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กลยุทธ์ในการขับเคล่ือน
องค์กรสู่การเป็น
กระทรวงการคลังดจิทิลั
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Volatile 
การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้

อย่างฉับพลัน ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า

Complex 
ความซับซ้อน ยุ่งเหยงิ
ไร้ระเบียบแบบแผน 

Uncertain
ความไม่ม่ันคง ความไม่

แน่นอน

Ambiguous
ความคลุมเครือ ความ
ก ากวม ความไม่ชัดเจน

VUCA 



Future Context

เทคโนโลยี โครงสร้างประชากร

สภาพภมิูอากาศ เศรษฐกิจ





Financial technology trend
Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing 
disruption, PwC

1. เทคโนโลยทีางการเงนิจะเป็นตวัขับเคล่ือนธุรกจิการเงนิรูปแบบใหม่
2. เศรษฐกจิแบ่งปันจะถกูผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของระบบการเงนิ 
3. บลอ็กเชนจะปฏวิัตโิลกการเงนิยุคใหม่ 
4. ดจิทิลัจะกลายเป็นกระแสหลัก 
5. ระบบลูกค้าอัจฉริยะจะเป็นตวัก าหนดการเตบิโตของรายได้และการท าก าไร
6. ความก้าวหน้าของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดษิฐ์
7. ระบบคลาวด์แบบสาธารณะจะกลายเป็นโครงสร้างพืน้ฐานต้นแบบ 
8. ภยัไซเบอร์จะกลายเป็นปัจจยัเส่ียงส าคัญของสถาบนัการเงนิ 
9. เอเชียจะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงนิใหม่ๆ ของโลก
10. หน่วยงานก ากับดแูลจะหนัมาใช้เทคโนโลยมีากขึน้ 



จากรายงาน “ประชากรไทยในอนาคต” สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล



Generation 







KODAK & FUJI Story



วาระขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0



การพฒันาองคก์รเพ่ือม ุง่ส ูป่ระเทศไทย 4.0

การมุ่งเน้นลูกค้า (ผู้รับบริการ)
Customer Focus

ความสามารถขององค์การ
Competency

เครือข่ายความร่วมมือ
Collaborative Network



ภาพจาก ส านกังาน ก.พ.ร.

Collaboration Network

CompetencyCustomer Focus



การสานพลงัระหว่างภาครฐัและภาคสว่นอ่ืนๆ ในสงัคม 

(Collaboration) 

• ยกระดับการท างานจากการประสานงาน (coordination) การ
ร่วมงาน (cooperation) ไปสู่ การร่วมมือกัน (collaboration) 

• วางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยอมรับ
ความเส่ียงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ร่วมกัน 

• เป็นการพัฒนา หรือแก้ปัญหาของประชาชนที่ซับซ้อนมากขึน้ จน
ไม่สามารถด าเนินการโดยล าพังได้ หรือเป็นการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 



การสรา้งนวตักรรม 

(Innovation)

• คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือ Solutions ใหม่ๆ ท าให้เกิด Big 
Impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะ ให้
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ 

• ใช้วิธีห้องปฏิบัตกิาร (Gov. Lab/ Public Sector Innovation Lab) 
และใช้วิธีการออกแบบ (Design Thinking) โดยให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถงึความรู้สึกนึกคดิ 
(Empathize) ก่อนจะสร้างจนิตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบ ปฏิบัตจิริง และขยายผลต่อไป 



การปรบัเขา้ส ูค่วามเป็นดิจิตลั

(Digitization/ Digitalization) 

• ผสานการท างานร่วมกันของการจัดเก็บและประมวลผลแบบ
คลาวด์ กับอุปกรณ์เคล่ือนที่ และอุปกรณ์เพื่อการท างานร่วมกัน 

• สามารถตดิต่อเช่ือมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานที่

• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อช่วยการบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุก
ช่องทาง ทุกอุปกรณ์ 





ความเป็นเลิศและยัง่ยนื

Leadership
(การน าองค์การ)

Strategy
(ยุทธศาสตร์)

Customer
(ผู้รับบริการ)

Measurement
(การวัด)

Workforce
(บุคลากร)

Operation
(การปฏิบัตกิาร)

ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน (Results)



บทบาทของผ ูน้ าองคก์าร

สร้างอนาคต
• วิสัยทศัน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
• ธรรมาภบิาล 

สร้างระบบ
• โครงสร้างองค์การ กระบวนการท างาน 
• ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สร้างคน
• พัฒนาบุคลากร ความผูกพัน 
• วัฒนธรรม 

สร้างศรัทธา
• การเป็นต้นแบบที่ดี 
• การส่ือสาร 



การสรา้ง สภาพแวดลอ้ม (3 M)

Mutual
Trust

Mutual
Respect

Mutual
Benefits

ความไว้วางใจกันและกัน

การเคารพซึ่งกันและกัน

ประโยชน์ร่วมกัน



การวางแผน
ยุทธศาสตร์

การน า
ยุทธศาสตร์ไป

ปฏบิัติ

การตดิตามและ
ปรับเปล่ียน

การบรหิารยทุธศาสตร์



ความทา้ทายเขงิ

ยทุธศาสตร์

นโยบายของรัฐ 

ผู้รับบริการ

สังคมและชุมชน

บุคลากรของรัฐ 

เทคโนโลยีที่เปล่ียนไป

กฎหมาย ระเบียบ

ภยัธรรมชาติ
การก่อการร้ายปัจจัยภายนอก

ประเทศ 



ความคลอ่งตวั (Agility)

ขีดความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับไว
และความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัตกิาร

ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏบิัตกิาร

(Strategy)

การจัดสรร
ทรัพยากร
(Resource)

การปฏบิัตกิาร
(Operation)



Compliance Satisfaction Delight

ความตอ้งการผ ูร้บับรกิาร

ข้อร้องเรียน ความพงึพอใจ
ไม่พงึพอใจ

ความผูกพนั



Measurement

E-B Metric System



Net Promoter Score (NPS)



Engagement factor

ไวว้างใจ เช่ือถือในองคก์ร เพราะท า

ไดต้ามท่ีรบัปากหรอืสื่อสารไว้

confidence

ภมิูใจ และร ูส้ึกดีท่ีไดม้าใชบ้รกิาร

pride

ร ูส้ึกไดว่้าองคก์รมีความจริงใจ 

เป็นธรรม และใสใ่จดแูล แกปั้ญหา

integrity

ช่ืนชม และประทบัใจ

passion



BIG DATA

Volume Velocity

Variety Veracity

ปริมาณมาก

หลากหลาย

รวดเร็ว

คลุมเคลือ



การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
บริการ 

(Product/Service Offering) 

การแบ่งกลุ่ม และหาความ
ต้องการลูกค้า 

(Customer Insight)

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
การจัดสรรทรัพยากร 
(Operation Efficiency / 
Resource Utilization) 

การดแูลรักษาลูกค้า 
(Customer retention) 

การประยกุตใ์ช ้Big Data



Cyber 
Security



Knowledge Management

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



Benchmarking for Excellence

Great Ormond Street Hospital F1 Pit Stop



การเตรยีมบคุลากรเพ่ือความเป็นเลิศ

HEAD HAND

HEALTH HEART



Development

Engagement

Well Being

การเตรยีม

บคุลากรเพ่ือ

ความเป็นเลิศ



พฤติกรรมท่ีสะทอ้นความผกูพนั

SAY STAY STRIVE

พดูถงึองค์กรในทางบวก
ให้เพื่อนร่วมงาน 

ผู้บงัคับบญัชา ลูกค้า 
และบุคคลอื่นๆ 

มีความต้องการอย่างสูง
ที่จะเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร 

ทุ่มเทและอุทศิตนใน
การสร้างผลงานที่ดี
ที่สุด เพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย



Key Driver to Employee Engagement
• ผู้บริหาร
• เพื่อนร่วมงาน
• การท างานเป็นทมี
• การให้คุณค่า

• ลักษณะของงาน
• ทรัพยากรที่มี
• กระบวนการท างาน
• ความส าเร็จขององค์กร 

• การจ่ายค่าตอบแทน
• สิทธิประโยชน์
• การยกย่องชมเชย • ความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน
• การเรียนรู้และ

พฒันา

• นโยบายและระเบยีบปฏบิัติ
• การบริหารผลการปฏบิัตงิาน
• ช่ือเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
• การปฏบิัตอิย่างเป็นธรรม

• สภาพแวดล้อมในการท างาน
• ความปลอดภยั สุขลักษณะ 
• ความสมดุลของชีวิตกับการท างาน
• ความผาสุก

Employee 

Engagement

People

Work

Opportunity

Quality 
of Life

Practices

Rewards



การสรา้งความสขุ (PERMA)

Dr. Martin Seligman

Positive 
Emotion

Engagement
Positive 

Relationship

Meaning Accomplishment

อารมณ์บวก ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ที่ดี

ความรู้สกึว่ามีคุณค่า ความส าเร็จ



การออกแบบกระบวนการ

การก าหนดตวัช้ีวดั

การจดัท าค ูมื่อการท างาน

การน าไปส ูก่ารปฏิบติั

การก ากบัดแูล 

การติดตามวดัผล 

การตรวจประเมิน

การวิเคราะห ์

การแกไ้ขและป้องกนั

การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง

การสรา้งนวตักรรม

การจดัการกระบวนการท างาน 



การบรหิารความต่อเน่ืองในภาวะวิกฤต

Incident 
Management 

Plan
แผนเผชญิเหตุ

Continuity Plan
แผนความต่อเน่ือง

Recovery Plan
แผนฟ้ืนฟู

Incident Communication Plan
แผนการส่ือสารในภาวะวกิฤต



Innovation
การสรา้งสรรคน์วตักรรมใน

การขบัเคลื่อนองคก์ร



INNOVATION

การสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
หรือประสิทธิผลขององค์กร รวมถงึสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Innovation
นวัตกรรม

Intelligent Risk
ความเส่ียงที่ คุ้มค่า

Supporting 
Environment

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน



INNOVATOR

การเช่ือมโยงความคิด 

(Associating) 

การตัง้ค าถาม 

(Questioning)

การสงัเกต 

(Observing)

การสรา้งเครอืข่าย 

(Networking) 

การทดลอง 

(Experimenting)



นวตักรรมภาครฐั 

แนวคดิ  วธีิ  และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร 
(organization development) การด าเนินงาน (work 
process) และการให้บริการ (service delivery) อันเป็นผล
มาจากการสร้าง พฒันา เพิ่มพนู ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ปฏบิัตงิานของหน่วยงานภาครัฐ



ประเภทของนวตักรรมภาครฐั

1) นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)

2) นวัตกรรมการส่ง
มอบบริการ

(Service Delivery Innovation)

3) นวัตกรรมบริหาร /
องค์การ

(Administrative or 
Organizational Innovation)

4) นวัตกรรมทาง
ความคดิ

(Conceptual Innovation)

5) นวัตกรรมเชงิ
นโยบาย

(Policy Innovation)

6) นวัตกรรมเชงิระบบ
(Systemic Innovation)



1) นวัตกรรมบริการ 
(Services Innovation)

การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ (new or improved service) เช่น หน่วย
บริการเคล่ือนที่ health care at home เป็นต้น

2) นวัตกรรมการส่งมอบ
บริการ (Service Delivery 
Innovation)

การให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดมิ (new or different way 
of providing a service) เช่น การจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอเิล็กทรอนิกส์ การ
ยื่นและช าระประกันสังคมแบบออนไลน์ mobile app เป็นต้น

3) นวัตกรรมการบริหาร/
องค์การ (Administrative or 
Organizational Innovation)

การสร้างกระบวนงานใหม่ (new process) เช่น การตรวจสอบอาคารตามความ
เส่ียง เป็นต้น

4) นวัตกรรมทางความคดิ 
(Conceptual Innovation)

การแสวงหาหนทางใหม่ในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหาและ/หรือการโต้แย้ง
สมมตฐิานเดมิ รวมไปจนถงึการเปล่ียนแปลงตัวแสดงที่เก่ียวข้อง เพื่อผลักพัน
ความคดิใหม่ เช่น smart farmer เป็นต้น

5) นวัตกรรมเชงินโยบาย 
(Policy Innovation)

การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เคร่ืองมือนโยบายใหม่ ซึ่งส่งผลก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ หรือพฤตกิรรม เช่น การท าให้กัญชาเป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย (Decriminalization/Legalization) การอนุญาตให้มีการซือ้
ขาย (Tradable Permits) เก่ียวกับอนุพันธ์ล่วงหน้าสภาพอากาศ (Weather 
Derivatives) เป็นต้น

6) นวัตกรรมเชงิระบบ 
(Systemic Innovation)

การวางระบบใหม่หรือเปล่ียนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ หรือเปล่ียนแปลงแบบแผนการประสานงาน
เช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น การแยกส่วนระหว่างผู้ซือ้
บริการ (Purchaser) และผู้ให้บริการ (Provider) ทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น



นวตักรรมทางสงัคม

Social 
Innovation



นวตักรรมทางสงัคม

• วธีิการ หลักการ แนวความคดิและโครงสร้างที่เป็นที่
ต้องการของสังคม อาทริะบบการศึกษา การพัฒนา
ชุมชน และสุขภาพ รวมไปถงึการเสริมสร้างสังคมที่มี
อารยธรรม

• การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและช่วย
เสริมสร้างความสามารถทางสังคม



การพัฒนาอย่างยั่งยืน



Sustainable Development Goals (SDGs)



Sustainable Development Goals (SDGs)

ยุตคิวามยากจน ยุตคิวามหวิโหย สร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร 
และยกระดับโภชนาการ 

ดูแลให้คนมีสุขภาพดี และ
ส่งเสริมสวัสดภิาพส าหรับ

ทุกคน



Sustainable Development Goals (SDGs)

สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่าง ครอบคลุมและเท่า
เทยีม และ สนับสนุนการ

เรียนรู้ ตลอดชีวิต

สร้างให้มีน า้ใช้ และการ
จัดการน า้และสุขาภบิาล

อย่างยั่งยืน

ความเสมอภาค ระหว่าง
เพศและสร้าง ความ

เข้มแข็งของผู้หญิงและ
เดก็หญิงทุกคน



Sustainable Development Goals (SDGs)

สร้างให้ทุกคนเข้าถงึ
พลังงานสมัยใหม่ใน ราคา
ที่ย่อมเยา เช่ือถือได้ และ

ยั่งยืน 

ส่งเสริมการเตบิโตทาง ศก. 
ที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และ

ยั่งยืน

โครงสร้างพืน้ฐานที่ทนทาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืนและ

ส่งเสริมนวัตกรรม



Sustainable Development Goals (SDGs)

ลดความไม่เสมอภาค 
ภายในและระหว่างประเทศ 

ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่น
ฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภยั มีภมูิ
ต้านทาน และ ยั่งยืน 

สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการบริโภคและ 

ผลิตที่ยั่งยืน



Sustainable Development Goals (SDGs)

ด าเนินการเร่งด่วนเพื่อ
ต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง
สภาพ ภมูอิากาศและ

ผลกระทบ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืน

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการ
ใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การ

หยุดยัง้การเส่ือมโทรมของที่ดนิ
และฟ้ืนฟูสภาพดนิ และหยุดยัง้
การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 



การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking



การคิดเชิงออกแบบ

การเชื่อมโยงการคดิริเร่ิม (creativity) และนวัตกรรม (innovation) 
เข้าด้วยกัน โดยเน้นการกระตุ้นความคิด การสร้างความคิดใหม่ๆ 
การแสวงหาหนทางใหม่ๆ ให้แก่ปัญหาที่มีอยู่  หรือการแสวงหา
โอกาสใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทัง้สร้างนวัตกรรมกระบวนการที่จะ
น าไปสู่ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการท า
หรือประกอบธุรกิจ 



Design thinking is 

a process for 

creative problem 
solving.



กระบวนการคิดเชิงระบบ 

ท าความเข้าใจ

ระบุปัญหา

ระดมความคดิ

สร้างต้นแบบ

ทดสอบ



Empathize ท าความเข้าใจ

การท าความเข้าใจต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การ
สัมภาษณ์ สุ่มตัวอย่าง 
การสังเกต หรือ จ าลอง
สถานการณ์



Define ระบุปัญหา

พจิารณาและท าความ
เข้าใจในความหมาย
ของปัญหาที่เกิดขึน้



Ideate รวบรวมความคดิ 

การรวบรวมมุมมองและใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
นัน้อย่างไม่มีกรอบจ ากัด 
(หมายเหตุ: รวบรวมความคดิ 
ไม่ใช่การวิพากษ์ความคิด)



Prototype สร้างต้นแบบ

จ าลองสถานการณ์ของแนว
ทางการแก้ไขปัญหานัน้ขึน้มา 
เพื่อสร้างประสบการณ์จาก
การเรียนรู้จริง



Test ทดสอบ

การทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อรวบรวม Feedback และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
แนวทางต่อไป



กติตพิัทธ์ จริวัสวงศ์
Kittipat Jirawaswong
kitjirawas@yahoo.com
FB: Kittipat Jirawaswong
MB: 091-44244550


