สรุปแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2560 – 2564

กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร การบริ หารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ.
2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
กระทรวงการคลัง และ 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อใชขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ไดมีศูนยบริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งสรุปได 5 สวนสําคัญ ไดแก 1)
การศึกษากระทรวงการคลังใน 7 ประเทศ 2) การวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 3) การกําหนดประเด็นทาทาย
ในการพัฒนาประเทศไทย 4) การสรางภาพอนาคต และ 5) แผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังฯ
โดยมีเนื้อหาและสาระสําคัญในแตละสวน ดังนี้
1. การศึกษากระทรวงการคลังใน 7 ประเทศ เปนการศึกษาบทบาทของกระทรวงการคลังและ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับประเทศไทย ไดแก
1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร กระทรวงการคลังใชกลยุทธการลงทุนผานเทคโนโลยีนวัตกรรม และใช
ระบบสวัสดิการผานการทํางาน (Workfare) เพื่อลดการพึ่งพิงความชวยเหลือจากภาครัฐ และการใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมดําเนินงานในทุกขั้นตอนของภาครัฐ ซึ่งจะชวยแกไขปญหาทุจริต
1.2 สาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงยุทธศาสตรและการคลั งทํ าหนาที่สําคั ญในการพัฒ นา
เศรษฐกิจสรางสรรค ดวยแผนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ชัดเจนควบคูกับการลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยการ
ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ
1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศนที่จะเปนองคการชั้นนํา ดวยการวางแผน
ยุทธศาสตรทางการเงินและเศรษฐกิจ และมีแนวคิดการปฏิรูปการบริหารจัดการจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ที่วา
“มาเลเซียเปนหนึ่งเดียวกัน ประชาชนตองมากอน ปฏิบัติทันที” โดยสงเสริมการลงทุนในประเทศ ตลาดทุน และ SMEs
การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว และยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย
1.4 ราชอาณาจักรเดนมาร ก กระทรวงการคลังมีเปาหมายเปน ศูน ยกลางชั้น นําในการ
วิเคราะหเศรษฐกิจและพรอมดวยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดวยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการบริหารงาน
ภาครัฐของประเทศ โดยการวางแผนยุทธศาสตรเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งภาครัฐของเดนมารกไดปฏิรูปกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพภาครัฐดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาบริการแกภาคประชาชน
1.5 สาธารณรัฐฟนแลนด กระทรวงการคลังมีเปาหมายที่จะทําหนาที่สรางรากฐานที่แข็งแกรงตอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและทําคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการประชาชน เนนการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น และประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการขอมูล
1.6 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงการคลังมีภารกิจหลักในการสรางความมั่นคง
ทางการเงิน มีโครงการเงินบํานาญของประชาชนและระบบประกันสุขภาพ โดยรัฐบาลไดขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้น
เปน 67 ป ทําใหมีเงินไหลเวียนเขาสูระบบบํานาญมากขึ้น
1.7 ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด กระทรวงการคลังสนับสนุนการจัดทํา PPP ดวยการ
วิเคราะหถึงตนทุนผลประโยชน รวมถึงการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยราคาสูงสุดในสัญญานี้เปนการ
รวมถึงคาดูแลรักษาและดอกเบี้ย ซึ่งถือเปนการดึงดูดสถาบันการลงทุนตาง ๆ เขามาในประเทศมากขึ้น โครงการ
PPP สวนใหญที่ผานมาเนนการดําเนินงานดานการกอสรางและการคมนาคมเปนสําคัญ
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จากการศึกษาบทบาทกระทรวงการคลังของประเทศตางๆ ขางตน สามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อการพัฒนากระทรวงการคลังของประเทศไทย ดังนี้
1) เปนแกนหลักในการปรับแนวคิดจาก Welfare เปน Workfare คือ สวัสดิการผานการ
ทํางาน โดยใหประชาชนที่เดือดรอนหรือวางงานสามารถกลับเขาสูตลาดแรงงานได โดยสงเสริมการอบรมทักษะ
ฟนฟูสมรรถนะและกระตุนใหประชาชนคุนเคยกับประสบการณการทํางานแลกกับสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ
2) ผลั ก ดั น การลงทุ น การวิ จั ย และการพั ฒ นาภายในประเทศให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น โดย
กระทรวงการคลังสนับสนุนการสรางกลุมเครือขายนวัตกรรม (Innovation Cluster) ระหวางมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน เพื่อถายทอดความรูในการพัฒนานวัตกรรมไปยังผูประกอบการ
3) ลดขั้นตอนระบบและบริการที่ไมสําคัญ โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามาชวยงานบริการ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานสวนหนา ทําใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้นดวย
4) บูรณาการระบบบํานาญของประเทศไทยทุกระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการกลางทําหนาที่
กํากับดูแลในระดับนโยบายเพื่อสรางความสอดคลองกันในการกําหนดนโยบายดานบําเหน็จบํานาญ และลดความ
ซ้ําซอนของการกํากับดูจากหลายหนวยงาน และจัดตั้งสํานักงานบําเหน็จบํานาญแหงชาติขึ้นมาสนับสนุนการทํางาน
คณะกรรมการตอไป
5) ผลักดันใหผูนําหรือหัวหนางานเปนคนรุนใหม โดยมีบุคลากรอาวุโสที่ใกลเกษียณอายุเปน
ที่ปรึกษาในงานสําคัญ เพื่อแกปญหาการสรางผูนําไมทัน จึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมโคช เพื่อใหผูนํารุนใหมเกงเร็วขึ้น
และทดแทนผูบริหารเกงในรุนกอน
6) จัดตั้งองคการมหาชนเพื่อสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน
การดูแลรับผิดชอบดานการจัดทํา PPP และเปนศูนยรวมขอมูล (PPP Data Center) ที่ทุกภาคสวนสามารถคนหา
ขอมูล PPP ได
2. การวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงโลก สามารถสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ มี
อิทธิพลตอภูมิทัศนทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตได 5 ประเด็น ดังนี้
2.1 การปรับสมดุลอํานาจทางเศรษฐกิจ กลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและประเทศกําลัง
พัฒนามีบทบาทในเวทีโลก ทั้งในสวนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก การคาการลงทุน การกําหนดกติกาดาน
เศรษฐกิจดานเศรษฐกิจการเงิน
2.2 การขยายตัวของประชากรโลก ผูคนมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีโอกาสทางการศึกษา
และรายไดเพิ่มขึ้น และมีอัตราการมีบุตรลดลง สภาวะความไมสมดุลของการขยายตัวของประชากรสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสัดสวนประชากรโลกชนชั้นกลางใหม และการเพิ่มขึ้นของความเปนเมือง
2.3 การบริหารจัดการภาครัฐ เปลี่ยนจากกรอบความรวมมือของสหประชาชาติไปสูการ
รวมกลุ มอย างไม เป น ทางการในกลุ มประเทศที่ ประกอบด วยทั้ งประเทศพั ฒนาแล ว และประเทศตลาดเกิ ดใหม
นอกจากนี้ จะมีความตองการของประชาชนที่จะชวยในการผลักดันนโยบายและตรวจสอบการดําเนินตามนโยบาย
ตลอดจนกระบวนการนโยบายระหวางประเทศจะไดรับอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากภาคเอกชนและประชาชนเปนสําคัญ
2.4 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงเพิ่ ม
ความเสี่ยงและโอกาส เชน การพัฒนาเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศไปสูกระบวนการสรางสรรค และการแบงปนองคความรู
การเปดใหเขาถึงขอมูลขาวสาร ขณะที่อาชญากรรมทางไซเบอรก็ยังคงอยูเชนกัน
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2.5 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด เนื่องจากประชากรโลกที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของประเทศกําลังพัฒนา
ทรัพยากรสําคัญที่อาจจะตองเผชิญกับขอจํากัด ไดแก พลังงาน โลหะ และแรธาตุหายาก เปนตน ซึ่งสงผลกระทบของการ
เพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน
จากแนวโนมและอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกนํามาสูการเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธตอ
การเปลีย่ นแปลงของประเทศไทยในอนาคต ไดนํามากําหนดสรุปประเด็นทาทายในการพัฒนาประเทศไทยตอไป
3. การกําหนดประเด็นทาทายในการพัฒนาประเทศไทย การพัฒนาประเทศในชวงเวลาตอ
จากนี้ทุกภาคสวนตองดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ควบคูกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ซึ่งมีประเด็นทาทายที่ควร
นํามาพิจารณาในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
3.1 การบริ หารราชการแผ นดิ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากประชาชนเกิดความตื่น ตัว ทาง
การเมืองและตองการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงทําใหระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐตอง
เปนไปดวยความโปรงใสและมีรับผิดชอบตอสังคม และทุกภาคสวนตองรวมมือกันขจัดการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูป
แบบอยางจริงจัง
3.2 กับดักประเทศรายไดปานกลาง ทําใหเกิดการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนใหมทางเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 4.0 และแนวโนมโลก จึงจําเปนตองเพิ่มศักยภาพ
ของนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนสงเสริมพลวัตภาคเอกชน
3.3 การพัฒนาศักยภาพคนและปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคน
ในทุกชวงวัย และยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันสรางสภาพแวดลอมและ
นวัตกรรมตอการดํารงชีพในสังคมผูสูงอายุ
3.4 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหตองยกระดับรายไดและสรางโอกาสใน
การประกอบอาชี พ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนได รับสิทธิ ขั้นพื้นฐาน การสรางความเสมอภาคในการเขาถึ ง
ทรัพยากร การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค และการกระจายอํานาจทําใหภาคประชาชนเขมแข็ง
3.5 การรองรั บการเชื่อมโยงภูมิภ าคและความเปน เมือง โดยการลงทุน ดานโครงสราง
พื้ นฐานและสิ่ งอํ านวยความสะดวกของเมื อง และการพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติคสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน
ตลอดจนการสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.6 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การมุงเนนใหประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดาน IT
โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) ใหกระจายทั่วถึงเสมือนบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ประชาชนมีความรอบรูและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลยังชวยเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานรากฐานของไทยใหเขาสูระบบการคาดิจิทัล
3.7 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทุกภาคสวน
ตองปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ รวมทั้งรวมมือกันพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยผูประกอบการตองปรับระบบสูหวงโซคุณคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตการรักษาวินัยและ
กฎหมายอยางเครงครัด
จากประเด็นทาทายที่กลาว การพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงการคลังถือเปนสิ่งจําเปน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะเวลาตอไป จําเปนตองบูรณาการกับระบบอื่นและ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการองคการใหมีศักยภาพสูงและความเปน
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มืออาชีพของบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการผานนวัตกรรม และการวางระบบบริหารงานแบบ
บูรณาการมากขึ้น
4. การสรางภาพอนาคต
จากการศึ กษาวิเคราะหขอมู ลดังกลาวขางตน ที่ ปรึกษาฯ พบวาความทาทายจากปจจั ย
ภายนอก ทําใหกระทรวงการคลังไดรับแรงผลักดันจากนโยบายทางการเมืองที่กระทบตอเศรษฐกิจและการคลัง และ
พลวัตทางเทคโนโลยีที่กระทบตอโครงสรางพื้นฐานทางการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งสรุปไดเปนภาพเหตุการณใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะ 5 ปขางหนา จํานวน 4 ภาพ ดังนี้
4.1 ภาพรถไฟความเร็วสูง เปน ภาพสะทอนใหเห็น ถึงการที่กระทรวงการคลังมีการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการไดดําเนินการออกนโยบายทางการคลังที่
สรางสรรค กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไปพรอมกับการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง สงผลทําใหเกิดการ
จัดเก็บรายไดเพื่อการพัฒนาประเทศอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และมีการเบิกจายของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เปรียบได
กับภาพ รถไฟความเร็วสูง ที่แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริหารงานของ
รัฐบาลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนภาพอนาคตที่ดีที่สุดและเปนเปาหมายที่กระทรวงการคลังตองการ โดยเปน
ภาพอนาคตที่ดีที่สุด (best case scenario) พึงปรารถนา (Ideal Scenario)
4.2 ภาพรถไฟขายตั๋วไมทัน เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการที่กระทรวงการคลังไดดําเนิน
นโยบายใหมีสวัสดิการกับประชาชนอยางทั่วถึง สรางความมั่นใจในการลงทุน เพื่อชวยกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ แตกลับมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไมทันสมัยลาหลัง สงผลตอใหไมสามารถบริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและจํากัดขีดความสามารถใหการใหบริการแกประชาชน เปรียบไดกับภาพ รถไฟขายตั๋วไมทัน ที่
แสดงใหเห็นถึงความไมสอดคลองของเทคโนโลยีและความตองการที่จะไดรับสวัสดิการจากภาครัฐ
4.3 ภาพโดรนขนกั ญ ชา เป น ภาพสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การที่ กระทรวงการคลั งมี ก ารใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองคการ เปรียบไดกับ โดรน ซึ่ง
เปนเครื่องบินที่ทันสมัยไรคนขับ แตการที่กระทรวงการคลังกําหนดนโยบายแบบประชานิยม ไรซึ่งวินัยทางการคลัง
และใหประชาชนเสพจนติดและมีความตองการมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปรียบไดกับภาพ โดรนขนกัญชา ซึ่งเปนความไมสอดคลอง
ของการใชเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยไปกับการใชเครื่องมือทางการเงินการคลังอยางไมถูกตอง และขาดธรรมาภิบาล
4.4 ภาพเรื อไททานิ ค เปน ภาพสะทอนใหเห็ น ถึงการที่ กระทรวงการคลั งมี การกํ าหนด
นโยบายเพื่อสนองความตองการของประชาชนอยางตอเนื่อง และละเลยกรอบความยั่งยืนทางการคลังและการรักษา
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ สงผลกระทบตอการกอหนี้สาธารณะที่มากเกินความจําเปน และไมสามารถรักษา
วินั ย ทางการคลั งเอาไว ได เปรี ย บไดกับ กับ ตัน ของเรือที่ไมคุนชิน กับเสน ทางการเดิน เรือ นอกจากนี้ การที่
กระทรวงการคลังมีการใชเทคโนโลยีที่ลาหลังและไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดที่ลดลง เกิดความลาชาในการเบิกจายของภาครัฐ และสงผลเสียตอโครงสรางพื้นฐานทางการเงินการ
คลังของประเทศ เปรียบไดกับเรือขนาดใหญ และมีเครื่องยนตที่ลาหลังที่ปรับเปลี่ยนไดยาก จึงเปรียบเสมือนภาพ
เรือไททานิค ซึ่งเปนภาพอนาคตที่ไมควรเกิดขึ้นที่สุดเปนภาพอนาคตในกรณีเลวรายที่สุด (worst case scenario) ใน
จํานวน 4 ภาพ
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5. แผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังในระยะ 5 ป ขางหนาได
กําหนดวิสัยทัศนการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง “ผูนําการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ (Change leader
of Public Sector)” และมีพันธกิจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง คือ “นํา สนับสนุน และสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลง (Lead, Support and Communicate for Change)” โดยมีคานิยมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง คือ ความรวมมือ (Collaboration) นวัตกรรม (Innovation) และจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
(Accountability)
ในสวนของประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรสราง
เครือขายการเปลี่ยนแปลง (Create Change Network) โดยการสรางความเขมแข็งของเครือขายบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (Build Strong CCO Network) และพัฒนาสมรรถนะทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Develop
Change Team) 2) ยุทธศาสตรสรางสรรคนวัตกรรม (Create Innovation) โดยการสรางภาพลักษณการเปลี่ยนแปลง (Build
Change Image) และบูรณาการขอมูลอัจฉริยะ (Integrate Intelligence Data) และ 3) ยุทธศาสตรสรางวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง(Construct MOF Culture) โดยการสรางแรงบันดาลใจสูนวัตกรรม (Inspire Innovation) และสรางวิถีคน
คลัง (Build MOF Way)
สรุปแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังในอีก 5 ปขางหนา เปน
การมองในภาพกวางและมองออกไปภายนอกองคการ (Outward Looking) ที่มุงหวังในการตอบสนองกับผลลัพธ
ในระดับมหภาค หรือมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการเปนหลัก เชน การจัดทํายุทธศาสตรระดับประเทศ
หรือในระดับกระทรวง ซึ่งมีความแตกตางกับเปาหมายในการพัฒนาองคการที่มุงเนนกระบวนการภายในและมอง
เขามาในมุมมองขององคการเปนหลัก (Inward Looking) ดังนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง
จึงเปนการวางแผนยกระดับบุคคลากร องคการ หรือกระบวนงานภายในองคการ ผานเครื่องมือสําคัญคือการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรม โดยเจาภาพหลักที่นําเอาแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติผานคือ
คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ยังตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากหนวยงานภายใต
สังกัด กระทรวงการคลั งและหนว ยงานภาคสว นตางๆจากภายนอก ในฐานะภาคีเครือขายความรว มมือในการ
ขับ เคลื่ อนแผนยุทธศาสตร ฯ ใหป ระสบความสําเร็จ เพื่อใหกระทรวงการคลังและบุคลากรสามารถปรับ ตัว ตอ
พลวัตรความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหบุคลากร
สามารถค น คิด พั ฒ นานวั ตกรรมเพื่ อยกระดับ ใหกระทรวงการคลั งเปน องคกรภาครัฐ ที่โ ดดเดน ดานนวัตกรรม
พั ฒ นาการให บ ริ ก ารประชาชนของกระทรวงการคลั ง ให อ ยู บ นฐานของนวั ต กรรมเพื่ อ ให เ กิ ด ความทั น สมั ย
และเปนการยกระดับการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหตอบสนองประโยชนสุขของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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