการผู้อํานวยการ (28 พฤศจิกายน 2552 – 6 เมษายน 2553)
นายชวลิต สาลีผล รักษาการผู้อํานวยการ (7 เมษายน 2553 – 19 สิงหาคม 2553)
นายสันติ สุรรัตน์ รักษาการผู้อํานวยการ (19 สิงหาคม 2553 – 30 กันยายน 2553)
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 20 สิงหาคม 2553
คณะกรรมการ
1. นายจีรศักดิ์ พงษ์พิษณุจิตร์
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสือ ล้ออุทัย)
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
4. นายชวลิต สาลีผล
5. นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์
6. นายชวลิต ทิสยากร
7. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ
8. นายธีระพงศ์ สุทธินนท์
9. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2553
คณะกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายราเมศวร์ ศิลปะพรหม
4. นายสรรพัชญ โสภณ
5. นายเฉลิมพล ปุณโณทก
6. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
7. นายศิวะ แสงมณี
8. นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
9. นางสาวรุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ
10. ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
คณะกรรมการบริหาร
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบ
ศูนยไทยกริดแหงชาติ

ฝายอํานวยการ
ฝายยุทธศาสตรและวางแผนสวนรวม

สํานักคณะกรรมการบริหาร

ฝายทรัพยากรบุคคล

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

บริหาร

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ถายทอดเทคโนโลยี

การเงินและบัญชี

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

การตลาดตางประเทศ

ฝายการเงิน

ฝายสงเสริมธุรกิจ

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายพัฒนา

ฝายถายทอด

เทคโนโลยี 1

เทคโนโลยี

ตางประเทศ

ฝายกฎหมาย
ฝายพัฒนา

ฝายบัญชี

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายแผนงานฯ

ฝายสื่อสาร
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ

ฝายโครงการพิเศษ

เทคโนโลยี 2
ฝายโอเพนซอรส

สาขาเชียงใหม

ฝายการตลาด

สาขาภูเก็ต

สาขาขอนแกน

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 : 194 คน (เจ้าหน้าที่ประจํา 111 คน ลูกจ้างสัญญาจ้างโครงการ 45 คน
ลูกจ้างสัญญาจ้างงบบริหารสํานักงาน 32 คน และที่ปรึกษาสํานักงาน 6 คน)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“สร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
รายได้เข้าสู่ประเทศไทย”
พันธกิจ
1) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน
2) มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล
3) มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
4) มุ่งประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มี
บริการแบบเบ็ดเสร็จ
5) มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม
6) มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
2) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิตอล
คอนเทนต์
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
4) พัฒนาองค์กรด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทอลคอนเทนท์

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวม
เท่ากับ 3.6946 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ สูงสุด
(3.9967 คะแนน) รองลงมาคือ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (3.8833 คะแนน) มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (3.8531 คะแนน) และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (1.9000 คะแนน)
ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2553
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

50%

3.8531

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

1.9000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

15%

3.8833

23.8%

3.9967

100%

3.6946

มิติที่ 1

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์กร
รวมทุกมิ รวมทุกมิติ

มิติที่ 4

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนฐานข้อมูลจากการจัดตั้งศูนย์บริการซอฟต์แวร์
และข้อมูลอุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

50

ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.8531

ฐานข้อมูล

3

6

7

8

9

10

7

2.0000

0.0607

1.2 ร้อยละของผู้จบการศึกษาในหลักสูตร/สถาบันการศึกษา
ที่ SIPA ให้การส่งเสริม และได้รับการจ้างงานตรงตาม
สาขาที่จบ

ร้อยละ

5

10

20

30

40

50

20.43

2.0430

0.1034

1.3 จํานวนบริษัทซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาตรฐานระบบ ISO-VSE

บริษัท

3

36

40

46

52

58

0

1.0000

0.0304

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1518

14

62000

65000

68000

71000

74000

72400

4.4600

0.6320

5

130

135

140

145

150

148

4.6000

0.2328

60

70

80

90

100

158

5.0000

0.3036

1

2

3

4

5

1

1.0000

0.0304

1.4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม มาตรฐานระบบ
ระดับ
CMMI ให้กับบริษัทซอฟต์แวร์
(ล้าน
ล้านบาท
1.5 มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศ ในปี 2553
บาท)
1.6 จํานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ราย
การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะในการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์
1.7 จํานวนผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดย
ผ่านการส่งเสริมจาก SIPA

ราย

6

1.8 การจัดทํามาตรการทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่
ออกและใช้ได้

มาตรการ

3

1.9 มูลค่าการจ้างงานที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยได้รับ
งานจากโครงการของภาครัฐ (ล้านบาท)

ล้านบาท

2

300

400

500

600

700

906.2

5.0000

0.1012

1.10 จํานวนหน่วยงานภาครัฐที่มี MOU กับ SIPA ที่จะนํา
ระบบ ERP ที่พัฒนาจาก SIPA ได้นําไปใช้งาน

หน่วยงาน

3

2

4

6

8

10

12

5.0000

0.1518

1.11 จํานวนลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ที่จดแจ้งที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เรื่อง

3

10

20

30

40

50

50

5.0000

0.1518

ร้อยละ
ร้อยละ

10
5
5

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

72
77

1.9000
1.4000
2.4000

0.0709
0.1215

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ร้อยละ

15
5

92

93

94

95

96

100

3.8833
5.0000

0.2530

3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1518

3.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.65

3.6500

0.1847

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ของ SIPA

(ไม่สําเร็จ)

(สําเร็จ)

6
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

หน่วยวัด

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ
พัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีด
สมรรถนะขององค์กรและพนักงาน
4.3 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน คะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
3.9967
3.9865
0.7586

ระดับ

23.8
18.8 *

1

2

3

4

5

3.9865

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

3.07

3.0695

0.0777

ระดับ

2.5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1265

น้ําหนักรวม

98.8 *

ค่าคะแนนที่ได้

3.6946

* ปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อยที่ใช้ในการประเมิน 1.5.1 เรื่องการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด ทําให้น้ําหนักรวมไม่เต็ม ร้อยละ 100

2.2 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น รายปี ข องสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548

5.0000

5.0000

5.0000

4.5475

4.9095

2549

4.2165

4.2000

5.0000

4.4425

4.3497

2550

3.7599

2.9160

5.0000

4.8052

3.7326

2551

3.8107

2.6800

5.0000

3.4000

3.7528

2552

3.2493

4.0434

4.6154

4.0263

3.6384

2553

3.8531

1.9000

3.8833

3.9967

3.6946

5
2548

4

2549
3

2550

2

2551
2552

1

2553

0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50 ) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8531
3.1.1 การพัฒนากําลังคนและบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
- การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรด้ า นซอฟต์ แ วร์ เป็ น ส่ว นสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะของ
บุ ค ลากรซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ รองรั บ ตลาดงานอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ท างด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ซึ่ งส่งผลถึงศักยภาพของประเทศในการรองรับงานซอฟต์แ วร์ทางด้านต่างๆ ที่จะถูกนําเข้ามาสู่
ประเทศภายในอนาคต กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ คือ 5,000 คน ผลการ
ดําเนินงานคือมีบุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านซอฟต์แวร์ 5,500 คน
3.1.2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
- การบ่ ม เพาะผู้ป ระกอบการซอฟต์แวร์ ไ ทย สามารถพั ฒ นาและใช้ซ อฟต์แ วร์ หรือ มี ธุร กิ จ
เฉพาะทาง เป้าหมายจํานวน 150 ราย ผลการดําเนินงานคือมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บ่มเพาะพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ 148 ราย นอกจากนี้ยังมีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ค้นคิดและพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ รวมไปถึงแผนบริหารการตลาดซอฟต์แวร์ และ
นําผลงานมาร่วมประกวด มีผลิตภัณฑ์ดีเด่นด้าน Game , Animation, Cut & Paste และ Embedded
Software และซอฟต์แวร์ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ กําหนดเป้าหมายจํานวนหน่วยงานที่ใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยผ่านการส่งเสริมจาก SIPA จํานวน 100 หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงเรียนภายใต้สังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กองทั พ บก
กองทัพอากาศ และ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผลการ
ดําเนินงานคือ การเผยแพร่ความรู้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์จํานวนมากกว่า 1,200 หน่วยงาน
3.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย กําหนดเป้าหมาย
จํานวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมทางการตลาด 70 บริษัท (กลุ่มสมาคมซอฟต์แวร์ และ ดิจิทัลคอนเทนท์) ผลการ
ดําเนินงานคือ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตลาดผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ จํานวน 149 บริษัท กําหนด
เป้าหมายจํานวนครั้งการเจรจาธุรกิจ 200 ครั้ง ผลการดําเนินงานคือ มีการเจรจาทางธุรกิจ 1,248 ครั้ง มีจํานวน
ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น 294 ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าของการเจรจาธุรกิจ 1,922,650,000 บาท คาดว่าจะมีสัญญาที่เกิดขึ้น
หลังจากการเจรจาธุรกิจ 25 สัญญา มีมูลค่าการเจรจาเป็นสัญญา 879,700,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
งานหรือเข้าร่วม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เป็นต้น เพื่อ
เป็นการขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่
ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
ได้มีโอกาสสร้างพันธมิตรอันจะนําไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต
3.1.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กําหนดเป้าหมายการทํา
รายการซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายต่างๆ 100 รายการ ผลการดําเนินงานคือ มีจํานวนลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ ดิจิทั ลคอนเทนต์ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา 60 ลิข สิท ธิ์ การสนับสนุ นและส่ งเสริม
มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทําให้การพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยมีความ
คุ้ ม ค่ าต่ อ การลงทุ น ของภาคธุ ร กิ จ การขยายตั ว ของอุต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ นอกจากนี้ ยัง เป็น การสนับ สนุ น
นักกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของผู้พัฒนาหรือผู้เป็น
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เจ้าของซอฟต์แวร์ ทําให้มีความชัดเจนต่อผู้พัฒนาหรือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ต้องการดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของตน โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ละเมิดได้มากขึ้น
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 1.9000
SIPA ได้มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ SIPA ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 3.97 คิดเป็นร้อยละ 72 โดยเป็นการสํารวจงานบริการ จํานวน 10 โครงการ ได้แก่
โครงการ ICT วิสาหกิจ โครงการโอเพนซอร์ส โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ โครงการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการบ่มเพาะ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสําหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการศูนย์ดิจิตอลคอนเทน
TDCC โครงการส่งเสริมการลงทุน โครงการฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และโครงการวิจัยภูเก็ต
จากผลการสํารวจ ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในเรื่องแผนที่และป้ายบอกทาง การแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้า
ในเวลาที่เหมาะสม
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.02 คิดเป็นร้อยละ 77
ทั้งนี้ จากผลการสํารวจ ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การเปิดรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และการกําหนดขั้นตอนการให้บริการที่
มีความเหมาะสม
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8833
3.3.1 SIPA เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จํานวน 328,757,300 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 328,757,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
3.3.2 ผลการดําเนินงานในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย SIPA ได้จัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ
ดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้แล้วเสร็จในบางกิจกรรม ขาดไป 1
กิจกรรม คือเรื่อง การมีระบบการทํางานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายงานว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ERP ของ
สํานักงาน ไม่พบว่ามีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร SIPA
การดําเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ มีผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแผนฯ ยกเว้นในเรื่องการลดการใช้วัสดุ และ การพัฒนาระบบการทํางานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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3.3.3 การตรวจสอบภายใน SIPA ได้จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดย
แสดงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และมีการ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าํ หนักร้อยละ 23.8) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9967
3.4.1 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 18.8) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9865
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่ งเสริม ให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุน ให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
(แปลงเป็น 94)
74
10
15
10
10

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม = 5)

4

5.0000

10
15
20
10
10

4.1334
3.2000

4.7000
4.4667
2.1900
3.1000

5.0000
4.8500
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 3.9865 คะแนน

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- มี ข้ อมู ล สนั บ สนุ นที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารในการพิจารณากํ า หนดแผน ทิ ศ ทาง
กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี มีรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
- คณะกรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามข้ อ สั ง เกตหรื อ
ข้อเสนอแนะด้านการเงินและภารกิจหลัก หากแต่รูปแบบการนําเสนอรายงานทางการเงินและภารกิจหลัก
นอกจากจะต้องการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายในอดีตแล้ว SIPA ควรวิเคราะห์สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
- คณะกรรมการได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน และ
มอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและ
มิใช่การเงินแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแล จํานวน 2 ครั้ง
- SIPA ได้จัดส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย 4 วันทํา
การ ซึ่งร้อยละ 77.78 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ประชุมทุกเดือน เพื่อมอบหมายนโยบาย ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก การเงินและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ SIPA ได้นํา
ผลการประเมินไปเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 โดย
กรรมการ มีข้อสังเกตบางประเด็น เช่น ในด้านการบริหารงานบุคคล ยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควร คณะกรรมการ
ได้พยายามกําหนดแนวทางและกํากับดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่มีข้อจํากัดในเรื่องการขับเคลื่อนและความเอา
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ใจใส่ในการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในสํานักงาน ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่ให้ความสําคัญในนโยบายและสิ่งที่
คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายหรือกําหนด ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่
การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (TDCC) และศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ (TNGC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2553 การเข้าร่วมงาน CeBIT 2010 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2553 เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จัก
ในตลาดโลก และก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาอบรมหลักสูตร
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การสํ า หรั บ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
3.4.2 การผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและพนักงาน (น้ําหนักร้อยละ 5)
ค่าคะแนนที่ได้ 3.0695
- SIPA ได้กําหนดขีดสมรรถนะหลัก (Core competency) ขององค์กรไว้ 10 ด้าน ได้แก่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การทํางานภายใต้ข้อจํากัด ความรอบรู้และเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ของ SIPA การทํางานเป็นทีม จิตสํานึกในการทํางานและการให้บริการ จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
การแก้ไขปัญหาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความเป็นผู้นํา มีการประเมินขีดสมรรถนะหลักทั้ง 10 ด้านของพนักงาน
จัดทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะหลักขององค์กร ดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการตามแผน พร้อมทั้งประเมินขีด
สมรรถนะหลักขององค์กร โดยมีการสรุปการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปัจจัยสนับสนุน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 44.61
ของพนักงาน มีผลการประเมินขีดสมรรถนะหลักขององค์กรในระดับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม SIPA ยังมิได้มีการ
ดําเนินการในส่วนที่เป็นขีดสมรรถนะของพนักงานรายตําแหน่งงาน
3.4.3 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
(น้ําหนักร้อยละ 5) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
SIPA ได้ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และทบทวน แผน
ที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของแต่ละส่วนงาน โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ SIPA พร้อมกําหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับผู้อํานวยการกับระดับผู้จัดการ และระดับผู้ปฏิบัติกับ
ผู้จัดการ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตาม
คํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผู้จัดการ และระดับผู้ปฏิบัติ และนําผลการ
ประเมินเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ

4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) SIPA ได้พยายามสร้างเครือข่ายในการทํางาน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ และ
สมาคมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวังจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกัน เช่น SoftEx@SIPA เป็นต้น
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2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยมี “ฟอนต์แห่งชาติ” (TH SarabunPSK)
3) มีความพยายามในการการจัดงานหรือเข้าร่วม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การ
เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่
นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) มิติด้านประสิทธิผลของการดําเนินงาน ควรจะมีการจัดกลุ่มใหม่เพื่อให้ Highlight หน้าที่
และความรับผิดชอบของ SIPA คือ
1.1 ) การส่งเสริมตลาดซอฟต์แวร์ เนื่องจากตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วง
เปลี่ยนแปลงเป็นตลาดที่มีการเติบโต (Maturity) มากขึ้น กิจกรรมของ SIPA จําเป็นต้องมีกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการภายในประเทศมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างแบรนด์ระดับชาติ
(National Brand) และความเข้าใจลักษณะความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้น เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร
นั้นคือ บริษัทซอฟต์แวร์ออกแบบและเขียนโปรแกรม และดําเนินการใช้โปรแกรมนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มีการจ้าง
บริษัท ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมสําหรับจําหน่ายตั๋วโดยสารและเป็นผู้บริหารระบบการจัดเก็บรายได้จากการ
จําหน่ายตั๋วโดยสารด้วย เป็นต้น ซึ่งสํานักงานสามารถติดตามและประเมินผลจากจํานวนผู้ประกอบการ (หรือ
บริษัท ซอฟต์แวร์) จํานวนการจ้างงานของบริษัทซอฟต์แวร์ สัดส่วนตลาดของบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
ตลาด ซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเชิงมูลค่า เป็นต้น
1.2 ) การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ภายในประเทศ ซึ่ง SIPA
สามารถติดตามและประเมินผลจากการสํารวจระดับเงินเดือน (Salary Survey) จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและดําเนินการ
1.3 ) การสร้างกลไกและองค์ประกอบสนับสนุนตลาดซอฟต์แวร์ ซึ่งในปัจจุบัน SIPA ได้มี
แผนงานในส่วนนี้อยู่แล้ว เช่น การส่งเสริมมาตรฐานระบบ ISO-VSE และ CMMI การให้ความสําคัญกับ
โอเพนซอร์ส เพื่อให้ตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้น (จากเดิมที่อยู่ในรูปแบบกึ่งผูกขาด) การจัดทํามาตรฐานทางด้าน
ภาษี และสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ง SIPA สามารถติดตามและประเมินผล
จากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์มาดําเนินงานและจํานวน Incubation Units ด้าน
ซอฟต์แวร์ ภายในซอฟต์แวร์พาร์ค ที่ได้รับการสนับสนุน เป็นต้น
2) การส่งเสริมและพัฒนาตลาดในประเทศเพื่อนบ้านสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ภายในประเทศ
ซึ่งตัวชี้วัดสามารถประยุกต์ใช้ “ระดับความสําเร็จของโครงการที่เกี่ยวข้อง” ได้
3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านภาษีและสิทธิ์ประโยชน์ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SIPA ควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงการคลัง เป็นต้น เพื่อผลักดันมาตรการทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งและทั น ต่ อ การแข่ ง ขั น ในเวที ร ะดั บ สากล เนื่ อ งจากเป็ น ความคาดหวั ง ของ
ผู้ประกอบการ/สมาคม ที่ต้องการให้ SIPA สนับสนุนในเรื่องนี้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ SIPA
4) ด้านการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในฐานะศูนย์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูล
อุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ ควรจัดทําข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องและ
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สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งควรติดตามการจัดทําข้อมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5) การส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
จากต่างประเทศและเป็นการลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ SIPA ควรมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มากกว่าการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
แล้ว
6) ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 ของตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ควรมีการระบุรายละเอียดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบได้ในปีต่อไป
7) การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร SIPA ควรให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาขีดสมรรถนะ ทั้งที่เป็นขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และขีดสมรรถนะรายตําแหน่งงาน
(Specific Competency) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ แต่ละบุคคลอย่าง
แท้จริง
8) ในการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ คณะกรรมการบริหารควรให้
ความสําคัญในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานสําคัญ การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของ SIPA ในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของ SIPA อย่าง
ครบถ้วน
9) เรื่องอื่น ๆ
9.1) การจัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ควรให้ความสําคัญกับประเด็น
ต่าง ๆ เช่น คําอธิบาย นิยามความหมาย เงื่อนไข และรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน ครบถ้วน และสามารถสื่อ
ความหมายให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
9.2) ควรมี การถ่ ายทอดรายละเอี ยดตั วชี้ วั ด ค่ าเป้ าหมายให้ กั บผู้ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ดและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
9.3) การจัดทําข้อมูลเอกสารรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด SIPA ควรชี้แจงทําความ
เข้าใจกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บตัวชี้วัดให้จัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนวันตรวจประเมิน เช่น
กรณีการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้จัดทําฐานข้อมูลแล้ว แต่ไม่นําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งตัวชี้วัดนี้
เป็นการวัดต่อเนื่องจากปี 2553 ที่ผ่านมาในวันตรวจประเมินไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ และได้ทวงถามถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจึงนําข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในปีนี้ก็ยังดําเนินการในลักษณะเดิม
ดังนั้น จึงควรนําข้อสังเกตจากปีก่อนมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการอย่างจริงจัง
9.4) ควรคํ านึ งถึ งระยะเวลาในการดํ าเนิ นตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ งานที่ นั บตามปฏิ ทิ น
ปีงบประมาณ เนื่องจากในบางตัวชี้วัดมีผลการดําเนินการเกินรอบปีงบประมาณ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว ต้อง
ให้ความสําคัญและวางแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล
9.5) ในการดําเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ถึงแม้ไม่ได้กําหนดไว้ในคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) แต่หากเป็นการดําเนินการที่เป็นประโยชน์และสามารถแสดงให้เห็นว่า SIPA ได้มีความพยายาม
ผลักดันในเรื่องดังกล่าวแล้ว ควรมีการจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินการในเรื่องนั้นเพื่อให้มีความ
น่าเชื่อถือประกอบการติดตามผล

