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บทที ่1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสว . และบทน าสู่องค์กรยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สสว. 

  ความเป็นมาของ สสว 

   ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ หรือในชื่อย่อว่า 
“สสว. เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ า ค  โดย จั ดตั้ ง ต าม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ พ.ศ.2545  มีฐานะเทียบเท่ากอง 
หรือส านัก มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง 
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  

    ปี 2558 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2558 ให้ สสว.  ทั้ง 12 แห่ง ไปสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการด้าน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ให้บริการความรับผิดชอบของกระทรวงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ศึกษาวิ เคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคม
และผลกระทบรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์ใน
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พื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยทั้ง 12 สสว. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบคลอบคลุมพื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีการบริหารจัดการเป็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
18 กลุ่มจังหวัด มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   สสว.1(ปทุมธานี) รับผิดชอบ 4 จังหวัด    
 พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี   สระบุรี                                         
  สสว.2(กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบ 6 จังหวัด  
 กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  สมุทรปราการ  

  สสว.3 (ชลบุรี) รับผิดชอบ 4 จังหวัด 
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด                                           
   สสว.4 (นครปฐม) รับผิดชอบ 8 จังหวัด  
กาญจนบุ รี  นครปฐม ประจวบคี รีขันธ์  เพชรบุ รี  สุพรรณบุ รี    ราชบุ รี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
   สสว.5(นครราชสีมา) รับผิดชอบ 4 จังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
   สสว.6 (ขอนแก่น) รับผิดชอบ 8 จังหวัด  
ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย เลย   มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บึงกาฬ 
   สสว.7 (กาฬสินธุ์) รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร  อ านาจเจริญ ยโสธร  ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี  
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   สสว.8(ลพบุรี) รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
 อุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ลพบุรี พิจิตร อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี  
   สสว.9(อุตรดิตถ์) รับผิดชอบ 5 จังหวัด 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก   
   สสว.10 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน ล าปาง 
   สสว.11(สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบ 9 จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช  
   สสว.12 (สงขลา) รับผิดชอบ) 5 จังหวัด สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส            
          โครงสร้าง สสว. 
 โครงสร้างการปฏิบัติงาน สสว. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  14)    พ.ศ.2558 จัดโครงสร้างการท างาน
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  
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อัตราก าลัง 
 กรอบอัตราก าลังของ สสว. 1- 12 ก าหนดให้มีข้าราชการ โดยมี
ประเภทของต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 

1) อ านวยการระดับสูง 
2) วิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
3) วิชาการระดับช านาญการ 
4) วิชาการระดับปฏิบัติการ 
5) ทั่วไประดับช านาญงาน 
6) ทั่วไปไประดับปฏิบัติงาน    

  ซึ่งจากกรอบอัตราก าลังดังกล่าวแม้ว่าจะท าให้ สสว. สามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง กรม ในช่วงที่ผ่านมาส าเร็จตามเป้าหมาย 
แต่จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงยังไม่สมดุลกับพื้นที่ความรับผิดชอบและการ
ด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งบุคลากรของ 
สสว. ค่อนข้างมีพื้นฐานที่หลากหลาย มีลักษณะของการเป็นสหวิชาชีพ โดยส่วน

ผอ.สสว 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

กลุ่มส่งเสริม
และสนบัสนุน
วิชาการพัฒนา

สังคม 

กลุ่มวิจัยและ
พัฒนา 
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ใหญ่เป็นนกัพัฒนาสังคม นักวางแผน นักวิชาการเกษตร รวมทั้งบุคลากรจากสาย
งานด้านช่าง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงเน้นที่การหล่อหลอมบุคลากรให้รู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ปรับกระบวนการท างาน โดยเฉพาะการสร้างกรอบแนวคิด
การท างานด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
บทน าสู่องค์กรยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 พ.ศ. 2560 – 
2564 จัดท าขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับการปฏิบัติงานของส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 (สสว.1-12) ให้เป็นองค์กรทางวิชาการแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของ สสว. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ อันจะมีผลท า
ให้ประชาชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้รับบริการทางสังคมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
    “เป็นสถาบันวิชาการพัฒนาสังคม ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที”่  
ภายใต้พันธกิจท่ีจะด าเนินงาน 5  พันธกิจ คือ  

   พันธกิจท่ี 1 บูรณาการงานพัฒนาสังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์
เชิงพื้นที่ 
    พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับ
ทุกภาคส่วน 
    พันธกิจท่ี 3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม 
    พันธกิจท่ี 4 ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ 
    พันธกิจท่ี 5 พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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  และเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันทางวิชาการพัฒนาสังคม 
ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันก าหนดจุดมุ่งเน้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ คือ 
   5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก ่
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ นน โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ พม. สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างและพัฒนาความ รู้และ
นวัตกรรมทางสังคม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการนิเทศและการติดตาม
ประเมินผลเชิงวิชาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา สสว. ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
  5 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

   เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานในสังกัด พม. และองค์กรภาคีระดับ
พื้นที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นคลังความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา
สังคมในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ ท่ี 3 ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ก่อให้เกิด กลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาสังคม 
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    เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบการติดตามประเมินผลเชิงวิชาการตาม
นโยบายและภารกิจของกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ  
    เป้าประสงค์ที่ 5 บุคลากรมีขีดสมรรถนะ ตามภารกิจในความ
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 
นิยามส าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับบริการของ สสว. ซึ่ง
ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัคร 

เครือข่ายการพัฒนาสังคม หมายถึง เครือข่ายที่มีการรวมตัวกันของ
หน่วยงานและบุคคลเพื่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการ
สังคม และการคุ้มครองสิทธิ ประกอบด้วย 

     เครือข่ายภายใน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

     เครือข่ายภายนอก ได้แก่  รัฐ 
เอกชน ที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

องค์กรภาคี หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาค
ประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมในการด าเนินงาน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มี
การประสานงานและด าเนินงานร่วมกับ สสว.  
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กลุ่มจังหวัด หมายถึง พื้นที่การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
โดยรวมจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆเข้าด้วยกันตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์  2552 ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดย
จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด     

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ หมายถึง แผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการ  หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของ
การบริการ กระบวนการ วิธีการ รวมถึงกิจกรรมและโครงการด้านการจัด
สวัสดิการสังคมที่หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายได้ด าเนินการ โดยมุ่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 
          รูปแบบการบูรณาการ  หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะของ
การด าเนินงานบูรณาการแผนงานโครงการสู่พื้นที่  ทั้งในมิติของพื้นที่  มิติ
กลุ่มเป้าหมาย และมิติเชิงประเด็น   
       สถาบันทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิชาการและมีการ
ด าเนินงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้
วิชาการเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการท างานการแก้ไขปัญหาตลอดจน
การติดตามประเมินผล  
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ศูนย์ข้อมูล  หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไป 
  ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง ภารกิจของ
หน่วยงานในการเป็นศูนย์กลางรวบรวม
องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ทั้งในด้านข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์ปัญหา
และข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงหน่วยงาน / องค์กรที่มีการด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
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บทท่ี 2 
แนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ 

แนวคิด ความส าคัญ และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  องค์กรสมัยใหม่ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ยึดยุทธศาสตร์เป็นหลัก
ส าคัญในการด าเนินงานและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีบทบาทส าคัญในการ
เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ยังต้องสามารถถ่ายทอดไปยังทุก
ฝ่ายภายในองค์กรอย่างเชื่อมโยงและสอด
รับกัน รวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบ
การวัดผลการด าเนินงานอย่างสมดุล    ทั้งในระดับองค์กรจนถึงระดับตัวบุคคล
ถึงแม้ว่าการวางยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของความส าเร็จของ
การบริหารงานสมัยใหม่แต่การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญและยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการวางยุทธศาสตร์ เนื่องจากต้องอาศัย
เงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จหลายประการ เช่น การเร่ิมต้นด้วยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมเอ้ือต่อการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบหมายงานที่
ชัดเจนและเกิดภาระรับผิดชอบ การวางระบบก ากับดูแลควบคุมและให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อการปรับตัว การสร้างแรงจูงใจที่ เหมาะสม การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร การมอบอ านาจการตัดสินใจ การมีภาวะผู้น าและความมุ่งมั่น
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จริงจัง รวมถึงการกระตุ้นให้ทุคนทุกฝ่ายในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (วรรณพร, 2549)   
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 ก าหนดให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี และมาตรา 6 ก าหนดเป้าหมายหลักเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ เกินความจ าเป็น
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอส่วนราชการจึงต้องปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการปฏิบัติ งานด้วยการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการในรูป
ของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ ที่จะน าพาองค์กรไปสูความส าเร็จ 
เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเงื่อนไขหนึ่ งของการจัดท าระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting)      ซึ่งส านัก
งบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนจะกระจาย
อ านาจด้านงบประมาณ  โดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไปให้
หน่วยงานและองค์กรต้องแสดงความเชื่อมโยงไปสู้การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หากไม่
สามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการขององค์กรเข้ากับกระบวนการขอตั้ง
งบประมาณได้แล้วข้อตกลงต่างๆที่ได้ด าเนินการจัดท าไว้ก็ไม่สามารถบรรลุผล 
(ชัยสิทธิ์  และคณะ, ม.ป.ป.)  
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   นอกจากนี้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ภายในองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ      ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารและประมวลผลความรู้ใน
ด้ า นต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ น า ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
    การก าหนดยุทธศาสตร์มีส่วนประกอบส าคัญคือ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวัดผลส าเร็จของงานนั้น จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) เนื่องจากเป็นระบบที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการทรัพยากร การเงิน และพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของ
งานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร หรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนมีความมั่นคงพึ่งตนเองได้ โดยค านึงถึงความส าเร็จตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
จัดการและบริหารงบประมาณแก่ กระทรวง  
   แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐกิจคือกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนด
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ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้      อันเป็นผลประโยชน์
ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  ทั้งยังเป็นการสนองตอบ
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอีกด้วย    
ความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
(ดร .จักษวัชร  ศิริวรรณ  https://www.gotoknow.org/posts/437659) 

  1. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วย
ให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้เพราะการก าหนดแผนยุทธศาสตร์นั้น
ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

  2. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วย
ให้หน่วยงานในภาครัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอ้ืออ านวย
ความส าเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์การ 

  3. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วย
ส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management, NPM) ที่ให้
ความส าคัญการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ 
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐกิจยังต้องด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมือง   ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักใน
การบริหารรัฐกิจปัจจุบัน 
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  4. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มี
ส่วนช่วยยกระดับระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-
based Budgeting)  

  5. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มี
ส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ 
วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่  ๆ ที่หลุดพ้นจาก
กรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัย
และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

  6. แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มี
ส่วนช่ วยสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย  ในแง่ของการมีส่ วน ร่วม 
(Participation)  และการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธ
กิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์
ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์    ที่ดีนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้น
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกใน
องค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็น
พ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์
นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัด
ได้  ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงาน
ประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 
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ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
(2) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External 

Environment) 
2. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
(2) การก าหนดภารกิจ (Mission) 
(3) การก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
(4) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
(5) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การ (Organization’s 

Key Performance Indicators, KPIs) และ 
(6) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ที่
ได้ถูกก าหนดขึ้น มีความเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น 
ประกอบด้วย 

(1)  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของ
องค์การ หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า SWOT Analysis อัน
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) การ
วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์(Opportunities) 
และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) ขององค์การ 

(2)  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
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(3)  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
สนับสนุน 

(4)  การก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงานระดับองค์การและระดับ
หน่วยงาน (Strategic Plan’s KPIs)   

(5)  ก าหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ 
(6)  การก าหนดเป้าหมาย  (Targets) ของแต่ละกิจกรรม 

(Activities) พร้อมกับดัชนี    ชี้วัดผลงานระดับแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan’s KPIs) 

          ที่มา : ปรับปรุงจาก การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการก าหนดแผนองค์การสู่
ความเป็นเลิศ (วัฒนา  วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548 : น. 79) 

ความแตกต่างระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนท่ัวไป 
  การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์การไปสู่

ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตร์จึง
เป็นความพยายามขับเคลื่อนองค์การใน
ภาพรวม ความส า เ ร็จในทุกประ เด็น
ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกก าหนดขึ้น เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ ท า ให้ องค์การ เดินทางไปถึ ง
วิสัยทัศน์ โดยถูกต้องตรงตามภารกิจ และ
สัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์ขององค์การน้ัน 

  ส่วนการวางแผนทั่วไปนั้น เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
การป้องกันปัญหา หรือเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การหรือกระบวนการ
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ปฏิบัติขององค์การให้มีประสิทธิภาพและ/หรือ ประสิทธิผลสูงขึ้น  เพราะฉะนั้น
การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายที่แคบกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์มาก 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  พ.ศ. 
2560 - 2564 ได้จัดท าขึ้นตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และเป็นการ
ด าเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ เช่นนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และการเปลี่ยนผ่านจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่
ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต  ความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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ในด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564)ให้ความส าคัญในเร่ือง 
   1. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่
ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจาก
ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว            
มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการ
เจริญพันธุ์รวมลดลง (2) ก าลังแรงงานมี
แนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 
เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) 
มีลักษณะความเป็นปั จ เจกสู ง  ไม่ ให้
ความส าคัญกับการมี ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตรา
การเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่
ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมี
การออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกือ้หนุนของบุตร 
   2. ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง
ส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ใน ปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 
2556 และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผล
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ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย    
   3. คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย
สูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 
2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ 
เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ นอกจากนี้ 
คนไทยส่ วน ให ญ่มี ปั ญหาด้ านคุณธรรม
จริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่า ปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
เห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน สังคมไทยเร่งด่วน  
   4. สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 
ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นใน
ภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ รายได้
ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุ
พื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่ว 
   5. ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
สังคมไทย อันเนื่องมาจาก (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและ
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การถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร  จัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่ม
ประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหา
เร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร ร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษา
ในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า (3) คุณภาพ
การให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง ภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจ
ทรัพยากร สาธารณสุขในปี 2556 พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่าง
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง 3.6 เท่า (4) ความเหลื่อมล้ า
การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ใน
ปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูง
กว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 (5) ความเหลื่อมล้ าด้าน
กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการ
ที่ไม่สามารถรับภาระ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 
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   6. คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่า
ร้อยละ 99.9 ได้รับ ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม ร้อยละ 16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดย
ในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตาม
ช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุน
แก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่
อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามรัฐเร่ิมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 
   7. วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมี
แนวโน้มเป็นสังคม          พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิการให้คุณค่ากับความ
สนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย      มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการ
น าเอาวัฒนธรรมต้นทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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   8. ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถ
แก้ปัญหาและสนองตอบ ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ บูรณาการเป็นแผนต าบล
เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ  
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กิ น 
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น เครือข่าย
เพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน และอาชีพ ร้อยละ 32.51 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 2.2.9 ความไม่ยอมรับใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วงระยะเวลา
กว่า 10 ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบ
สภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ ทางอ้อม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560 -
2564 
 ได้ประมวลผลการศึกษาและจัดท าประเด็นวิสัยทัศน์ ทิศทางยุทธศาสตร์ 
ตามแนวทางของกระทรวงฯ โดยอิงกับกรอบวิสัยทัศน์และออกแบบประเทศไทย
ที่มุ่งเน้นวาระการปฏิรูป คือปฏิรูปประเด็นปัญหาที่สะสมเร้ือรังมานาน ดังนั้นใน
มิติของสังคมจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามิติอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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เร่ืองกลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนา
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการมีสังคมคุณภาพ 
  ในท้ายที่สุด การพัฒนาคนไทยให้มีความมั่นคงและมีการพัฒนา
ทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัยที่ดีจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนเสริมให้สังคมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
  นอกจากนี้การพัฒนาสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่
เกินขีดความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดการ
พึ่งพาสวัสดิการในด้านวัตถุแบบให้เปล่า 
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ตารางเปรียบเทียบ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 พ.ศ.2560-2564 

ประเด็น 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

วิชาการ  1-12 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
สังคมให้อยูด่ีมีสุขอย่างยั่งยืน 

เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมสู่การปฏิบัติอย่างมี
ผลสัมฤทธิ ์

เป็นสถาบัน
วิชาการพัฒนา
สังคม ในการ
ขับเคลื่อนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
พื้นที ่

พันธกิจ 1. พัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพและ
มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2. สร้างเครือข่ายจากทุกภาค
ส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สังคม 
3. พัฒนาองคค์วามรู้ ขีด
ความสามารถ และระบบการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนา
สังคม 

1. เสนอนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้าน
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์  
ที่สามารถสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก 
2.บูรณาการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และการปฏบิัติ
เพื่อการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย ์
3. พัฒนาองคค์วามรู้ วิจัย 

1. บูรณาการงาน

พัฒนาสังคมเพื่อ

จัดวางยุทธศาสตร์

เชิงพื้นที่ 

2. ส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ

พัฒนาสังคมให้กับ

ทุกภาคส่วน 

3. ศึกษาวิจัยและ

พัฒนาวิชาการด้าน
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ประเด็น 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

วิชาการ  1-12 
4. จัดระบบสวัสดิการที่
เหมาะสมกับบรบิทของ
ประเทศไทย เพื่อให้
ประชาชนมีหลักประกนัและ
มี ความมั่นคงในชีวิต 
 

พัฒนา และถ่ายทอด
นวัตกรรมทางสังคม
ตอบสนองสังคมอย่าง
ฉับพลัน 

การพัฒนาสังคม 

4. ติดตามและ

ประเมนิผลเชิง

นโยบายและการ

บริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ใน

ระดับพื้นที ่

5 .  พั ฒ น า

ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น

องค์ กรแห่ งกา ร

เรียนรู้ 

 

ค่านิยม
องค์กร 

อุทิศตน อาสางาน         เอื้อ
อาทร อ านวยประโยชน์สุข 

มุ่งบริการ รวมพลัง 
สร้างสรรค์ พัฒนา 
 

รวมพลัง 
สร้างสรรค์ความรู้ 
สู่การพัฒนาสังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสต 

ร์ 

1. สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริม
โอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง 
2. เสริมประสิทธิภาพทาง
สังคมในลักษณะการพัฒนา

1. พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
2. ผนึกก าลังทางสังคมจาก

1. การขับเคลื่อน

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ พม. สู่

การปฏิบัต ิ
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ประเด็น 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

วิชาการ  1-12 
ศักยภาพและการสร้าง
เครือข่าย 
3. ผนึกก าลังทางสังคมจากทุก
ภาคส่วน และเสริมสร้างธรร
มาภิบาล 
4. จัดระบบสวัสดิการที่
เหมาะสมกับบรบิทของ
ประเทศไทย 

ทุกภาคส่วน และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 
3. เพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางสังคม 
4. พัฒนาองคค์วามรู้และการ
บริหารจัดการองค์กร 
(ยกระดับขีดความสามารถ
สมรรถนะของบุคลากร และ
เครือข่าย) 

2. ส่งเสริมและ

ถ่ายทอดความรู้

ด้านการพัฒนา

สังคม 

3. เสริมสร้างและ

พัฒนาความรู้และ

นวัตกรรมทาง

สังคม 

4. พัฒนาระบบ

การนิเทศและการ

ติดตามประเมินผล

เชิงวิชาการ 

 5. พัฒนา สสว. 

ให้เป็นองค์กรแหง่

การเรียนรู ้
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ประเด็น 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

วิชาการ  1-12 
เป้าประสงค ์ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้ดขีึ้น โดยท า

ให้คนในกลุ่มที่ต่ ากว่า

สามารถมีโอกาสทางสังคม มี

ภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้

โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติ

การพัฒนา ป้องกัน ใน

ลักษณะการเสริมสร้างโอกาส 

พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่

ตัวคน ครอบครัว และชุมชน 

2. เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คน

ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดย

เน้นการสร้าง/ขยายและ

พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 

3. การผนึกก าลังทางสังคม 

การสร้างความตระหนักและ

เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน องค์กรมีขดี

ความสามารถในการบริหาร

1. มีนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่บรูณาการไปสู่

การปฏิบัติ ขับเคลื่อนการ

พัฒนาคนและสังคม 

2. การผนึกก าลังทางสังคม 

การสร้างความตระหนักและ

เสริมสร้างพลังการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน และ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ขององค์กรและเครือข่าย 

3. มีระบบการให้บริการทาง

สังคมที่มปีระสิทธิภาพและ

ประชาชนได้รับบริการทาง

สังคมและสวัสดิการ 

4. บุคลากรมีขดีสมรรถนะ

(ความรู้ ทักษะคุณลักษณะ)

ในภารกิจในความ

รับผิดชอบอย่างเปน็มือ

อาชีพองค์กรมีการบริหาร

1. หน่วยงาน พม. 
และภาคีเครือข่าย
บูรณาการ
ขับเคลื่อนงานไป
ในทศิทางเดียวกัน        
เกิดกลไกการ
ขับเคลื่อนของทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาสังคม 
 2.  เป็นสถาบัน
การเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมใน
พื้นที ่
3.  มีองค์ความรู้
และนวัตกรรมทาง
สังคมที่เหมาะสม
กับสถานการณ์
และบริบทพื้นที่  
4. มีข้อเสนอเชิง
วิชาการเพื่อการ
ตัดสินใจเชิง
นโยบายและ
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ประเด็น 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ส านักงาน
ส่งเสริมและ
สนับสนุน

วิชาการ  1-12 
จัดการด้านการพัฒนาสังคม

และการเสริมสร้างธรรมาภิ

บาล 

4. การวางรากฐานของ
ประเทศเพื่อความมั่นคงและ
สร้างหลักประกัน ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยการสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
บริการตามความต้องการและ
ความจ าเปน็เร่งด่วน 

จัดการเปน็เลศิ 

 

ภารกิจของ
กระทรวง 
5. สสว.เป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในองค์กรของ
กระทรวงในระดับ
พื้นที ่
 

 

ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
1- 12 จึงพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ เนื่องจากมีความจ าเป็นต่อองค์กรตลอดจน
บุคลากรในองค์กรที่จะต้องรู้และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยขอบเขตในการจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับนี้  
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อให้ได้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แล้วยัง
เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นโครงการเพื่อประกอบการจัดท าแผนการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
พ.ศ. 2560 – 2564 

 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
คร้ังนี้ได้ด าเนินการโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและมีการด าเนินงาน
ตามล าดับขั้นตอน โดยเฉพาะได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ                       
(นายพรเทพ  พัฒธนานุรักษ์) ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 
– 12  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ
ส่งเสริมการบูรณาการงาน สสว.1-12  กอง
วิชาการ กองตรวจและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุคคลากรหลัก
จากหน่วยงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ซึ่ง
รายละเอียดของการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 1-12 พ.ศ.2560-2564 ปรากฏดังนี้ 
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ภารกิจ สสว. 
  ภารกิจตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 
14) พ.ศ.2558ก าหนดให้      สสว.1-12 มี
ภารกิจ 7 ประการ คือ     
    1. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการ
ทางวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ให้บริการความรับผิดชอบของกระทรวงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชนและประชาชน  
  3. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์
แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาสังคมและจัดท ายุทธศาสตร์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  

  4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
  5. เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับ
พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

  6. สนับสนุนการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิง
วิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัด   
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  7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับการมอบหมาย 
3.1 วิสัยทัศน ์

“เป็นสถาบันวิชาการพัฒนาสังคม 
ในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่” 
3.2 พันธกิจ 

  พันธกิจท่ี 1 บูรณาการงานพัฒนา
สังคมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
  พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมให้กับทุกภาค
ส่วน 
  พันธกิจท่ี 3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม 
  พันธกิจท่ี 4 ติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ 
  พันธกิจท่ี 5 พัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.3 ค่านิยมองค์กร 

   “รวมพลัง สร้างสรรค์ความรู้ สู่การพัฒนาสังคม” 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พม. สู่
การปฏิบัติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
สังคม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทาง
สังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบก ารนิ เทศและการติ ดตาม
ประเมินผลเชิงวิชาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา สสว. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

1.การ
ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
พม. สู่การ
ปฏิบัติ 
 

1) หน่วยงาน พม. และ
ภาคีเครือข่ายบูรณา
การขับเคลื่อนงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

1) ร้อยละของ
ภาคีเครือข่ายที่
เข้ามีส่วนร่วม
ในการ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านสังคม 
2) ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนงาน
ด้านสังคม
ระดับจังหวัด/
กลุ่มจงัหวัด 

การบูรณาการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
อย่างมีส่วนร่วม 

1) โครงการจัดท าแผน
บูรณาการขับเคลื่อนงาน
ด้านสังคมระดับจังหวัด/
กลุ่มจงัหวัด 
2) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดท า
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด อย่างมีส่วนร่วม 

2. ส่งเสริมและ
ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการ
พัฒนาสังคม 

1) เป็นสถาบันการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนา
สังคมในพ้ืนที่                                  

1) ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
และยกระดับ
คุณภาพศูนย์
การเรียนรู้ด้าน
การพัฒนา
สังคม 

การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพศูนย์การเรียนรู้
ด้านการพัฒนาสังคม 

1) โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม 
2) โครงการพัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงความรู้ด้าน
การพัฒนาสังคม 
3) โครงการรวบรวมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

2) ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ช่องทางการ
เข้าถึงความรู้
ด้านการพัฒนา
สังคม 
3) จ านวน
ต้นแบบที่ได้รับ
การพัฒนาให้
เป็นแหลง่
เรียนรู้ด้านการ
พัฒนาสังคม 

พัฒนาสังคม 

 2) หน่วยงานภาคี
เครือข่ายน านวัตกรรม
องค์ความรู้ไปใช้ 

1) จ านวนองค์
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์ใน
พ้ืนที่        2) 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายที่น า
นวัตกรรม องค์
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

เสริมสร้างนวัตกรรม 
และองคค์วามรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 
 

4) โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ 
5) โครงการประชุมความ
ร่วมมือทางวิชาการ
นานาชาติ (อาเซียน) 
6) โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมและความรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคีเครือข่าย 
7) โครงการเวทีวิชาการด้าน
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์
8) โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
9) โครงการผลิตคู่มือด้าน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

การพัฒนาสังคมส าหรับ
ประชาชน 
10) โครงการผลิตสื่อ และ
สปอร์ตเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
11) โครงการจัดรายการวิทยุ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม 

 3) กลุ่มเป้าหมาย และ
ภาคีเครือข่ายเข้าถึง
งานด้านวิชาการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้
ง่ายขึ้น 

จ านวนครั้งของ
การออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ
วิชาการพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

การให้บริการทางสังคม
เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย 

12) โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่ทางวิชาการ 
13) โครงการคลินกิและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ  

 4) บุคลากรของ
กระทรวงฯ และ อปท. 
ในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ 

จ านวน
บุคลากรของ
หน่วยงาน พม. 
อปท. ในพ้ืนที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้
ตามที่ก าหนด 

พัฒนา สสว.เป็น
ศูนย์บริการความรู้และ
วิชาการ พม. ในระดับ
พ้ืนที่ 
 

14) โครงการส ารวจความ
ต้องการวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคม 
15) โครงการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สู ่อปท. 
16) โครงการจัดท าแผน
แม่บทการให้บริการความรู้ 
พม. 
17) โครงการพัฒนา สสว. 
เป็นศูนย์ความรู้ พม. 
18) โครงการให้บริการและ
ถ่ายทอดความรู้ พม.สู่ภาคี
เครือข่าย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

19) โครงการติดตาม
ประเมินผลการน าความรู้ไป
ใช ้
20) โครงการพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรการ
ให้บริการและถ่ายทอด
ความรู้ 

3. เสริมสร้าง
และพัฒนา
ความรู้และ
นวัตกรรมทาง
สังคม 
 

มีองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางสังคมที่
เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่  

1) ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
และสง่เสริมให้
น าผลงานทาง
วิชาการสู่การ
ปฏิบัติ                
2) ระดับ
ความส าเร็จการ
พัฒนาระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
วิชาการการ
พัฒนาสังคม                  

เสริมสร้างนวัตกรรม 
และองคค์วามรู้ด้านการ
พัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่                            

1) โครงการแปลงงาน
วิชาการสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่ 
2) โครงการสังเคราะห์
งานวิจัยด้านการพัฒนา
สังคม 
3) โครงการประยุกต์
งานวิจัยให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
4) โครงการจัดการความรู้
ด้านการพัฒนาสังคม 
5) โครงการถอดบทเรียน
ต้นแบบด้านการพัฒนา
สังคมในพ้ืนที ่
6) โครงการเสริมสร้าง
ต้นแบบทางวิชาการด้าน
การพัฒนาสังคม 
7) โครงการเสริมสร้างศูนย์
สาธิตการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการ  
8) โครงการพัฒนาระบบ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

ข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิชาการการพัฒนาสังคม                  

4. พัฒนาระบบ
การนิเทศและ
การติดตาม
ประเมินผลเชิง
วิชาการ 
 

4.1 มีข้อเสนอเชงิ
วิชาการเพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
ตามภารกิจของ
กระทรวง 

จ านวน
ข้อเสนอเชิง
วิชาการที่ถูกน า
ใช้เพื่อการ
ตัดสินใจเชิง
นโยบาย            

พัฒนาและยกระดับการ
ติดตามประเมินผลให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ   

1) โครงการจัดท ามาตรฐาน
การประเมินผลเชิงวิชาการ 
2) โครงการถ่ายทอดความรู้
และให้ค าปรึกษาด้านการ
ประเมินผลเชงิวิชาการ 
3) โครงการให้บริการด้าน
การประเมินผลโครงการ
แบบมีส่วนร่วม 
 
4) โครงการถอดบทเรียน
การประเมินผลสู่การพัฒนา                          

 4.2 มีระบบการ
ติดตามประเมินผลเชิง
วิชาการตามนโยบาย
และภารกิจของ
กระทรวงที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.2 ได้
เครื่องมือ
ติดตามและ
ประเมินผล              
4.3 ร้อยละของ
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
สามารถน า
เครื่องมือไป
ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง                  
4.4 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ในระบบ

4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเครื่องมือการ
จัดเก็บข้อมูล
ประกอบการติดตาม
ประเมินผลเชงิวิชาการ         
4.2 สร้างเสริมความ
ร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในรูปแบบ
และวิธีการ        4.3 การ
ให้ค าปรึกษาการ
ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 โครงการสร้างและ
ถ่ายทอดเครื่องมือติดตาม
ประเมินผลใหก้ับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง   4.2 โครงการ
ให้บริการด้านการติดตาม
ประเมินผลโครงการ      4.3 
โครงการถอดบทเรียนการ
ติดตามและประเมินผลสู่
การพัฒนา                          
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

ติดตามและ
ประเมินผล 

5.พัฒนา สสว. 
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1) สสว.เป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กรของกระทรวง 

1) ระดับ
ความส าเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ใน
องค์กร 
2) ร้อยละของ
บุคคลากรที่มี
ความรู้และ
เชี่ยวชาญใน
งานตามภารกิจ 
3) จ านวน
บุคลากรที่
สามารถท า
หน้าที่เป็นที่
ปรึกษางาน 
พม. ในพ้ืนที่ 

สร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในองค์กร 
 

1) โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
องค์กร 
2) โครงการจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนาบุคลากร 
สสว. 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่นักวิชาการด้าน
การพัฒนาสังคมมืออาชีพ 
4) โครงการที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในพื้นที ่
5) โครงการส่งเสริมระบบ
ขวัญก าลังใจ คุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร 
 

 2) สสว. มีการบริหาร
องค์กรเชงิยุทธศาสตร์ 

1) จ านวน 
สสว.ที่มีการ
บริหารองค์กร
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่ใช้

พัฒนา สสว.เป็นองค์กร
เชิงยุทธศาสตร ์

6) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ 
7) โครงการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เขตพ้ืนที่ 
8) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลด้าน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  โครงการ 

บริการด้าน
ข้อมูลจาก 
สสว. 

วิชาการพัฒนาสังคม  

 3)  สสว.เป็นองค์กร
ใสสะอาดที่ได้รับการ
ยอมรับ 

จ านวน สสว.ที่
เป็นองค์กรใส
สะอาดตาม
มาตรฐาน 

สร้างระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
จับคู่ สสว.เป็น 
Partnership ด้านองค์กร
ใสสะอาด 

9) โครงการพัฒนา สสว.สู่
องค์กรใสสะอาด 
10) โครงการพัฒนา สสว.สู่
องค์กรสีเขียว 
11) โครงการหน่วยงานศีล 
5 
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 กรอบแนวทางในการด าเนินจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  
(จากการระดมความคดิเห็น สสว.1-12 เมื่อวันที่ 12-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ 
ออร์คิด จ.เชียงใหม)่ 
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์กลุ่มจังหวัด 
กรอบแนวทางการด าเนินงาน

และขั้นตอนหลัก 
ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดการ
ด าเนินงาน/รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
2. ประสานการด าเนินงานกับส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
3. จัดประชุมจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มจงัหวัด 
4. ประชุมรับฟังความคิดเห็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมฯ ระดับ
ภาค 
5. สรุปยุทธศาสตร์เสนอกระทรวง 
6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในพ้ืนที่ 
7. ติดตามประเมินผล 
8. สรุปและรายงานผล 

ผลผลิต 
-มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครบทุกกลุ่มจังหวัด 
 
 
ผลลัพธ์ 
-จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 

 
-ระดับความส าเร็จของจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในระดับ
กลุ่มจงัหวัด 
 
-ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนงาน
โครงการด้านพัฒนาสังคม
สวัสดิการสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 
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แนวทางการจัดท าจังหวัดต้นแบบบูรณาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 

(มิติพืน้ที่  มิติกลุ่มเป้าหมาย มิตปิระเด็น) 

กรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและขั้นตอนหลัก 

ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดโครงการ 
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ทางสังคมกลุ่มจงัหวัด 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน
กรม กระทรวง ในกลุ่มจงัหวัด 
4. ตั้งคณะท างานบูรณาการ 
5. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดท า
โครงการบูรณาการมิติพ้ืนที่ / 
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น 
6. ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ
บูรณาการ 
7. ประชุมคณะท างานฯ ติดตามผล 
8. ประชุมคณะท างานฯ สรุปผล
โครงการบูรณาการ 
9. รายงานผล 

ผลผลิต 
-มีโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ
มิติพ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย/ประเด็น 
 
 
ผลลัพธ์ 
-หน่วยงานสังกัดกรม กระทรวงใน
พ้ืนที่มีการ  บูรณาการการ
จัดบริการทางสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

 
-จ านวนจังหวัดที่เกิดโครงการ
บูรณาการมิติพ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย/
ประเด็น 
 
 
-ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องที่
ได้รับบริการทางสังคมอันเป็นผล
จากการบูรณาการ 
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แนวทางการพัฒนาระบบการด าเนินงานด้าน พม. กลุ่มจังหวัดเชิงบูรณาการ 

กรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและขั้นตอนหลัก 

ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

1. จัดตั้งทีมพัฒนาระบบและประชุม
ทีม 
2. จัดท าโครงการพัฒนาระบบและขอ
อนุมัต ิ
3. จัดหาที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ 
5. สรุปผลการพัฒนาระบบ 
6. น าเสนอโมเดลการพัฒนาระบบต่อ
หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
7. ประชุมทีมพัฒนาระบบครั้งสุดท้าย 
8. จัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานด้าน พม.กลุ่มจงัหวัด 
9. น าเสนอกรม กระทรวง 
 

ผลผลิต 
-ข้อเสนอการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานด้าน พม.กลุ่มจงัหวัด 
 
 
ผลลัพธ์ 
-ยุทธศาสตร์ของกรม กระทรวงมี
การขับเคลื่อนด าเนินงานได้ตาม
เป้าประสงค์ 

 
-ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ข้อเสนอการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานด้าน พม.ในกลุ่มจังหวัด 
 
 
-ร้อยละของเป้าประสงค์ กรม 
กระทรวงที่บรรลุตามเป้าหมาย 
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ภาคผนวก 
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (บทบาท สสว.)    
  สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการวางแผน  การขับเคลื่อน การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ 
  หน่วยงานท่ีเป็นพันธมิตรในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1-12 (จากการระดมความคิดเห็น สสว.1-12 วันท่ี 2-3 มีนาคม 
2559 ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ) 

ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม 

ใน พม. 
- กรมทุกกรมในกระทรวง พม. 
- กองวิชาการของแต่ละกรม 
- หน่วยงานในระดับพื้นที่ของ
แต่ละ กรม 
- พอช. และการเคหะ  ทั้งใน
ส่วนกลางและในพื้นที่ 
- สถานธนานุเคราะห์ 
- พมจ .ผู้ แทนกระทรวงใน
ระดับจังหวัด 
- กองทุนต่างๆ ในกระทรวง 
พม. 
นอก พม. 
ส่วนราชการที่เกี่ยวกับกิจการ
ทางสังคม 
ก.สาธารณสุข 
ก.ศึกษาธิการ 

- มูลนิธ ิ  
- อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ 
- สมาคม/ชมรม/สโมสร 
- บริษัทเอกชน 
- สมาคมสภาคนพิการ
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท แ ห่ ง
ประเทศไทย 
 

องค์กรตามพันธสัญญา 
  - องค์กรสาธารณประโยชน์ 
  - องค์กรสวัสดิการชุมชน 
องค์กรภาคประชาชน 
 - สภาองค์กรชุมชน 
 - สภาเด็กและเยาวชน 
 - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชี วิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 - สภาผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 - ศูนย์คนพิการ 
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ก.มหาดไทย  
ก.แรงงาน 
อปท. 
ก.วัฒนธรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ก.ยุติธรรม 
สถาบันการศึกษา 
ส านักนายกรัฐมนตรี  (ศอบต./
สกว./วช.)   
ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภารกิจ 
ก.ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ก.เกษตร 
ก.อุตสาหกรรม 
ก.ท่องเที่ยว 
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บรรณานุกรม 

- วรรณพร สุทธปรีดา. ส านักบริหารยุทธศาสตร์: กลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ. เอกสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบราชการ หมายเลข 010 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร, กรุงเทพมหานคร. กันยายน 2549 : 12 

หน้า 

- ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร

จัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 

Performance Based Budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่าง  กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

,2540. หน้า 1/39 - 1/40. สืบค้นจาก

http://www.coj.go.th/oppb/userfiles/file/km Planning ชัยสิทธิ ์เฉลิมมี

ประเสริฐ และคณะ. แผนกลยุทธ์เชิงบูรณาการ กรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ/BSC/PSO. สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะ

รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. : 98 หน้า 
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