แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
ปวริศา สิทธิเวช*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้ นหา
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัด แนวทางการเสริมสร้ างความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด และข้ อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยใช้ วิธีสมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และบุคลากรด้ านการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประกอบกับ
การศึกษาจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดและ
กระทรวง แล้ ว จึ ง นํา ข้ อ มู ล มาประมวลตามหลั ก วิ ช าการ โดยใช้ วิ ธีวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เนื้ อหา
(Content Analysis) โดย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ แก่ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
ขาดความต่อเนื่องและไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการกําหนดรูปแบบ (Pattern) ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีเพียงแนวทางปฏิบัติ
กว้ าง ๆ เท่านั้น ตลอดจนบุคลากรด้ านการจัดทําแผนของแต่ ละจังหวัดมีความรู้ความเข้ าใจใน
หลักการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แตกต่างกันประกอบกับการไม่ได้ รับการอบรมอย่ างต่อเนื่อง
จึ ง อาจส่ ง ผลให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด มี ค วาม
แตกต่ างกันทั้งในหลั กการการจัด ทําแผนและคุ ณภาพของแผน ไม่ สามารถเปรี ยบเทียบ และ
ประเมินผลแผนในภาพรวมของกระทรวงได้ นอกจากนี้ยังพบว่ า อัต รากําลั งข้ าราชการและ
บุคลากรของกลุ่มนโยบายและวิชาการไม่เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลังที่กาํ หนดไว้ ขาดตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในส่วนภูมิภาค รวมถึงงบประมาณไม่เพียงพอต้ องเจียดจ่ ายจาก
งบประมาณการจัดทําแผนพัฒนาสังคมจังหวัดดําเนินการ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
พร้ อ มใช้ ง านเพื่ อ การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ในระดั บ พื้ นที่เ ท่ า ที่ค วร การติ ด ตามประเมิ น ผลแผน
*
**

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ยุทธศาสตร์ยังไม่สามารถวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพชีวิตประชาชนได้ ส่วนใหญ่ เป็ นการวัดผล
ตัวชี้วัดโครงการเชิงปริมาณ เช่น จํานวนผู้เข้ าอบรม เป็ นต้ น และที่สาํ คัญคือการสร้ างการรับรู้และ
ความเข้ าใจในภารกิจงานของกระทรวงในส่วนภูมิภาคทั้งบุคลากรภายในองค์การและจังหวัด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จทั้งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของ
องค์การโดยรวม
2. แนวทางการเสริ มสร้ า งความสําเร็จในการจั ด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ แก่ ส่วนกลางต้ องกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และสร้ าง
ความตระหนักในการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ การดําเนินการจัดทําแผนดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กําหนดรูปแบบ
(Pattern) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสู่การ
ปฏิบัติเพื่อความชัดเจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผน
ดังกล่ าวโดยตรง พร้ อมกับพัฒนาระบบสารสนเทศให้ พร้ อมใช้ และสอดคล้ องกับการปฏิบัติงาน
ของพื้นที่ได้ สะดวกในการนําไปใช้ เพื่อช่วยให้ การนําข้ อมูลไปใช้ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ของ
องค์การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ ความสําคัญการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่าง
เป็ นระบบ และสนง.พมจ. ต้ องประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ขององค์การให้ ผ้ ู เกี่ยวข้ องทั้งกลุ่มงานภายหน่ วยงานเดียวกัน และหน่ วยงานสังกัด
กระทรวงในระดับจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายด้ านสังคมระดับจังหวัดและท้ องถิ่น เพื่อสร้ างการรับรู้
และความเข้ าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สนง.พมจ. ให้ ชัดเจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็ น
พลังร่ วมกันขับเคลื่อนงานด้ านสังคม และสร้ างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัด
เพิ่มยิ่งขึ้น
3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด ได้ แก่ ส่วนกลางต้ องจัดอบรมให้ ความรู้ ฟื้ นฟูในเรื่องการจัดทํา
แผนยุ ทธศาสตร์ท้ังในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่ างต่ อเนื่อง
เช่ น การจัดให้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สนง.พมจ. (Best Practice) หรือจัดให้ มีกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (On the Job Training) สร้ างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การสอน
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนงานภายในกลุ่มงาน เป็ นต้ น กําหนดเป็ นค่านิยมองค์การร่วมกัน
และให้ ความสําคัญกับการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้ าในด้ านการสอนงาน (Coaching) และ
เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้ านแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาค
ให้ เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลัง สนง.พมจ. ต้ องเกลี่ยอัตรากําลังข้ าราชการกลุ่มนโยบายและ
วิชาการให้ เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลังที่กาํ หนดเช่นกัน และเพื่อสร้ างการยอมรับในบทบาททาง
วิชาการส่วนกลางต้ องทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนของ สนง.พมจ.เพื่อให้ การดําเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับภารกิจของกระทรวง
และสามารถสร้ างการยอมรับในระดับจังหวัดเพิ่มยิ่งขึ้น (put the right man on the right job)
และต้ องกําหนดเส้ นทางสายอาชีพในรายบุคคลให้ ชัดเจน สอดคล้ องกับระยะเวลาและการสั่งสม
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ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็ นขวัญกําลังใจให้ แก่บุคลากรเพื่อพิจารณา
การคัดสรรบุคลากรเลื่อนระดับในตําแหน่งที่สงู ขึ้น

1. บทนํา
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 16 กําหนดให้
ส่ ว นราชการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น โดยจั ด ทํา เป็ นแผน 4 ปี หรื อ
“แผนยุทธศาสตร์” นั่นเอง และในแต่ละปี งบประมาณให้ ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี โดยให้ ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะสอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 เพื่อให้
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศและให้ บริ ก ารประชาชน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งสู่
สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่ วมกัน” มีภารกิจหลักคือการพัฒนาสังคม การสร้ าง
ความ เป็ นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน มีสาํ นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ทําหน้ าที่ด้านยุ ทธศาสตร์ และกําหนดทิศทางของกระทรวง ถ่ ายทอดไปยังราชการส่วน
ภูมิภาค คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้ าที่ของ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดกําหนดให้ สาํ นักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็ นแผน 4 ปี เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยแผนดังกล่าวต้ องมี
ลักษณะที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ ประการแรกสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง และประการ
ที่สองสามารถสะท้ อนลักษณะพิเศษของปัญหาด้ านสังคมของจังหวัด
ในการประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้ าที่ของสํานักงานพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดในปี งบประมาณ 2556 มิติผลผลิตผลลัพธ์ ในเรื่องการจัดทําแผน
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด ซึ่งมีความสําคัญต่ อการผลักดัน
แผนงานหรือโครงการด้ านสังคมเข้ าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปรากฏข้ อเท็จจริงว่า สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามเกณฑ์
ดังนั้น เพื่อให้ องค์กรบรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ท่วี างไว้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดตามมาตรฐาน “คน” จึงมีความสําคัญและ
เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ในการทํา งานทุ ก อย่ า ง การปฏิบั ติ ต่ า งๆ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ หรื อ ความ
ล้ มเหลวในการดําเนินงานได้ การพัฒนาบุคลากร จึงมีความจําเป็ นในการบริหารราชการของ
กระทรวง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” ครั้งนี้จึงมีความจําเป็ นและเป็ นจุดสําคัญในการขับเคลื่อนงาน
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ด้ านสังคมให้ มีความชัดเจนและเกิดผลได้ อย่างเป็ นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การเสริมสร้ างความสําเร็จในการจัดทําแผน และแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบให้ ได้ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง อันจะทําให้ การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมของทั้งประเทศประสบความสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ท่ไี ด้ วางไว้

2. การศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้ างความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการจั ด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

3. ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” คัดเลือกบุคลากรของ สนง.พมจ. ทั้งระดับ
ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จํานวน 2 จังหวัด ได้ แก่
1.1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจังหวัดที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด ตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้ าที่สาํ นักงานพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
1.2 จังหวัดนนทบุรี เป็ นจังหวัดคู่เทียบ คัดเลือกโดยการพิจารณาจากจังหวัดที่มี
สภาพภูมิสังคมใกล้ เคียงกัน เช่ น ความเป็ นเมืองและชนบท และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด ตลอดจนประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ของ
ผู้วิจัยเอง
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาแหล่งข้ อมูลที่เป็ นเอกสาร ได้ แก่ แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ พ.ศ.2555-2559
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2558 และ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2558-2561
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3.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง เพื่อทราบ
ถึงวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด และปั ญหา
อุปสรรค ข้ อเสนอแนะทั้งด้ านระบบการดําเนินงานและด้ านบุคลากร
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการนําข้ อมูลที่ได้
จากการสั ม ภาษณ์ โ ดยตรงทั้ ง ในระดั บ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบกับ
เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และ
ของกระทรวง มาวิเคราะห์และประมวลเพื่อสรุปผล ประกอบทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องในการบรรยายผลที่ได้ จากการศึกษา

4. ผลการศึกษาวิจยั และการอภิปรายผล สรุปได้ว่า
4.1 ปั จจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับนโยบาย หรือ ส่วนกลาง ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการจัดทําแผน โดยเฉพาะความชัดเจนในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่
ส่วนภูมิภาคยังไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกรอบแนวคิด ระยะเวลาของแผน ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อความสําเร็จเป้ าหมายขององค์การโดยรวมได้ นอกจากนี้ยังขาดการกําหนด
รูปแบบ (Pattern) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มี
เพียงแนวทางปฏิบัติกว้ าง ๆ เท่านั้น จึงส่งผลให้ การจัดทําแผนดังกล่าวมีความหลากหลายไม่สามารถ
เปรียบเทียบ และประเมินผลแผนในภาพรวมของกระทรวงได้ จึงเห็นได้ ว่าการสร้ างการรับรู้ ความ
เข้ าใจในระดั บนโยบายมี ความสํา คั ญยิ่ ง อี กทั้ งยั งช่ วยสร้ างความตระหนั กให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องเห็ น
ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิ ดการจัดองค์การของ เจษฎา เมยประโคน ได้ กล่ าวถึงความสัมพั นธ์ระหว่ าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การที่ปฏิสมั พันธ์กนั และรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ขององค์การที่มีปฏิสมั พันธ์กนั และรวมถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้ อมภายนอก จึงจะให้ องค์การ
ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําให้ องค์การดําเนินงานได้ บรรลุ
เป้ าหมาย และสอดคล้ องกับหลักการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง
ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้ สมั ฤทธิผลตามวิสยั ทัศน์ (Vision) และเป้ าประสงค์ของ
องค์การ (Corporate Goal) โดยสรุปแล้ วองค์การจะประสบผลสําเร็จได้ ต้ องมีการกําหนดทิศทาง
เป้ าหมายตลอดจนแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ง
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จะส่งผลให้ งานนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ัง (จักรวัชร ศิริวรรณ, https://www. gotoknow.org/
posts/437659)
4.2 แนวทางการเสริมสร้างความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
นอกจากนโยบายที่ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนดั งที่ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ยัง จํา เป็ นต้ อ งมี แ นว
ทางการเสริมสร้ างความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัดที่สาํ คัญด้ านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ ระบบการจัดทําแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ แก่
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในระดับองค์การ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนดังกล่าวโดยตรง แต่เป็ นการเจียดจ่ายจากงบประมาณที่ได้ รับ
จัดสรรในการจัดทําแผนพัฒนาสังคมจังหวัดดําเนินการ ซึ่งมีจาํ นวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
นอกจากนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ พร้ อมใช้ และสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานของพื้นที่ได้
สะดวกในการนําไปใช้ เพื่อช่วยให้ การนําข้ อมูลไปใช้ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้ างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัดเพิ่ม
ยิ่งขึ้น และต้ องให้ ความสําคัญในการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่าง
เป็ นระบบ เพื่ อ ให้ เ กิด การพั ฒ นาการกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้ องกับภารกิจของกระทรวงและสะท้ อนลักษณะพิเศษของปั ญหาด้ านสังคมของจังหวัด
ตลอดจนหน่ วยงานส่วนภูมิภาคจําเป็ นต้ องประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ขององค์การให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องทั้งกลุ่มงานภายหน่ วยงานเดียวกัน หน่ วยงาน
สังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด และเครือข่ายด้ านสังคมระดับจังหวัดท้ องถิ่นให้ รับรู้และเข้ าใจ
ภารกิจของ สนง.พมจ. ให้ ชัดเจนครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นพลังร่ วมกันขับเคลื่อนงานด้ านสังคม
ต่อไป
4.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนั้น สิ่งสําคัญที่สดุ นั่นก็คอื บุคลากรด้ านการจัดทําแผน ฯ ส่วนกลางต้ องมีการจัดอบรม
ให้ ความรู้ ฟื้ นฟูในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท้งั ในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
กําหนดเป็ นค่านิยมองค์การร่วมกัน และให้ ความสําคัญกับการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้ าในด้ าน
การสอนงาน กําหนดระยะเวลาการหมุนเวียนงานให้ ชัดเจนในทุกระดับ หากมีการโยกย้ ายบุคลากร
ต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องกับระยะเวลาการหมุนเวียนงาน เพราะจะส่งผลกระทบถึงความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และที่สาํ คัญต้ องมีการจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาคให้
เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลัง และ สนง.พมจ. ต้ องเกลี่ยอัตรากําลังข้ าราชการกลุ่มนโยบายและ
วิชาการให้ เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลั งที่กาํ หนดเช่ นกัน เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพและการยอมรั บ
บทบาทในลักษณะหน่วยงานทางวิชาการยิ่งขึ้น กําหนดเส้ นทางอาชีพในงานด้ านวิชาการให้ ชัดเจน
และต้ องให้ ความสําคัญในการคัดเลือกบุคลากรเลื่อนระดับในตําแหน่งที่สงู ขึ้นและเป็ นขวัญกําลังใจ
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ในการปฏิบัติงาน และเพื่อรองรับภารกิจในระยะยาวควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการกําหนด
ตําแหน่ งนั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผนของ สนง.พมจ.เพื่ อให้ การดําเนิ นงานมี คุ ณภาพยิ่ งขึ้ น
สอดคล้ องกับภารกิจของกระทรวง และสามารถสร้ างการยอมรับในระดับจังหวัดเพิ่มยิ่งขึ้น (put the
right man on the right job) สอดคล้ องกับแนวคิดกลยุทธ์โซ่แห่งคุณค่าที่ประสพผลสําเร็จ (บูรณะ
ศักดิ์มาดหมาย, 2009, น. 37-39)ได้ กล่าวถึงกระบวนการสร้ างคุณค่าในงานเพิ่มผลผลิตของ
องค์ การมี ส่ิงที่ต้ องคํานึ งถึ งที่เป็ นส่ วนประกอบสําคั ญของการดําเนิ นการสร้ างคุ ณค่ าในส่ วนที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีพ.ศ.
2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 16 กําหนดให้
ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็ นแผน 4 ปี ซึ่งจะสอดคล้ อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่ นดินตามมาตรา 13 เพื่อให้ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศและให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิทธิภ าพยิ่ ง ขึ้ น เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สนง.พมจ. ในฐานะเป็ นหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวง จึงมีหน้ าที่
ต้ องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ต้ องมีการนําแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดมาจัดทําเป็ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่ง
ควรจัดทําแผนในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และจากการที่กระทรวงมีการปรั บโครงสร้ างใหม่ ตามพระราชบัญญั ติ
ปรั บปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ให้ โอนอํานาจหน้ าที่ของสํา นักงาน
ส่งเสริมและสนับสนับสนุนวิชาการ 1-12 จากเดิมสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มาสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งเป็ นหน่วยงานในฐานะระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัด ต้ องมีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่ระดับต่าง ๆ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ดังกล่ าว
นอกจากจะสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสะท้ อนถึงลักษณะเฉพาะของปัญหาสังคม
ของจังหวัดแล้ ว ยังสามารถสะท้ อนไปยังระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ น
รูปธรรมยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
2.1 ด้ านนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การ
ส่วนกลางต้ องส่งเสริมให้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในระดับองค์การเป็ นภารกิจที่จาํ เป็ นต้ องดําเนินการ และสร้ างความ
ตระหนั ก ให้ ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งเห็น ถึ ง ความสํา คั ญ ทั้ง ในระดั บ กระทรวง ระดั บ ภาค และ
สนง.พมจ. แต่ละจังหวัด เพื่อให้ องค์การมีทศิ ทางเป้ าหมายการดําเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน
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2.2 ด้ านบุคลากร
2.2.1 ส่วนกลางต้ องมีการจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาคให้
เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลัง และ สนง.พมจ. ต้ องเกลี่ยอัตรากําลังข้ าราชการกลุ่มนโยบายและ
วิชาการให้ เป็ นไปตามกรอบอัตรากําลังที่กาํ หนดเช่ นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการยอมรับ
บทบาทในลักษณะหน่วยงานทางวิชาการยิ่งขึ้น
2.2.2 ส่วนกลางต้ องทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการกําหนดตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ สนง.พมจ.เพื่อให้ การดําเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับ
ภารกิจของกระทรวง และสามารถสร้ างการยอมรับในระดับจังหวัดเพิ่มยิ่งขึ้น
2.2.3 ส่วนกลางต้ องกําหนดเส้ นทางอาชีพในงานด้ านวิชาการ ให้ ชัดเจน
และต้ อ งให้ ค วามสํา คัญ ในการคั ด เลื อกบุ ค ลากรเลื่ อนระดับ ในตํา แหน่ งที่สูงขึ้นและเป็ นขวั ญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.2.4 ส่ ว นราชการต้ อ งกํา หนดเป็ นค่ า นิ ย มองค์ ก ารร่ ว มกั น และให้
ความสําคัญกับการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้ าในด้ านการสอนงาน
2.2.5 ส่วนกลางควรมีการจัดอบรมให้ ความรู้ ฟื้ นฟู ในเรื่ องการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ท้งั ในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2.2.6 ส่วนกลางต้ องกําหนดระยะเวลาการหมุนเวียนงานให้ ชัดเจนในทุก
ระดับ หากมีการโยกย้ ายบุคลากร ต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องและมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
การหมุ น เวีย นงาน เพราะจะส่ ง ผลกระทบถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิบัติ ง านในส่ ว นภูมิ ภ าค
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่ตี ้งั อยู่ติดกับส่วนกลาง
2.3 ด้ านงบประมาณ
ส่วนกลางต้ องจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในระดับ
องค์การเนื่องจากในปัจจุบันไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนดังกล่าวโดยตรง แต่เป็ น
การเจียดจ่ายจากงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรในการจัดทําแผนพัฒนาสังคมจังหวัดดําเนินการ ซึ่งมี
จํานวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
2.4 ด้ านกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
2.4.1 สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนยุ ทธศาสตร์ในระดับองค์การและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสั ง คมระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ในกระบวนการจั ด ทํา แผน
ยุทธศาสตร์ จึงอาจส่งผลทั้งในเชิงหลักการ คุณภาพของแผน และความเป็ นเอกภาพโดยรวม
2.4.2 กําหนดรูปแบบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ เช่ น จัดทําเป็ นคู่มือการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ กําหนดแบบฟอร์ม (Pattern) กําหนดองค์ประกอบที่สาํ คัญของแผน รูปแบบการ
จัดทํา ขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน เป็ นต้ น
2.4.3 ส่วนกลางต้ องให้ ความสําคัญในการกําหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ อย่ างเป็ นระบบเพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาการกําหนดยุ ทธศาสตร์
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เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับภารกิจของกระทรวงและสะท้ อนลักษณะพิเศษของ
ปัญหาด้ านสังคมของจังหวัด
2.5 ด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
ส่วนกลางต้ องพัฒนาระบบสารสนเทศให้ พร้ อมใช้ และสอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ได้ อย่ างเป็ นรูปธรรมเพื่อให้ การกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้ างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัดเพิ่มยิ่งขึ้น
2.6 ด้ านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
สนง.พมจ. ควรประชาสัม พั น ธ์แ ผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ขององค์การให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องรับรู้ย่ิงขึ้น ทั้งในหน่ วยงานเดียวกัน หน่ วยงาน
สังกัดกระทรวงที่ต้งั อยู่ในพื้นที่ เครือข่ายด้ านสังคมระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เพื่อสร้ างการรับรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สนง.พมจ. ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็ น
พลังร่วมกันขับเคลื่อนงานด้ านสังคมต่อไปให้ สามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
3. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบตั ิ
3.1 หั ว หน้ าหน่ ว ยงานและหั ว หน้ างานในทุ ก ระดั บ ควรตระหนั ก และให้
ความสําคัญในการใช้ ยุทธศาสตร์ เป็ นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์การโดยเฉพาะการติดตาม
ประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์
3.2 ต้ องจัดกลุ่มงานด้ านยุทธศาสตร์ท้งั ในภาพรวมทางสังคม เชิงประเด็น เชิง
กลุ่ มเป้ าหมาย (การกําหนดยุ ทธศาสตร์ การแปลงยุ ทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บั ติ และการติ ด ตาม
ประเมิ นผล) ไว้ ด้วยกันที่กลุ่ มนโยบายและวิชาการซึ่งจะเสริ มพลั งให้ เกิดการบู รณาการงานด้ าน
ยุทธศาสตร์ท้งั ในเชิงเนื้อหา สถิติ ข้ อมูลสถานการณ์ทางสังคม และงบประมาณ อีกทั้งเจ้ าหน้ าที่กจ็ ะมี
ความเชี่ยวชาญในงานยุ ทธศาสตร์ ย่ิงขึ้นซึ่งก็ตรงตามภารกิจของกลุ่มงานด้ านนโยบายและวิชาการ
อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ การกระจายงานด้ านยุทธศาสตร์ไปตามประเด็น/กลุ่มเป้ าหมาย ในกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้ อง (กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)ซึ่งมีหน้ าที่ในการนําแผนงาน/โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติ/งานด้ านบริการมากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาระบบเครือข่าย หรืองานสงเคราะห์ผ้ ูเดือนร้ อน
กรณีต่างๆ
3.3 ต้ องมีการจัดสรรจํานวนข้ าราชการตามกรอบอัตรากําลัง หรือใกล้ เคียง
เนื่องจากเป็ นกลุ่มงานนโยบายและวิชาการ ถือว่ า เป็ นงานยุ่ งยาก สํา นักงาน ก.พ. จึงกําหนด
ตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ และอัตรากําลังข้ าราชการที่มากกว่ากลุ่มอื่น จึงเห็นได้ ว่างาน
ด้ านวิชาการมีความจําเป็ นต่อความสําเร็จขององค์การตามภารกิจที่กาํ หนดกําหนด ดังนั้น หากได้
มีการยกระดับบทบาทงานด้ านวิชาการโดยเฉพาะงานเชิงคุ ณภาพได้ มากยิ่งขึ้น ก็จะสร้ างการ
ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมากยิ่งขึ้นเช่นกัน และนั่นก็หมายถึง
การได้ รับความไว้ วางใจแต่งตั้งให้ เป็ นเจ้ าภาพงานด้ านสังคมในระดับจังหวัด ซึ่งก็สอดคล้ องกับ
ความคิดเห็น ทั้งจากผู้ท่รี ับผิดชอบและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียส่วนใหญ่
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ทั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เปรี ยบเทียบเพียง 2 จังหวัด
เนื่องจากข้ อกัดด้ านเวลา หากได้ มีการนําแนวทางการวิจัยครั้งนี้ไปขยายผลในพื้ นที่จังหวัดอื่น
เพิ่มขึ้นและจะได้ รายละเอียดเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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