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CIO CIO : : บทบาทและหนาที่บทบาทและหนาที่

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศดร. ครรชิต  มาลัยวงศ
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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เนื้อหาเนื้อหา

วิเคราะหการบริหารงานคอมพิวเตอรของประเทศวิเคราะหการบริหารงานคอมพิวเตอรของประเทศ
นโยบายไอทีแหงชาติมีนํ้ ายาหรือไมนโยบายไอทีแหงชาติมีนํ้ ายาหรือไม
ผูผูบริหารงานสารสนเทศจะทํ าอะไรไดบริหารงานสารสนเทศจะทํ าอะไรได
หนาหนาที่ที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ
สรุปสรุป
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วิวัฒนาการประยุกตคอมพิวเตอรของโลกวิวัฒนาการประยุกตคอมพิวเตอรของโลก

เริ่มตนเริ่มตนดวยดวยงานคํ านวณทางวิทยาศาสตรงานคํ านวณทางวิทยาศาสตรและและสถิติสถิติ
ขยายตัวดวยงานประยุกตทางธุรกิจขยายตัวดวยงานประยุกตทางธุรกิจ
ชวยสรางพลังดานบริหารดวยงานชวยสรางพลังดานบริหารดวยงาน MIS MIS
เชื่อมตอทั้งหนวยงานดวย เชื่อมตอทั้งหนวยงานดวย OAOA
พัฒนาโอกาสเชิงรุกดวยงานดานความรูพัฒนาโอกาสเชิงรุกดวยงานดานความรู
(Knowledge)(Knowledge)
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การประยุกตคอมพิวเตอรในไทยการประยุกตคอมพิวเตอรในไทย

เริ่มตนในเริ่มตนในงานสํ ามโนงานสํ ามโนประชากรป 250ประชากรป 25033
เครื่องแรกตั้งที่สํ านักเครื่องแรกตั้งที่สํ านักงานงานสถิติแหงชาติ สถิติแหงชาติ (NSO)(NSO)
NSONSO กลายเปนศูนยคอมพิวเตอรแหงชาติ กลายเปนศูนยคอมพิวเตอรแหงชาติ
ตอมาเกิดตอมาเกิด NCC NCC เพื่อควบคุมการจัดซื้อ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ
สมัย สมัย รสชรสช. ไดยุบ. ไดยุบ NCC  NCC และและจัดตั้ง NITC จัดตั้ง NITC เพื่อสงเพื่อสง
เสริมงานคอมพิวเตอรแทนเสริมงานคอมพิวเตอรแทน
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งานดานไอทีไมมีเอกภาพงานดานไอทีไมมีเอกภาพ

IT IT ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อสารโทรประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อสารโทร
คมนาคม ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีฐานขอมูล และคมนาคม ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีฐานขอมูล และ
เทคโนโลยีเนื้อเทคโนโลยีเนื้อหาหาความรูความรู
ไอทีไอทีกํ าลังขยายกํ าลังขยายครอบคลุมไปถึงงานวิทยุ กระจายครอบคลุมไปถึงงานวิทยุ กระจาย
เสียง การแพรภาพ การศึกษา การคาเสียง การแพรภาพ การศึกษา การคา
แตการพัฒนางานไอทีของไทย กระจัดกระจาย และแตการพัฒนางานไอทีของไทย กระจัดกระจาย และ
ไมประสานกันไมประสานกัน
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ผูผูอยูเบื้องอยูเบื้องหลังหลังความ(ไม)สํ าเร็จทางไอทีของไทยความ(ไม)สํ าเร็จทางไอทีของไทย

นโยบาย หลากหลายที่ไมเอื้อตอคอมพิวเตอรนโยบาย หลากหลายที่ไมเอื้อตอคอมพิวเตอร
การผูกขาดขายอุปกรณไอทีแกหนวยงานของรัฐการผูกขาดขายอุปกรณไอทีแกหนวยงานของรัฐ
การกํ าหนดอัตราคาสัมมนาที่ไม การกํ าหนดอัตราคาสัมมนาที่ไม realisticrealistic
นโยบายหาเงินเขาพรรคนโยบายหาเงินเขาพรรค
ระเบียบระเบียบการจัดซื้ออุปกรณการจัดซื้ออุปกรณและและระบบระบบ
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ปญหาจนถึงปจจุบันปญหาจนถึงปจจุบัน
งานดานไอทีไมมีเอกภาพงานดานไอทีไมมีเอกภาพ
ขาดการสงขาดการสงเสริมเสริมอยางแทจริงอยางแทจริง
ขาดหนวยงานกลางที่รับผิดชอบจริงจังขาดหนวยงานกลางที่รับผิดชอบจริงจัง
ขาดมาตรฐานขาดมาตรฐาน
ขาดขาดความรวมมือและประสานงานความรวมมือและประสานงาน
ผูผูบริหารประเทศเห็นเปนโอกาสหาเงินมากยิ่งกวาบริหารประเทศเห็นเปนโอกาสหาเงินมากยิ่งกวา
เปนโอกาสเปนโอกาสสรางสรางความเปนเลิศความเปนเลิศ
การศึกษาดานไอทีลมเหลวการศึกษาดานไอทีลมเหลว
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NITC NITC ทํ าอะไรทํ าอะไร

NITC NITC ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการใชไอทีไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการใชไอที
และและอุตอุตสาหกรรมไอทีของประเทศสาหกรรมไอทีของประเทศ
แต แต NITC NITC ไมเคยมีประธานที่อยูนานพอที่จะผลักดันไมเคยมีประธานที่อยูนานพอที่จะผลักดัน
แนวคิดและวิสัยทัศนไอทีแนวคิดและวิสัยทัศนไอที
สํ านักงานเลขานุการของ สํ านักงานเลขานุการของ NITCNITC ไมมีพลังอํ านาจ ไมมีพลังอํ านาจ
และขาดการสนับสนุนและขาดการสนับสนุน
เนคเนคเทคมีภารกิจที่ตางไปจาก เทคมีภารกิจที่ตางไปจาก NITC  NITC  การเปนสํ านักการเปนสํ านัก
งานเลขานุการให งานเลขานุการให NITCNITC จึงเกิดปญหาบาง จึงเกิดปญหาบาง
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อนุกรรมการของอนุกรรมการของ NITC NITC

1. สภาแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย1. สภาแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
2. คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ2. คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาบุคลากรดาน3. คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสงเสริมการใช4. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐ



CIO.010

อนุกรรมการของอนุกรรมการของ NITC NITC

5. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ5. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ6. คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะอนุกรรมการการสงเสริมการคนควาวิจัยดาน7. คณะอนุกรรมการการสงเสริมการคนควาวิจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. คณะอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ8. คณะอนุกรรมการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
9. คณะอนุกรรมการสงเสริม9. คณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหอุตสาหกรรมซอฟตแวรและสารกรรมซอฟตแวรและสาร
สนเทศสนเทศ
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นโยบายสามเสาของ นโยบายสามเสาของ NITCNITC

คณะอนุกรรมการจัดคณะอนุกรรมการจัดทํ าทํ านโยบายไอทีไดจัดนโยบายไอทีไดจัดทํ าทํ า
นโยบายเสนอ นโยบายเสนอ ครมครม. และไดรับอนุมัติใหประกาศ. และไดรับอนุมัติใหประกาศเปนเปน
นโยบาย นโยบาย IT 2000IT 2000
มุงที่การใชไอทีมุงที่การใชไอทีเพื่อเพื่อความมั่งคั่งและเทาเทียมกันของความมั่งคั่งและเทาเทียมกันของ
สังคมสังคม

พัฒนา พัฒนา IT InfrastructureIT Infrastructure
พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร ITIT
พัฒนาการใช พัฒนาการใช IT IT ในงานบริการในงานบริการ
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กาการรสงเสริมการใช สงเสริมการใช IT IT ในภาครัฐในภาครัฐ

คณะอนุกรรมการ ฯ ไดเสนอแนวทางสงเสริมหลายเรื่องคณะอนุกรรมการ ฯ ไดเสนอแนวทางสงเสริมหลายเรื่อง
กํ าหนดมาตรฐานชั้นตํ่ าของอุปกรณไอทีในหนวยงานของรัฐกํ าหนดมาตรฐานชั้นตํ่ าของอุปกรณไอทีในหนวยงานของรัฐ
กํ าหนดให กํ าหนดให ขรกขรก. ระดับ 5-8 ตองเรียน . ระดับ 5-8 ตองเรียน SpeadsheetSpeadsheet
กํ าหนดใหหนวยงานระดับกรมขึ้นไปมีแผนแมบท กํ าหนดใหหนวยงานระดับกรมขึ้นไปมีแผนแมบท ITIT
กํ าหนดกํ าหนดใหใหมีหนาที่ CIOมีหนาที่ CIO
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วิเคราะหวิเคราะหนโยบายไอทีนโยบายไอที

ประกาศชวงเดียวกับการทํ าแผน 8  แตการนํ าไปใชประกาศชวงเดียวกับการทํ าแผน 8  แตการนํ าไปใช
ในแผน 8 มีนอยในแผน 8 มีนอย
ยังขาดการยังขาดการสรางสรางความเขาใจแกหนวยงานความเขาใจแกหนวยงาน
ไมมีวิธีถายไมมีวิธีถายทอดทอดนโยบายมาสูนโยบายมาสูการการปฏิบัติที่ชัดเจนปฏิบัติที่ชัดเจน
NITCNITC  ไมสามารถควบคุมใหผูอื่นทํ าตามนโยบายไมสามารถควบคุมใหผูอื่นทํ าตามนโยบาย
ไมไมสามารถผลักดัน สามารถผลักดัน องคองคประกอบของ IT ประกอบของ IT ไดไดทุกสวนทุกสวน
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บทบาทของ บทบาทของ CIOCIO

ผูผูบริหารงานสารสนเทศมีบทบาทเปนบริหารงานสารสนเทศมีบทบาทเปน
ผูนํ าในดานการใชไอทีของหนวยงานผูนํ าในดานการใชไอทีของหนวยงาน
ผูประสานและสั่งการไอทีของทุกหนวยในองคกรผูประสานและสั่งการไอทีของทุกหนวยในองคกร
ผูไกลผูไกลเกลี่ยเกลี่ยความขัดแยงดานไอทีความขัดแยงดานไอที
ผูตัดสินใจแกปญหาดานไอทีผูตัดสินใจแกปญหาดานไอที
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ประเด็นหลักที่ ประเด็นหลักที่ CIO CIO ตองตองคํ านึงคํ านึง

หนวยงานควรกํ าหนดทิศทางการใชไอหนวยงานควรกํ าหนดทิศทางการใชไอทีทีอยางไรอยางไร
จะผสมจะผสมผสานไอทีกับกลยุทธการดํ าเนินงานผสานไอทีกับกลยุทธการดํ าเนินงานไดไดอยางไรอยางไร
จะลงทุนดานไอทีมากนอยสักเพียงใดจะลงทุนดานไอทีมากนอยสักเพียงใด
จะกํ าหนดงานและหนาที่ขององคกรไอจะกํ าหนดงานและหนาที่ขององคกรไอทีทีอยางไรอยางไร
จะจัดหาและพัฒนาบุคลากรไอทีจะจัดหาและพัฒนาบุคลากรไอทีไดไดอยางไรอยางไร
จะกํ าหนดมาตรฐานดานไอจะกํ าหนดมาตรฐานดานไอทีทีอยางอยาง
จะพัฒนาผูใชไอทีจะพัฒนาผูใชไอทีไดไดอยางไรอยางไร
จะจัดหาอุปกรณและระบบไอทีจะจัดหาอุปกรณและระบบไอทีไดไดอยางไรอยางไร
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CIO ควรCIO ควรรูอะไรรูอะไรดานดานไอไอทีที

IT literacy IT literacy และแนวและแนวโนมโนมความกาวหนาความกาวหนา
การใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศของหนวยงานการใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศของหนวยงาน
การใชอินการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตและอีเมลและอีเมล
การใชโปรแกรมนํ าเสนอการใชโปรแกรมนํ าเสนอ
ภาพรวมของธุรกิจและภาพรวมของธุรกิจและอุตอุตสาหกรรมไอทีของโลกสาหกรรมไอทีของโลก
และประเทศและประเทศ
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แนวคิดเกี่ยวกับภารกิจของ แนวคิดเกี่ยวกับภารกิจของ CIOCIO

สั่งการใหจัดทํ าหรือทบทวนแผนแมบทไอทีทุกปสั่งการใหจัดทํ าหรือทบทวนแผนแมบทไอทีทุกป
สั่งการใหจัดทํ าสั่งการใหจัดทํ าแผนแผนปฏิบัติการไอทีรวมงบประมาณทุกปปฏิบัติการไอทีรวมงบประมาณทุกป
จัดประชุมคณะกรรมการอํ านวยการไอทีของหนวยงานทุก 3 เดือนจัดประชุมคณะกรรมการอํ านวยการไอทีของหนวยงานทุก 3 เดือน
อนุมัติแผนแมบท งบประมาณ ขอกํ าหนดมาตรฐาน ระเบียบอนุมัติแผนแมบท งบประมาณ ขอกํ าหนดมาตรฐาน ระเบียบ
อนุมัติการจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอทีอนุมัติการจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอที
ตรวจสอบและประเมินผล การดํ าเนินงานโครงการไอทีตรวจสอบและประเมินผล การดํ าเนินงานโครงการไอที
ดูแลงานขอมูลขาวสารของราชการดูแลงานขอมูลขาวสารของราชการ
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CIO CIO ควรเรียนรูเรื่องกฎหมายไอทีควรเรียนรูเรื่องกฎหมายไอที

กฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์
การดูแลใหหนวยงานใช การดูแลใหหนวยงานใช SW SW ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
การการทํ าทํ าความเขาใจเรื่องผูมีลิขสิทธิ์ในงานซอฟตแวรความเขาใจเรื่องผูมีลิขสิทธิ์ในงานซอฟตแวร

กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
การจัดเตรียมและเปดเผยขอมูลขาวสารตามกฎหมายการจัดเตรียมและเปดเผยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
การดูแลขอมูลสวนบุคคลการดูแลขอมูลสวนบุคคล

กฎหมายอื่น ๆ ที่กํ าลังรางกฎหมายอื่น ๆ ที่กํ าลังราง



CIO.019

แนวคิดดาน แนวคิดดาน CIO CIO ของไทยของไทย

ครมครม. ได. ไดอนุมัติอนุมัตินโยบายไอที 2000 ไปแลวนโยบายไอที 2000 ไปแลว
การดํ าเนินงานตามนโยบาย ยังมีปญหา เพราะขาดผูการดํ าเนินงานตามนโยบาย ยังมีปญหา เพราะขาดผู
ผลักดันในแตละหนวยงานผลักดันในแตละหนวยงาน
การดํ าเนินงานไอทีรวมกันมีปญหาเพราะขาดการดํ าเนินงานไอทีรวมกันมีปญหาเพราะขาดผูผู
บริหารระดับสูงที่สามารถตัดสินใจบริหารระดับสูงที่สามารถตัดสินใจ
ผูผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรโดยทั่วไปมีระดับการบริหารศูนยคอมพิวเตอรโดยทั่วไปมีระดับการ
บริหารไมสูงพอบริหารไมสูงพอ
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พัฒนาการพัฒนาการที่ที่อยากเห็นอยากเห็น

หนวยงานใชไอหนวยงานใชไอทีทีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สมบูรณมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สมบูรณ
มีระบบฐานขอมูลกลางมีระบบฐานขอมูลกลาง
มีระบบเผยแพรขอมูลขาวสารระบบ มีระบบเผยแพรขอมูลขาวสารระบบ WWWWWW
มีระบบสารสนเทศมีระบบสารสนเทศบนผสมบนผสมผสานผสาน
ใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงานใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน
ใชซอฟตแวรกลางใชซอฟตแวรกลาง
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เหตุใด เหตุใด CIO CIO จึงจึงตงตงเปนเปนผูผูบริหารระดับสูงบริหารระดับสูง

เพื่อใหเปนขวัญกํ าลังใจแกเพื่อใหเปนขวัญกํ าลังใจแกผูผูปฏิบัติงานไอทีปฏิบัติงานไอที
เพือเพือใหเปนแบบอยางในการใชไอทีใหเปนแบบอยางในการใชไอที
เพื่อใหมีคนตอสูผลักดันดานไอทีแกหนวยงานเพื่อใหมีคนตอสูผลักดันดานไอทีแกหนวยงาน
เพื่อใหสามารถเพื่อใหสามารถสั่สั่งการและออกระเบียบดานกฎเกณฑงการและออกระเบียบดานกฎเกณฑ
และมาตรฐานไอทีและมาตรฐานไอที
เพื่อใหมีผูประสานงานระหวางหนวยงานที่ชัดเจนเพื่อใหมีผูประสานงานระหวางหนวยงานที่ชัดเจน
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คํ าถามสํ าคัญคํ าถามสํ าคัญ

ไทยควรมี ไทยควรมี CIO CIO ของประเทศหรือไมของประเทศหรือไม


