รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานสงเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
ประเทศไทยจําเปนต องนําเทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟตแวรมาชวยในการสรางศั กยภาพการ
แข งขั นของประเทศ สรางรายได เ ข าสู ป ระเทศ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดต น ทุน การผลิ ต และการให บ ริ ก ารของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาโลก
รัฐบาลจึงกําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ โดยเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สอซช.
ใหมีพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สงเสริมการศึกษา ฝกอบรมพัฒนาทักษะ พัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานซอฟตแวร ยกระดับศักยภาพการผลิตและสงเสริมการจางงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งนี้ เพื่อสราง
พื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรโลก
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ งสํ า นัก งานสง เสริ มอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วรแ หง ชาติ (องค ก ารมหาชน)
พ.ศ. 2546 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1. เป นหนวยงานหลักในการวางแผนและกํา หนดนโยบายพัฒ นาอุต สาหกรรมซอฟตแ วรข อง
ประเทศใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยมุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแ วรของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการใหบริการ ที่ไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจในการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการเสนอแนะมาตรการทางดานภาษีและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ตอคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และจัดใหมีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
4. สงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวร
5. เป น หน ว ยงานหลั ก ในการประสานงานและแก ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การทางด า น
อุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) นายไตรรัตน ฉัตรแกว เริ่มปฏิบตั ิหนาทีต่ ั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 – ปจจุบัน
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) มี
คณะกรรมการ ดังนี้
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
คณะกรรมการ
1. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายชุมพร พลรักษ
4. นายสรรพัชญ โสภณ
5. นายปกรณ อาภาพันธ
6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค
7. นายวิวัฒน วงศวราวิภัทร
8. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
คณะกรรมการบริหาร ครบกําหนดวาระเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 โดยปจจุบันยังอยูกระบวนการ
สรรหาคณะกรรมการบริ ห ารคณะใหม โดยคณะกรรมการบริ ห ารคณะเดิ ม ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น า ที่ รั ก ษาการ
คณะกรรมการบริหารเพื่ อใหการดํ าเนินงานของสํา นักงานส งบเสริมอุตสาหกรรมซอฟต แ วรแห งชาติ (องคการ
มหาชน) สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
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1.6

อัตรากําลัง และโครงสราง

โครงสรางตามประกาศสํานักงาน ฯ ที่ 6/2555 ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม – 30 กันยายน 2556
คณะกรรมการบริหาร
SIPB
ฝายตรวจสอบ
ที่ปรึกษาสํานักงาน

ผูอํานวยการ

ฝายบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ฝายสื่อสาร
องคกร

สายสงเสริมอุตสาหกรรม

สายบริหาร

ฝายยุทธศาสตร
และแผนงาน

ฝายมาตรการ
สงเสริม

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายสงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี

ฝายพัฒนา
ผูประกอบการ

ฝายบัญชี การเงิน
งบประมาณ

ฝายพัฒนา
บุคลากรและ
วิชาการ

ฝายสงเสริม
การตลาด
Enterprise
ฝายสงเสริม
การตลาด Digital
Content

ฝายกฎหมาย

สายยุทธศาสตรและเทคโนโลยี

ฝายทรัพยากร
บุคคล

สาขาขอนแกน,
เชียงใหม,ภูเก็ต
นครราชสีมา

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 : 114 คน (เจาหนาที่ประจํา 94 คน ลูกจางสัญญาจาง
โครงการ 15 คน และที่ปรึกษาสํานักงาน 5 คน )
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1.7

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
SIPA จะนําพาประเทศไทยสูเวทีซอฟตแวรโลก
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry)
พันธกิจ
1. สงเสริม การเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชนทางภาษีใหกับผูประกอบการซอฟตแวร
2. สงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาซอฟตแวรที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศ
3. พัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นซอฟต แ วร ให มี ทั ก ษะที่ สู ง และตรงกั บ ความต อ งการของ
ผูประกอบการซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร
4. การสงเสริมใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ในประเทศใชซอฟตแวรในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
5. สง เสริมใหเ กิด ความรว มมือ ทั้ งด านการตลาดและการพัฒนาซอฟตแ วร/บริก ารซอฟต แ วร
ระหวางผูประกอบการซอฟตแวรไทยกับผูประกอบการซอฟตแวรตางชาติ
6. ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การวิ จัย ด า นผลิ ต ภั ณฑ ห รื อ บริก ารซอฟต แ วร แ ละผลั ก ดั น ให เ กิ ด การนํ า
ผลงานวิจัยมาตอยอดทางธุรกิจ
7. สงเสริมใหเกิดการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวรที่คิดคนโดย
ผูประกอบการไทยและใหบริการแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จ

คานิยมองคกร (Core-Value)
คานิยมองคกร (Core-Value) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อรวมกันของสํานักงานซึ่งไดรับการ
พิจารณาแลววามีคุ ณคา มีป ระโยชน ถูกตองเหมาะสม ดีง าม สมควรประกาศไวเ พื่อกํากับ ให บุคลากรในสา
นักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม คือ “SIPA” หมายถึง
S : Service-minded การบริการดวยจิตอาสา
I : Integrity การยึดหลักความซื่อสัตย และความถูกตอง
P : Performance-based การดําเนินงานโดยเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ
A : Accountability การดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางผูประกอบการซอฟตแวรไทยใหมชี อื่ เสียงโดดเดนในเวทีโลกและเวที อื่น ๆ
ตามศักยภาพ
เปาประสงค
ผูประกอบการ ผลิตภัณฑและบริการดานซอฟตแวรของไทย เปนที่ยอมรับ จากผูประกอบการใน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ภาคการทองเที่ยว ภาคการแพทยแ ละสารธารณสุข ภาคการขนสงและโลจิสติกส ภาค
การผลิ ต และแปรรูป อาหาร ภาคการแพทย แ ละสารธารณสุ ข ภาคการศึ กษา หรือภาคเศรษฐกิจที่ สํ า นักงาน
เห็นสมควร ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามศักยภาพ
กลยุทธ
1.1 สงเสริมการใหผูประกอบการซอฟตแวรใช Open Source Software เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร พรอมทั้งสนับสนุนใหภาครัฐใช Open Source Software เปน
ซอฟตแวรทางเลือกเพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
1.2 สงเสริมใหผูประกอบการซอฟตแวรปรับปรุงระบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรและบริการ
ซอฟตแวรใหไดรับมาตรฐานในระดับสากล
1.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวร ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ให
มีคุณภาพ มีหลักสูตรการเรียนการสอนซอฟตแวรยุคใหม และยกระดับมาตรฐานวิช าชีพ (Software Engineering)
ใหเปนระดับสากล ตลอดจนยกระดับบุคลากรดานซอฟตแวรของประเทศไทยใหเปนระดับ High Professional
1.4 ผลักดันใหสํานักงานสาขาในแตละภูมิภาคพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปอนเขาสูอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
1.5 สงเสริมใหบุคลากรที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการซอฟตแวรรายใหมเกิด ขึ้นและ
มีการพัฒนานวัตกรรมดานซอฟตแวรและบริการดานซอฟตแวรปอนเขาสูอุตสาหกรรมซอฟตแวร
1.6 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมาตรการและสิทธิประโยชนที่สําคัญและเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
ซอฟตแวรใหเปนนโยบายระดับรัฐบาล
1.7 ปรับปรุงแกไขกระบวนการ การรวมทุน/รวมโครงการ/ใหทุน ของสํานักงาน
1.8 ผลักดันใหสถาบันการเงินของภาครัฐใหการสนับสนุนเงินทุนผูประกอบการซอฟตแวร
1.9 ผลั กดั นมาตรการและสิ ท ธิ ป ระโยชนรวมกั บ หนว ยงานภาครัฐ เอกชน หรือหนว ยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อผลั กดันมาตรการและสิท ธิประโยชนที่ สําคั ญและเป นประโยชนต ออุต สาหกรรมซอฟตแ วรใหเปน
นโยบายระดับรัฐบาล
1.10 สงเสริมใหเกิด ความรวมมือทั้งด านการตลาดและการพัฒนาซอฟตแวร/บริ การซอฟตแวร
ระหวางผูประกอบการซอฟตแวรไทยกับผูประกอบการซอฟตแวรตางชาติที่มีศักยภาพและเปนที่ยอมรับในระดับโลก
1.11 สงเสริมใหเกิดการคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยผลักดันใหผูประกอบการซอฟตแ วรจด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรใหมากขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหมุงสรางความเปนเลิศดานซอฟตแ วร
ตามภาคเศรษฐกิจหลักของไทย
เปาประสงค
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยมีผลิตภัณฑและบริการดานซอฟตแวรที่มีความโดดเดนเพือ่ ใหผปู ระกอบ
ในภาคเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ไดแก ภาคการทองเที่ยว ภาคการแพทยและสารธารณสุข ภาคการขนสงและโลจิ
สติกส ภาคการผลิตและแปรรูปอาหาร ภาคการแพทยและสารธารณสุข ภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจที่สํานักงาน
เห็นสมควร ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ
กลยุทธ
2.1 ศึกษาแนวโนมของภาคอุต สาหกรรมหลักและวิเ คราะหแ นวโนมของเทคโนโลยี ใหม เพื่อ
กํา หนดแนวทางใหผูป ระกอบการซอฟต แวรไทยพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ แ ละบริ การซอฟตแ วรที่ เป นนวั ตกรรมใหม ให
สอดคลองกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมหลัก
2.2 สงเสริมใหผูประกอบการ ใหมีการพัฒนาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรที่สอดคลองกับความ
ตองการใชของภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ เชน ภาคการทองเที่ยว ภาคการแพทยแ ละสารธารณสุข ภาคการ
ขนสงและโลจิสติกส ภาคการผลิตและแปรรูปอาหาร ภาคการแพทยและสารธารณสุข และภาคการศึกษา
2.3 สงเสริมใหบุคลากรที่ผา นการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการซอฟตแวรรายใหมเกิดขึ้นและ
มีการพัฒนานวัตกรรมดานซอฟตแวรและบริการดานซอฟตแวรปอนเขาสูอุตสาหกรรมซอฟตแวร
2.4 สงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในภาคเศรษฐกิจหลักใชซอฟตแวร
ไทยในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2.5 รวมมือกั บสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) และสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) (สพธอ.) ในการพัฒนาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในรูปแบบของ
Cloud Computing เพื่อใหบริการกับผูประกอบการในภาคเศรษฐกิจหลัก
2.6 ประชาสั ม พัน ธแ ละนํ า เสนอข อ มูล เกี่ ย วกั บ กรณี ตั ว อย า งที่ ป ระสบความสํ าเร็จในการนํ า
ผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวรไปใชในภาคอุตสาหกรรมหลัก
2.7 สํ า รวจระดั บ ความพึ ง พอใจต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารซอฟต แ วร ข องผู ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมเปาหมายหลักที่ใชผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวรไทย
2.8 สงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยดานซอฟตแวร/บริการซอฟตแวร เชน ดาน Green IT ดานการ
บรูณาการงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ซอฟตแวร
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เปาประสงค
ผูป ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแ วร ไทย ภาคอุต สาหกรรมอื่น สถาบั นทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวของ มีความรวมมือ เชื่อมโยง เกื้อหนุน และสงเสริมกิจการซึ่งกันและกัน และรวมดําเนินงานใหบรรลุ
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เปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน ดวยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสรางนวัตกรรม
รวมกัน
หมายเหตุ : ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหผลผลิตมี
ปริมาณและ/หรือมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพปจจัยการผลิต
กลยุทธ
3.1 สง เสริ มให มีกระบวนในการทบทวนหรือจัดทํ า แผนยุ ทธศาสตรการสง เสริมอุต สาหกรรม
ซอฟตแวรใหมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 ผลักดันใหยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเ ปนยุท ธศาสตรสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ
3.3 ผลักดันใหสํานักงานเปนศูนยกลางการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในการแกไขปญหาตาง ๆ และ
ประสานงาน รวมมือกับหนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการใหบริการดาน
ซอฟตแวรอยางครบวงจรแกผูประกอบการซอฟตแวร
3.4 ส งเสริ ม ให เกิด ความรวมมือทั้งดานการตลาดและการพัฒนาซอฟต แ วร/ บริก ารซอฟตแ วร
ระหวางผูประกอบการซอฟตแวรไทยกับผูประกอบการซอฟตแวรตางชาติที่มีศักยภาพและเปนที่ยอมรับในระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนากระบวนการทางานภายในองคกร
เปาประสงค
สรางความเปนเลิศในการใหบริการและสนองตอบความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ
4.1 ปรับปรุงกระบวนจัดทําแผนยุทธศาสตรและงบประมาณระยะ 4 ป ใหเปนยอมรับในทุกภาคสวน
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของหนวยงานดังนี้ ระบบฐานขอมูล พัฒนาระบบ
งานการจัดซื้อจัดจาง ระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ย ง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารงานบุค คล และ
ระบบบัญชีและการเงิน
4.3 พัฒนากระบวนการสํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นการดําเนินงานของสํานักงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เปาประสงค
5.1 เจาหนาทีข่ องสํานักงานปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ิงานไดตามเปาหมายทีก่ ําหนด
5.2 บุ ค ลากรของสํ า นักงานได รับ การพัฒ นาความรู ค วามสามารถที่ ส อดคล อ งกั บ หนา ที่ ค วาม
รับผิดชอบ
5.3 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการทํางานของเจาหนาที่
5.4 สามารถผลักดัน Core Value ของสํานักงาน
5.4.1 Service-Mind
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5.4.2 Integrity
5.4.3 Performance-based
5.4.4 Accountability
กลยุทธ
5.1 จั ด ทํ าเกณฑ ป ระเมินการดํ า เนินงานของในแต ล ะระดั บให มี ค วามสอดคล องกับ แผนการ
ดําเนินงาน
5.2 พัฒนากระบวนการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหมีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตอ การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหบรรลุเปาหมายของสํานักงาน
5.3 สงเสริมความสามัคคีและดําเนินการตาม Core Value ของสํานักงาน
5.4 สงเสริมกระบวนการจัดการองคความรูภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวม
เทากับ 4.5811 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 1 ดานประสิท ธิผ ลของการปฏิบัติงาน (4.8333 คะแนน) สูงสุด
รองลงมาคือ มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (4.6903 คะแนน) มิติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ (4.4733 คะแนน) และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (3.0000 คะแนน) ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.8333

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.4733

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

3.0000

18%

4.6903

100%

4.5811

มิติที่ 1

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒ นาองคการ

รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

ระดับ คะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติท ี่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สํา นักงานส งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนบุ คลากรที่ ไดรับการส งเสริมพัฒนาดาน
ซอฟตแ วรและผ านเกณฑการประเมิน
1.2 จํานวนผลิ ตภั ณฑซอฟตแ วรดีเดนระดับนานาชาติ
1.3 จํานวนหนวยงานที่ นําโอเพนซอรส ไปไปใช งาน
1.4 ระดับความสํา เร็จในการพัฒนาซอฟตแ วรหรือ
ซอฟตแ วรโซลู ชั่น
1.5 ระดับความสํา เร็จในการนําเนื้อหาการศึกษาจัดทํา ใน
รูปแบบซอฟตแ วรและดิจิทัลคอนแทนต
1.6 ระดับความสํา เร็จของการผลั กดันมาตรการหรือสิ ทธิ
ประโยชนที่สงเสริมสนับสนุนการเติบโตของ
อุ ตสาหกรรมซอฟตแ วร
1.7 ระดับความสํา เร็จการบ มเพาะผู ประกอบการ
1.8 มูลคาการเจรจาธุ รกิ จ
1.9 จํานวนผู ประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐที่ ผาน
มาตรฐานหรือกระบวนการผลิ ตที่ SIPA ให การ
สนับสนุน
1.10 การนําผลงานวิ จัยไปสู การใช งานจริง
1.11 จํานวนผู ใช ซอฟตแ วรไทยในกลุ มอุ ตสาหกรรมหลั ก
1.12 จํานวนซอฟตแ วรที่ไดรับการจดแจงลิ ขสิ ทธิ์
1.13 ระดับความสํา เร็จของการบริการอุ ตสาหกรรม
ซอฟตแ วรแบบครบวงจรเพื่อให บริการประสานงาน
และแก ไขป ญหาเกี่ ยวกั บการดําเนินการดาน
อุ ตสาหกรรมซอฟตแ วรให มีบริการแบบเบ็ ดเสร็จ
(SIPA One Stop Service)

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.8333

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

60
คน

4

1500 1750 2000 2250 2500

2654

5.0000

0.2000

ผลิ ตภั ณฑ
หนวยงาน
ระดับ

3
5
4

1
200
1

2
210
2

3
220
3

4
230
4

5
240
5

5
371
5

5.0000
5.0000
5.0000

0.1500
0.2500
0.2000

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1500

ระดับ
ล านบาท
ระดับ

5
5
5

1
800
1

2
900
2

3
4
5
1000 1100 1200
3
4
5

5
1274
5

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.2500

ระดับ
ราย
ลิ ขสิ ทธิ์
ระดับ

5
5
5
5

1
600
20
1

2
700
25
2

3
800
30
3

5
1,091
45
5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.2500
0.2500

4
900
35
4

5
1000
40
5
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สํา นักงานส งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสํา เร็จของการสํา รวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให บริการ
2.1.1 ระดับความสํา เร็จของการใช ผลการสํา รวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการให บริการ
2.1.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการให บริการ
2.2 รอยละของระดับความเชื่ อมั่นตอการดําเนินการตาม
บทบาทหนาที่ ของ SIPA

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.4733

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
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ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

รอยละ
รอยละ

5
2

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

84.80
87.20

3.9600
4.4400

0.1980
0.0888

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิ กจายตามแผนการใช จายเงิน

น้ําหนัก
(รอยละ)

10

3.0000

รอยละ

5

80

85

90

95

100

70.34

1.0000

0.0500

3.2 รอยละที่ ลดลงของตนทุ นตอหนวยผลผลิ ต
รอยละ
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

5
18

1

2

3

4

5

5

5.0000
4.6903

0.2500

4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํา กั บดูแ ลกิ จการ
4.2 ระดับความสํา เร็จในการพัฒนาบุ คลากร

ระดับ
ระดับ

10
3

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.4425
5

4.4425
5.0000

0.4443
0.1500

4.3 ระดับความสํา เร็จในการปรับปรุง กฎ ระเบี ยบ เพื่อ
การปฎิ บัติงาน
4.4 ระดับความสํา เร็จในการจัดการความรูภายในองคกร

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

ระดับ
น้ําหนักรวม

3
100

1

2

3

4

5

5

5.0000
คาคะแนนที่ได

0.1500
4.5811
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2556
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548

5.0000

5.0000

5.0000

4.5575

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

4.6155

4.0263

3.6384

2553

3.8531

1.9000

3.8833

3.9967

3.6946

2554

4.2733

3.6933

4.7500

4.4240

4.3007

2555

4.6190

3.7600

2.7000

4.4400

4.2964

2556

4.8333

4.4733

3.0000

4.6903

4.5811

5

2548
2549

4

2550
3

2551

2

2552
2553

1

2554
2555

0
ม ิต ท
ิ ี1

ม ิตท
ิ ี2

ม ิต ท
ิ ี3

ม ิตท
ิ ี4

รวม

2556

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60 ) คาคะแนนที่ได 4.8333
3.1.1 การพัฒนากําลังคนและบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนท
ใหตรงกับความตองการของตลาดอุตสาหกรรม
- การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวร เปนสวนสําคัญในการพัฒนาทักษะของบุคลากร
ซอฟตแวรเพื่อรองรับตลาดงานอุตสาหกรรมซอฟตแวรท างดานตางๆ ทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ ซึ่ง
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สงผลถึงศักยภาพของประเทศในการรองรับงานซอฟตแวรทางดานตางๆ ที่จะถูกนําเขามาสูประเทศภายในอนาคต
โดยในป งบประมาณ พ.ศ.2556 กํา หนดเป าหมายการส งเสริ ม และพัฒ นาบุค ลากรดา นซอฟต แ วรแ ละผ านการ
ประเมินผล 2,000 คน ผลการดําเนินงานคือมีบุค ลากรไดรับการสงเสริมดานซอฟตแวร และผานการประเมินผล
2,654 คน
3.1.2 การพัฒนาซอพแวรดีเดนระดับชาติ
- สําหรับการดําเนินโครงการในงบประมาณป 2556 มีจํานวนผลิตภัณฑซอฟตแ วรดีเดนระดับ
นานาชาติ ที่เขารวมประกวดในเวทีนานาชาติ ดังนี้
1. กิจกรรมการแขงขันประกวดผลงานซอฟตแวร Thailand ICT Awards 2013 โดยไดมีการ
จัดกิจกรรม RoadShow เพื่อประชาสัมพันธและรับสมัครผลงานเขารวมประกวดทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ใน
ระหวางวันที่ 8 - 22 พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อใหผูประกอบการซอฟตแวร และผูที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟตแวร
รวมถึงนิสิต นักศึกษา ไดรับทราบและเกิด ความตื่นตัวในการสงผลงานเขารวมประกวดฯ โดยภายหลังจากปด รับ
สมัครผลงาน เมื่อวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2556 มีจํานวนผลงานสงเขารวมประกวดทั้งสิ้น 223 ผลงาน
2. กิจกรรม ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)
สํานักงานสาขาภูเก็ต ไดจัดทําสัญญาใหทุนสนับสนุนฯ แกมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต , มหาวิทยาลัย
บูรพา, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสารคาม
3. กิจกรรม Global Hunting Award เปนสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ
โดยเปดโอกาสใหมีสว นรวมแขงขัน ประกวดระดับนานาชาติ และใหมีโอกาสพบปะผูลงทุน (Venture Capitalist) ซึ่ง
ไดดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 ใหการสนับสนุนผลงานของกลุมผูประกอบการซอฟตแวรไทย (Startup) เขารวมการแขงขัน
(Pitching) ในงาน Echelon 2013 ณ ประเทศสิง คโปร โดยมีผลงานจากประเทศตางๆ เข ารวมแขงขัน ไดแ ก
มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฟลิปปนส ไตหวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร ญี่ปุน และประเทศไทย ในระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน
2556 โดยประเทศไทยไดสงผลงานเขารวมแขงขัน จํานวน 2 ผลงาน ไดแก
- ผลงาน STAMP เปน Mobile Application ดานการสราง Loyalty เพื่อสะสมแตมบนมือถือ
- ผลงาน Noonswoon เปน Mobile Application ที่ชวยในการหาคู
3.2 ใหการสนับสนุนผลงานแอนิเมชั่นของนักศึกษาไทยชื่อ “Life of Fire” โดยนางสาวรัชริล หุ
ตังคบดี ผูไดรับคัดเลือกจากงาน ANNECY Award 2
4. กิจกรรม Geeks On A Plane เปนกิจกรรมเตรีย มความพรอมและพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาซอฟตแวรไทยสูส ากล โดยการนํากลุมนักลงทุนและผูประกอบการจาก Silicon Valley นําโดย Dave
McClureเดินทางมาจัดงานสัมมนา Geeks On A Plane ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต ไดแ ก สิงคโปร
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยในงานดังกลาวทําใหนักพัฒนาซอฟตแวรไทย
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รุนใหม (Startup) ไดมีโอกาสเรียนรูแ ละรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ Technology Trend and Innovation
รวมถึงไดรับแนวคิด และมุมมองในการพัฒนาเครือขายธุรกิจและการลงทุนในเวทีโลก
3.1.3 การนําโอเพนซอรสไปใชงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สอซช. ไดจัดทําโอเพนซอรซ
เพื่อใหหนวยงานอื่นนําไปใชงาน ทั้งหมด 371 หนวยงาน
3.1.4 ดานการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการซอฟตแวร สอซช. ไดดําเนินการจัดประชุมระดม
ความเห็นความตองการใชซอพแวรในกลุมอุตสาหกรรมรวม 6 กลุม ซึ่งทั้ง 6 กลุมไดยืนยันถึงการนํางานวิจัยซอพแวร
โซลูชั่น ทั้งหมด และมีจํานวนผูใชซอฟตแวรไทยในกลุมอุตสาหกรรมหลัก นับจากจํานวนผูสนใจนําซอฟตแวรไทยไป
ใชงานผานกิจกรรมการสนับสนุนของ SIPA เชน Roadshow / Events หรือจํานวนผูดาวโหลดซอฟตแวรจาก Emarket place มีทั้งหมด 1,091 ราย
3.1.5 การนํ าเนื้อ หาการศึกษาจัด ทําในรู ปแบบซอฟต แวรแ ละดิ จิทั ลคอนเทนต สอซซ. ได
ดําเนินการตอการผลักดันเพื่อใหเกิดการศึกษาจัดทําเนื้อหาในรูปแบบซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต หรือสรางความ
รวมมือกับสวนงานที่เกี่ยวของตอการสรางมาตรฐานเนื้อหาในระบบ SIPA edumarket 5 เรื่อง คือ
1) คณิตศาสตร เนื้อหาคือ การนับ การบวกและการลบเศษสวน ทรงกระบอกทีม่ ีรัศมี r และ
ความสูง h จะสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกหาไดจากสูตร เปนตน
https://contentville.sipaedumarket.com/index.php
2) วิทยาศาสตร เนื้อหาคือ สิ่งตางๆ รอบตัวเรา สัตวบก การทดลองน้ํา และลักษณะไมเลื้อย
เปนตน https://contentville.sipaedumarket.com/index.php
3) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ นื้ อ ห าคื อ เ รี ย น รู อั ก ษ รภ า ษ า แ ล ะโ ล โก รู ป ภา พ เ ป น ต น
https://contentville.sipaedumarket.com/index.php
4) สุ ข ศึ ก ษา เนื้ อ หาคื อ โครงการเด็ ก ไทยรั ก ษ ส มอง และอวั ย วะในร า งกาย เป น ต น
https://contentville.sipaedumarket.com/index.php?op=listContentSubject&g
s_id=4
5) สั ง คมศึ ก ษา เนื้ อ หาคื อ ศาสนาและวั ฒ นธรรม การเมื อ งและการชุ ม นุ ม เป น ต น
https://contentville.sipaedumarket.com/index.php?op=listContentSubject&g
s_id=5
3.1.6 การผลักดันมาตรการหรือสิทธิประโยชนที่สงเสริมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร สอซซ. ดําเนินการ วิเคราะหทบทวนความตองการทางมาตรการหรือสิท ธิประโยชนจากการระดมสมอง
กับ ผู ประกอบการหรือ สมาคมที่ เกี่ย วขอ งในปง บประมาณ 2554-2556 จากนั้นจึงจัดทํา รางมาตรการหรื อสิ ท ธิ
ประโยชน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นชอบและประกาศใชจริง 2 ฉบับ
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1) มาตรการส ง เสริม ผู ป ระกอบการซอฟต แ วร เ ข า ถึ ง แหล ง ทุ น ผ า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการทํางานภายใตโครงการสินเชื่ อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตรวมกับ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
2) มาตรการส ง เสริมผูป ระกอบการซอฟต แ วรเข า ถึ งแหล งทุ นผ านกองทุน ตั้ งตั ว ไดรว มกั บ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3.1.7 การบมเพาะผูประกอบการ ปงบประมาณ 2556 สํานักงานสงเสริมอุต สาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําโครงการบมเพาะผูประกอบการซอฟตแวรรายใหม โดยมีกลุมเปาหมายของการบมเพาะ
คือ นักศึกษา นักพัฒนาซอฟตแวร และผูประกอบการซอฟตแวร ที่สนใจเขารวมโครงการบมเพาะกับสํานักงานฯตาม
วัตถุประสงค และการดําเนินการตามผลผลิตตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ซึ่งทางสํานักงานฯ ไดมีการจัดบมเพาะในสวน
ของภูมิภาคจํานวน 4 สาขา สํานักงานใหญ เชียงใหม ขอนแกนภูเก็ต โดยไดรับการอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบรอยและ เริ่มดํา เนินการกิจกรรม ในชว งเดือน มิถุนายน-กันยายน 56 โดยทางสํา นักงานใหเ ปน ผูกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือก และขณะนี้มีการดําเนินการดังนี้
1. ผูสมัครจํานวน 187 ทีม
2. ผูผานการคัดเลือกเขาอบรม 87 ทีม
3. ผูประกอบการผานเกณฑประเมิน 63 ทีม คิดเปนรอยละ 72.41
4. ผูประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได 33 ทีมคิดเปนรอยละ 32.18
ซึ่งมีผูประกอบการที่ผานมาตรฐานสากลที่ SIPA ใหการสนับสนุน จํานวน 40 ราย (ISO 29110 32
ราย CMMI 8 ราย) และมีความพึงพอใจและไดรับประโยชนจากมาตรฐานรอยละ 88.33
3.1.8 มูลคาการเจรจาทางธุรกิจ นับจากจํานวนมูลคาที่ผูประกอบการสามารถตกลงธุรกิจกับคูคา
ผานการสนับสนุนของ SIPA เปนความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศ อาทิ กรมสงเสริมการ
สงออก กระทรวงพาณิชย หรือสมาคมการคาตางๆ ในตางประเทศ โดยมีการสงเสริมการตลาดในรูปแบบวิธีการ
ตางๆกัน เช น การเข ารวม Roadshow/Event ระดั บ นานาชาติ หรือการจัดงานการจับคูท างธุรกิจ (Business
Matchmaking) ทั้งในและต างประเทศ หรือการจัดผูแทนทางการคาจากประเทศไทยไปเจรจาธุรกิจยังประเทศ
เปาหมายตางๆ เพือ่ เปนการขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยใหออกสูนานาชาติและกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มทางธุรกิจแกตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ซึ่งมีมูลคาการเจรจาทางธุรกิจ 1,274.4168 ลานบาท
3.1.9 การนํางานวิจัยไปใชจ ริง สอซซ. ดํ าเนินการสงแผนนําเสนอผลงานวิจัย แลว 5 รายเพื่อ
อนุมัติใหนําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดการใชจริง ไดแก โปรแกรมแปลภาษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, เครื่องมือ
การเรียนรูการโปรแกรมสมองกลฝงตัว Little merlin มหาวิทยาลัยศรีปทุม, โปรแกรมชวยแผนรถขนสงสินคาแบบ
อัตโนมัติพรอมใหบริการบนคลาวด ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ริง โปรแกรมชวยในการสื่อสารสําหรับ ผูปวยที่ไม
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สามารถสื่อสารโดยการพูด และเขียน โดยการใชการกระพริบตา และการพัฒนาโมบายแอปพลิเ คชั่นเพื่อแสดงผล
การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน
3.1.10 การจดลิขสิทธิ์ซอฟแวร สอซซ. ดําเนินการจัดการสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูที่เปนเจาของผลิตภัณฑ 4 ครั้ง ซึ่งทําใหผูที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการซอฟตแวร
มีความรูความเขาใจในกระบวนการจดแจงลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑหรือบริการซอฟตแวร จนนําไปสูการจดแจงลิข สิทธิ์
ผลิตภัณฑหรือบริการซอฟตแวร และทราบถึงมูลคาทรัพยสินทางปญญาที่ตนเองไดพัฒนาคิดคนขึ้น และมีจํานวน
ซอฟตแวรที่ไดรับการจดแจงลิขสิทธิ์ จํานวน 45 ลิขสิทธิ์
3.1.11 การบริการอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจรเพื่อใหบริการประสานงานและแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมบี ริการแบบเบ็ดเสร็จ (SIPA One Stop Service)
สอซซ. ดําเนินการจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธศูนยบ ริก ารเบ็ด เสร็จแบบตางๆ แลวจัดทําระบบและพัฒนาระบบ
ออนไลนเ พื่อใหส ามารถบริการผ านออนไลนพรอมกับจัดหาที มที่ป รึก ษาให การแกไขปญ หาออนไลน จากนั้นจึ ง
สรุปผลการให บ ริก ารแบบเบ็ ดเสร็ จทั้ ง 3 งานบริการ โดยระบุจํานวนผู ใช งาน ประเภทการใช งาน ระยะเวลาที่
ใหบริการ ไดอยางชัดเจน ซึ่งทําใหมีผูเขารับการบริการออนไลนไมนอยกวา 50 ครั้ง และมีความพึงพอใจจากการ
สํารวจรอยละ 81.36
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 4.4733
SIPA ไดมอบหมายใหบริษัทแบรนด เมทริกซ รีเ สิรช จํากัด สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการและความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ SIPA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของ สอซช. ภาพรวมอยูในระดับคะแนน 3.96 คิดเปนรอยละ 84.80
จากผลการสํารวจ ดั งกล าว มีข อเสนอแนะในการปรับปรุงแก ไข ได แก ด านโครงการฝกอบรม กลุ ม
ตัวอยางเสนอใหมีการขยายจํานวนวันในการอบรมใหเหมาะสมกับเนื้อหา และอยากใหมีการจัดอบรมบอยยิ่งขึ้นโดยกลุม
ตัวอยางที่เปนคนทํางานมีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องนี้มากกวาประเด็นอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ดานการประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางอยากให SIPA ทําการประชาสัมพันธขาวสารใหมีความทั่วถึงและมี
ปริมาณที่มากกวาในปจจุบันโดยกลุมที่ความเห็นสอดคลองมากที่สุดคือกลุมนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ในกลุมนักเรียน
นักศึกษายังเสนอใหจัดกิจกรรมที่มีความตอเนื่องเปนประจําทุกป
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ SIPA ผูรับบริการมีความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ SIPA ภาพรวมอยูในระดับคะแนน 4.44 คิดเปนรอยละ 87.20
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.0000
3.3.1 สอซช. เบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม 322,667,386.70 บาท จากเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 509,738,198.51 บาทคิดเปนรอยละ 70.34
3.3.2 ผลการดําเนินงานในเรื่องตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมาย สอซช. ดําเนินการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวย โดยจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําตนทุนตามระดับที่ 1 ถึง 5 ครบถวนเพื่อการนําสง
กพร. และระดับคะแนนที่จัดทํา คือระดับ 5 ประกอบดวยโครงการจํานวน 3 โครงการ :ซึ่งนํามาเปรีย บเทีย บตนทุน
การดําเนินกิจกรรมตั้งแตป 2554 เทียบป 2555 และมีเปรียบเทียบการดําเนินการโครงการป 2556 คิดเปนรอยละที่
ลดลงตามเกณฑที่ กพร. กําหนด ไดแก
โครงการที่ 1. บมเพาะและเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม
โครงการที่ 2. บมเพาะและเตรียมความพรอมบุค ลากรเพื่อปอนเขาสูอุต สาหกรรม (การบมเพาะ
ผูประกอบการซอฟตแวร)
โครงการที่ 3. สงเสริมศักยภาพตัวผลิตภัณฑและบริการในกลุมอุตสาหกรรมหลัก
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 18) คาคะแนนที่ได 4.6903
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.4425
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบที่
สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ภายใตการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และสิ่ งแวดลอ ม มิใชเ พื่อการบรรลุ
เปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหค ณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1

บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการ
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน
1.1
ยุทธศาสตรเดิม

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

70
20

5.0000

17
น้ําหนัก

ประเด็นการประเมินผล

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ ําคัญ
การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
1.3
มหาชน
1.4 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
2.1
เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
2.2 การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

17.5

4.5714

5

5.0000

10
17.5
30

1.0000
4.4286

20

5.0000

10

5.0000

ระดับการพัฒนาดานการกํา กับดูแลกิ จการ = 4.4425 คะแนน
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปภายในเวลาที่กําหนด
การสงเสริมความรู ความสามารถ
ของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

5
4
3
2
1
0

บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมา

การรายงานผลการดําเนินงานแก
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ
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1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย โดยการ
ประชุมพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําป ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สาํ คัญ สอซช. ไดจัดทําแผนงาน
ประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เชน เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ และการรายงานดานการเงิน เปนตน และมีการรายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลไดค รบทุกไตรมาส ยังขาดเพีย งการติด ตาม
เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการรายงานดานภารกิจหลัก
- คณะกรรมการบริห ารไดติ ดตาม ดู แลผลการดําเนิน งาน ทั้ง ในดานการเงิ นและไมใช
การเงิน อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขาประชุม โดยมีผลการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ปงบประมาณ 2556 คิดเปนรอยละ 42.85 ของจํานวนการประชุม มีกรรมการเขาประชุม
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
- สอซช. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน
และไม ใชการเงิน (ดานภารกิจหลัก) อยา งถูกตองเชื่อ ถือได ในรายงานประจําป งบประมาณ โดยมีการเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหทั้งในดานการเงิ นและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ย นแปลงของตัวเลขที่สําคั ญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สอซช. มีการเป ดเผยงบการเงิน โดยประกอบด วยรายละเอีย ดดั งนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
เว็บไซตขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไดครบทุกคณะ
และมีการเปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
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2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการของ สอซช. มีการประเมินตนเอง โดยการจัดทําแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการแลวมีกําหนดสงแบบประเมินใหคณะกรรมการภายในเดือน กรกฎาคม 2556 และ
เปดเผยผลการประเมินตนเองและคณะกรรมการในที่ป ระชุม และรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลประเมินและ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
สอซช. ดํา เนินการปฐมนิเ ทศกรรมการใหมจํานวน 3 ท าน โดยมีการมอบ พ.ร.ฎ. จัด ตั้ ง SIPA,
หนังสือคูมือบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองคการมหาชน, รายงานประจําป เพื่อประกอบการปฐมนิเทศ
นอกจากนั้นยัง มีการสง กรรมการเข ารับการอบรมและเยี่ย มชมการปฏิบั ติงานของสํานักงานสาขา 4 สาขา และ
ประเทศญี่ปุน-สหรัฐอเมริกา และประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทบทวนกลยุทธ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญ
และความเสี่ยงขององคกร จากนั้นจึงจัดทํารายงานสรุป เสนอผลของการเยี่ย มชมการปฏิบัติข องสํานักงานสาขา 4
สาขา และประเทศญี่ปุน-สหรัฐอเมริกา และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานขององคการมหาชน
3.4.2 สอซช. มีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการกําหนดระดับตําแหนงผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
คณะทํ างานฯ ไดจัดทํา มาตรฐานการกําหนดตํ าแหนงและระดั บตํ า แหนงงานของผู ปฏิ บัติ ง าน โดยไดวิเคราะห
เปรียบเทียบกับบทบาทและภารกิจในแตละตําแหนง และไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในระดับผูบริหาร และวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ในระดับปฏิบัติการ โดยทั้ง 2 วัน ไดมี
การประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) วามีความสําคัญและจําเปนอยางไรในการนํามา
กําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการระดมความคิดเห็นในการทบทวนและวิเคราะหส มรรถนะที่
เชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจขององคกรและของตําแหนงงาน และพิจารณารวมกันในการกําหนดสมรรถนะองคกร
และคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก สมรรถนะในการบริหารจัดการ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงได
ประเมินสมรรถนะผูปฏิบัติงานทุกระดับ โดยระดับผูบริหารไดป ระเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในการบริหาร
สวนระดับปฏิบัติการไดประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อนําผลการประเมินมาหาชองวาง (Gap evaluate) ทั้งนี้เพื่อนําผล
การประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2557 สุดทาย สอซซ. ไดนําเสนอแผนพัฒนาบุค ลากรประจําป
2557 ตอคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2557
3.4.3 สอซซ. ดํ า เนิน การปรั บ ปรุง กฎระเบี ย บเพื่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กฎระเบี ยบ คื อ ข อบั งคับ สํานักงาน ว า ด ว ยการร ว มโครงการระหว า ง สอซช. กับ หนว ยงานอื่น ระเบี ย บว า ด วย
หลัก เกณฑ แ ละวิ ธีป ฏิบั ติ ในการร องทุ ก ข แ ละพิจารณาเรื่องรอ งทุ กข พ.ศ. 2556 และระเบี ย บว า ด ว ยงานสาร
บรรณ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2556 ซึ่ง ผู ป ฏิ บัติ งานมี ค วามพึง พอใจในการใช กฎระเบีย บใหมไม นอ ยกว า ร อ ยละ 80
และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎ ข อ บัง คั บ ระเบีย บ คํ า สั ่ ง ประกาศ นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริห ารบรรจุในวาระเพื่อ พิจารณา
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3.4.4 ในการจัด การความรูภ ายในองค กร สอซซ. ดําเนิ นการจัด ตั้ ง คณะทํางานพัฒ นาความรู
ภายในองคกรเพื่อทบทวนประเมิ นผล และวิ เ คราะห การจัด การความรูภ ายในองค กร จากนั้นจึงคั ด เลื อ กกลุม
งานสํา หรั บ พัฒนาองค ความรูภายในองคกร 7 องค ความรู และจั ด ทําแผนดําเนินการพัฒ นาองค ค วามรูภ ายใน
องค ก รและได รับ อนุมัติ แ ผนจากผู อํานวยการเรี ย บร อ ยแล ว จากนั้ น จึง ดํา เนิ น การพัฒ นาองค ค วามรู ภ ายใน
องค ก รตามแผนที่ กํา หนดไวซึ่ ง แล ว เสร็จไม น อ ยกว า รอ ยละ 90 พรอ มทั้ ง รายงานความก า วหน า และสรุ ป
ป ญ หาอุป สรรค ข อ เสนอแนะต อผูอํานวยการ และจัด ทํา แผนพัฒนาองค ค วามรูในป ต อ ไป

4. จุดเดน/พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1. มีการส งเสริมการเขาถึงตลาดซอฟตแวรในระดั บสากลใหแ กนัก พัฒนาซอฟตแ วรไทยอยา ง
ตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมายทีก่ ําหนด แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการจัดงานหรือเขารวม
Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การเขารวมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เพื่อเปนการขยายตลาด
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยใหออกสูนานาชาติและกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจแกตลาดอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทยโดยรวม
2. มีโครงการสนับสนุนนักพัฒนาโดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดแก โครงการประกวด
ผลิตภัณฑไอซีทแี ละซอฟตแวรระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และโครงการประกวดผลงานดานซอฟตแวรดีเดนแหงชาติ
โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผูประกอบการซอฟตแวร
3. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมอุต สาหกรรมซอฟตแ วร โดยการจับคูธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่ง
กอใหเกิดมูลคาตลาดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดมากอยางมีนัยสําคัญ
4. สอซซ. สามารถนําผลการสํารวจพึงพอใจที่ไดรับขอคิดเห็นมาดําเนินการปรับปรุงไดเปนอยางดี
5. ในมิติดานการพัฒนาองคกร สอซซ. สามารถดํ าเนินการปรับ ปรุงและพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรไดดีดกวาเปาหมายมาก ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะและปรับปรุงกฎระเบียบ
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1. สอซซ. ควรดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชเงิน ซึ่งยังต่ํากวาเปาหมาย
อยูมาก
2. สอซซ. ควรพิจารณาแนวทางการดํ าเนิ นการด านการคุมครองทรัพย สินทางป ญญาเพิ่มเติ ม
นอกเหนือจากการผลักดันการใชงานโอเพนซอรส เพื่อใหสามารถสะทอนผลลัพธของวัตถุประสงคจัดตั้งขององคการ
ไดชัดเจน
3. การส งเสริมผูป ระกอบการซอฟตแ วรโ อเพนซอร ส สอซช. ควรกํา หนดทิศทางและแผนการ
ดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหสามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดันซอฟตแวรโอเพนซอรส
ของคนไทย และควรกําหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลความสําเร็จทั้งในดานความสมบูรณของโครงสรางความ
ตองการทางดานซอฟตแวรของประเทศไทย และการประเมินผลความสําเร็จในทางเศรษฐศาสตร
4. สอซซ. ควรพิจารณากําหนดใหมีแผนการตลาดที่ชัดเจนในการสนับ สนุนใหผูประกอบการไทย
สามารถเขาสูตลาดระดับสากลไดอยางมียุทธศาสตรที่ชัดเจน ซึ่งควรกําหนดใหมีแ ผนการตลาดที่ชัดเจน มีที่มาของ
การวิเคราะหที่เปนรูปธรรมสามารถกําหนดเปาหมายได
5. ควรพิจารณาผลักดันใหเกิดนโยบายหรือมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในดานภาษีแ ละสิทธิ
ประโยชน ที่ส อดคลองกับ ความตองการของภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งนี้การสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรผานนโยบายมาตรการตางๆนั้น เปนหนึ่งในวัตถุประสงคจัดตัง้ ของ สอซช. โดยมาตรการที่สนับสนุนในดาน
ภาษีหรือสิทธิประโยชนใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรควรเปนมาตรการที่ผานความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน และมาตรการเหลานั้นควรพิจารณาในดานของการประเมินผลความสําเร็จของมาตรการไดอีกดวย
6. ประเด็นดานความพรอมในการผลักดันสงเสริมผูประกอบการไทย สอซซ. ควรพิจารณาดานการ
จัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมซอฟตแวร ในฐานะศูนยบริการซอฟตแวรแ ละขอมูลอุตสาหกรรมกลางแหงชาติ ควร
จัดทํ าข อมูล ที่ส อดคลองกับ ความต องการของผู ประกอบการและผู ที่เ กี่ย วของและสามารถนํา ไปใชป ระโยชนได
รวมทั้งควรติดตามการจัด ทําขอมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนาฐานขอมูล ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

.....................................

