
บทที่ ๓ 

 CIO ผู,นำการเปลี่ยนแปลง : นำ IT พัฒนางาน และบริหารบุคลากร  

  ผู$บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ถือเปMนผู$ที่มีบทบาท

สำคัญย่ิงในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให$บริการด$วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช$ 

CIO มีอำนาจหน$าที่ดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยZางที่เกี่ยวข$องกับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค[กร ซึ่งหมายรวมถึงการวาง

สถาป^ตยกรรมองค[กร การดูแลปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการทำงาน การนำมาตรฐาน กฎเกณฑ[ โครงสร$าง

เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต[ใช$ การบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปMน การให$ความรู$และเพิ่มพูนทักษะ

ให$แกZบุคลากร รวมทั้งเปMนผู$ให$คำแนะนำแกZ CEO เปMนผู$วางแผนทั้งในระดับกลยุทธ[และแผนปฏิบัติการรวมถึง

งบประมาณด$าน IT เพื่อการปรับเปลี่ยนองค[กรไปสูZการเปMนรัฐบาลดิจิทัลด$วย การเปMนผู$นำในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงานและการให$บริการดังกลZาวต$องการผู$ทีม่คีวามรู$ความเข$าใจ ประสบการณ[เชิงลึกเกี่ยวกับภารกิจ

และการทำงานของกรมบังคับคดี กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข$อง รวมถึงมคีวามเชี่ยวชาญหรือมีความสนใจ ใฝnเรียนรู$ใน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยZางรวดเร็วด$วย  

 ในชZวงของการเข$าสัมภาษณ[ผู$บริหารและผู$ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำการถอดบทเรียนจากประสบการณ[

กรมบังคับคดี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) คณะผู$จัดทำได$รับอนุญาตให$เข$าสัมภาษณ[นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ[ อดีตรองอธิบดี

และผู $บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมบังคับคดี ผู $ซึ ่งเดินเคียงบZาเคียงไหลZ เปMนแมZทัพน$อย 

ด$านเทคโนโลยีสารสนเทศของอธิบดีกรมบังคับคดี แม$ทZานจะเกษียณอายุราชการแล$วเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

แตZทางกรมบังคับคดียังคงมีการประสาน ขอรับคำแนะนำรวมถึงการถZายทอดเทคนิคการปฏิบัติงานในชZวง 

การเปลี่ยนผZาน (Digital Transformation) คณะผู$จัดทำจึงได$มีโอกาสสัมภาษณ[เพื่อรับฟ^งประเด็นบทบาท ป^จจัย

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนองค[กรไปสูZการเปMนรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถเปMนแบบอยZางให$หนZวยงาน

ได$นำไปประยุกต[เพื่อการพัฒนาองค[กรในยุคดิจิทัลน้ีได$อยZางชัดเจน   

๑. บทเรียนจากการสัมภาษณJและเรียนรู,กรมบังคับคดี  

  ๑.๑ พลังใจในการทำงาน  

   ทZานรัตนาวดีกลZาวถึง แรงผลักดันในการทำงานโดยยอมรับวZา บทบาทการเปMน CIO เปMนภารกิจและ

หน$าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนของผู$บริหาร ย่ิงในยุคดิจิทัลที่การพัฒนาองค[กรจะพุZงเป|ามาที่บทบาทและการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลงทางด$านเทคโนโลยีของ CIO โดยกZอนอื่นเมื่อได$รับมอบหมายให$เปMน CIO แล$วต$องยอมรับ  

ทำความเข$าใจบทบาทและพัฒนาการบรหิารจัดการภารกิจให$เทZาทันสถานการณ[การเปลีย่นแปลง กลZาวอีกนัยหน่ึง

เพื่อให$เข$าใจงZาย ๆ คือ ต,องอินในบทบาทและรักในงานท่ีได,รับมอบหมาย รวมถึงต,องทำตัวให,ทันสมัยอยูSเสมอ 

และพลังใจในการทำงานที่สำคัญคือ การมองถึงประโยชนJที่จะเกิดแกSสSวนรวม เชZน การพัฒนาระบบงานและ 

การบริการด$วยเทคโนโลยีสารสนเทศทำให$เกิดความเปMนธรรมจากการบังคับคดีที่มีความรวดเร็วขึ้นโดยเจ$าหน้ี 



ในฐานะโจทก[จะได$รับเงินชำระหนี้ในเวลาที ่รวดเร็ว ในขณะที่ล ูกหนี ้ในฐานะจำเลยก็มีดอกเบี้ยที ่ต$องชดใช$ตาม 

คำพิพากษาของศาลหรือคZาใช$จZายอื่นที่อาจเกิดขึ้นระหวZางการบังคับคดีลดลง อันจะสZงผลตZอเศรษฐกิจที่มีสภาพ

คลZองสูงข้ึน หรือการพัฒนาระบบฐานข$อมูลให$สามารถเช่ือมโยงไปยังหนZวยงานที่เกี่ยวข$องทำให$ผู$รับบริการเข$าถึง

ระบบแบบเบ็ดเสร็จและลดคZาใช$จZายในการประสานการดำเนินการระหวZางหนZวยงาน เปMนต$น ดังน้ัน ความภูมิใจ

และการให,ความสำคัญกับบทบาทท่ีเรียกได,วSา เปWนผู,นำการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงน้ันสSงผลกระทบ

ในวงกว,างด,วย จึงเปWนแรงใจสำคัญในการปฏิบัติหน,าท่ี CIO อยSางเต็มศักยภาพ 

๑.๒ แมSทัพและขุนพลกับกลยุทธJการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

   บทบาทของ CIO ที่ถูกคาดหวังวZา จะสามารถสร$างสรรนวัตกรรมและนำพาทุกคนให$ก$าวทันไปกับ

เทคโนโลยีได$ ดังนั ้น ความรZวมมือของบุคลากรในการปรับตัวและเปลี ่ยนแปลงเปMนสิ ่งสำคัญ ผู $บริหารของ 

กรมบังคับคดีทุกคนจะได$รับการถZายทอดวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่แบบน$อง การทำงานแบบทีมที่เข$มแข็ง และ 

ด$วยความเปMน CIO ด$วยแล$วต$องมีบทบาทเพิ่มในความพยายามเข$าใจความแตกตZางทางระดับความสามารถ 

ด$านเทคโนโลยีของบุคลากรวZา ไมZใชZทุกคนที่จะปรับเปลี่ยนไปได$อยZางเทZาเทียม อีกทั้งการจัดการกับแรงต$าน 

การเปลี่ยนแปลงกเ็ปMนโจทย[สำคัญย่ิงในการขับเคลื่อนให$บุคลากรทุกคนเดินไปด$วยกันด$วย  

  ในชZวงระยะเวลาภายใต$การกำกับดูแลของอธิบดีกรมบังคับคดี (นางสาวรื ่นวดี สุวรรณมงคล)  

คณะผู$บริหารทั้ง CEO และ CIO ได$รZวมกันสร$างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนองค[กรไปสูZการเปMนองค[กรดิจิทัล

ให$กับบุคลากรในกรมบังคับคดี ผZานการชี้แจงเป_าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและให,คำแนะนำ แนวทาง 

การดำเนินการให,ประสบความสำเร็จ โดยเน,นการสื่อสาร จูงใจให,บุคลากรทุกคนในกรมบังคับคดีเห็นประโยชนJ 

ในการพัฒนาองคJกรในยุคดิจิทัลรSวมกัน ตัวอยZางเชZน การกำหนดเป*าหมายที่จะเป2นหน3วยงานที่มีกระบวนการ

ทำงานแบบ Paperless ใหAไดAภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งก็ถือเปMนเป|าหมายที่ท$าทายอยZางย่ิง แตZ CEO 

และ CIO ก็สร$างความเชื ่อมั ่นวZาเป|าหมายจะต$องสำเร็จและจะเกิดประโยชน[ในวงกว$างแกZประชาชนและ

ผู$รับบริการ รวมถึงกระบวนการทำงานของภาครัฐด$วย ทำให$คนในองค[กรเกิดความมุZงมั่นและเกิดกำลังใจใน 

การทำงานสำคัญรZวมกัน และการดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายผู$บริหารจึงเกิดขึ้นตามมาอยZางรวดเร็วด$วย

ความพยายามปรับปรุงและพฒันากระบวนการที่เกีย่วข$อง โดยเริ่มจากพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมารองรบังานทีม่ี

ความสำคัญมากบางสZวนกZอนและทดลองนำรZองการดำเนินการ จากนั้นเมื่อได$รับคำแนะนำ ติชมตZาง ๆ ก็นำมา

ปรับปรุงระบบให$ตอบสนองความต$องการของประชาชนและผู$รับบริการมากขึ้น ทั้งนี้ ผลที่ออกมาปรากฏชดัเจน 

ในเชิงบวก เชZน สามารถลดระยะเวลาการทำงาน ลดการใช$กระดาษ ประหยัดคZาใช$จZาย และลดความผิดพลาดของ

กระบวนการทำงาน เปMนต$น อยZางไรก็ตาม การเปลี ่ยนแปลงต$องใช$ระยะเวลาซึ่งต$องวางแผนการปรับตัวทั้ง

ผู$ปฏิบัติงานและผู$ใช$บริการ ดังนั้น บางงานก็ต$องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปอยZางคZอยเปMนคZอยไปทำให$การทำงาน

แบบคูZขนานทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส[และรูปแบบกระดาษยังคงมอียูZ แตZทั้ง CEO และ CIO ของกรมบังคับคดีก็

มีการติดตามดูแลกลุZมบุคลากรหรือกลุZมงานดังกลZาวอยZางใกล$ชิด 



  การติดตามงานไมZได$สื่อไปถึงการเรZงความเร็วในการทำงานเสียอยZางเดียว แตZการติดตามงานของ 

CEO และ CIO นี ้หมายถึงการให,ความสำคัญ การเอาใจใสSดูแลด,วยการรับทราบความก,าวหน,า ปbญหา 

อุปสรรคในการดำเนินการ และหากมีการติดขัดอยSางใดเกิดขึ้นจะเรSงแก,ไข ปรับปรุงทันที จึงทำให$งานตZาง ๆ  

เปMนไปตามเป|าหมายที่กำหนด และนอกจากการแสดงความเอาใจใสZดูแลความก$าวหน$าและความสำเร็จของงาน

แล$ว บุคลากรผู$ปฏิบัติงานก็ต$องได$รับการดูแล สZงเสริมและพัฒนาด$วย โดยผู$บริหารพยายามสZงบุคลากรไปเรียนรู$

และฝ~กปฏิบัติเพื่อเสริมสร$างองค[ความรู$ ทักษะและความสามารถด$านเทคโนโลยีสารสนเทศอยZางตZอเนื่อง เชZน 

หลักสูตรการออกแบบองค[กรดิจิทัล (Enterprise Architecture and Digital Transformation) และหลักสูตรบูท

แคมป� : การออกแบบและขับเคลื่อนรฐับาลแบบเป�ดและเช่ือมโยง (Boot Camp for Transformation to Digital 

Government : Smart, Open and connected) ที่ดำเนินการรZวมกับสำนักงาน ก.พ. เปMนต$น  

  อนึ่ง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริการเพื่อไปสูZการเปMนรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย

รัฐบาลในยุคดิจิทัลไทยแลนด[นี้มีคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่ง คือ การเปMนรัฐบาลเป�ดและเช่ือมโยงกัน (Open and 

Connected Government) ซึ่งมุZงเน$นให$เกิดการบูรณาการกระบวนงานและข$อมูลระหวZางหนZวยงานภาครัฐเพื่อสร$าง

คุณคZารZวมกันระหวZางหนZวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดังน้ัน กรมบังคับคดีจึงดำเนินการและสนับสนุนการสร$าง

เครือขZายความรZวมมืออยZางจริงจัง โดยดำเนินการเชิงรุกสร$างความรZวมมือกับหนZวยงานในทุกภาคสZวนที่เกี่ยวข$อง  

ซึ่งบทบาทของ CIO ในการประสานความรSวมมือกับหนSวยงานภายนอก คือ ให,ความมั่นใจกับหนSวยงานวSา

เครือขSายความรSวมมือจะสามารถสร,างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคJกรด,วยเทคโนโลยีอยSางเปWนรูปธรรม 

ทั ้งนี ้ การมีข$อมูลระบบการทำงานของหนZวยงาน ข$อมูลความต$องการและความคาดหวังของประชาชนและ

ผู$รับบริการ แผนและแนวทางการพัฒนาและความเชื่อมโยงเครือขZายความรZวมมือ รวมถึงผลลัพธ[การดำเนนิการ 

เปMนข$อมูลสำคัญในการเจรจา ประสานความรZวมมือกับหนZวยงานภายนอก และที่ผZานมาบทบาท CIO ของกรม

บังคับคดีก็ประสบความสำเร็จในการประสานความรZวมมืออยZางแพรZหลาย เชZน การเชื่อมโยงข$อมูลของบุคคล

ล$มละลายกับหนZวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข$อง การเช่ือมโยงข$อมูลสารสนเทศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส[กับศาล

แพZง การรับ-สZงข$อมูลทางอิเล็กทรอนิกส[กับธนาคารแหZงประเทศไทย การเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนข$อมูลในคดีกับสำนักงาน ปปง. เปMนต$น  

 ๑.๓ คุณลักษณะของ CIO ท่ีประสบความสำเร็จ 

  “เขAาใจกระบวนงาน เขAาถึงองคTความรูA (กฎหมาย ระเบียบและความกAาวหนAาของเทคโนโลยี) และ

พัฒนาตนและพัฒนางานอย3างสม่ำเสมอ” คุณลักษณะของ CIO ในยุคที่ดิจิทัลนำพาการพัฒนาองค[กรนี้ หากแตZ

ความรู$ ความเชี่ยวชาญด$านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยZางเดียวคงไมZเพียงพอในการกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ

ภารกิจด$าน IT ขององค[กร โดยความสามารถในการบริหาร มองเห็นภาพรวมและความเช่ือมโยงระหวZางกระบวนงาน

ตZาง ๆ ขององค[กรได$ถูกเพิ่มเติมเข$ามาในบทบาทของ CIO ด$วย เน่ืองจากเทคโนโลยีจะต$องประสาน กลมกลืนเข$าไปใน

ระบบงาน ดังน้ัน การมองความเช่ือมโยงในงานตZาง ๆ ได$จะทำให$การวางระบบเทคโนโลยีมีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 



ในขณะเดียวกันองค[ความรู$ด$านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข$องกับความก$าวหน$าทางเทคโนโลยีก็เปMนประเด็นที่ขาดไมZได$ 

เพราะเปMนหลักอ$างอิงในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การติดตาม ทำความเข$าใจและนำมาซึ่งกฎ ระเบียบอยZางถูกต$อง 

ทำให$สามารถสร$างงานที่มีความทันสมัยและดำเนินการในทางปฏิบัติได$อยZางถูกหลักการด$วย สุดท$ายคือ การพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานซึ่งเปMนคุณลักษณะทั่วไปของผู$ปฏิบัติงานทุกคน ไมZวZาจะปฏิบัติงานในตำแหนZงหรือระดับใด 

ก็ตามและการพัฒนาทั้ง ๒ ประเด็นน้ีควรดำเนินไปด$วยกันอยZางตZอเน่ืองด$วย  

 ๑.๔ สSงไม,ตSอ CIO  

 ทZานรัตนาวดีเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แตZงานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต$การกำกับดูแลของ CIO ไมZได$มีการหยุดชะงักไปแตZอยZางใด โดยอยZางที่กลZาวถึงในบทที่ ๒ ผู$บริหารระดับสูงวZา 

การขาดกำลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุราชการเปMนเรื่องปกติของหนZวยงาน และกรมบังคับคดีก็ได$มีการวาง

แผนการสืบทอดตำแหนZง (Succession Plan) ไว$อยZางเปMนระบบแล$วด$วย โดยเมื่อทZานรัตนาวดีใกล$จะเกษียณอายุ

ราชการ ทZานอธิบดีได$คัดเลือกผู$ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเรียนรู$งานแบบเงาตามตัว ทำให$ผู$ที่จะสืบทอดตำแหนZง 

CIO คนตZอไป (ป^จจุบัน คือ นางทัศนีย[ เปาอินทร[ รองอธิบดีกรมบังคับคดี) ได$รZวมวางวิสัยทัศน[และเป|าหมายของ

การพัฒนาองค[กรรZวมกัน เรียนรู$ความเคลื่อนไหวของงาน บทบาทและมุมมองการทำงาน CIO ที่จะสZงไม$ตZอให$

อยZางใกล$ชิด ดังนั ้น CIO ที ่จะเกษียณอายุราชการและวZาที ่ CIO ในขณะนั้น ได$พูดคุยถึงความเปMนมาเปMนไป  

การวางแนวทางการดำเนินการในเรื่องตZาง ๆ รวมถึงวิธีการในการบริหารจัดการและแก$ไขป^ญหาให$ลุลZวงอยูZเสมอ 

ทำให$เกิดความตZอเน่ืองในการรับงานตZอ และการผสมกลมกลืนแนวคิดและวิธีการทำงานระหวZางกันได$อยZางลงตัว    

  ๑.๕ สิ่งท่ีอยากฝากไว, 

ทZานรัตนาวดีได$กลZาวฝากถึงความหZวงใยในการปฏิบัติงานในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

โดยความคาดหวังของบุคคลภายนอกที่ต$องการเห็นความรวดเร็ว ความสะดวกและความเชื่อมโยงการทำงาน

ระหวZางหนZวยงาน ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน[ของประเทศชาติเปMนหลัก หนZวยงานและข$าราชการทุกคน 

ควรเป�ดใจทำงานรZวมกัน และข$อมูลของแตZละหนZวยงานเปMนข$อมูลของราชการและของประเทศที่ทุกหนZวยงาน

ภาครัฐต$องบริหารจัดการให$เกิดความเปMนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให$ประเทศชาติและประชาชนได$รับ

ประโยชน[ ดังน้ัน บทบาท หน$าที่ความรับผิดชอบของผู$ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการข$อมูลให$เปMนป^จจุบัน รักษา 

ใช$ประโยชน[และเช่ือมโยงข$อมูลเปMนสิ่งที่ทุกคนต$องตระหนักและดำเนินการอยZางจริงจังด$วย  

สำหรับเคล็ดลับการทำงานของทZานรัตนาวดีท ี ่อยากถZายทอด ซึ ่งทZานกลZาววZาได$เรียนร ู $จาก

ศาสตราจารย[พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในขณะที่ดำรงตำแหนZงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเปMนคติพจน[ใน 

การทำงานและการเรียนรู$ของตนเองวZา “วิธีการเรียนรู$ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู$จากการถาม เพราะจะได$ข$อมูลที่ตรง

ประเด็นและรวดเร็วกวZาการไปศึกษาเรียนรู$ด$วยตนเอง” ดังน้ัน การเรียนรู$จากการสัมภาษณ[ของสำนักงาน ก.พ. น้ี



ทZานรัตนาวดีจึงยินดีตอบคำถามและเลZาประสบการณ[เชิงลึกในทุกแงZมุม เพราะทZานคิดวZา ที่ผZานมาทZานก็ได$เรียนรู$

มามากมายจากการถามและการพูดคุยแบบน้ีเชZนกัน  

๒. สรุปประเด็นเรียนรู,และเงื่อนไขความสำเร็จ 

  ผู$บริหารจะมอบหมายงานใดต$องมกีารชี้แจงเป_าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและให,คำแนะนำ 

แนวทางการดำเนินการให,ประสบความสำเร็จ โดยเน,นการสื่อสาร จูงใจให,ผู,ปฏิบัติงานทุกคนเห็นประโยชนJใน 

การพัฒนาองคJกรรSวมกัน  

  เมื่อได$รับมอบหมายงาน ไมZวZาจะเปMนงานใดก็ตามให$ต้ังใจทำงานและสร$างผลงานอยZางมีคุณภาพ 

โดยระหวZางที่ดำรงตำแหนZงหรือรับบทบาท หน$าที่ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ให$พยายามอินในบทบาทและ 

รักในงานที่ได,รับมอบหมาย รวมถึงต,องทำตัวให,ทันสมัยอยูSเสมอ โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ การมองถึงประโยชนJ 

ท่ีจะเกิดแกSสSวนรวมเมื่องานน้ันประสบความสำเร็จ  

  การติดตามงานไมZได$สื่อไปถึงการเรZงความเร็วในการทำงานเสียอยZางเดียว แตZการติดตามงาน

ของผู,บริหารหมายถึงการให,ความสำคัญ การเอาใจใสSดูแลด,วยการรับทราบความก,าวหน,า ปbญหา อุปสรรคใน

การดำเนินการ และหากมีการติดขัดอยSางใดเกิดขึ้นให,เรSงแก,ไข ปรับปรุงทันที ซึ่งจะทำให,งานตSาง ๆ สำเร็จ 

ตามเป_าหมายท่ีกำหนด 

  ข$อปฏิบัติในการทำงานคือ “เข,าใจกระบวนงาน เข,าถึงองคJความรู, (กฎหมาย ระเบียบ) และ

พัฒนาตน และพัฒนางานอยSางสม่ำเสมอ” ทั้งนี้ วิธีการเรียนรู$ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู$จากการถาม เพราะจะได$

ข$อมูลที่ตรงประเด็นและรวดเร็วกวZาการไปศึกษาเรียนรู$ด$วยตนเอง 

 

-------------------------------------------- 


