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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นหา

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัด แนวทางการเสริมสร้างความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์   

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด โดยใช้วิธีสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และบุคลากรด้านการ

จัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของสาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประกอบกับ

การศึกษาจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดและ

กระทรวง แล้วจึงนําข้อมูลมาประมวลตามหลักวิชาการ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 

(Content Analysis) โดย 

ผลการวิจยั พบว่า 

1. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ได้แก่ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏบิัติในส่วนภมิูภาค 

ขาดความต่อเน่ืองและไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกัน ขาดการกาํหนดรูปแบบ (Pattern) ในการ

จัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีเพียงแนวทางปฏบิัติ

กว้าง ๆ เท่าน้ัน ตลอดจนบุคลากรด้านการจัดทาํแผนของแต่ละจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์แตกต่างกันประกอบกับการไม่ได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ือง 

จึงอาจส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมีความ

แตกต่างกันทั้งในหลักการการจัดทาํแผนและคุณภาพของแผน ไม่สามารถเปรียบเทียบ และ

ประเมินผลแผนในภาพรวมของกระทรวงได้  นอกจากน้ียังพบว่า อัตรากาํลังข้าราชการและ

บุคลากรของกลุ่มนโยบายและวิชาการไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลังที่กาํหนดไว้  ขาดตาํแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในส่วนภูมิภาค รวมถึงงบประมาณไม่เพียงพอต้องเจียดจ่ายจาก

งบประมาณการจัดทาํแผนพัฒนาสงัคมจังหวัดดาํเนินการ อกีทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่

พร้อมใช้งานเพ่ือการสนับสนุนข้อมูลในระดับพ้ืนที่เท่าที่ควร  การติดตามประเมินผลแผน

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ยุทธศาสตร์ยังไม่สามารถวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพชีวิตประชาชนได้ ส่วนใหญ่เป็นการวัดผล

ตัวช้ีวัดโครงการเชิงปริมาณ เช่น จาํนวนผู้เข้าอบรม เป็นต้น และที่สาํคัญคือการสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจในภารกจิงานของกระทรวงในส่วนภมิูภาคทั้งบุคลากรภายในองค์การและจังหวัด ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสาํเรจ็ทั้งการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

องค์การโดยรวม  

2. แนวทางการเสริมสร้างความสาํเร็จในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ได้แก่ ส่วนกลางต้องกาํหนดนโยบายที่ชัดเจน และสร้าง

ความตระหนักในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การดาํเนินการจัดทาํแผนดังกล่าวเป็นไปในทศิทางเดียวกนั กาํหนดรูปแบบ 

(Pattern) การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสู่การ

ปฏบิัติเพ่ือความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดสรรงบประมาณในการจัดทาํแผน

ดังกล่าวโดยตรง พร้อมกับพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ของพ้ืนที่ได้ สะดวกในการนาํไปใช้ เพ่ือช่วยให้การนาํข้อมูลไปใช้ในการกาํหนดยุทธศาสตร์ของ

องค์การเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ให้ความสาํคัญการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ และสนง.พมจ. ต้องประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ขององค์การให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มงานภายหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานสังกัด

กระทรวงในระดับจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายด้านสงัคมระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพ่ือสร้างการรับรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกบัภารกจิของ สนง.พมจ. ให้ชัดเจนและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เพ่ือเป็น

พลังร่วมกันขับเคล่ือนงานด้านสังคม และสร้างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัด

เพ่ิมย่ิงขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ได้แก่ ส่วนกลางต้องจัดอบรมให้ความรู้  ฟ้ืนฟูในเร่ืองการจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง สนง.พมจ. (Best Practice) หรือจัดให้มีกระบวนการจัดทาํแผน

ยุทธศาสตร์ร่วมกนั (On the Job Training) สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การสอน

งาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ หมุนเวียนงานภายในกลุ่มงาน เป็นต้น กาํหนดเป็นค่านิยมองค์การร่วมกนั 

และให้ความสาํคัญกบัการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้าในด้านการสอนงาน (Coaching) และ

เพ่ือให้การปฏบิัติงานด้านแผนมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้นควรจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภมิูภาค

ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลัง สนง.พมจ. ต้องเกล่ียอัตรากาํลังข้าราชการกลุ่มนโยบายและ

วิชาการให้เป็นไปตามกรอบอตัรากาํลังที่กาํหนดเช่นกนั และเพ่ือสร้างการยอมรับในบทบาททาง

วิชาการส่วนกลางต้องทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนของ สนง.พมจ.เพ่ือให้การดาํเนินงานมีคุณภาพย่ิงขึ้ น สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง 

และสามารถสร้างการยอมรับในระดับจังหวัดเพ่ิมย่ิงขึ้น (put the right man on the right job) 

และต้องกาํหนดเส้นทางสายอาชีพในรายบุคคลให้ชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาและการสั่งสม
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ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน และเป็นขวัญกาํลังใจให้แก่บุคลากรเพ่ือพิจารณา

การคัดสรรบุคลากรเล่ือนระดับในตาํแหน่งที่สงูขึ้น 

 

1. บทนาํ 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546หมวด 3  การบริหารราชการเพ่ือให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ มาตรา 16 กาํหนดให้           

ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทําเป็นแผน 4 ปี  หรือ            

“แผนยุทธศาสตร์” น่ันเอง และในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ

ประจาํปี โดยให้ระบุสาระสาํคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย  

และผลสมัฤทธิ์ของงาน ซ่ึงจะสอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 เพ่ือให้

การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการประชาชน              

ได้อย่างมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซ่ึงมีวิสัยทศัน์ คือ “มุ่งสู่

สงัคมคุณภาพบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบร่วมกนั” มีภารกจิหลักคือการพัฒนาสงัคม การสร้าง

ความ   เป็นธรรมและความเสมอภาคในสงัคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน

ชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน มีสาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ ทาํหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์และกาํหนดทิศทางของกระทรวง ถ่ายทอดไปยังราชการส่วน

ภมิูภาค คือ สาํนักงานพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดซ่ึงตามมาตรฐานการปฏบิัติ

หน้าที่ของ สาํนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาํหนดให้สาํนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัด ซ่ึงเป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน โดยแผนดังกล่าวต้องมี

ลักษณะที่สาํคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของกระทรวง และประการ

ที่สองสามารถสะท้อนลักษณะพิเศษของปัญหาด้านสงัคมของจังหวัด  

ในการประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสาํนักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดในปีงบประมาณ 2556 มิติผลผลิตผลลัพธ์ ในเร่ืองการจัดทาํแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ซ่ึงมีความสาํคัญต่อการผลักดัน

แผนงานหรือโครงการด้านสงัคมเข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  ปรากฏข้อเทจ็จริงว่า สาํนักงาน

พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปฏบิัติได้ตามเกณฑ ์ 

ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามวิสยัทศัน์ที่วางไว้  มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตามมาตรฐาน “คน” จึงมีความสาํคัญและ      

เป็นจุดเร่ิมต้นในการทาํงานทุกอย่าง การปฏิบัติต่างๆ ย่อมส่งผลต่อความสําเร็จหรือความ

ล้มเหลวในการดาํเนินงานได้ การพัฒนาบุคลากร จึงมีความจาํเป็นในการบริหารราชการของ

กระทรวง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด” คร้ังน้ีจึงมีความจาํเป็นและเป็นจุดสาํคัญในการขับเคล่ือนงาน     
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ด้านสงัคมให้มีความชัดเจนและเกดิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค

ในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การเสริมสร้างความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผน และแนวทาง   

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบให้ได้บุคลากรที่มีประสทิธิภาพสงู อนัจะทาํให้การพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมของทั้งประเทศประสบความสาํเรจ็ตามวิสยัทศัน์ที่ได้วางไว้  

 

2. การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค ์ดงันี้  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  

 

3. ขอบเขตการวิจยั         

  

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์    

การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด”  คัดเลือกบุคลากรของ สนง.พมจ. ทั้งระดับ

ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทาํแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด จาํนวน 2 จังหวัด ได้แก่  

1.1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่สาํนักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

1.2 จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดคู่เทียบ คัดเลือกโดยการพิจารณาจากจังหวัดที่มี

สภาพภูมิสังคมใกล้เคียงกัน เช่น ความเป็นเมืองและชนบท และมีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนประสบการณ์การปฏบิัติงานในพ้ืนที่ของ

ผู้วิจัยเอง  

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่ แผน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555-2559  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2558 และ

แผนปฏบิัติการการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2558-2561 
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3.2 ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) โดยวิธกีารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือทราบ

ถึงวิธีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และปัญหา

อปุสรรค ข้อเสนอแนะทั้งด้านระบบการดาํเนินงานและด้านบุคลากร 

 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการนาํข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์โดยตรงทั้งในระดับผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกอบกบั

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และ

ของกระทรวง มาวิเคราะห์และประมวลเพ่ือสรุปผล ประกอบทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนงานวิจัย       

ที่เกี่ยวข้องในการบรรยายผลที่ได้จากการศึกษา 

  

4.  ผลการศึกษาวิจยัและการอภิปรายผล สรุปไดว่้า 

4.1 ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั  

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัด โดยเร่ิมตั้งแต่ในระดับนโยบาย หรือ ส่วนกลาง ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยสาํคัญและส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการจัดทาํแผน โดยเฉพาะความชัดเจนในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่

ส่วนภมิูภาคยังไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกันทั้งกรอบแนวคิด ระยะเวลาของแผน ตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จเป้าหมายขององค์การโดยรวมได้นอกจากน้ียังขาดการกาํหนด

รูปแบบ (Pattern) การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและ ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด มี

เพียงแนวทางปฏบิัติกว้าง ๆ เท่าน้ัน จึงส่งผลให้การจัดทาํแผนดังกล่าวมีความหลากหลายไม่สามารถ

เปรียบเทียบ และประเมินผลแผนในภาพรวมของกระทรวงได้ จึงเหน็ได้ว่าการสร้างการรับรู้  ความ

เข้าใจในระดับนโยบายมีความสําคัญย่ิง อีกทั้งยังช่วยสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องเห็น

ความสาํคัญในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดย่ิงขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดองค์การของ เจษฎา เมยประโคน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การที่ปฏสิมัพันธก์นั และรวมถึงความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ขององค์การที่มีปฏสิมัพันธก์นั และรวมถงึความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อมภายนอก จึงจะให้องค์การ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทาํให้องค์การดาํเนินงานได้บรรลุ

เป้าหมาย และสอดคล้องกับหลักการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการกาํหนดทศิทางหรือแนวทาง

ปฏบิัติตามพันธกจิและภารกจิ (Mission) ให้สมัฤทธผิลตามวิสยัทศัน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของ

องค์การ (Corporate Goal) โดยสรุปแล้วองค์การจะประสบผลสาํเรจ็ได้ ต้องมีการกาํหนดทศิทาง

เป้าหมายตลอดจนแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึง
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จะส่งผลให้งานน้ันๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง (จักรวัชร ศิริวรรณ, https://www. gotoknow.org/ 

posts/437659) 

4.2 แนวทางการเสริมสรา้งความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 

 นอกจากนโยบายที่ต้องมีความชัดเจนดังที่ได้กล่าวแล้ว ยังจําเป็นต้องมีแนว

ทางการเสริมสร้างความสาํเรจ็ในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จงัหวัดที่สาํคัญด้านอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนให้ระบบการจัดทาํแผนมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น ได้แก่ 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ ในระดับองค์การ เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีการ

จัดสรรงบประมาณในการจัดทาํแผนดังกล่าวโดยตรง แต่เป็นการเจียดจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรในการจัดทาํแผนพัฒนาสังคมจังหวัดดาํเนินการ ซ่ึงมีจาํนวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอ 

นอกจากน้ีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ได้ 

สะดวกในการนาํไปใช้ เพ่ือช่วยให้การนาํข้อมูลไปใช้ในการกาํหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และสร้างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัดเพ่ิม

ย่ิงขึ้น และต้องให้ความสาํคัญในการกาํหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการกําหนดยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น 

สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงและสะท้อนลักษณะพิเศษของปัญหาด้านสังคมของจังหวัด  

ตลอดจนหน่วยงานส่วนภูมิภาคจาํเป็นต้องประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ขององค์การให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มงานภายหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงาน

สังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด และเครือข่ายด้านสังคมระดับจังหวัดท้องถิ่นให้รับรู้ และเข้าใจ

ภารกิจของ สนง.พมจ. ให้ชัดเจนครอบคลุมย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นพลังร่วมกันขับเคล่ือนงานด้านสงัคม

ต่อไป 

4.3 แนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นการจัดทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 

 ความสาํเร็จในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดน้ัน สิ่งสาํคัญที่สดุน่ันกค็อื บุคลากรด้านการจัดทาํแผน ฯ ส่วนกลางต้องมีการจัดอบรม

ให้ความรู้ ฟ้ืนฟูในเร่ืองการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่างต่อเน่ือง 

กาํหนดเป็นค่านิยมองค์การร่วมกนั และให้ความสาํคัญกบัการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้าในด้าน

การสอนงาน กาํหนดระยะเวลาการหมุนเวียนงานให้ชัดเจนในทุกระดับ หากมีการโยกย้ายบุคลากร 

ต้องคาํนึงถงึความสอดคล้องกบัระยะเวลาการหมุนเวียนงาน  เพราะจะส่งผลกระทบถงึความต่อเน่ือง

ในการปฏบิัติงานในส่วนภมิูภาค และที่สาํคัญต้องมีการจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภมิูภาคให้

เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลัง และ สนง.พมจ. ต้องเกล่ียอัตรากาํลังข้าราชการกลุ่มนโยบายและ

วิชาการให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลังที่กาํหนดเช่นกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการยอมรับ

บทบาทในลักษณะหน่วยงานทางวิชาการยิ่งขึ้น กาํหนดเส้นทางอาชีพในงานด้านวิชาการให้ชัดเจน 

และต้องให้ความสาํคัญในการคัดเลือกบุคลากรเล่ือนระดับในตาํแหน่งที่สงูขึ้นและเป็นขวัญกาํลังใจ
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ในการปฏบิัติงาน และเพ่ือรองรับภารกิจในระยะยาวควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนด

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ สนง.พมจ.เพ่ือให้การดําเนินงานมีคุณภาพย่ิงขึ้ น 

สอดคล้องกบัภารกจิของกระทรวง และสามารถสร้างการยอมรับในระดับจังหวัดเพ่ิมย่ิงขึ้น (put the 

right man on the right job) สอดคล้องกบัแนวคิดกลยุทธโ์ซ่แห่งคุณค่าที่ประสพผลสาํเรจ็ (บูรณะ

ศักดิ์มาดหมาย, 2009, น. 37-39)ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างคุณค่าในงานเพ่ิมผลผลิตของ

องค์การมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงที่เป็นส่วนประกอบสาํคัญของการดําเนินการสร้างคุณค่าในส่วนที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.

2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ มาตรา 16 กาํหนดให้

ส่วนราชการจัดทาํแผนปฏบิัตริาชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทาํเป็นแผน 4 ปี ซ่ึงจะสอดคล้อง

กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สนง.พมจ. ในฐานะเป็นหน่วยงานภมิูภาคของกระทรวง จึงมีหน้าที่

ต้องจัดทาํแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ต้องมีการนาํแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด 

และจังหวัดมาจัดทาํเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซ่ึง

ควรจัดทาํแผนในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนระยะยาว  เพ่ือกาํหนดทิศทางในการ

ปฏิบัติงานขององค์การ และจากการที่กระทรวงมีการปรับโครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ให้โอนอาํนาจหน้าที่ของสาํนักงาน

ส่งเสริมและสนับสนับสนุนวิชาการ 1-12 จากเดิมสงักดักรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ มาสงักดั

สาํนักงานปลัดกระทรวง ซ่ึงเป็นหน่วยงานในฐานะระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัด ต้องมีการถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่ระดับต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

นอกจากจะสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของปัญหาสงัคม

ของจังหวัดแล้ว ยังสามารถสะท้อนไปยังระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น

รปูธรรมย่ิงขึ้น  

2. ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย 

 2.1 ด้านนโยบายการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 

  ส่วนกลางต้องส่งเสริมให้การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดในระดับองค์การเป็นภารกจิที่จาํเป็นต้องดาํเนินการ และสร้างความ

ตระหนักให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเห็นถึงความสําคัญทั้งในระดับกระทรวง ระดับภาค และ 

สนง.พมจ. แต่ละจังหวัด เพ่ือให้องค์การมีทศิทางเป้าหมายการดาํเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน 
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 2.2 ด้านบุคลากร 

  2.2.1 ส่วนกลางต้องมีการจัดสรรบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาคให้

เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลัง และ สนง.พมจ. ต้องเกล่ียอัตรากาํลังข้าราชการกลุ่มนโยบายและ

วิชาการให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาํลังที่กาํหนดเช่นกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการยอมรับ

บทบาทในลักษณะหน่วยงานทางวิชาการยิ่งขึ้น 

  2.2.2 ส่วนกลางต้องทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดตาํแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ สนง.พมจ.เพ่ือให้การดาํเนินงานมีคุณภาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกบั

ภารกจิของกระทรวง และสามารถสร้างการยอมรับในระดับจังหวัดเพ่ิมย่ิงขึ้น  

  2.2.3 ส่วนกลางต้องกาํหนดเส้นทางอาชีพในงานด้านวิชาการ ให้ชัดเจน 

และต้องให้ความสาํคัญในการคัดเลือกบุคลากรเล่ือนระดับในตําแหน่งที่สูงขึ้ นและเป็นขวัญ

กาํลังใจในการปฏบิัติงาน 

  2.2.4 ส่วนราชการต้องกําหนดเป็นค่านิยมองค์การร่วมกัน และให้

ความสาํคัญกบัการวัดผลบุคลากรในระดับหัวหน้าในด้านการสอนงาน 

  2.2.5 ส่วนกลางควรมีการจัดอบรมให้ความรู้  ฟ้ืนฟูในเร่ืองการจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับองค์การและระดับจังหวัดอย่างต่อเน่ือง 

  2.2.6 ส่วนกลางต้องกาํหนดระยะเวลาการหมุนเวียนงานให้ชัดเจนในทุก

ระดับ หากมีการโยกย้ายบุคลากร ต้องคาํนึงถงึความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกบัระยะเวลา

การหมุนเวียนงาน เพราะจะส่งผลกระทบถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ติดกบัส่วนกลาง  

 2.3 ด้านงบประมาณ 

  ส่วนกลางต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์  ในระดับ

องค์การเน่ืองจากในปัจจุบันไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทาํแผนดังกล่าวโดยตรง แต่เป็น

การเจียดจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทาํแผนพัฒนาสงัคมจังหวัดดาํเนินการ ซ่ึงมี

จาํนวนเงินงบประมาณไม่เพียงพอ 

2.4 ด้านกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
2.4.1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับองค์การและ

แผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมระดับจังหวัด ซ่ึงมีความแตกต่างกันในกระบวนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ จึงอาจส่งผลทั้งในเชิงหลักการ คุณภาพของแผน และความเป็นเอกภาพโดยรวม 

2.4.2 กาํหนดรูปแบบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ เช่น จัดทาํเป็นคู่มือการจัดทาํแผน

ยุทธศาสตร์ ฯ กาํหนดแบบฟอร์ม (Pattern) กาํหนดองค์ประกอบที่สาํคัญของแผน รูปแบบการ

จัดทาํ ขั้นตอน และระยะเวลาการดาํเนินการที่ชัดเจน เป็นต้น 

2.4.3 ส่วนกลางต้องให้ความสาํคัญในการกาํหนดแนวทางการติดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ฯ อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการกาํหนดยุทธศาสตร์
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เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกบัภารกจิของกระทรวงและสะท้อนลักษณะพิเศษของ

ปัญหาด้านสงัคมของจังหวัด  

2.5 ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

  ส่วนกลางต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้และสอดคล้องกับการ

ปฏบิัติงานของพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การกาํหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และสร้างการยอมรับบทบาทของกระทรวงในระดับจังหวัดเพ่ิมย่ิงขึ้น 

2.6 ด้านการสื่อสารประชาสมัพันธ ์
  สนง.พมจ. ควรประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ขององค์การให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ ย่ิงขึ้ น ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงาน

สงักดักระทรวงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  เครือข่ายด้านสงัคมระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สนง.พมจ. ไปในทศิทางเดียวกัน และเป็น

พลังร่วมกนัขบัเคล่ือนงานด้านสงัคมต่อไปให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. ขอ้เสนอแนะระดบัปฏิบติั 

3.1 หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างานในทุกระดับควรตระหนักและให้
ความสาํคัญในการใช้ยุทธศาสตร์เป็นทิศทางในการขับเคล่ือนองค์การโดยเฉพาะการติดตาม

ประเมินผลสาํเรจ็ของแผนยุทธศาสตร์ 

3.2 ต้องจัดกลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวมทางสังคม เชิงประเดน็ เชิง

กลุ่มเป้าหมาย (การกําหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล) ไว้ด้วยกันที่กลุ่มนโยบายและวิชาการซ่ึงจะเสริมพลังให้เกิดการบูรณาการงานด้าน

ยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงเน้ือหา สถิติ ข้อมูลสถานการณ์ทางสงัคม และงบประมาณ อกีทั้งเจ้าหน้าที่กจ็ะมี

ความเช่ียวชาญในงานยุทธศาสตร์ย่ิงขึ้ นซ่ึงกต็รงตามภารกิจของกลุ่มงานด้านนโยบายและวิชาการ

อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ การกระจายงานด้านยุทธศาสตร์ไปตามประเดน็/กลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มงาน

ที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)ซ่ึงมีหน้าที่ในการนําแผนงาน/โครงการไปสู่การ

ปฏบิัติ/งานด้านบริการมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเครือข่าย หรืองานสงเคราะห์ผู้เดือนร้อน

กรณต่ีางๆ  

3.3 ต้องมีการจัดสรรจาํนวนข้าราชการตามกรอบอัตรากาํลัง หรือใกล้เคียง 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มงานนโยบายและวิชาการ ถือว่าเป็นงานยุ่งยาก สาํนักงาน ก.พ. จึงกาํหนด

ตาํแหน่งในระดับชาํนาญการพิเศษ และอัตรากาํลังข้าราชการที่มากกว่ากลุ่มอื่น จึงเหน็ได้ว่างาน

ด้านวิชาการมีความจาํเป็นต่อความสาํเรจ็ขององค์การตามภารกจิที่กาํหนดกาํหนด ดังน้ัน หากได้

มีการยกระดับบทบาทงานด้านวิชาการโดยเฉพาะงานเชิงคุณภาพได้มากย่ิงขึ้ น กจ็ะสร้างการ

ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากย่ิงขึ้นเช่นกนั และน่ันกห็มายถึง

การได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพงานด้านสังคมในระดับจังหวัด ซ่ึงกส็อดคล้องกับ

ความคิดเหน็ ทั้งจากผู้ที่รับผดิชอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีส่วนใหญ่ 
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ทั้งน้ี การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบเพียง 2 จังหวัด 

เน่ืองจากข้อกัดด้านเวลา หากได้มีการนาํแนวทางการวิจัยคร้ังน้ีไปขยายผลในพ้ืนที่จังหวัดอื่น

เพ่ิมขึ้นและจะได้รายละเอยีดเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 
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