ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง
ดร. ครรชิต มาลัยวงศ
(หมายเหตุขั้นตน บทความนี้ผมไดเขียนขึ้นตั้งแตป 2542 เมื่อเริ่มมีแนวคิดในการจัดใหมีตําแหนงงาน ผูบริหาร
สารสนเทศระดับสูงใหม ๆ เมื่อผมยอนกลับมาอานอีกครั้งก็เห็นวามีเรื่องนี้ควรจะตองนํามาปรับปรุงใหมอีกครั้ง
อยางไรก็ตามเนื้อหาที่ทานจะไดอานตอไปนี้ยังคงเปนแบบเดิมที่ผมเขียนไว ยังไมไดปรับปรุงใหม ทั้งนี้เพื่อเก็บ
ไวเปนบันทึกวาแนวคิดเรื่องนี้ของผมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง - 30 เมษายน 46)

การสงเสริมงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนั้นเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะ
กรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห ง ชาติ (National Information Technology Committee หรื อ
NITC) ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน แตปกติแลวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล ทาน
นายกรัฐ มนตรี ก็ จ ะมอบหมายให รองนายกรัฐ มนตรีคนใดคนหนึ่ งเป น ประธานแทน คณะ
กรรมการเห็นวาหนวยงานราชการเวลานี้ยังใชคอมพิวเตอรกันอยางไมมีทิศทาง ผลประโยชนที่
ได รับ จากคอมพิ ว เตอรมี น อ ยเกิ น ไปไม คุ ม ค ากั บ การลงทุ น ซื้ อ หาอุ ป กรณ ม าใช กั น ป ล ะมาก ๆ
เรื่องนี้เมื่อสืบสาวดูแลวก็พบวาเปนเพราะหนวยงานตาง ๆ ไมไดวางแผนการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศกัน อยางเป น ระบบ หน วยงานส วนใหญ ไม มีแ ผนงานด านไอที เมื่ อ
ตองการไดอุปกรณ ก็รีบเรงเขียนโครงการเสนอไปยังสํานั กงบประมาณ หากไดรับการอนุมัติก็
ดําเนินการจัดซื้อโดยไมไดพิจารณาใหสอดคลองกับระบบงานที่มีอยูเดิม หรือระบบงานที่มีอยูใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผลก็คือการใชไอทีในแตละหนวยงานมีสภาพอยางที่ฝรั่งเรียกกันวา เกาะ
อัตโนมัติ (Island of Automation) คือตางแผนกตางมีกลุมหรือหยอมการใชคอมพิวเตอรของตน
เอง แตไมมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาหากันเพื่อใหทํางานรวมกันได
ดวยเหตุนี้เองประธาน NITC จึงมีความเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะตองกําหนดใหหนวยงาน
ตาง ๆ ตองจัดทําแผนแมบทดานไอทีขึ้นสําหรับใชเปนแนวทางชี้แนะวาการจัดหาอุปกรณไอที และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงานสมควรเดินไปทางไหน ประธานเห็นวาหากหนวยงานมี
แผนแมบทที่ดีแลว การจัดหาอุปกรณแตละครั้งก็จะสอดคลองกัน และเมื่อซื้อมาไดแลวก็จะทําให
หน วยยอย ๆ ตาง ๆ ในองคก รสามารถทํ างานรวมกั น ไดอยางมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผล
ดวยเหตุนี้เราจะไดยินไดฟงประธาน NITC กลาวถึงเรื่องความพยายามที่ตองการผลักดันการจัดทํา
แผนแมบทไอทีของหนวยงานราชการบอยครั้ง
การที่หนวยงานราชการขาดแผนแมบทไอทีนั้นเกิดจากสาเหตุแตกตางกันหลายประการ
หนวยงานบางแหงมีผูบริหารที่มีความสามารถทางดานไอทีสูงมาก การทํางานทุกอยางราบรื่นไป
หมดดังนั้นก็อาจจะไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีแผนแมบท หนวยงานบางแหงมีผูบริหารที่ไมสน
ใจดานไอทีเลยดังนั้นถึงแมวาเจาหนาที่ระดับลางจะผลักดันใหมีการทําแผนแมบทอยางไร ๆ ก็ไม
เปนผลเพราะไมไดรับการสนับสนุน หนวยงานบางแหงมีแตคอมพิวเตอรขนาดเล็กเพียงไมมาก
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นักและอาจจะไมมีผูปฏิบัติงานทางดานไอทีเลย ดังนั้นก็ไมเห็นความสําคัญของการมีแผนแมบทอีก
เชนกัน
ในประเทศที่กาวหนาทางดานไอทีมากกวาประเทศไทยนั้น เขายอมรับกันวาแผนแมบทไอ
ทีนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประยุกตไอทีในหนวยงาน หากไมมีแผนแมบทไอทีแลว ก็เปน
เรื่องยากที่หนวยงานจะผลักดันใหเกิดการประยุกตไอทีที่มีประสิทธิภาพได ดังนั้นหาก NITC
ตองการที่จะผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ มีความกาวหนาทางดานไอทีมากขึ้นก็จําเปนจะตองผลัก
ดันใหเกิดแผนไอทีขึ้น
นอกจากแผนไอทีแลวหนวยงานในภาครัฐก็จําเปนจะตองมีผูบริหารที่รูงานไอทีมากพอสม
ควร ผูบริหารนี้ไมไดหมายถึงผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร หรือ ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร อัน
เปนตําแหนงสูงสุดของสายงานบริหารดานคอมพิวเตอร แตหมายถึงผูบริหารที่ดูแลและจัดการ
งานไอทีทั้งหมดของหนวยงาน ดูแลงบประมาณดานสารสนเทศ ดูแลเรื่องของฐานขอมูล เรื่อง
ของสํานักงานอัตโนมัติ เรื่องของเครือขายและระบบโทรคมนาคม เรื่องของบุคลากรดานไอที
และที่สําคัญคือดูแลเรื่องสารสนเทศที่หนวยงานจะตองใช
ผูบริหารนี้เรียกกันวา Chief Information Officer หรือ ประธานผูบริหารสารสนเทศ เรียก
ยอๆ วา CIO
หลังจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมองเห็นปญหาดังกลาวขางตนแลว ก็ไดทํา
เปนเรื่องเสนอตอทางคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาอนุมัติเปนสองประเด็น
ประเด็น แรกคือ ใหห นวยงานระดับกรมและระดับกระทรวงตองจัดทําแผนแมบทไอที
โดยกํ าหนดให มี ระยะเวลานานสามถึงห าป และจะต องเสนอแผนนี้ ม าให สํ านั ก งบประมาณ
พิจารณามิฉะนั้นจะไมจัดสรรงบประมาณดานไอทีใหใชในอนาคต
ประเด็นที่สองคือ ใหหนวยงานในระดับกรมและกระทรวงแตงตั้งผูบริหารระดับรองหัว
หนาสูงสุดทานหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานบริหารสารสนเทศ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนป 2541 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการสาร
สนเทศและไดมีมติเห็นชอบดวยกับขอเสนอ จึงมีคําสั่งให ก.พ. ดําเนินการกําหนดหนาที่และคุณ
สมบัติตาง ๆ ของ CIO ขึ้น และใหหนวยงานตาง ๆ แตงตั้ง CIO แลวแจงชื่อมาให NITC ทราบ
พรอมกันนั้นก็ไดสั่งการใหศูนยเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับ ก.พ.
รวมกันจัดหลักสูตรฝกอบรม CIO ขึ้น
ในที่นี้จะอธิบายบทบาทของ CIO และชี้ใหเห็นวา ณ พ.ศ. 2542 นี้ CIO กําลังจะเผชิญ
กับสิ่งใดบาง
นาย ชารลส บี. วัง ประธานผูบริหารของบริษัท Computer Associates หรือ CA ซึ่งเปน
บริษัทซอฟตแวรที่ยิ่งใหญของโลก มีกิจการขนาดปละสี่พันลานเหรียญ รวมรายรับสุทธิแตละป
เกือบพันลานเหรียญ ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งชื่อ Techno Vision ซึ่งมีผูนํามาแปลเปนไทย
2

ในชื่อวา วิสัยทัศนไอที [7] ขอเขียนของเขาในหนังสือเลมนี้รวมกับการบรรยายในที่ตาง ๆ ทํา
ใหเขาไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกแนวคิดเรื่อง ประธานผูบริหารสารสนเทศ หรือ CIO ออกไปทั่วโลก
ชารลส วังไดใหคํานิยามของ Information Technology ในหนังสือนี้วา “A fundamental force in
reshaping organizations by applying investments in computing and communications to promote
competitive advantage, customer service, and other strategic benefits.”
“ไอที คือ พลังแรงพื้นฐานในการปรับปรุงองคกรดวยการลงทุนในระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารเพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหการบริการลูกคาดีขึ้น และ ทําให
เกิดผลกําไรเชิงกลยุทธดานอื่น ๆ”
คํานิยามของชารลส วังนี้ ไมไดเนนที่เรื่องของเทคโนโลยีเทานั้น แตเนนไปที่การปรับปรุง
องคกร การลงทุน และ การทําใหธุรกิจไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อมองจากแงมุมนี้ เราคงพอจะมองเห็น
ได ชั ด เจนแล ว ว า CIO ในทั ศ นะของชารลส วั ง ไม ไ ด มี บ ทบาทอยู แ ต เพี ย งการรู เรื่ อ งของ
เทคโนโลยีเทานั้น แตรูวาจะนําเทคโนโลยีไปปรับปรุงองคกร และ การดําเนินธุรกิจไดอยางไร
ชารลส วัง ใหคําแนะนําเอาไววา “ ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมองออกไปนอกศูนยสารสนเทศ และจะตองเขาใจความตองการทางธุรกิจของบริษัทใน
ระยะยาวได บทบาทใหมนี้จําเปนตองใชทักษะและทัศนคติที่แตกตางออกไปจากเดิม ผูจัดการจะ
ตองมองเลยขอมูล และ ประเด็นทางดานเทคนิคในการจัดทําสารสนเทศออกไปใหได แมวาทั้งสอง
สวนนี้จะยังคงมีความสําคัญอยู หากผูจัดการไอทีตองการใหผูบริหารของบริษัทยอมรับตนเขาเปน
สวนหนึ่งของฝายบริหารแลว พวกเขาจะตองแสดงใหฝายบริหารเห็นวาตนมีความสามารถในการ
แกปญหาทางดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และ ดานอื่น ๆ
“ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีความสามารถในการสื่อสารและการสรางความ
สัมพันธกับผูอื่น อีกทั้งจะตองมีทักษะในการวิเคราะหปญหาดวย นอกจากนั้นยังมีความหมายวา
จะตองเขาไปมีสวนรวม ชวยออกความคิดเห็น และ เสนอตัวออกไปชวยใหหนวยงานมีผลกําไร
มากขึ้น และ มีความสามารถในการแขงขันดียิ่งขึ้นดวย
“การเปลี่ยนบทบาทของนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากการเปนผูทรงความรูทางดานเทคนิค
มาเปนที่ปรึกษาที่มีรอบรูนั้นจําเปนจะตองไดรับการฝกฝนใหมไปอีกแบบหนึ่ง การเสนอทาง
เลือกหลาย ๆ ทางใหแกผูบริหารนั้นตองใชความพยายามมากกวาการบอกใหผูบริหารทําตามทาง
เดินที่จํากัด ผูบริหารเองก็ควรใหรางวัลผลตอบแทนแกความพยายามนี้ ผูบริหารควรเปลี่ยน
นโยบายการใหผลตอบแทนที่เขมงวดตายตัวเสียใหม และหาทางใหรางวัลแกผูมีทัศนคติที่เนนใน
ดานการชวยเหลือกันและกันเพราะจะเปนการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและการทํางานที่
ยืดหยุนมากขึ้น”
จากคําอธิบายของชารลส วัง ขางตนนี้เราคงมองเห็นแลววา ลําพังผูที่เปนผูจัดการดาน
ไอที ของหน วยงาน และ สนใจเฉพาะทางด านเทคนิ คอยางเดียวนั้ น ไม อาจจะเป น ประธานผู
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บริหารสารสนเทศหรือ CIO ได หากตองการเปนก็จะตองปรับทัศนคติและพฤติกรรมอยาง
กวางขวางกอน โดยเฉพาะตองเนนไปที่ความสามารถในการใชไอทีเพื่อนําธุรกิจไปสูความสําเร็จ
ประธานผูบริหารสารสนเทศมีบทบาทในการชี้นําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวย
งาน เปนศูนยรวมของการประยุกตการใชทรัพยากรตาง ๆ ทางดานไอที ทั้งทางดานการประมวล
ผล การสื่อสาร ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบโรงงานอัตโนมัติ ถึงแมวาในหนวยงานขนาด
ใหญเชนกระทรวงจะมีหลายกรม และแตละกรมก็อาจจะมีผูดูแลงานสารสนเทศหรือ CIO ของ
กรมเองอยูแ ล ว แต ป ระธานผู บ ริห ารสารสนเทศของกระทรวงก็ ยังจํ าเป น เพราะต อ งเป น คน
ประสานงานดานสารสนเทศของแตละกรมใหเขากัน และเปนผูดูแลใหเกิดมาตรฐานกลางดานไอ
ทีสําหรับกระทรวง
เมื่ อ คณะรัฐ มนตรีไ ด มี ม ติ ให ห น วยงานต าง ๆ มี ตํ าแหน ง CIO ตามขอ เสนอของ คณะ
กรรมการ NITC นั้น ไดกําหนดใหงานของ CIO เปนหนาที่ ไมใชตําแหนงประจํา อีกนัยหนึ่ง
คือใหเลือกผูบริห ารระดับรองของหนวยงานมาทานหนึ่งเพื่อทําหนาที่นี้ ในตางประเทศนั้ น
หนวยงานหลายแหงมีตําแหนง CIO ประจํากันแลว และในบางประเทศก็มีตําแหนง CIO ระดับ
ชาติดวย สําหรับไทยนั้นเราคงจะตองพอใจกับความกาวหนาในขั้นนี้ไปกอน การจะมีตําแหนง
CIO เปนชื่อประจําไดหรือไมจะตองรอดูตอไปในอนาคต
หนาที่หรือภาระงานของ CIO ในหนวยงานราชการนาจะมีดังตอไปนี้
1. การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบายและมาตรฐานดานไอที ทุกวันนี้เรา
กลาวถึงวิสัยทัศนของหนวยงานกันมากขึ้น หนวยงานทั้งหลายไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนจํา
เปนจะตองกําหนดวิสัยทัศนใหเปนเรื่องเปนราวและจริงจัง วิสัยทัศนนั้นเปรียบเสมือนกับภาพใน
อนาคตอันสวยสดงดงามของหนวยงาน เปนภาพของสิ่งที่เราอยากจะเปน และโดยเฉพาะเปน
ภาพที่ทุกคนในหนวยงานมีความรูสึกรวมกัน นอกจากในระดับหนวยงานหลักแลว แมแตทาง
ดานไอทีหนวยงานก็จําเปนจะตองกําหนดวิสัยทัศนของการใชไอทีใหชัดเจนดวย เชนกําหนด
เปนภาพที่ชัดเจนวาหนวยงานจะใชไอทีทําอะไรบางจึงจะตอบสนองและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของหนวยงานได นอกจากวิสัยทัศนแลวหนวยงานจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ
และนโยบายดานไอทีอยางเหมาะสม วัตถุประสงคคืออะไรคงไมตองอธิบายมากเพราะชื่อก็บอก
ชั ด เจนอยูแ ลว ส ว นนโยบายดานไอที ที่ จําเป น จะตองพิ จารณามีห ลายประเด็ น ด วยกัน อาทิ
หนวยงานตองการที่จะดําเนินการดานไอทีเองหรือไม หรือตองการที่จะซื้อบริการดานไอทีจาก
บริษัทภายนอก หนวยงานตองการที่จะควบคุมการดําเนินงานดานไอทีเปนแบบรวมอํานาจ หรือ
ตองการที่จะกระจายอํานาจในการใชไอที การจัดหาอุปกรณไอที และ การดําเนินการดานไอที
ออกไปยังหนวยงานยอยอื่น ๆ หนวยงานตองการที่จะใชระบบอินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต
หรื อ ไม ต อ งการให ผู บ ริห ารและผู ป ฏิ บั ติ งานเข าถึ ง และใช ร ะบบอิ น เทอรเน็ ต หรื อ ไม ฯลฯ
การกําหนดนโยบายดานไอทีนี้เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการใชไอที หนวยงานควรผลักดันให
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หนวยงานยอยตาง ๆ ยึดถือนโยบายแบบเดียวกัน ไมใชตางคนตางมีนโยบายไปคนละทาง จะทํา
ใหการบริหารจัดการดานไอทีของหนวยงานยุงยากมาก นอกจากในดานนโยบายแลว เรื่องที่
CIO จะตองใหความสําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือมาตรฐานทางดานไอที มาตรฐานที่จะ
ตอ งกํ าหนดขึ้ น นั้ น มี ห ลายประเด็น ด วยกั น นั บ ตั้งแต ม าตรฐานเกี่ยวกั บ ฮารด แวร ซอฟต แ วร
ระบบเครือขาย ขอมูล รหัสขอมูล ตําแหนงงาน ฯลฯ หากหนวยงานไมเรงรีบกําหนดมาตร
ฐานในดานไอทีใหพอเพียงแกการใชงานแลว การปฏิบัติงานดานไอทีก็จะไมสามารถเขากันได
สนิทดีเทาที่ควร เชนไมสามารถถายโอนแฟมขอมูลจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่งได หรือ
ไมสามารถหาขอมูลสรุปจากทุกหนวยงานไดเพราะตางหนวยตางใชรหัสขอมูลคนละแบบกัน
2. การวางแผนแมบทดานไอที CIO มีหนาที่ตองกํากับดูแลใหหนวยงานมีแผนแมบท
ดานไอทีที่เหมาะสม แผนแมบทดานไอทีนั้ น มีความสําคัญ อยางยิ่งตอองคกร เพราะเปรียบ
เสมือนกับเปนแผนที่สําหรับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอที และ การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช
หากไมมีแผนแมบทไอทีแลว การดําเนินการดานไอทีก็จะเปรียบเสมือนกับการเดินงมอยูในที่มืด
ไดแตเดินวนไปวนมาไมรูจุดหมาย แผนแมบทดานไอทีที่เหมาะสมนั้นจําเปนจะตองเขียนให
ครอบคลุ ม ยาวนานไปประมาณสามป และจะต อ งระบุ ร ายละเอี ย ดสํ า คั ญ ๆ ดั ง ต อ ไปนี้ คื อ
สถาปตยกรรมระบบสําหรับแสดงรายชื่อระบบหลักและความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางระบบเหลา
นั้น สถาปตยกรรมขอมูลสําหรับแสดงกลุมฐานขอมูลหลักของหนวยงาน สถาปตยกรรมเครือ
ขายสําหรับแสดงขอกําหนดพื้นฐานของระบบเครือขายของหนวยงาน และ ลักษณะการเชื่อมโยง
ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยงาน แผนกําหนดลําดับความสําคัญกอนหลังของการพัฒนา
ระบบ และ แผนการพัฒนาระบบ ตลอดจนแผนการพัฒนาบุคลากรดานไอทีของหนวยงานดวย
อันที่จริงแลว CIO ไมใชผูที่ลงมือวางแผนเอง แตเปนผูสนับสนุนใหหนวยงานจัดทําแผนแมบท
ขึ้น CIO จะตองผลักดันและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการจัดทําแผน เปนผูเชื่อมโยงคณะ
ทํางานวางแผนเขากับกลุมผูบริหารที่จะเปนผูใหขอกําหนดความตองการในการพัฒนาและใชระบบ
สารสนเทศ
3. การอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ CIO เปนผูบริหารระดับสูงคนหนึ่งของหนวย
งาน ดังนั้นจึงมีหนาที่สําคัญในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ใหเปนไปตามแผนแม
บท และ แผนปฏิบัติงานประจําปที่ทางศูนยสารสนเทศไดจัดทําขึ้น ความจริงแลวการคาดคะเน
งบประมาณดานไอทีนั้นไมใชเรื่องงาย เปนที่ทราบกันดีวาฮารดแวรทางดานคอมพิวเตอรนั้น
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทุก ๆ วันที่ผานไปมีการผลิตคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น
และราคายอมเยากวาเดิมออกจําหนาย สําหรับทางดานซอฟตแวรเองก็มีผูพัฒนาซอฟตแวรตาง ๆ
นานา ออกมาอีกมากมายเชนกัน สงผลใหบางครั้งเกิดความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนซอฟตแวร
ที่มีใชแตเดิมใหเปนซอฟตแวรรุนใหมโดยไมไดคาดฝนมากอน ยกตัวอยางเชนปจจุบันนี้หนวย
งานราชการหลายแหงยังคงใชดอสและวินโดวสรุนเกาอยู ในขณะที่อีกหลายแหงไดเปลี่ยนไปใช
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วินโดวส 95 แลว และอาจจะตองเปลี่ยนไปใชวินโดวส 98 ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดสํารวจหรือทดลองใช
ความสามารถของวินโดวส 95 ไดเต็มที่นัก
4. การติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ จากแผนแมบทดานไอทีที่ไดกลาวถึงไปแลว
นั้น ทางศูนยคอมพิวเตอรหรือศูนยสารสนเทศจําเปนที่จะตองจัดทําแผนการพัฒนาระบบสาร
สนเทศขึ้ น ทุ ก ป โดยเลื อ กระบบที่ ไ ด กํ าหนดความสํ าคั ญ เป น ลํ าดั บ ต น ๆ ขึ้ น มาพั ฒ นาก อ น
พรอมกันนั้นก็ตองเสนอรายละเอียดของงบประมาณที่ตองการขึ้นไปให CIO อนุมัติ เมื่อแผน
การพัฒนาระบบไดรับการอนุมัติ และไดรับการจัดสรรงบประมาณเรียบรอยแลว การพัฒนา
ระบบสารสนเทศก็จะเริ่มได อยางไรก็ตาม CIO ไมใชหัวหนาโครงการหรือเปน ผูดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเอง หากเปนผูคอยสนับสนุน และ ติดตามกํากับดูแลใหการพัฒนาระบบ
ดํ าเนิ น ไปอย างราบรื่น งานนี้ มี ค วามสํ าคั ญ อยางยิ่งเพราะหน ว ยงานหลายแห งในไทยเราก็ มี
ประสบการณที่ไมคอยดีนักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาแลว โดยเฉพาะเมื่อไมมีผูบริหารระดับสูง
คอยติดตามการพัฒนาระบบ ซึ่งอาจเปนเพราะผูบริหารระดับสูงไมคอยสนใจ หรือ เพราะไมคอย
เขาใจงานไอทีมากนักจึงไมเขามายุงเกี่ยว ในตางประเทศบางแหงมีสํานักงาน CIO คอยติดตาม
ความกาวหนาของโครงการอยางใกลชิด หากเห็นวาโครงการมีปญหาก็จะรีบเขามาพิจารณาหา
สาเหตุของปญหา และ พยายามแกปญหาให แตถาหากเห็นวาโครงการนั้นจะไปไมรอดในอนาคต
CIO ก็อาจจะสั่งระงับการดําเนินงานโครงการนั้นไดกอนที่จะสูญเสียเงินไปมากกวาที่เสียไปแลว
5.
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานสารสนเทศ CIO ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบตอการ
บริหารจัดการงานประจําวันของศูนยคอมพิวเตอรหรือศูนยสารสนเทศ ไมไดควบคุมพนักงาน
ของศูนยคอมพิวเตอร ไมตองตรวจสอบคาใชจายประจําวัน ไมตองดูแลวาการบันทึกขอมูล
หรือการจัดทํารายงานประจําวันดําเนินไปอยางเรียบรอยหรือไม หนาที่ที่กลาวมาในขอนี้ทั้งหมด
เปนงานของหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรโดยตรง แตกระนั้น CIO ก็ตองรับผิดชอบในการดูแลให
งานของศูนยคอมพิวเตอรเปนไปอยางราบรื่น และจะตองเปนผูที่ไดรับรายงานโดยตรงจากหัวหนา
ศูนยคอมพิวเตอร เปนผูชวยเหลือและตัดสินใจในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ใหแกหัวหนาศูนย
คอมพิวเตอร
6. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศ งานนี้เปนผลสืบเนื่องมา
จากงานที่ ก ล า วถึ ง ในข อ ที่ แ ล ว CIO มี ห น า ที่ จ ะต อ งติ ด ตามดู ว า การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย
คอมพิวเตอรหรือศูนยสารสนเทศมีผลอยางไรบาง การทํางานเปนไปอยางถูกตองตามกฎขอบังคับ
หรือไม ผลงานที่ไดมีคุณภาพดีตามที่กําหนดไวหรือไม ในอดีตนั้นการทํางานที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรนั้นมักจะไมมีใครกลาตรวจสอบเพราะเห็นวาเปนเรื่องเทคนิคที่ซับซอน ไมมีใครกลา
วิจารณหรือทวงติง ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอรก็อาจจะทําอะไรตาง ๆ ไปไดตามใจชอบ ผูใชก็ไม
คอยแสดงความคิดเห็นหรือความตองการใหประจักษ แตปจจุบันนี้การใชคอมพิวเตอรเริ่มแพร
หลายมากขึ้น ผูใชตั้งแตระดับเสมียนพนักงานไปจนถึงผูบริหารระดับสูงมีโอกาสใชคอมพิวเตอร
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มากขึ้น คอมพิวเตอรไมใชเรื่องลึกลับซับซอนอีกตอไป ดังนั้นจึงตองมีผูคอยดูแลและประเมิน
วาการทํางานของศูนยคอมพิวเตอรหรือศูนยสารสนเทศมีคุณภาพดีหรือไม หากไมดีก็ตองปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่วางไว
7. การเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหนวยงานบาง
แหงมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อใหทําหนาที่กํากับดูแลงาน
ของศูนยคอมพิวเตอรในทํานองเดียวกับหนาที่ของ CIO
ยกตัวอยางเชนกระทรวงหลายแหง
เวลานี้ก็มีการแตงตั้งกรรมการในลักษณะนี้ขึ้นตั้งนานมาแลว โดยประธานกรรมการก็มักจะเปน
ผูบริหารระดับสูงเทียบเทาตําแหนงรองปลัดกระทรวง และ กรรมการก็เปนผูแทนจากกรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร เทาที่ผมมีประสบการณอยูบางพบวากรรมการลักษณะนี้
ไมสามารถปฏิบัติงานไดดีเหมือนกับการมี CIO เหตุผลก็คือกรรมการทุกคนไมไดมีความคิดใน
ทางที่จะปกปองผลประโยชนขององคกรโดยรวม แตเปนผูพิทักษผลประโยชนของหนวยงานยอย
ที่ตนเปนตัวแทน ดังนั้นการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่นํามาสูคณะกรรมการจึงไมสามารถดําเนินไป
ได อยางราบรื่ น เพราะมั ก จะมี การได ห รือเสี ยผลประโยชน กั น บ าง
อย างไรก็ ต ามขอ ดีข อง
กรรมการอํานวยการไอทีก็มีอยู คือเปนที่สําหรับชี้แจงใหทุกหนวยงานยอยไดทราบรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ นโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ งบประมาณ แผนการพั ฒ นา ฯลฯ เป น ที่ รับ ทราบราย
ละเอียดการดําเนินงานตาง ๆ ของทั้งหนวยงาน อีกทั้งเปนที่สําหรับการไกลเกลี่ยหรือแกปญหาบาง
ประการดวย เมื่อมีการแตงตั้ง CIO ขึ้นแลว ก็ควรให CIO ทําหนาที่เปนประธานของกรรมการ
ชุด นี้ ด วย อยางเชน ในระดั บ กระทรวงนั้ น ทางคณะกรรมการไอที แห งชาติ ได เสนอให CIO
ระดับกรมรวมเปนกรรมการ หรือ รายงานการดําเนินงานตอ CIO ระดับกระทรวง อีกนัยหนึ่งก็คือ
ให CIO ของทุกกรมรวมเปนกรรมการอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับกระทรวงนั่นเอง
8.
การรายงานผลการปฏิบัติงานสารสนเทศแกผูบริหารของหนวยงาน ทุกวันนี้เรา
จําเปนตองยอมรับวาผูบริหารระดับสูงของหนวยงานทุกแหงจําเปนจะตองรูจักใชไอทีเปนกลยุทธ
ในการบริหารงานตั้งแตการวางแผนกลยุทธไปจนถึงการติดตามความกาวหนาของการทํางานทุก
ระดับในองคกร ดังนั้นผูบริหารระดับสูงจะตองทราบความกาวหนาในการมีการใช ตลอดจน
ความคุมคาของการใชไอทีของหนวยงานอยูเสมอ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของ CIO ที่จะตองคอยราย
งานความกาวหนานี้ใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบเปนระยะ ๆ ตามความจําเปน
ขณะนี้มีผูไดรับมอบหมายแตงตั้งจากกระทรวงและกรมตาง ๆ ใหเปน CIO ครบถวนแลว
แตทวา CIO หลายคนก็เปนกังวลวาตนเองไมรูเรื่องไอทีเลยแลวจะทําหนาที่เปน CIO ไดอยางไร
เหตุ นี้ เองทางเนคเทคและสํ านั ก งาน กพ. จึงไดว างหลัก สูตรฝก อบรมสําหรับ CIO ขึ้น โดย
กําหนดหัวขอใหผูเปน CIO ตองมีความรูในดานตอไปนี้
1. ความรูด านไอที ความรูพื้ น ฐานด านไอที เป น เรื่อ งจําเป น อั น ดั บ แรกสํ าหรั บ CIO
อยางนอย CIO ควรจะมีความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทร
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คมนาคม ไม ตอ งถึงระดับ ผู เชี่ ย วชาญ แต ต องเป น ระดับ ผู ใช ที่ ฉ ลาด คื อรูวาคอมพิ ว เตอร
ประกอบดวยอะไรบาง เราจะใชคอมพิวเตอรทํางานอะไรใหแกหนวยงานไดบาง ซอฟตแวร
ระบบอย า งเช น Unix หรื อ Windows คื อ อะไร มี ป ระโยชน อ ย า งไร ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรคืออะไร ระบบอินเทอรเน็ตคืออะไร ฐานขอมูลและซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลมี
อะไรบาง ตองรูจักพื้นฐานการประยุกตดานไอทีในองคการ และที่สําคัญคือควรใชคอมพิวเตอร
เปนในระดับผูใชที่ดี เชนใชอินเทอรเน็ตได หรือใช สเปรดชีตในการคํานวณพื้นฐานได ความรู
พื้นฐานเหลานี้พวกเราสวนมากคิดกันวาผูบริหารระดับสูงนาจะรูกันแลว แตในความเปนจริงยังมี
ผูบ ริห ารอี กหลายท านที่ ไ มท ราบเรื่องเหล านี้ ม ากนั ก บางท านยังมี ความเขาใจผิด ๆ เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอรดวยซ้ํา และบางทานก็คิดไปวาตนเองมีอายุมากแลวไมตองเรียนรูเรื่องนี้ก็ได ในที่นี้
ผมใครขอเชิญชวนใหท านผูบริห ารที่ไดรับมอบหมายให ทํ าหน าที่ CIO ของหน วยงาน รีบเรง
ศึกษาทําความเขาใจเรื่องไอทีใหมากขึ้น ทานจะพบวาคอมพิวเตอรไมใชเรื่องยาก และบางครั้ง
ทานอาจจะถึงกับเสียดายที่เรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรชาเกินไปดวยซ้ํา
2. ความรูเกี่ยวกับความกาวหนาและแนวโนมดานไอทีและการประยุกต นอกจากจะตอง
มีความรูดานไอทีแลว ยังจะตองเปนผูรอบรูเกี่ยวกับความกาวหนาและแนวโนมดานไอทีที่สําคัญ
ๆ ดวย เชนรับทราบวาปจจุบันนี้ทางไมโครซอฟตไดประกาศตัวระบบ Windows 98 แลว หรือ
บริษัทโนเวลล ซึ่งเปนคูแขงสําคัญของไมโครซอฟตทางดานระบบเครือขาย ก็นําซอฟตแวรจัดการ
ระบบเครือขายชื่อ Netware 5 ออกสูตลาดแลว ความรูในดานแนวโนมของการประยุกตก็มี
ความสํ าคั ญ มาก อย างเช น ความรู เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต ร ะบบภาพลั ก ษณ (Image Processing)
มัลติมี เดี ย (Multimedia) ป ญ ญาประดิษ ฐ (Artificial Intelligence) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ฯลฯ ความรูในดานเหลานี้ไมสามารถเนรมิตใหรูไดหมดไดทันที ผูเปน CIO จะตองเสียสละ
เวลาติดตามอานขาวเกี่ยวกับไอทีในหนาสือพิมพเปนประจํา หรือมิฉะนั้นก็จะตองใหเจาหนาที่
ของศูนยคอมพิวเตอรมาสรุปความกาวหนามาใหรับทราบเปนระยะ ๆ
3. ความรูเกี่ยวกับการรื้อปรับระบบ (Reengineering) และ การจัดองคกร การนําไอที
มาใชใหเปนประโยชนตอหนวยงานนั้นจําเปนจะตองออกแบบการใชใหมีลักษณะเปนงานอัตโนมัติ
มากขึ้น เชนการบันทึกขอมูลเขาคอมพิวเตอรตองใชคนนอยลง และใหขอมูลไหลเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยตรงดวยการใชอุปกรณอัตโนมัติ หรือหากวิเคราะหใหละเอียดอาจจะถึงกับยก
เลิกงานบางอยางที่ไมจําเปนไปไดเพราะงานนั้นเกิดขึ้นเพื่อควบคุมใหการทํางานดวยมือแตเดิม
ดําเนินไปอยางถูกตอง เมื่อเปลี่ยนมาใชคอมพิวเตอรแลวงานนั้น รวมไปถึงตําแหนงงานนั้นก็ไม
จําเปนดวย กรณีเหลานี้เปนตัวอยางของการรื้อปรับระบบอยางงาย ๆ ซึ่งผูเปน CIO ควรมีความ
รูพื้นฐานเอาไวบางอีกทั้งจะตองเขาใจดวยวาการรื้อปรับระบบองคกรทั้งหลายนั้นไมอาจทําไดหาก
ไมนําเอาคอมพิวเตอรหรือไอทีเขามาเปนเครื่องมือ
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4. ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศและขอมูลขาวสาร จากการทํางานในแวดวงไอทีมากวา
สามสิบปผมพบวาผูบริหารจํานวนมากไมเขาใจเรื่องของขอมูลและสารสนเทศ คือยังไมสามารถ
บอกไดวาตนเองต องใช สารสนเทศอะไรในการบริห าร เมื่ อบอกไมไดก ารพั ฒ นาระบบสาร
สนเทศก็ไมอาจจัดทําใหสมบูรณไดเพราะไมทราบวาจะเก็บขอมูลอะไร ดังนั้นผูเปน CIO จะตอง
ใชเวลาศึกษาในเรื่องของขอมูลขาวสาร และ สารสนเทศของหนวยงานใหเขาใจชัดเจน โดยเฉพาะ
CIO ของหนวยงานราชการนั้นจําเปนจะตองศึกษา พรบ. ขอมูลขาวสารราชการฉบับปพ.ศ. 2540
ใหเขาใจ เพราะปจจุบันนี้ไดตกลงกันแลววา ผูเปน CIO ของหนวยงานรัฐจะตองรับผิดชอบดูแล
งานดานนี้ดวย
5. ความรูเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ
ไอทีทั้งหลายนั้นมีโอกาสที่จะไดรับความเสียหายจากการโจรกรรมและจารกรรมไดงาย ดังนั้นผู
เปน CIO จะตองมีความรูอยางพอเพียงในเรื่องหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสาร
สนเทสและอุปกรณไอที ตองเขาใจและตัดสินใจไดวาควรเขารหัสลับขอมูลหรือไม ควรจัดทํา
สํารองขอมูลแบบใด ควรมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองหรือไม ถามีควรเปนลักษณะแบบใด ฯลฯ
6. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานไอที การใชงานไอทีนั้นจําเปนจะตองเขาใจแงมุมของ
กฎหมายหลายเรื่องดวยกัน ที่ สําคั ญ ที่ สุด เป น อัน ดั บหนึ่ งก็คื อ กฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพ ยสิน ทาง
ปญญา เชนกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งปจจุบันใหการคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรแลว ผูเปน CIO
ตองเขาใจวาการใชซอฟตแวรที่ละเมิดจะเกิดผลเสียหายในดานกฎหมายแกหนวยงานและผูบริหาร
อยางไร อีกทั้งตองเขาใจแนวทางในการปกปองทรัพยสินทางปญญาของหนวยงานดวย ความรู
เกี่ยวกับรูปแบบและสัญญาในการเชา การเชาซื้ออุปกรณไอที การวาจางพัฒนาซอฟตแวร การ
Outsource การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา ฯลฯ สัญญาเกี่ยวกับการใชงานซอฟตแวรบางอยาง
มีความซับซอนมากขึ้น และผูเปน CIO ควรมีความเขาใจในเรื่องนี้คอนขางดี นอกจากนั้น
CIO ยังจําเปนจะตองติดตามความกาวหนาในการตราพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่จะมีสวนเกี่ยวของกับ
การใชไอทีตอไปในอนาคตดวย
7. ความรูเกี่ยวกับการวางแผนแมบทไอที ไดกลาวมาแลววาการวางแผนแมบทไอทีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนั้นจึงจําเปนที่หนวยงานจะตองเรงรีบจัด
ทําแผนแมบทดานไอทีขึ้น งานในสวนนี้แมจะเปนงานดานเทคนิค แตผูเปน CIO ก็ควรทราบ
กรอบของระเบียบวิธีการจัดทําแผนไอที อีกทั้งมีความสามารถในการเขาใจสัญลักษณและแผน
ภาพบางอยางสําหรับแสดงแผนแมบทไอทีดวย พูดงาย ๆ ก็คือ CIO จะตองอานพิมพเขียวของ
แผนแมบทไอทีเปนนั่นเอง
8. ความรูเกี่ยวกับการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เมื่ อมีแผนแมบทไอที และ แผนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศแลว ตอมาก็เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยที่ CIO จะตองเปน
คนติดตามผลการพัฒนาระบบสารสนเทศวาดําเนินไปโดยเรียบรอยหรือไม ดังนั้น CIO ก็จะตอง
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เขาใจวิธีการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีทั้งการจัดซื้อระบบเบ็ดเสร็จมาใช การวา
จางบริษัทใหพัฒนาระบบ หรือ การพัฒนาระบบขึ้นใชเอง CIO ตองมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน
ตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศบางเพื่อจะไดติดตามและควบคุมใหการพัฒนาระบบสาร
สนเทศดําเนินไปไดอยางราบรื่น โดยปกติแลวการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานนั้นมัก
จะทําในรูปแบบงานโครงการ ดังนั้นจึงอาจสรุปไดอีกอยางหนึ่งวา CIO จะตองมีความเขาใจแนว
ทางการบริหารงานโครงการดานไอทีนั่นเอง
9. ความรูเกี่ยวกับการประเมิ น สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของศูน ยคอมพิ วเตอร
ความรูเรื่อ งนี้ มี ค วามจํ าเป น มากเพราะ CIO จะต อ งบอกไดว างานด านไอที ข องหน วยงานนั้ น
ประสบผลสําเร็จดีหรือไม ดังนั้น CIO จะตองเขาใจดัชนีตาง ๆ สําหรับใชวัดผลการปฏิบัติงานใน
ดานตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอรหรือศูนยสารสนเทศ นาเสียดายที่ในปจจุบันนี้เรายังไมไดศึกษา
วิจัยในดานการลงทุ น ทางด านไอที ม ากนั ก เรายังบอกไม ไดวาหน ว ยงานของรัฐควรไดรับ งบ
ประมาณทางด า นไอที เป น สั ด ส ว นเท า ใดกั บ งบประมาณรวม เรายั ง ไม มี ข อ มู ล ว า จํ า นวน
คอมพิวเตอรในหนวยงานควรเปนเทาใด ควรจะเปนอัตราสวนขาราชการกี่คนตอพีซีหนึ่งเครื่อง
ศูนยคอมพิวเตอรควรมีอัตรากําลังเทาใด
10. ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการงานตาง ๆ นั้นมีความทา
ทายอยูตรงที่หนวยงานทั้งหลายลวนมีทรัพยากรที่จํากัด หากมีทรัพยากรเหลือเฟอก็ไมจําเปนตอง
มี CEO หรือ CIO ก็ได ลําพังเสมียนคนเดียวก็อาจจะดูแลใหกิจการของหนวยงานดําเนินไปได
แลว เพราะไมตองวิตกวาจะตองใชจายมากเทาใด แตโดยที่ทรัพยากรทั้งหลายมีจํากัด ดังนั้น
CIO ก็จําเปนจะตองบริหารงานในขีดจํากัดนี้ดวย ทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญก็คือฮารดแวร
ซอฟตแวร ระบบเครือขาย ขอมูลและสารสนเทศ บุคลากร และ งบประมาณ ประธานผูบริหาร
สารสนเทศจําเปนจะตองเขาใจหลักการบริหารทรัพยากรเหลานี้เปนอยางดี ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สําคัญและควรจะทราบก็คือ ฮารดแวรไดแกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ซอฟตแวรทั้งที่
เปนซอฟตแวรระบบสําหรับควบคุมฮารดแวร และ ซอฟตแวรประยุกต ขอมูล แฟมขอมูล และ
ฐานขอมูล ไดแกบรรดาขอมูลตาง ๆ ที่หนวยงานจัดเก็บเอาไวเพื่อใชอางอิงและการปฏิบัติงาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ไดแกระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอรที่ตั้งกระจัดกระจายอยูตามที่
ตาง ๆ ในหน ว ยงานสามารถสื่ อสารติ ด ตอ กัน ได อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ว บุ ค ลากร
คอมพิวเตอร ไดแกเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร และ พนักงานเจา
หนาที่อื่น ๆ
11. ความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร ผูเปน CIO มีหนาที่ในการสื่อสารความคิด นโยบาย
มาตรฐาน การสั่งการ ฯลฯ ไปยังผูอยูใตบังคับบัญชา อีกทั้งยังตองสื่อสารกับบุคคลภายนอกอันได
แกบริษัทผูขายอุปกรณไอทีและซอฟตแวร หนวยงานพันธมิตรอื่น ๆ ฯลฯ ดังนั้น CIO จึงตอง
มีความรูในดานการสื่อสารตาง ๆ เปนอยางดี ทั้งในดานการเปนประธานการประชุม การจัดทํา
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รายงานสรุป การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย การสั่งการ ฯลฯ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
CIO จะตองมีความสามารถในการพูดปราศรัยในที่สาธารณะอยางเปนเรื่องเปนราวและไมเคอะเขิน
ป 2542มีความสําคัญหลายประการตอประวัติศาสตรการพัฒนาและการบริหารงานไอทีของหนวย
งานรัฐ ประการแรกปนี้เปนปสุดทายกอนที่จะมีการเปลี่ยนเลขป ค.ศ. สองหลักแรกจาก 19 ไป
เปน 20 ในที่นี้ผมไมอยากเรียกวาเปนการขึ้นคริสตศตวรรษที่ 21 เพราะป 2000 ยังอยูในคริสต
ศตวรรษที่ 20 อยู จะตองรอไปถึงป 2001 จึงจะเปนคริสตศตวรรษที่ 21 ในปหนานี้คาดวาจะมี
เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลายอยางที่มีผลตอการบริห ารจัดการไอที และจําเปนอยางยิ่งที่ผูเปน
CIO จะตองใหความสนใจอยางจริงจัง เรื่องแรกก็คือการจัดทําแผนแมบทไอที สวนเรื่องที่สองก็
คือ ปญหาคอมพิวเตอรกับป ค.ศ. 2000 ในที่นี้จะนําเรื่องแผนแมบทมาอธิบายกอน และจะแยก
เรื่องป ค.ศ. 2000 ไปอธิบายตางหาก
หนาที่หลักที่ CIO จะตองรับผิดชอบมากทีเดียวก็คือการจัดทําแผนแมบทดานไอทีออกมา
เสนอตอสํานักงบประมาณใหได เพราะสํานักงบประมาณนั้นไดรับบัญชาจากรองนายกรัฐมนตรี
มาแลววาหากไมมีแผนแมบทไอทีมาแสดงก็ไมตองจัดสรรงบประมาณดานนี้ ให ห นวยงานนั้ น
เรื่องนี้ผมไมทราบวาทางสํานักงบประมาณจะดําเนินการจริงจังมากนอยแคไหน และไมแนใจอีก
เหมือนกันวาเมื่อมีแผนแมบทมาแสดงแลวสํานักงบประมาณก็จะจัดสรรงบประมาณให เนื่องจากป
นี้ประเทศไทยก็จะยังคงประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ําเหมือนปที่แลวอีก และหากพิจารณาตาม
แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ผานมา งบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเปนงบที่จะถูก
เฉือนทิ้งกอนงบอื่น
เรื่องการวางแผนแมบทไอทีนี้ไดเกริ่นไปแลววาเปนความรูที่ CIO จะตองทราบ แมจะ
ตองรูในดานเทคนิค แตก็ตองทราบวาแผนควรจะประกอบดวยอะไรบาง และ ขั้นตอนการดําเนิน
งานเปนอยางไร ในที่นี้จะขอมุงเขาสูประเด็นทันทีวา CIO จะตองดําเนินการอยางไรบางจึงจะ
ทําใหไดแผนแมบทตรงตามที่กําหนดไว
1. CIO จะตองตรวจสอบวาหนวยงานมีแผนแมบทดานไอทีแลวหรือยัง ความคิดเรื่อง
แผนแมบทไอทีนั้นไมใชเรื่องใหม เมื่อครั้งผมเปนกรรมการผูหนึ่งในคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของรัฐก็ไดเคยสั่งการใหหนวยงานหลายแหงจัดทําแผนแมบทมาเสนอ
อีกทั้งยังเคยเห็นแผนแมบทของหนวยงานหลายแหงมาแลว ดังนั้นอาจเปนไปไดวา
หนวยงานของทานนั้นมีแผนแมบทแลว คือสรางแลวแตยังไมไดนํามาใชแลวก็เลย
อาจจะเก็บขึ้นหิ้งเอาไว หากมีแผนแมบทแลวก็ขอใหนํามาปดฝุน และ แกไขใหเนื้อ
หาสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในยุคเศรษฐกิจตกต่ําเชนปจจุบัน สําหรับหนวย
งานระดับกระทรวง ทานอาจจะมีเฉพาะแผนแมบทของสํานักงานปลัดกระทรวงอยู
แลว แตก็ยังไมพอ ทานจะตองตรวจสอบดวยวา ทุกกรมและหนวยงานในสังกัด
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ของทานนั้นมีแผนแมบทไอทีอยูแลวหรือไม หากยังก็ขอใหรีบเรงดําเนินงานในขั้น
ตอ ๆ ไป
2. การจัดทําแผนแมบทไอทีนั้นมักจะตองอาศัยประสบการณในดานการวางแผนมากอน
หนวยงานราชการสวนมากมักจะไมมีประสบการณทางดานนี้ ดังนั้นจึงอาจจะจัดทํา
แผนแมบทไดไมดีนัก หนวยงานราชการจึงควรวาจางใหบริษัทที่ปรึกษา หรือ หนวย
งานอื่นเชนมหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณดานนี้มาชวยจัดทําแผนแมบทให แต
การวาจางนี้มักจะใชเวลานานไมต่ํากวา 6 ถึง 8 เดือน ซึ่งจะเกินกําหนดเวลาที่จะตอง
สงแผนเสนอสํานักงบประมาณ ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ อาจจะตองจัดทําแผนแมบท
ไอทีเอง เมื่อเปนเชนนี้ผมจึงใครเสนอให CIO รีบแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่ง
เพื่อสํารวจเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับไอทีและการประยุกตเพื่อนํามาจัดทํา
เปนแผนแมบทไอทีโดยดวน หาก CIO วิตกวาจะไมมีผูรูทางดานการวางแผนแมบท
ไอทีในคณะทํางาน ก็สมควรเชิญใหผูมีประสบการณเชนอาจารยทางดานระบบสาร
สนเทศจากมหาวิทยาลัยมารวมเปนกรรมการดวย
3. CIO จะตองรีบเรงพิจารณากําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย และ กลยุทธ
ในการดําเนินงานดานไอทีโดยดวน รายละเอียดเหลานี้เปนสวนที่ผูบริหารจะตอง
กําหนดเอง คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเปนเพียงแตผูนําไปใชในการกําหนดราย
ละเอียดดานอื่น ๆ ตอไปเทานั้น หาก CIO ยังไมสามารถกําหนดวิสัยทัศน ฯลฯ ให
หนวยงานไดแลว ก็ยากที่จะจัดทําแผนแมบทไอทีได
4. นําเสนอแผนแมบทไอทีที่รางขึ้นใหคณะผูบริหารของหนวยงานพิจารณาออกความ
เห็ น และชวยกัน ปรับ ปรุงจนเห็ น พ องตองกัน จากนั้ น จึงจัด ทําเป น รูป เลมเพื่อนํ า
เสนอตอสํานักงบประมาณตอไป
แนวคิดเรื่องการใหกระทรวงและกรมมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงทานหนึ่งทําหนาที่
เปน CIO นั้นเปนเรื่องที่ดี ปจจุบันนี้เราตองยอมรับวาการพัฒนาและการใชงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศในหนวยงานภาครัฐคอนขางจะไมมีเอกภาพ หนวยงานหลายแหงทํางานซ้ําซอนและไม
รวมมือกัน ดังนั้นการที่กําหนดใหมี CIO ก็จะชวยกําจัดปญหาเหลานี้ไปไดบาง อยางไรก็ตาม
โดยที่เรื่องนี้เปนเรื่องใหมไมแตเฉพาะกับหนวยงานราชการเทานั้น แมในรัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอก
ชนไทยเองก็ยังไมไดนําแนวคิดนี้มาใชกันแพรห ลายนัก ดังนั้น เราจึงคงจะตองติดตามผลการ
กําหนดใหมีภาระหนาที่ CIO นี้ตอไปอีกสักระยะหนึ่ง
สิ่งที่ผมยังเปนกังวลอยูก็คือความพรอมและความเต็มใจของผูที่ไดรับมอบหมายใหเปน
CIO ทั้งหลาย หากทานเหลานี้เห็นความสําคัญของงานนี้ และยินดีดูแลงานที่ผมนํามาอธิบายขาง
ตนอยางจริงจังแลวจะทําใหการใชงานไอทีในภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น หนวยงานรัฐเองก็จะไดรูเทาทันบริษัทเอกชนบางรายที่จองจะเอาเปรียบภาครัฐไดมากขึ้น
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และอาจจะสามารถปกปองหนวยงานรัฐไมใหถูกนักการเมืองเขามาหาผลประโยชนเขาตัวเองไดใน
ที่สุด
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