รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทยจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาช่วยในการสร้างศักยภาพการ
แข่ ง ขัน ของประเทศ สร้ า งรายได้ เ ข้า สู่ ป ระเทศ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการให้ บริ ก ารของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
รัฐบาลจึงกําหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สอซช. ให้มีพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นซอฟต์ แ วร์ ยกระดั บ ศั ก ยภาพการผลิ ต และส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานในอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจั 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 และการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษี
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
5. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงานและแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การทางด้ า น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1.4 ผู้อํานวยการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีรักษาการผู้อํานวยการ รวม 3 คน ดังนี้
1. นางสาวนิรชราภา ทองธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2555
2. นายเฉลิมพล ปุณโณทก ดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 11 กรกฎาคม 2555
3. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีคณะกรรมการ ดังนี้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
คณะกรรมการ
1. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม (ลาออก 1 ตค.2555)
4. นายสรรพัชญ โสภณ
5. นายเฉลิมพล ปุณโณทก
6. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง
7. นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์
8. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6

อัตรากําลัง และโครงสร้าง

โครงสร้างตามประกาศสํานักงาน ฯ ที่ 6/2555 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 30 กันยายน 2555

คณะกรรมการบริหาร
SIPB
ฝ่ายตรวจสอบ
ที่ปรึกษาสํานักงาน

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

สายส่งเสริมอุตสาหกรรม

สายบริหาร

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ฝ่ายมาตรการ
ส่งเสริม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการ

ฝ่ายบัญชี การเงิน
งบประมาณ

ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรและ
วิชาการ

ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด
Enterprise
ฝ่ายส่งเสริม

ฝ่ายกฎหมาย

สายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

สาขาขอนแก่น,
เชียงใหม่,ภูเก็ต
นครราชสีมา

อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 : 114 คน (เจ้าหน้าที่ประจํา 85 คน ลูกจ้าง
สัญญาจ้างโครงการ 12 คน ลูกจ้างสัญญาจ้างงบบริหารสํานักงาน 13 คน และที่ปรึกษาสํานักงาน 4 คน )
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1.7

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
SIPA จะนําพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry)

พันธกิจ
1. วางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การตลาด การลงทุ น กระบวนการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะ
มาตรการทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับซอฟต์แวร์
ค่านิยมองค์กร (Core-Value)
ค่านิยมองค์กร (Core-Value) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันของสํานักงานซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกํากับให้บุคลากรในสา
นักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม คือ “SIPA” หมายถึง
S : Service-minded การบริการด้วยจิตอาสา
I : Integrity การยึดหลักความซื่อสัตย์ และความถูกต้อง
P : Performance-based การดําเนินงานโดยเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ
A : Accountability การดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้มีชื่อเสียงโดดเด่นในเวทีโลกและเวที
อื่น ๆ ตามศักยภาพ
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านซอฟต์แวร์ของไทย เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร
อุตสาหกรรมลอจิสติกส์ และภาคการศึกษา ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตามศักยภาพ
กลยุทธ์
1.1 สํารวจข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย และจัดทําแผนงานเพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้ในมีการนําเสนอโซลูชั่น หรือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.2 จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับเกณฑ์ใน
เวทีระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
1.3 ส่งเสริมผูป้ ระกอบการที่ผ่านเกณฑ์ เข้าโปรแกรมพัฒนาความสามารถเพื่อแข่งขันในเวทีระดับ
นานาชาติ ภูมิภาคและระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้าน
ซอฟต์แวร์ตามอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
เป้าประสงค์
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็น
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
อุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรม ลอจิสติกส์ และภาคการศึกษา)
กลยุทธ์
2.1 ศึกษาแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมหลักและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ เพื่อ
กําหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมหลัก
2.2 สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มผี ลิตภัณฑ์และบริการ หรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และสอดคล้องกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมหลัก ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน หรือจัดหาแหล่งทุน ตลอดจนผลักดันมาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อยกระดับ
2.3 ประชาสัมพันธ์และนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จในการนํา
ผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลัก
2.4 ผลักดันมาตรการด้านสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ทซี่ ื้อผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทย
2.5 สํารวจระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ภาคอุตสาหกรรมอื่น สถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ เชื่อมโยง เกื้อหนุน และส่งเสริมกิจการซึ่งกันและกัน และร่วมดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ
สร้างนวัตกรรมร่วมกัน
หมายเหตุ : ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิต
มีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพปัจจัยการผลิต
กลยุทธ์
3.1 สร้างบรรยากาศความร่วมมือพร้อมทั้งมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ภาคอุตสาหกรรมอื่น สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มเป็น
พันธมิตรกันและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
3.2 สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ภาคอุตสาหกรรมอื่น สถาบัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินงานร่วมกันเพื่อนาศักยภาพของกลุ่มออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และแนวทางการ
ดําเนินงานต่างๆ ร่วมกัน
3.3 กําหนดกลไกเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รวม สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้มีการกําหนดไว้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากระบวนการทางานภายในองค์กร
เป้าประสงค์
4.1 สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
4.2 สนองตอบความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
4.1 ปรับปรุงกระบวนจัดทําแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณระยะ 4 ปี
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของหน่วยงานดังนี้ ระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ
งานการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารงานบุคคล
และระบบบัญชีและการเงิน
4.3 พัฒนากระบวนการสํารวจความพึงพอใจและความเชือ่ มั่นการดําเนินงานของสํานักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เป้าประสงค์
5.1 เจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
5.2 บุคลากรของสํานักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
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5.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่
5.4 สามารถผลักดัน Core Value ของสํานักงาน
5.4.1 Service-Mind
5.4.2 Integrity
5.4.3 Performance-based
5.4.4 Accountability
กลยุทธ์
5.1 จั ดทําเกณฑ์ ประเมิ นการดําเนินงานของในแต่ละระดับให้มีความสอดคล้องกั บแผนการ
ดําเนินงาน
5.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวม
เท่ากับ 4.2964 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (4.6190 คะแนน) สูงสุด
รองลงมาคือ มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (4.4400 คะแนน) มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (3.7600 คะแนน) และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (2.7000 คะแนน) ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

55%

4.6190

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

3.7600

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

2.7000

25%

4.4400

100%

4.2964

มิติที่ 1

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์กร

รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

ระดับ คะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติท ี่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

8
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
ระดับ
พ.ศ.2555 ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปี พ.ศ.2555-2558
1.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นระดับนานาชาติ
ผลิตภัณฑ์
1.3 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้าน
คน
ซอฟท์แวร์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.4 ระดับความสําเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่ม
ระดับ
เพาะจาก SIPA
1.5 จํานวนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ผ่าน
ระดับ
มาตรฐานที่ SIPA ให้การสนับสนุน
1.6 จํานวนหน่วยงานที่นําซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้งาน
ราย
1.7 จํานวนการเจรจาธุรกิจจากการสนับสนุนของ SIPA
ครั้ง
(Matching)
1.8 ระดับความสําเร็จของการผลักดันมาตรการหรือสิทธิ
ระดับ
ประโยชน์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1.9 จํานวนโครงการที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสิทธิ
โครงการ
ประโยชน์ต่างๆโดยการผลักดันของ SIPA
ระดับ
1.10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาซอฟแวร์โซลูชั่น
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.11 จํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายนํา
ระดับ
ระบบซอฟต์แวร์หรือระบบโซลูชั่นไปใช้งาน
1.12 ระดับความสําเร็จของการบริการอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจร เพื่อให้บริการประสานงาน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการด้าน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(SIPA One Stop Service)

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4.6190

2

3

4

5

3.7287

3.7287

0.1864

2

3

4

5

6.0000
2,213

5.0000
5.0000

0.1000
0.2000

5

2.0000

2.0000

0.0600

5

4.8000

4.8000

0.1440

246
1,466

5.0000
5.0000

0.4500
0.3500

5

1

2
4

1
-

3

1

2

3

4

3

1

2

3

4

9
7

ค่าคะแนน
ที่ได้

500 1,000 1,500 2,000

180 190 200 210 220
300 400 500 700 900

2

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1000

6

20

40

60

80

100

100

5.0000

0.3000

4

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2000

5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.2500

5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.2000
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น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

10

3.7600

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

85.40000

4.0800

0.2040

2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่น
ต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

82.20000

3.4400

0.1720

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

10

2.7000

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

5

91

92

93

94

95

71.77

1.0000

0.0500

3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1000

3.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.1200

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

25

4.4400

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ

ระดับ

20

1

2

3

4

5

4

4.3000

0.8600

4.2 การปรับปรุงกฏระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

4.3 การจัดการความรู้ภายในองค์กร

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

น้ําหนักรวม 100

ค่าคะแนนที่ได้

4.2964

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. 2558-2555
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2558

5.0000

5.0000

5.0000

4.5575

4.9095

2559

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

10
5

2548

4

2549
2550

3

2551
2

2552

1

2553
2554

0
มิ ติ ที่

1

มิ ติ ที่

2

มิ ติ ที่

3

มิ ติ ที่

4

รวม

2555

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 55 ) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6190
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 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร์และผ่านการประเมินผล 1,000 คน ผลการดําเนินงานคือมีบุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านซอฟต์แวร์
และผ่านการประเมินผล 2,213 คน อย่างไรก็ตามแม้ สอซช. จะดําเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย จากการ
ประเมินหลักฐานพบว่า สอซช. ยังไม่ได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการประเมินผลแบบประเมินที่ใช้ในแต่ละหลักสูตร
ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้รับการอบรมมีความรู้ในระดับที่น่าพอใจอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาต่อเนื่องจากใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
3.1.2 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์
- ส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
29110 และมาตรฐาน CMMI โดยดําเนินการโครงการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการซอตฟ์แวร์และหน่วยภาครัฐ
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้คําปรึกษา
พร้อมผลักดันเข้าสู่การประเมินมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
โครงการและผ่านการประเมินจํานวน 68 ราย แบ่งเป็น มาตรฐาน ISO 29110 จํานวน 53 รายและมาตรฐาน
CMMI จํานวน 15 ราย
- การบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการพัฒนา
ธุรกิจซอฟต์แวร์ ซึ่ง สอซช. ได้ดําเนินการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญ ชี จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไ ทย ร่วมกับสมาคม
การตลาดแห่ ง ประเทศไทย, ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการซอฟต์ แ วร์ สาขาเชี ย งใหม่ และศู น ย์ บ่ ม เพาะคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการนวัตกรรมวาณิชย์ มีการจัดทําแผนธุรกิจจํานวน 255 แผน ได้รับการคัดเลือกเพื่อ
รับการส่งเสริมทุน 25 แผน
2) โครงการติดอาวุธการตลาดให้ซอฟต์แวร์ไทย มีการจัดทําแผนธุรกิจ 40 แผน
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3) โครงการบ่ ม เพาะโดยศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการซอฟต์ แ วร์ สาขาเชี ย งใหม่ มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ 8 ราย
3.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 สอซช. ได้จัดให้มีการดําเนินการจัดการให้มีการเจรจาธุรกิจผ่านกิจกรรม SIPA Matching จํานวน
1,466 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเจรจา 1,040.805 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลักที่มีจํานวนการเจรจามาก
ที่สุดได้แก่ Asia Pacific Digital Travel Forum ที่ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจ 562 ครั้ง กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็น
การขยายตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่
ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
ได้มี โอกาสสร้ างพันธมิ ตรอั นจะนําไปสู่การต่อยอดทางธุร กิจในอนาคต แต่ อย่างไรก็ตามองค์การมหาชนควร
พิจารณาพัฒนาแนวทางการส่งเสริมตลาดของธุรกิจซอฟต์แวร์โดยกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
3.1.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ กําหนดเป้าหมายจํานวนหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยผ่านการส่งเสริมจาก
SIPA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สอซช. กําหนดกลุ่มเป้าหมายจํานวน 200 ราย และได้ผลการดําเนินงาน 246
ราย โดยได้ดําเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้โอเพนซอร์สและจัดทําแบบสอบถามผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุด
การฝึกอบรม ดังนั้นการประเมินการใช้งานโอเพนซอร์สยังไม่สะท้อนประสิทธิผลที่แท้จริงว่า ผู้ประกอบการจะนํา
โอเพนซอร์สไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่
3.1.5 ด้านการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ สอซช. ได้จัดตั้งหน่วยบริการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แบบเบ็ดเสร็จได้ 2 งานบริการ คือ
งานจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางด้านซอฟต์แวร์และดิจิตัลคอนเทนต์ โดยจัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และ งานบริการออกหนังสือรับรอง DBD Register ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 3.7600
สอซช. ได้มอบหมายให้บริษัทมาร์เก็ตติ้ง รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สอชซ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ สอซช. ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.4 โดยเป็นการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ในโครงการ
บริการต่างๆ เช่น โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โครงการดิจิตอล พับลิชชิ่ง โครงการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์
เป็นต้น
จากผลการสํารวจ ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ด้านโครงการฝึกอบรม กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอให้มีการขยายจํานวนวันในการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา และอยากให้มีการจัดอบรมบ่อยยิ่งขึ้นโดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นคนทํางานมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องนี้มากกว่าประเด็นอื่นอย่างมีนัยสําคัญ
ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างอยากให้ สอซช. ทําการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีความทั่วถึงและ
มีปริมาณที่มากกว่าในปัจจุบันโดยกลุ่มที่ความเห็นสอดคล้องมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษายังเสนอให้จัดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี
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ผลการสํารวจความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ SIPA ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.22
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 2.7600
3.3.1 สอซช. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จํานวน 88,676,498 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 123,627,456 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.77
3.3.2 ผลการดําเนินงานในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย สอซช. ได้จัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน
การดําเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ มีผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแผนฯ และผลการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
3.3.3 การตรวจสอบภายใน สอซช. ได้จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นํามาใช้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดย
แสดงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และมีการ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่
กําหนดในแผนการตรวจสอบเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานทุกฉบับจัดทําการวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง กํ า หนดระดั บ ความสํ า คัญ และจั ด ทํ าข้ อ เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นของฝ่ายตรวจสอบต่อสํานักงานฯ
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าํ หนักร้อยละ 25) ค่าคะแนนที่ได้ 4.4400
3.4.1 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3000
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่งเสริม ให้มีการกํากั บดูแลที่ดี และการสนับสนุน ให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

2.0000

15
10

5.0000
5.0000

10

5.0000

10

4.0000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
5.0000
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- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย โดยการ
ประชุมพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี ในวันที่ 29 พฤศจิกยน พ.ศ.2554
- ในการติ ด ตามและทบทวนความพอเพี ย งของระบบงานที่ สํ า คั ญ สอซช. ได้จั ดทํ า
แผนงานประจํ า ปี เ กี่ ย วกั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ สํ า คั ญ เช่ น เรื่ อ ง การตรวจสอบภายใน การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ครบทุกไตรมาส ยังขาดเพียงการติดตามเรื่อง การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการบริหารสารสนเทศ
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการเข้า
ร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 13 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 15 ครั้งคิดเป็นร้อยละ
86.66
- สอซช. มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล และสารสนเทศที่ สํ าคั ญ ต่อ องค์ก ารมหาชนทั้ ง ในด้ า น
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่
สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- สอซช. มีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้ครบ
ทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
สอซช. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่างกิจ กรรม
ได้แ ก่ การจัดให้คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การกํากับดูแ ลกิจการสําหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐ วิสาหกิจและองค์การมหาชน” ในช่วงเวลาเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555
โดยจากการฝึกอบรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการบริหาร ดังยกตัวอย่างเช่น
ความเข้า ใจในกระบวนการวิเ คราะห์แ ละตัด สิน ใจในการกํา หนด ยุท ธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการในการ
บริห ารความเสี่ย งและระบบประเมิน ผลงานตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ความเข้า ใจในการกํา หนด
กรอบแนวทางพัฒนาค่านิย มหลักขององค์กร (Corporate Value) ที่ส ร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate
Culture) ที่มีผ ลงานสูง และมีห ลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีไ ด้อ ย่า งยั่ง ยืน และ เดิน ทางศึก ษาดูง าน ICT
Trade delegation to CeBIT 2012 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2555
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4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1. มีการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดซอฟต์แวร์ในระดับสากลให้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลการดําเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดงานหรือเข้า
ร่วม Roadshow / Events ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายตลาด
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ออกสู่นานาชาติและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่ตลาดอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม
2. มีโครงการสนับสนุนนักพัฒนาโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ โครงการประกวด
ผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ดีเด่น
แห่งชาติ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสําหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดมูลค่าตลาดสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมากอย่างมีนัยสําคัญ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1. การส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สอซช. ควรกําหนดทิศทางและแผนการ
ดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ของคนไทย และควรกําหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลความสําเร็จทั้งในด้านความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทย และการประเมินผลความสําเร็จในทางเศรษฐศาสตร์
2. ควรพิจารณาผลักดันให้เกิดนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ผ่านนโยบายมาตรการต่างๆนั้น เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์จัดตั้งของ สอซช. โดยมาตรการที่สนับสนุนใน
ด้านภาษีหรือสิทธิประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ควรเป็นมาตรการที่ผ่านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน และมาตรการเหล่านั้นควรพิจารณาในด้านของการประเมินผลความสําเร็จของมาตรการได้อีกด้วย
3. ควรให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สําหรับซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากการผลักดันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพียงอย่างเดียว และควรพิจารณาถึงการ
รวมกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศและต่างประเทศซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันและ
คุ้มครองสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจซอฟท์แวร์ สอซช. ดําเนินการได้ตามแผน
แต่ ขาดประเมิ นผลความสํ าเร็ จในแง่ข องผลลัพธ์ ของตั วชี้วัด คือ สามารถอบรมผู้ประกอบการได้จํานวนตาม
แผนงาน แต่ไม่สามารถประเมินผลความสําเร็จของการผลักดัน การจดทะเบียนธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจด้าน
ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
5. ด้านการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในฐานะศูนย์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูล
อุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ ควรจัดทําข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องและ
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สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งควรติดตามการจัดทําข้อมูลในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เรื่องอื่น ๆ
6.1 การจัดทําคําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ควรให้ความสําคัญกับการ
จัดทํา คําอธิบาย นิยามความหมาย เงื่อนไข และรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจน ครบถ้วน และสื่อความหมายให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด
6.2 ในการตรวจประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ต่างจังหวัดขาดความเข้าใจในการจัดเก็บหลักฐานการดําเนินงาน ดังนั้น จึงควรมีการสื่อสารความเข้าใจร่วมกันถึง
แนวทางการเก็บหลักฐานและการดําเนินการตามตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และควรปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ เช่น ตัวชี้วัดจํานวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
ที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส พบว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานโอเพนซอร์ส และรายชื่อผู้เข้า
อบรมเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ใช้งานโอเพนซอร์สในธุรกิจจริง หรือไม่ประการใด เป็นต้น
………………………………….

