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รายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

One Home
เชียงใหม่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของความมั่นคงของมนุษย์
ในจังหวัดเชียงใหม่
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ผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการ

นายวิรุฬ พรรณเทวี

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

นายรัฐพล นราดิศร

One
Home
เชียงใหม่
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ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในจังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

นางสาวปิยา เบญจศิวกรณ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

นายธนู ธิแก้ว
ผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการหยาดฝน

นางสาวชิดชนก นาคสินธุ์
ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

นางวัชรียา ศรีหิน
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
จังหวัดเชียงใหม่

นางวัชรียา ศรีหิน
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุรียพ์ ร สุรศรี
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

นางจงดี หลีกาญจนา
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑

นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

นางรชยา ฮั่นตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสมลักษณ์ จันทร์พงศ์สวัสดิ์
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๒

นางอนงค์ เจริญวัย
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

นางสาวเรวดี จันทเปรมจิตต์
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง
อาเภอแม่ออน ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชยั นะสุวรรณโน
ผู้อานวยการภาค
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
25 อาเภอ 204 ตาบล 2,066หมู่บ้าน 211 อปท.
เด็ก 0 - 18 ปี
322,785 คน
19.95 %

เยาวชน 19-25 ปี
152,014 คน
9.40 %

1. ชมรมผู้สูงอายุ 2,066 ชมรม
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ 87 แห่ง
3. ศพอส. 30 ศูนย์
4. อผส. 455 คน
5. ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 433 คน

หมายเหตุ :
คิดจากประชากร
สัญชาติไทยและอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน

1. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 185 แห่ง สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน 60 แห่ง
2. สภาเด็กฯ ตาบล/เทศบาล 210 แห่ง อาเภอ 25 แห่ง จังหวัด 1 แห่ง
3. เด็กที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 33,693 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 661 ศูนย์

เด็กและ
เยาวชน

สตรีและ
ครอบครัว

ผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย
/เครือข่าย

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ประชากรทั้งหมด
1,779,254 คน
333,692 คน
(สั
ญ
ชาติ
ไทยและอยู่ในทะเบียน
20.62 %
บ้าน 1,617,837 คน)
768,855 ครัวเรือน
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วัยแรงงาน 26 - 59 ปี
คนพิการ
809,345 คน
1. คนพิการ 50,351 คน
50.03 %
2. ศูนย์บริการคนพิการ 71 ศูนย์
3. ชมรมคนพิการ 21 ชมรม
4. ผู้ช่วยคนพิการ 12 คน
5. สถานประกอบการที่จ้างงาน
คนพิการ จานวน 209 แห่ง

อาสาสมัคร
องค์การ
สวัสดิการ
สังคม

1. แกนนาสตรี 254 เครือข่าย
2. ศพค. 174 ศูนย์
3. องค์กรภาคประชาสังคม 15 องค์กร
4. โรงเรียนครอบครัว 5 แห่ง
5. ศปก.ต. จานวน 6 แห่ง

1. อพม. 1,466 คน
2. อพมก. 25 คน
3. อสม. 34,348 คน
4. อช. 816 คน
5. อสร. 204 คน

1. องค์กรสาธารณประโยชน์ 549 องค์กร
2. กองทุนสวัสดิการชุมชน 187 กองทุน
3. สภาองค์การชุมชน 180 แห่ง

ข้อมูล : สนง.พมจ.ชม 20 ม.ค. 63
ที่มา : กรมการปกครอง 31 ธ.ค. 62
ข้อมูลทางสังคมจังหวัด
1. ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) 2561 มีผู้ประสบปัญหาในครัวเรือน 26,498 ครัวเรือน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 35,128 คน เป็น ผู้สูงอายุ 15,736 คน เด็กและเยาวชน 3,783 คน คนพิการ 782 คน
ความต้องการ (1) เงินสงเคราะห์ 25,156 คน (2) เงินทุนประกอบอาชีพ 10,171 คน (3) ฝึกอาชีพ 2,252 คน
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2561 จานวน 433,242 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559-2560 จานวน 80,009 คน พื้นที่ที่มีบัตรมากที่สดุ (1) อาเภอแม่แจ่ม 28,583 คน (2) อาเภอฝาง 26,041 คน
(3) อาเภอจอมทอง 25,784 คน
3. ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่ตกเกณฑ์ หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ คือ อายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 4,316 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 14,955 คน
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 412 ครัวเรือน ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 12,331 ครัวเรือน หมวดที่ 5 ค่านิยม คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรา 73,773 คน คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 43,887 คน
ครอบครัวมีความอบอุ่น 807 ครัวเรือน
4. สังคมสูงอายุ มีผู้สูงอายุมากเป็นลาดับ 3 ของประเทศ มีรายได้ตากว่
่ าเส้นความยากจน อยู่ลาพัง เพิ่มมากขึ้น ป่วยติดเตียง และเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ มีผสู้ ูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 803 คน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย
เรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน 7,381 คน
กลุ่มนโยบายและวิชาการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
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ผลเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

6
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หน่วยงาน
สานักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง
อ.แม่ออน ตามพระราชดาริ จ.เชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสานักงานภาคเหนือ (พอช.)
รวม

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
71,563,844.73
3,899,269
22,258,042

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
31,238,544.26
2,118,953.35
10,603,371.64

ร้อยละ
43.65
54.34
47.64

4,793,132

3,274,128.97

69.60

7,301,501
1๔,๕๗๔,๙๑๑
5,354,754
3,700,093
13,391,046
5,491,179
๔,๓๔๖,๘๔๘.๗๖

5,914,738.70
๖,๙๐๒,4๑6.๙๑
1,961,291.90
1,002,247.99
3,919,274.32
2,982,896.21
๑,๑๐๔,๖๐๕.๕๑

81.01
๔๗.๓๖
36.63
27.08
29.27
54.32
๒๕.๔๒

4,372,862

1,595,630.45

36.49

๕,๑๕๓,๗๖๕
๒๓,๕๗๒,๖๐๐
189,773,847.49

๓,๙๓๕,๖๗๐.๙๖
๑๔,๒๗๔,๓๕๔
90,828,125.17

๗๖.๓๗
๑๘.๔๕
47.86
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ....สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่....
ณ วันที่ .....31........ เดือน ..มีนาคม..... พ.ศ. ....2563......
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ผลการเบิกจ่าย
งบดาเนินงาน ...........3,502,667....................บาท  ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบอุดหนุน ....... 12,874,174...................บาท
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
งบลงทุน
......... 3,116,600................... บาท
จานวน ....... 5,761,625.43.................... บาท
งบบุคลากร .........1,562,520.................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .....27.36 %.....
งบจังหวัด
.......... 1,๙68,8๐๐................... บาท
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด ........................-.......................... บาท
จานวน ..........................0............................ บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร....................
............................................. บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งบกองทุน (ระบุ)
จานวน ............................................. บาท
๑. ..กองทุนคนพิการ ....44,656,450...... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...................
๒. ..กองทุนผู้สูงอายุ....... 2,727,055..... บาท
งบกองทุน จานวน ...... 25,476,918.83........ บาท
๓. ..กองทุนคุ้มครองเด็ก...469,158.73... บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ..... 31,238,544.26..... บาท
๔. ..กองทุน กสจ............686,420......... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ......... 43.65 %...........
๕. ..กองทุนค้ามนุษย์............................... บาท
อื่น ๆ (ระบุ) บุคลากร.................................... บาท
รวม

....... 71,563,844.73............. บาท

ปัญหา/อุปสรรค
1.เนื่ อ งจากกรมบั ญ ชี ก ลางมี ก าร mapping รหั ส งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่ อ น ให้ เ ป็ น รหั ส
งบประมาณ ปี 2563 ทาให้ระบบ GFMIS ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทาให้ไม่สามารถดาเนิน
โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ข้อเสนอแนะ -
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

**************************************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ผลการเบิกจ่าย

งบดาเนินงาน 1,304,850 บาท
งบอุดหนุน
บาท
งบลงทุน
บาท
งบจังหวัด
บาท
งบกลุ่มจังหวัด
บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค - บาท
งบกองทุน
บาท
งบบุคลากร
2,594,419 บาท

รวม 3,899,269.-บาท

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่นๆ
จานวน 2,118,953.35 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร
งบกองทุน จานวน บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 2,118,953.35 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 54.34
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน 11,487,663 บาท
งบอุดหนุน ..............................บาท
งบลงทุน
1,057,400
บาท
งบจังหวัด
.............................. บาท
งบกลุ่มจังหวัด ................................. บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค....... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
๖.
................................................. บาท
๗.
................................................. บาท
๘.
................................................. บาท
๙.
................................................. บาท
๑๐. ................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) ......................................... บาท
รวม

ผลการเบิกจ่าย

 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน 10,603,371.64 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๔๗.๖๔
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 10,603,371.64 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 47.64

22,258,042 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากรอใบอนุมัติเงินประจางวดของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสานักงบประมาณ จึงทาให้การเบิกจ่าย
ล่าช้าและไม่เป็นตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ -
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
*********************************************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน 2,720,602.-บาท
งบอุดหนุน
892,500.-บาท
งบลงทุน
89,000.-บาท
งบจังหวัด
บาท
งบกลุ่มจังหวัด
บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งบกองทุน
1
.................................................................บาท
2
.................................................................บาท
3
.................................................................บาท
4
.................................................................บาท
5
.................................................................บาท
อื่น ๆ (ระบุ) บุคลากร
591,030.-บาท
สาธารณูปโภค 500,000.-บาท
รวม

4,793,132.- บาท

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -

ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน + งบอุดหนุน + งบลงทุน + งบอื่น ๆ
จานวน 3,274128.97 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 69.60
งบจังหวัด / งบกลุ่มจังหวัด
จานวน
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..............
งบกองทุน จานวน..........................................บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด .....3,274,128.97......บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด...........69.60..........
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ..สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่......... จังหวัด ......เชียงใหม่....
ณ วันที่ .......31...... เดือน ..มีนาคม.. พ.ศ. .......2563......
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน ...........4,590,281..-...........บาท
งบอุดหนุน ..............852,000.-……..... บาท
งบลงทุน
............................-............... บาท
งบจังหวัด
................................-............ บาท
งบกลุ่มจังหวัด ..................................-........... บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ....-.... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
1. ............................................................. บาท
2. ............................................................. บาท
3. ............................................................. บาท
4. ............................................................. บาท
5. ............................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) บุคลากร.........1,859,220.-..... บาท
รวม
.............7,301,501.-............บาท

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -

ผลการเบิกจ่าย

 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน ......7,301,501.- ............ ... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ............
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ......................-...................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......-.......
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน .....................-........................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......-......
งบกองทุน จานวน .................-.................... บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ..5,914,738.70.. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ........81.01............
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน ......7,๘๒๗,๑๙๑.....บาท
งบอุดหนุน ......2,040,000....บาท
งบลงทุน
................................................... บาท
งบจังหวัด .................................................. บาท
งบกลุ่มจังหวัด ................................................... บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
บุคลากร
๔,๗๐๗,๗๒0.... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
1. ............................................................. บาท
2. ............................................................. บาท
3. ............................................................. บาท
4. ............................................................. บาท
5. ............................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................... บาท
รวม

ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒

เป้าหมาย ๕๔

%

งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน ๖,๙๐๒,4๑๖.๙๑ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๔๗.๓๖
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ...................-.......................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.....-.........
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน .....................-........................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ๖,๙๐๒,4๑6.๙๑ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ๔๗.๓๖

1๔,๕๗๔,๙๑๑ บาท

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากในเดือนมีนาคมไม่ได้เบิกงบประมาณ เพราะอยู่ในช่วงการปรับเปลีย่ นรหัสงบประมาณของ ดย.

ข้อเสนอแนะ -
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ...ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน.... จังหวัด ....เชียงใหม่....
ณ วันที่ ....31.... เดือน ...มีนาคม.. พ.ศ. ..2563..
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน ......4,048,120...............บาท
งบอุดหนุน ...................................................บาท
งบลงทุน
......151,300..... บาท
งบจังหวัด
.................................................. บาท
งบกลุ่มจังหวัด ................................................... บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
.................................................... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
1. ............................................................. บาท
2. ............................................................. บาท
3. ............................................................. บาท
4. ............................................................. บาท
5. ............................................................. บาท
งบบุคลากร
.....770,280...... บาท
งบค่าสาธารณูปโภค .....349,000.... บาท
งบเงินประกันสังคม .....31,054..... บาท
รวม
.........5,354,754........ บาท

ผลการเบิกจ่าย

 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน .....1,961,291.90...... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 36.63
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ... 1,961,291.90... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ... 36.63...

ปัญหา/อุปสรรค
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในไตรมาส 1 – 2 จากัด และมีการจัดสรร
งบประมาณปี 2563 มาเพิ่มเติมภายหลังในเดือนมีนาคม 2563 ทาให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจึงทาให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางกาหนดกรอบงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการดาเนินการโครงการ
กิจกรรม แผนการใช้จ่ายเงิน ควรให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ........นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล...... จังหวัด ....เชียงใหม่........
ณ วันที่ ....๓๑......... เดือน ....มีนาคม .................. พ.ศ. ..๒๕๖๓................
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน ....1,105,740…........................บาท
งบอุดหนุน ...................................................บาท
งบลงทุน
.........32,700.......................... บาท
งบจังหวัด
.................................................. บาท
งบกลุ่มจังหวัด ................................................... บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค…………………บาท
งบกองทุน (ระบุ)
6.
.............................................. บาท
7.
.............................................. บาท
8.
.............................................. บาท
9.
.............................................. บาท
10.
.............................................. บาท
อื่น ๆงบบุคลากร (ระบุ) ...2,561,653...... บาท
รวม
...3,700,093............... บาท

ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔

%

งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน .....1,002,247.99................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ...27.08%...
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด .... 1,002,247.99... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด .... ...27.08%...

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่ องจากไตรมาสที่ 2 ในระบบ GFMIS งบประมาณ 2562 (พลางก่อน) ระบบได้ระงับการเบิกจ่าย
ชั่วคราวในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และส่วนกลางได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงกลางเดือนมีนาคมจึงทาให้
งบประมาณการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ -
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
****************************

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน 6,370,440.บาท
งบอุดหนุน
บาท
งบลงทุน
4,133,500.- บาท
งบจังหวัด
บาท
งบกลุ่มจังหวัด บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
.........................................................................บาท
งบกองทุน (ระบุ)
1..................................................................บาท
2..................................................................บาท
3..................................................................บาท
4..................................................................บาท
5..................................................................บาท
อื่นๆ (ระบุ) งบบุคลากร 2,887,106.84 บาท

ผลการเบิกจ่าย


√ ไตรมาส 2 (เป้าหมาย.....54.........%)
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่นๆ
จานวน ...... 3,919,274.32.......
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 29.27
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน .................................
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน .................................
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .............
งบกองทุน จานวนเงิน .....................................บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ......3,919,274.32.........บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด......29.27...

รวม .......... 13,391,046.....................บาท

ปัญหา/อุปสรรค
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 ของหน่วยงานในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทางส่วนกลางได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ปี2563 คือ งบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบครุภัณฑ์ และงบดาเนินงาน
มายังหน่วยงาน และภายในเดือนมีนาคม 2563 ได้มีการปิดระบบ GFMIS ทาให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ ทาให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ

-
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน
๒,157,212
บาท
งบอุดหนุน
1,013,250
บาท
งบลงทุน
9,500
บาท
งบจังหวัด
บาท
งบกลุ่มจังหวัด
บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
.................................................... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
๑๑. ............................................................. บาท
๑๒. ............................................................. บาท
๑๓. ............................................................. บาท
๑๔. ............................................................. บาท
๑๕. ............................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) งบบุคลากร 2,311,217
บาท
รวม

5,491,179

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -

บาท

ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒

เป้าหมาย ๕๔

%

งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน 5,491,179 บาท
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน .....................-........................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......-.......
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน .....................-...................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .....-....
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด

2,982,896.21

คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 54.32

บาท
.
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ...พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง.......... จังหวัด ........เชียงใหม่....................
ณ วันที่ ......31........ เดือน ........มีนาคม...................... พ.ศ. ....๒๕๖๓..............
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน ........๘๒๒,๒๑๖.-..........................บาท
งบอุดหนุน ...............-....................................บาท
งบลงทุน
..............๒,๕๗๐,๐๐๐.-............. บาท
งบจังหวัด
..................-................................ บาท
งบกลุ่มจังหวัด ...................-................................ บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
...................-................................. บาท
งบกองทุน (ระบุ)
๑๖. ..........................-................................... บาท
๑๗. ............................................................. บาท
๑๘. ............................................................. บาท
๑๙. ............................................................. บาท
๒๐. ............................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) งบบุคลากร ๘๒๓,๓๕๐.-.............. บาท
งบค่าสาธารณูปโภค ๑๓๑,๒๘๒.๗๖ บาท

ผลการเบิกจ่าย

 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน ......๑,๑๐๔,๖๐๕.๕๑.............. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๒๕.๔๒
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ................-............................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน .................-............................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ๑,๑๐๔,๖๐๕.๕๑.... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด......๒๕.๔๒.......

รวม ......๔,๓๔๖,๘๔๘.๗๖................ บาท

ปัญหา/อุปสรรค
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในไตรมาสที่ ๒ การเบิกจ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
๗๖.๖๒ เนื่องจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางส่วนกลางได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ คือ งบลงทุนที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง งบครุภัณฑ์ และงบดาเนินงาน. มายังหน่วยงาน และภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการปิดระบบ
GFMIS ทาให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ทาให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ กรณีการ
เบิ ก หั ก ผลั ก ส่ ง เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ชดใช้ เ งิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ทาให้การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (covid 19) ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรม/ โครงการไม่สามารถลงพื้นที่ได้
ข้อเสนอแนะ

-
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง
อาเภอแม่ออน ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
******************************************

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน 2,956,460 บาท
งบอุดหนุน ..............-.............บาท
งบลงทุน ...............-............บาท
งบจังหวัด ................-............บาท
งบกลุ่มจังหวัด...........-.............บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
..................-..........บาท
อื่น (งบบุคลากร) 1,416,402 บาท
รวม 4,372,862 บาท

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาส 2
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่นๆ
จานวน 1,595,630.45 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 36.49
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด 1,595,630.45 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด 36.49

ปัญหาอุปสรรค
1. ระหว่ า งเดือ นกุม ภาพั น ธ์ - มีน าคม 2563 อยู่ ร ะหว่ างขั้น ตอน และกระบวนการ การประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทาให้
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหน่วยงาน ในบางกิจกรรมที่จาเป็นต้องยืนงบประมาณเพื่อดาเนินการ
2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา 2019 (COVID-2019) และเพื่อให้เป็นไป ตาม
มาตรการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว จึงจาต้องเลื่อนกิจกรรมการอบรมที่อาจจะทาให้กลุ่มเป้าหมายมารวมตัวกัน
มากกว่า 50 คนขึ้นไป และหน่วยงานจาต้องหามาตรการป้องกันให้เหมาะสมก่อน หากจะดาเนินการในกิจกรรมที่
มีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 50 คน
3. งบประมาณกิจกรรมศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง ส่วนหนึ่งเป็นรายการจ้าง
เหมาบุคคล ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (วันสุดท้ายของเดือน) ต้องนามาเบิกจ่ายใน
เดือนถัดไป
4. หน่วยงานเป็นหน่วยฝากเบิก ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ เดือน หน่วยเบิกได้กาหนดให้ส่ง
เอกสารตั้งเบิก ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน จึงทาให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังวันที่ดังกล่าว จะต้องนามาเบิกจ่ายใน
เดือนถัดไป
5. ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ไปพลางก่อน นั้น หน่วยงาน
เบิ ก จ่ า ยได้ ร้ อ ยละ 70.15 ของงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร ต่ อ มาวั น ที่ 13 มี น าคม 2563 มี ก ารโอน
งบประมาณรายจ่ายมาเพิ่ม จึงทาให้ผลการเบิกจ่ายน้อยลง
ข้อเสนอแนะ

-
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัด เชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบดาเนินงาน ๖๙๓,๔๖๕.-บาท
งบอุดหนุน ๓,๑๖๑,๐๐๐.-บาท
งบลงทุน
........................................ บาท
งบจังหวัด
........................................ บาท
งบกลุ่มจังหวัด ......................................... บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.......... บาท
งบกองทุน (ระบุ)
1.1........................................... บาท
1.2........................................... บาท
1.3........................................... บาท
1.4........................................... บาท
1.5........................................... บาท
อื่น ๆ (ระบุ) งบบุคลากร ๑,๒๙๙,๓๐๐.- บาท
รวม
๕,๑๕๓,๗๖๕.- บาท

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -

ผลการเบิกจ่าย

 ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมาย ๕๔ %
งบดาเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบอื่น ๆ
จานวน ๓,๙๓๕,๖๗๐.๙๖ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๗๖.๓๗
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ๓,๙๓๕,๖๗๐.๙๖.- บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ๗๖.๓๗
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แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) สานักงานภาคเหนือ
ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
****************************
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
งบดาเนินงาน
พัฒนา)
งบลงทุน

๑๓,๕๓๔,๐๐๐ บาท (งบ
๑๖๓,๐๐๐

บาท

งบอุดหนุน (สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ๑๗ จว.)
๖๓,๖๕๕,๒๐๐ บาท (อนุมัติรอบแรก)
แยกเป็น :
งบระดับจังหวัด ๒๓,๐๒๗,๖๐๐
บาท
งบระดับตาบล ๓๗,๗๑๕,๐๐๐
บาท
งบกลุ่มจังหวัด
๑,๘๐๐,๐๐๐
.บาท
งบภาค
๑,๑๑๒,๖๐๐
.บาท
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (งบอุดหนุนขบวน)
๒๓,๕๗๒,๖๐๐
บาท
งบกองทุน (ระบุ)
๒๑. ............................................................. บาท
๒๒. ............................................................. บาท
๒๓. ............................................................. บาท
๒๔. ............................................................. บาท
๒๕. ............................................................. บาท
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................... บาท
รวม

.................................................. บาท

ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๘.๔๕
งบดาเนินงาน+งบลงทุน
จานวน ๖,๓๓๒,๐๕๔ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๔๖.๒๓ %
งบอุดหนุน (โครงการบ้านพอเพียงชนบท)
จานวน ๗,๙๔๒,๓๐๐
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ๑๒.๔๘ %
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จานวน ................๐............................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...............
งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จานวน ..................๐........................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ..............
รวมเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๔,๒๗๔,๓๕๔
บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทั้งหมด ๑๘.๔๕ %
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ปัญหา/อุปสรรค
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า
ส่ งผลให้ การพั ฒ นาโครงการระดับ ตาบล-จั งหวัด และกลไกการเห็ น ชอบโครงการสามารถด าเนิ นการได้ใ นเดือ น
กุมภาพันธ์ และมีการอนุมัติโครงการในเดือนมีนาคม 2563 ประกอบกับสถาบันฯมีการพัฒนาระบบโปรแกรมโครงการ
และการเบิกจ่ายซึ่งต้องมีการบันทึกข้อมูล ในฐานโปรแกรมประกอบการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ส่งผลให้มีการใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสานักงาน
ภาคเหนือได้ประสานงานกับกองเลขาในแต่ละจังหวัดเพื่อดาเนินการในระบบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง
คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายและโอนงบประมาณร้อยละ 40 - 50 ของบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อเสนอแนะ

-
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การรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและแผนงาน
กระทรวง พม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบที่ ๒ แบบตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทารายงานร่วมกันในรูปแบบ One Plan โดยทีม One Home ของจังหวัด
ในประเด็นที่ ๑ – ๕ ประกอบด้วย
๑. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๒. ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓. ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๔. ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
๕. ประเด็นการบูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัด
โดยขอให้จัดส่งให้กองตรวจราชการ จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่
3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเรื่อง
: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: กาสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ประเด็นสาคัญตามนโยบายรัฐบาล : ด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
ไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน : ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง เรื่อง : พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง เรื่อง
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด : ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มจังหวัด : ด้านประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวมมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า ๑ ประเด็น
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สถานการณ์ของจังหวัด (ตามประเด็น)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่ บ้ า น 211 อปท. ประชากรทั้ ง หมด
1,779,254 คน (สัญชาติไทยและอยู่ในทะเบียนบ้าน 1,617,837 คน) 768,855 ครัวเรือน เด็ก 0 – 18 ปี
จานวน 322,785 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๕ เยาวชน 19 – 25 ปี จานวน ๑๕๒,๐๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ
๙.๔๐ วัยแรงงาน ๒๖ – ๕๙ ปี จานวน 809,345 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน
333,692 คน คิดเป็นร้อยละ 20.62 (หมายเหตุ คิดจากประชากรสัญชาติไทยและอยู่ในทะเบียนบ้าน) ข้อมูล
กรมการปกครอง วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. เด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่มีเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) จานวน 94,804 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85
ของประชากรทั้งหมด ข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 พบว่า มีพัฒนาการล่าช้า
28.5%
๑.๑ เด็กแรกเกิด
1) เด็กได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน 33,727 คน อาเภอที่มีผู้ใช้
สิทธิมากที่สุด 5 อาเภอ ดังนี้ (1) อมก๋อย จานวน 3,686 คน (2) แม่แจ่ม จานวน 2,962 คน (3) แม่อาย
จานวน 2,905 คน (4) เชียงดาว จานวน 2,380 คน (5) ฝาง จานวน 2,012 คน ช่วงอายุของแม่เด็กที่
ลงทะเบียน คือ (๑) น้อยกว่า 20 ปี จานวน 4,041 คน (๒) 20 – 25 ปี จานวน 8,136 คน (3) 26 – 30
ปี จานวน 6,898 คน (๔) 31 – 39 ปี จานวน 7,133 คน (๕) มากกว่า 40 ปี จานวน 1,097 คน
2) ระบบฐานข้ อ มู ล การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ รั บ สิ ท ธิ เ งิ น อุ ด หนุ น มี ร ายการที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข คือ ข้อมูล reject จากฐานข้อมูลกรมการปกครองและกรมบัญชีกลาง (E 20)
จานวน 239 ราย บางรายไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อไม่ได้ แก้ปัญหาโดยประสานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ช่วยติดตาม และมีข้อมูลบางส่วนที่ อปท. บันทึกไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 –
2562 ต้องตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง
1.2 สถานรั บเลี้ ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่มีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
ดาเนินการ จานวน 185 แห่ง มีเด็กเข้ารับบริการ จานวน ๑๑,๘๐๐ คน จากรายงานการประเมินมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ พบว่า มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ ระดับดีมาก จานวน 39 แห่ง ระดับดี จานวน 25 แห่ง ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 แห่ง และต้องปรับปรุง จานวน 3 แห่ง
๒. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 พบว่า มีแม่วัยรุ่น ช่วงอายุระหว่าง
10 – 14 ปี จานวน 16 คน แม่วัยรุ่นช่วงอายุระหว่าง 15 – 19 ปี จานวน 266 คน รวมทั้งหมด 280 คน
โดยพื้นที่อาเภออมก๋อย มีแม่วัยรุ่นมากที่สุด จานวน 58 คน รองลงมาเป็นอาเภอแม่แจ่ม จานวน 27 คน
อาเภอแม่อาย 26 คน อาเภอเชียงดาว 23 คน อาเภอฝาง 21 คน อาเภอแม่ริม 12 คน ตามลาดับ อาเภอที่
ไม่มีแม่วัยรุ่น คือ อาเภอสันป่าตองและอาเภอดอยหล่อ สาเหตุปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องจากเด็กและ
เยาวชนขาดความรู้ ขาดการยับยั้งชั่งใจและไม่มีขอบเขตของการคบหาระหว่างเพศชายและเพศหญิง การมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กวัยรุ่นส่วนมากไม่ได้ใช้เครื่ องป้องกันทางเพศ ครอบครัวที่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตร
หลานขาดความอบอุ่นขาดทักษะการดูแลบุตรหลานให้เหมาะสมตามวัย
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๓. สังคมสูงอายุ
3.1 ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรผู้สูงอายุ จานวน 333,692 คน ชาย 149,919 คน
หญิง 183,773 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.62 ของประชากรทั้งหมด เป็นล าดับ ๓ ของประเทศ รองจาก
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สูงอายุพิการ จานวน 27,717 คน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้น
ไป จานวน 803 คน ทั้งนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน จานวน 91,373 คน อยู่ตาม
ลาพังเพิ่มมากขึ้น เป็น ผู้สูงอายุ ป่วยเรื้อรัง และติดเตียง จานวน 7,381 คน และประสบปัญหาทางสังคม
15,736 คน ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ คัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 122,829
คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จานวน 865 คน คิดเป็น 0.70 % ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จานวน 2,877
คน คิดเป็น 2.34 % และผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จานวน 119,087 คน คิดเป็น 96.95 % และข้อมูลจาก
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผู้สูงอายุชาวต่างประเทศขออยู่ต่อประเภทใช้ชีวิตบั้นปลาย จานวน
6,020 คน 5 สัญชาติอันดับสูงสุด ได้แก่ อเมริกัน 1,288 คน ญี่ปุ่น 828 คน บริติช 671 คน จีน 556 คน
และฝรั่งเศส 386 คน
3.2 การพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและการเสริ ม
การเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ชีวิตที่จาเป็ นและมีความสาคัญ
ต่อการดาเนินชีวิตครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ด้านสุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ
อีกทั้งยังสามารถให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น
เพื่อสื บ สานภูมิปัญญาให้ ทรงคุณค่าคู่กับชุมชนของผู้ สู งอายุ เป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพสมควรส่ งเสริม
ให้เป็นทรัพยากรทีเข้มแข็ง และมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด
4. ด้านครอบครัว
4.1 ข้อมูลครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัว
ข้า มรุ่ น ครอบครั ว เพศเดี ย วกั น เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ส มาชิก ในครอบครั ว อาศั ยอยู่ ต ามล าพั ง คนเดี ย ว
มีแนวโน้มมากขึ้น มีการแต่งงานช้าลง ถึงแต่งงานแล้วก็ไม่มีบุตร ครอบครัวขยายลดลง บางครอบครัวสถานะ
พ่อแม่แยกกันอยู่แต่ยังอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ครอบครัวมุ่งประกอบอาชีพเป็นหลัก เนื่องจากมีรายได้
น้อย ยากจน มีภ าระหนี้สิ น มาก บางครอบครัว เข้าไปทางานในเมืองทิ้งให้ ผู้สู งอายุอยู่ตามล าพัง และบาง
ครอบครัว ต้องทิ้งลูกหลานให้ผู้สูงอายุดูแล ทาให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ติดเกมส์ ติดโซเซียล มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวทางคาพูด ครอบครัวไม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ไม่มีเวลาสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว
จึงส่งผลให้มีปัญหาครอบครัวตามมาหลายประการ จากข้อมูลของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๐ พบว่า ครอบครัวที่มีปัญหา จานวน 5,156 ครอบครัว โดยสามารถแบ่ง
สภาพปัญหาตามระดับความรุนแรงของปัญหาได้ดังต่อไปนี้
๑) ครอบครัวหย่าร้างและต้องเลี้ยงลูกเพียงลาพังพ่อหรือแม่ (ร้อยละ 72.84)
2) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (ร้อยละ 9.92)
๓) ครอบครัวที่ไม่เลี้ยงดูหรือทอดทิ้งบุพการี (ร้อยละ 9.75)
๔) ครอบครัวที่กระทาความรุนแรงหรือก่อความรุนแรงต่อสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 7.48)
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4.2 สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว มีแนวโน้มสูงขึ้น (ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) สถิติในปี 2560 จานวน 25 เหตุการณ์ ปี 2561 จานวน
41 เหตุการณ์ปี 2562 จานวน 43 เหตุการณ์ แจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดี 17 ราย และไกล่เกลี่ยไม่ประสงค์
ดาเนินคดี 26 รายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามี -ภรรยา จานวน 24 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นความสัมพันธ์
ระหว่าง พ่อแม่-บุตร จานวน 13 เหตุการณ์ ลักษณะเป็นการทาร้ายร่างกาย จานวน 29 เหตุการณ์ สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการใช้สุรา-สารเสพติด นอกใจ-หึงหวง สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และอื่นๆ ตามลาดับ กระบวนการ
ทางาน คือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงพื้นเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง ประชุมทีมสหวิชาทีมเพื่อหาแนวทางการ
ช่วยเหลือ แจ้งความร้องทุกข์ ดาเนินคดี/ไกล่ เกลี่ย ส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาร่างกาย/จิตใจ และนาเข้า
คุ้มครองสวัสดิภาพ และดาเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านความ
รุนแรงในพื้นที่ มีกลไกลในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทางานด้านความรุนแรงในครอบครัว ช่วยเหลือเบื้องต้น
และเป็นกลไกในการติดตามการให้ ความช่วยเหลือ โดยมีพื้นที่นาร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.) จานวน 5 แห่ง ได้แก่ ศปก.ต. ป่าตุ้ม ศปก.ต. จอมทอง
ศปก.ต. บ้านแหวน ศปก.ต. หนองผึ้ง ศปก.ต. ศรีดงเย็น ในปี ๒๕๖๓ เปิดรับสมัคร ศพค. ที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์
ศปก.ต. เพิ่ม อีก 11 แห่ง และได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทางาน สารวจข้อมูลชุมชน
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
5. คนพิการ
5.1 ข้อมูลคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่มีคนพิการ จานวน ๕๐,351 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของ
ประชากรทั้งหมด แยกเป็นชาย จานวน 26,995 คน หญิง จานวน 23,356 คน (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม
2562) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ รายละเอียดข้อมูล ดังนี้
๑) ประเภทความพิการ ๓ ลาดับแรก คือ (๑) การเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 23,449 คน (๒)
การได้ยินหรือส่อความหมาย 13,538 คน (๓) จิตใจหรือพฤติกรรม 3,335 คน
๒) สาเหตุความพิการ ๓ ลาดับแรก คือ (๑) ไม่ระบุ 34,329 คน (๒) ภาวะเจ็บป่วย 5,813
คน (๓)โรคอื่น ๆ 4,62 คน
๓) การศึกษา ๓ ลาดับ คือ (๑) ประถมศึกษา 18,231 คน (๒) มัธยมศึกษา 4,202 คน (๓)
ไม่ได้เรียน 1,348 คน
๔) ด้านอาชีพ ๓ ลาดับ คือ (๑) รับจ้างทั่ว ไป 3,429 คน (๒) เกษตรกรรม 2,131 คน
(๓) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2,072 คน
นอกจากนี้จากสถิติข้อมูลคนพิการ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ และบางส่วนไม่มี
ผู้ดูแล คนพิการบางส่วนมีข้อจากัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการคนพิการโดยเฉพาะคนพิการที่อยู่บนพื้นที่สูง เช่น
การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ และไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24,708 คน คน
6. สวัสดิการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานภาคเหนือ ได้ดาเนินงาน
ภายใต้หลักการสาคัญ คือ เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยจัดให้มีระบบ
สวัสดิการของชุมชน ที่สามารถดูแลคนในชุมชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายทาให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปี ๒๕๖๒ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล จานวน ๑๖๑ กองทุน ได้รับ
สมทบ ๒๙ กองทุ น มี จ านวนสมาชิ ก ๑๕๔,๕๘๐ คน ๘๕๙ หมู่ บ้ า น มี ง บประมาณกองทุ น จ านวน
๓๕๘,๒๙๖,๖๖๑ บาท ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความจาเป็นต้องมีการส่ งเสริมในเรื่องของคุณภาพ
กองทุ น การบริ ห ารจั ด การที่ดี และการขยายการช่ ว ยเหลื อ ด้ านสวัส ดิ การให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ปัญ หา
ของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
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7. สภาองค์กรชุมชน มีการจดแจ้งจัดตั้งแล้ว ๒๗ ตาบล มีสมาชิกสภาฯ ๔๒๒ คน มีกลุ่มองค์กรที่จด
แจ้งจัดตั้งแล้ว ๔๘๖ องค์กร และมีการพัฒนาสภาองค์กรรชุมชนคุณภาพ จานวน ๔๐ ตาบล
8. เศรษฐกิ จ และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน มี พื้นที่ ดาเนิน งาน ๑๔ ต าบล ในปี ๒๕๖๒ มีต าบลที่จั ดท า
แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน จานวน ๑๒ ตาบล และมีการยกระดับแผนพัฒนาโดยนาเครื่องมือ
CBMC มาใช้ในพื้นที่รูปธรรม ๒ ตาบล คือ ตาบลกึ๊ดช้าง และตาบลฮอด เพื่อขับเคลื่อนให้ตาบลมีแผนการ
พัฒ นาธุร กิจ ชุ มชนระดับ กลุ่ มโดยใช้ทุน ภายในในเคลื่ อนให้ เกิดพลั ง ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจ จุบัน มีความ
จาเป็นต้องยกระดับทั้งรูปธรรมที่เป็นแผนธุรกิจชุมชนและทาให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความมีคุณค่าของต้นทุน
ทรัพยากรและผลจากการพัฒนาซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเงิน ชุมชนได้ทบทวนตนเองและมองเห็นทิศทางในการ
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนที่ต่อยอดให้เกิดการสร้าง “มูลค่า”เพิ่มที่มากขึ้น
เป้าประสงค์ร่วมที่ต้องการจากการดาเนินงานตามประเด็นนี้ (ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้เติบโตเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการสมวัย
2. ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มีมาตรฐาน
5. ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
6. การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. การมีข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาครอบครัวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
8. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่
9. คนพิการมีอาชีพ รายได้ และพึ่งพาตนเองได้
10. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของประเด็นนี้ (สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ /
ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
๑. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
๓. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเลี่ยงลดลง
๔. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
๕. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
๖. ร้อยละของวัยแรงงานที่มีความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่คุณภาพ
๗. ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวระดับจังหวัด
๘. ร้อยละของ ศปก.ต. และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่
๙. ร้อยละของคนพิการที่สาเร็จการฝึกอาชีพ และกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้
10. มีกลไกชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนโดยชุมชน
11. ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
12. ร้อยละของกองทุนสวัสดิการชุมชนสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชน
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การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
√

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ

เสร็จสิ้น
สนง.พมจ.เชียงใหม่

เสร็จสิ้น ส.ค.63

√

2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิด

เสร็จสิ้น ก.ย..63

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เสร็จสิ้น มิ.ย.63

√
√

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้ผสู้ ูงอายุในชุมชน
6. โครงการเชียงใหม่สสู่ ังคมสูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ (งบจังหวัด)

ดาเนินการ

เสร็จสิ้น ก.ค..63

สนง.พมจ.เชียงใหม่
สนง.พมจ.เชียงใหม่
1.สนง.พมจ.ชม.
2. ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)
√
Covid -19 ระบาด

1. ศูนย์พัฒนาการ
√

เสร็จสิ้น ส.ค.63

จัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)
2. สนง.พมจ.ชม.

7. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคม
สูงอายุ
8. โครงการกาหนดค่าเป้าหมาย (๒๐
เครือข่าย ๑๔๕ คน)
9. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว
9.1 สารวจสถานการณ์ความเข้มแข็ง
ครอบครัว
9.2 จัดวันแห่งครอบครัว
9.3 จัดสมัชชาครอบครัว
10. โครงการบริหารและพัฒนากาลังคน
10.1 การขับเคลื่อนงานด้าน
ครอบครัว
10.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
10.3 พัฒนาทีมวิทยากรครอบครัว
จังหวัด

√

เสร็จสิ้น ส.ค.63

1.สนง.พมจ.ชม.

เสร็จสิ้น ส.ค.63

2. ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)

√

สนง.พมจ.เชียงใหม่

√

เสร็จสิ้น ส.ค.63

√
เสร็จสิ้น ส.ค.63

√
เสร็จสิ้น ส.ค.63
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การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ

10.4 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว (เงินอุดหนุน ศพค.)
11. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ครอบครัว
12. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อ
ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

√

เสร็จสิ้น ส.ค.63

ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ

เสร็จสิ้น

สนง.พมจ.เชียงใหม่

12.1 การขับเคลื่อนงาน ศปกต.
12.2 จัดกิจกรรมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว
๑3. โครงการการส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ

√
เสร็จสิ้น ก.ค.63

๑. สนง.พมจ.
เชียงใหม่
๒. ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพ
คนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม่

๑4. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน
๑5 โครงการสนับสนุนการพัฒนากิจการ
ของสภาองค์กรชุมชนตาบล
๑6. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน

√
√
√
เสร็จสิ้น ส.ค.63

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
สานักงาน
ภาคเหนือ (พอช.)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๑. เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการสถานรับเลี้ยงเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จานวน
11,800 คน และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ จานวน 68 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 36
๒. เด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และเข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานจากรัฐ จานวน 33,727 คน สาหรับความสาเร็จของการบันทึกข้อมูลผู้
มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 90.24
๓. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 90 แห่ง ได้รับการเรียนรู้ ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ
สังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ จานวน 10,800 คน
๔. เกิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบลสามรถขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพื้นที่ต้นแบบ 4 แห่ง และขณะนี้มีศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนสมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ระดับตาบล จานวน ๑๖ แห่ง
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๕. มีแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 - 2565
๖. มี โ ครงการกิ จ กรรมขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกรมกิ จ การสตรี แ ละครอบครัว เพื่ อ ดาเนิ น กิ จกรรมด้ า น
ครอบครัว จานวน 19 โครงการ (คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกรมกิจการสตรี
และสถาบั นครอบครั ว จั งหวัดชีย งใหม่ได้เห็ นชอบอนุมัติแล้ ว รอเงินงบประมาณจากกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว เพื่อจะให้อนุมัติเบิกจ่ายและมอบให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อไป)
๗. มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาคประชาชนที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการชุมชนในพื้นที่ และนาไปสู่
การปฏิบัติจริง จานวน 7 ตาบล
๘. ชุมชนท้องถิ่น ได้รั บ การส่ งเสริมสนั บสนุนจากหน่ว ยงาน/ภาคเครือข่าย มีการแก้ไขปัญหาและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม จานวน 11 ตาบล
๙. เกิดการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ จานวน 177 กองทุน
ความยั่งยืนของการดาเนินงาน (ผลผลิตของการดาเนินงานยังคงอยู่ในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่อง/ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบารุงรักษาและมีการพัฒนาผลผลิตต่อยอด)
1. เด็กปฐมวัย
1.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๑) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกันติดตาม/นิเทศงานการดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๒) คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
พัฒ นาศักยภาพอบสถานรั บเลี้ ย งเด็กเอกชนที่ไม่ส ามารถดาเนินการตามมารฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือให้คาปรึกษาแนะนา
๑.๒ เด็กแรกเกิด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหล่ า
กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อพม./อสม. ดาเนินการติดตามประเมินการเลี้ยงดูและช่วยเหลือเด็กแรกเกิดในพื้นที่
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ 90 แห่ง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผู้สูงอายุ จานวน 29
แห่ ง ด าเนิ น การจั ด กิจ กรรมให้ กับ ผู้ สู งอายุได้รั บการเรียนรู้ ใน 5 มิติ ได้แก่ ด้ านสุ ขภาพ สั งคมเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ รู้สิทธิและสวัสดิการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก และหน่ ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน ชมรมผู้ สู ง อายุ อาสาสมั ค ร สภาเด็ก และเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้
3. แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563-2565 นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
โดยมีศูน ย์ พัฒ นาครอบครั ว ในชุมชน (ศพค.) เป็นผู้ ขับเคลื่ อนกิจกรรม มีห น่ว ยภาครัฐ ภาคเอกชน อพม.
อาสาสมัคร สภาเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งผลักดันให้ ศพค . เข้าสู่มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
4. ทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับ พรบ.ฯ เกิดความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือคุ้มครอง
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5. คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ โดยมีศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เชียงใหม่ และ ศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการติดตามประเมินผล ให้การสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ มีการส่งต่องานการผลิตให้กับคนพิการในชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จนเกิด
รายได้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
6. เกิดกลไกขององค์กรชุมชนร่วมกับท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง ระดับเมื อง/ตาบล ระดับจังหวัด
ระดับภาค รวมถึงการมีสภาองค์กรชุมชนตาบล ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ เมื่อปี ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการขับเคลื่อนงาน การแก้ปัญหา การติดตาม และหนุนเสริมให้เกิดแผนพัฒนาต่อยอดที่นาไปสู่ ความต่อเนื่อง
การพัฒนาในระยะยาว
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ (ระบุ)
1. ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กร ภาคีเครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
2. หน่ วยงานและบุ คลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุอีกทั้งมีเครือข่า ย
ที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อประโยชน์ต่อโครงการฯ
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีความเข้มแข็ง ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด
ทีมวิทยากรครอบครัว หน่วยงาน NGO ที่สามารถสนับสนุนกลไกการให้ความรู้
4. มีการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย Partnership สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคนิค
วิธีการ ทรั พยากร เช่น สถาบั น พัฒนาฝี มือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการมีความรู้
ความสามารถ มีมาตรฐาน สามารถเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ
5. การมีส่วนส่วนด้านสังคมของภาคธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของบริจาคจาก
ภาคเอกชน มูลนิธิ สถานประกอบการ โดยผ่านการทา CSR เช่น บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จากัด
สนับสนุนการแปรรูปไวนิลเก่าของบริษัทฯ มาเพิ่มมูลค่าโดยการตัดเย็บเป็นกระเป๋าเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คน
พิการ ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุบชีวิตไวนิล เก่าไร้ค่าเป็นกระเป๋าสุ ดเก๋ ” มูลนิธิสงเคราะห์ คนพิการหยาดฝน
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ (Shelter Workshop) โดยผ่านกิจกรรมการให้บริการ
และจาหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ
6. กลไกคณะทางานระดับเมือง/ตาบล ระดับจังหวัด ระดับภาค คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล และสภาองค์ก รชุม ชนต าบล ที่มี ศักยภาพ มีร ะบบบริห ารจั ดการที่ดี มีป ระสิ ทธิภ าพในการ
ขับเคลื่อนงาน
7. การมีเจ้าหน้าที่ พอช. ทางานร่วมกับขบวนชุมชน (เจ้าของปัญหา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
มีส่วนร่วม และบูรณาการการทางาน หนุนเสริม ซึ่งกันและกัน
8. มีแผนพัฒนาที่เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กร
ชุมชน คณะทางานประเด็นระดับจังหวัด
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

1. การติดตามเอกสารการลงทะเบียนขอรับเงินเงินอุดหนุน จัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ค้างในระบบ เนื่องจาก บาง
ดาเนินงาน /ลงพื้นที่ตดิ ตามข้อมูล การติดตามประเมินผลให้
เพียงพอ
พื้นที่ห่างไกล การเดินทางลาบาก สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
ติดต่อไม่ได้ ทาให้เกิดความล่าช้า
2. ระบบการลงข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด การใช้งานยังไม่เสถียร

ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มปี ระสิทธิภาพ (รวดเร็ว
ตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด)

3. สถานรับเลีย้ งเด็กเอกชน ไม่สามารถดาเนินการตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสมาคมผูป้ ระกอบการ
สถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม แนะนาสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน อย่างต่อเนื่อง

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) มีปัญหาเรื่องสถานที่ในการจัดตั้ง (๑ แห่ง)

1.แก้ไขระเบียบและปรับปรุงคู่มือการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.) ให้ถือ
ปฏิบัติได้ง่าย และสอดคล้องบริบทพื้นที่
2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้ง
ศพอส. ให้ครบและครอบคลุมทุกพื้นที่

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้ง รพ.สต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Care Giver อสม. อพม. จัดทา
แผน/กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับกลุม่ ติดบ้าน
และติดเตียง
6. ประชาชนทั่วไปยังขาดความตระหนักในการเตรียมความ ควรจัดทาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมกับกลุม่ นักเรียน/
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะ ในประเด็นการ
นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการเตรียมความ
เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
พร้อมเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุก่อนที่จะเข้าสู่วัยแรงงาน มี
มักจะประสบปัญหาด้านรายได้ทไี่ ม่เพียงพอ
เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงวัย
5. ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงไม่สามารถมาเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนผูส้ ูงอายุได้

7. งบประมาณมีจากัด ไม่สามารถขยายโครงการครอบคลุม เพิ่มงบประมาณสาหรับจัดโครงการ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้โรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน ปิดการเรียนการสอน การ
ร่วมกลุม่ ทากิจกรรม ไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมได้
9. หลักเกณฑ์เงินเงินอุดหนดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ควรปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ ให้เปิดกรอบแนวทางตามประเด็น
ครอบครัว กาหนดกรอบแนวทางการขอเงินอุดหนุนที่จากัด ที่สาคัญหรือปัญหาของพื้นที่
เกินไป ไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่
10. ศพค. ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนโครงการ
เข้ามาเสนอขอรับเงินอุดหนุน

สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดอบรมให้กับ ศพค. ที่ยังไม่เคย
ขอรับเงินอุดหนุน

11. งบอุดหนุนการดาเนินกิจกรรมล่าช้า เนื่องจาก
สถานการณ์งบประมาณประจาปี ทาให้การวางแผนการ
ดาเนินงานต้องปรับเปลี่ยน

ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ไม่เกิดการ
รวมกลุม่ เกินจานวน
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ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

12. หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพสาหรับคนพิการล้าสมัย
ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน

ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและบริบทพื้นที่ โดยร่วมมือกับสถานประกอบ
และเครือข่ายด้านคนพิการ

13. บุคลากรขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะความก้าวหน้าในสายงาน

คัดเลือกบุคลากรเฉพาะทางให้ตรงสายงาน สร้างสายงานที่
ชัดเจน

14. ความพิการมีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้น

ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุม่ คนพิการที่สามารถเข้า
ทางานในระบบ และหลักสูตรกับกลุ่มคนพิการเช่นทาง
สติปัญญา/จิตใจ ที่ประกอบอาชีพอิสระ และให้ครอบครัวคน
พิการมีส่วนร่วม

15. ขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และช่องทางการ
สื่อสารโดยตรงกับคนพิการและเครือข่าย

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ( IO) ในช่องทางต่างๆ
ระหว่างหน่วยงาน คนพิการ คนทัว่ ไป เช่น Application
Social Media สื่อกระแสหลัก

16. การอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้ากว่าแผนที่
กาหนดไว้

การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการให้สอดรับกับระยะเวลาที่
เหลืออยู่ตามปีงบประมาณ หรือการกาหนดให้มีนโยบาย
เบิกจ่ายงบประมาณดาเนินงานข้ามปีได้

17. สถานการณ์ปัญหาโรค COVID-19

1. วางมาตรการป้องกันที่ชัดเจน
2. การมีแผนรองรับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการทางานที่
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและประกาศเป็นนโยบาย
3. ทางานผ่านระบบออนไลน์ให้มาก
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๒. ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง
 ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเรื่อง การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
 ประเด็นสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ด้านสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง เรื่อง : สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง เรื่อง :
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการจังหวัด เรื่อง : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า ๑ ประเด็น
สถานการณ์ของจังหวัด (ตามประเด็น)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ มีรูปแบบการค้ามนุษย์
ได้แก่
๑. การค้าประเวณี อายุต่ากว่า 18 ปี นายหน้าเป็นรุ่นพี่ และเพื่อนชักชวนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
บางกรณีเปิดเป็นร้านคาราโอเกะ/ร้านนวดบังหน้า แอบแฝงบังคับให้เด็กสาวร่วมประเวณีกับลูกค้าที่ใช้บริการ
มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ พบในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ และอาเภอสันกาแพง
๒. ด้านแรงงาน มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาร์ กักขัง บังคับใช้แรงงานในภาค
เกษตรกรรม (ไร่สตรอเบอรี่) ไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลงกัน จ่ายค่าจ้างเป็นรายปี เกิดในพื้นที่อาเภอกัลยาณิวัฒนา
๓. การนาคนมาขอทาน มีกลุ่มคนต่างด้าวได้นาเด็ก/เช่าเด็ก อายุ 8 เดือน ถึง 7 ปี มานั่งขอทานตาม
ตลาดนัด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการเวียนเด็กมานั่งขอทาน ทาให้ผู้อื่นเกิด
ความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้
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2. สถิติคดีการค้ามนุษย์ ปี 2559 - 2562
ประเภทคดี (จานวนคดี)
ปี พ.ศ.

ค้า
ประ
เวณี

แรง
งาน

ขอ
ทาน

รูปแบ
บอืน่

ผลิต/
เผยแพร่
สื่อลามก

การขูดรีด
บุคคล

รวม

2559

15

3

-

2

1

-

21

2560

26

1

-

1

-

-

28

2561

16

2

-

1

-

1

20

2562

2

7

2

2

-

-

13

รวม

59

13

2

6

1

1

82

ผลิต/
เผยแพร่สื่อ
ลามก

การขูดรีด
บุคคล

รวม

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี 2559 – 2562
ประเภทคดี (จานวนคดี)
ปี พ.ศ.

ค้า
ประเวณี

แรงงาน

ขอทาน

รูปแบบ
อื่น

2559

13

3

-

4

9

-

29

2560

9

1

-

1

-

-

11

2561

15

7

-

5

-

2

29

2562

5

75

5

4

-

-

89

รวม

42

86

5

14

9

2

158

เป้าประสงค์ร่วมที่ต้องการจากการดาเนินงานตามประเด็นนี้ (ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. การบูรณาการของทุกหน่วยงานในจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
2. การยกระดับ/พัฒนาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของประเด็นนี้ (สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ /
ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
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การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ

1. โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
การค้ามนุษย์ให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
จังหวัด
๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและ
เยาวชน
๓.โครงการจัดงานต่อต้านการค้ามนุษย์
ประจาปี
๔. โครงการจัดระเบียบและพัฒนา
ศักยภาพคนขอทาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ

เสร็จสิ้น
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ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัด
เชียงใหม่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๑. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี ๒๕๖๓
๒. มีรายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี ๒๕๖๒
ความยั่งยืนของการดาเนินงาน (ผลผลิตของการดาเนินงานยังคงอยู่ในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่อง/ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบารุงรักษาและมีการพัฒนาผลผลิตต่อยอด)
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและมีการดาเนินการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์อยู่ต่อเนื่อง
2. ทีมสหวิชาชีพเข้มแข็ง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และมีการส่งต่อการทางานมิให้งานได้รับ
ผลกระทบ ความเสียหาย แม้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานก็ตาม
3. การร่ วมบูรณาการทางานเป็นทีมสหวิช าชีพในการช่วยเหลือ คัดแยก และคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4. การแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเชิงป้องกัน แก้ไข และเฝ้า
ระวังปัญหาการค้ามนุษย์
5. การขับ เคลื่อนการแก้ไขปั ญหาคนไร้ที่พึ่ง และควบคุมการขอทาน ภายใต้พระราชบัญญัติการ
คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
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ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ (ระบุ)
๑. มีทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนด้านการค้ามนุษย์ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนการทางานของภาครัฐเป็นอย่างดี
2. การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพและทีม one home และภาคีเครือข่าย
3 การแก้ไขปัญหาให้กับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเชิงป้องกัน แก้ไข และเฝ้า
ระวังปัญหาการค้ามนุษย์
4 การขับ เคลื่ อ นการแก้ไขปั ญหาคนไร้ที่พึ่ ง และควบคุ มการขอทาน ภายใต้พระราชบัญ ญัติการ
คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

1. ข้อจากัดในการดูแลและบ้านพักสาหรับแรงงาน (ที่ได้รับ ให้กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานตารวจพิจารณาจัดหา
การคัดแยกว่าเป็นค้ามนุษย์ ในชั้นพนักงานสอบสวน)
สถานที่พักอาศัยที่เหมาะสมในการส่งแรงงานเข้าคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
เนื่องจากผู้เสียหายมีปริมาณจานวนมากทาให้ไม่มีสถาน
คุ้มครองดูแล
2. กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีการปรับปรุงใหม่หลาย ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษาความรู้ และทบทวนกฎหมาย
ฉบับ
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอยู่เสมอ
3. ผู้เสียหายปฏิเสธการคุ้มครองสวัสดิภาพในที่พักของ พม. จัดหาที่พักหรือสถานคุ้มครองลักษณะเข้าอยูเ่ ป็นครอบครัว
จึงมีผลกระทบต่อการดูแลผู้เสียหายและขั้นตอนการส่งกลับ โดยขอความร่วมมือสถานคุ้มครองภาคเอกชนในการริเริ่ม
ภูมิลาเนา (มีลักษณะอยู่กันเป็นครอบครัว)
ออกแบบ
4. สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วยคานึงถึง
ความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรของ
หน่วยงาน จึงเห็นสมควรคืนงบประมาณของกิจกรรม/
โครงการเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในส่วนกิจกรรมจัดอบรม/สัมมนาและจัดงานทุกประเภท
ทั้งนี้ ได้ยกเลิกและคืนเงินแล้ว
5. ขาดความพร้อมในนัดหมายและการดาเนินงาน
จึงทาให้เกิดความล่าช้าคาดเคลื่อนในเรื่องของเวลา

-

การนัดหมายอยากให้ตรงเวลานัดหมายเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
ในการดาเนินงานและมีความพร้อมเพียงกัน
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๓. ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่
3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเรื่อง
: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: กาสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ประเด็ น ส าคัญ ตามนโยบายรั ฐ บาล : ด้า นปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒ นาศัก ยภาพของ
ไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน : ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง เรื่อง : สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง เรื่อง : บูรณาการการดูแลสังคมและ
ประชาชนในจังหวัด
 ประเด็ นสาคัญตามแผนงานโครงการจังหวัด : ด้านการเสริมสร้า งสังคมให้ มีคุณภาพ คงอัตลั กษณ์
ทางวัฒนธรรม
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า ๑ ประเด็น
สถานการณ์ของจังหวัด (ตามประเด็น)
๑. ตาบลต้นแบบด้านสังคม
ทีมงาน one home จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกพื้นที่ตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นตาบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ประจาปี ๒๕๖๓ ตาบลแม่คือ มี 6 หมู่บ้าน
ประชากร 5,950 คน แยกเป็นชาย 2,848 คน และหญิง 3,102 คน จานวน2,784 ครัวเรือน ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลัก ทาพัด ทาร่ม ทา
กระดาษสา) รายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/ คน/ ปี มีสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนแม่คือ
วิทยา นักเรียน 299 คน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่คือ นักเรียน 121 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลแม่คือ เด็กเล็ก 25 คน ด้านสาธรณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลแม่คือ (บ้านสันต้น
แหน)ตาบล บุคลากร 4 คน คลินิกเอกชน 1 แห่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีป้อมตารวจ
สถานีตารวจภูธรดอยสะเก็ด (ตู้ยามแม่คือ) 1 แห่ง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ปัจจุบันตาบลแม่คือ อยู่ภายใต้การปกครองของ เทศบาลตาบลแม่คือ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อานาจหน้าที่ในการดูแล และพัฒนาประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และได้รับการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
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๒. ด้านที่อยู่อาศัย
๒.๑ ผู้มีรายได้น้อย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานภาคเหนือ
ได้ ด าเนิ น งานสร้ างความมั่ น คงในที่ ดิน และที่ อ ยู่ อาศั ย ของผู้ มีร ายได้น้ อ ยในชุ ม ชนแออัด ทั่ ว ประเทศ
โดยสนับสนุนการสารวจข้อมูล ออกแบบผังชุมชน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสินเชื่อเพื่อจัดหาที่ดิน
และที่อยู่อาศัย กระบวนการทางานเน้นให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการแก้ปัญหาโดยเน้นการ
แก้ปัญหาเมืองทุกมิติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี ๒๕๖๑ ต่อเนื่องถึง ๒๕๖๒ มีการดาเนินงานทั้งหมด
จานวน ๔ ชุมชน ๑ ตาบล มีครัวเรือนที่ได้รับการแก้ปัญหา จานวน ๑๖๖ ครัวเรือน และมีการสนับสนุน
การซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในชนบทโดยองค์กรชุมชน ซึ่งมีสภาองค์กรชุมชนเป็นแกน
หลักหรือในบางตาบลมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นแกนหลัก ดาเนินการร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงาน และ
ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชนดาเนินการจัดทาฐานข้อ มูล แผนที่และสารวจข้อมูลครัวเรือนที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือ บางพื้นที่มีกระบวนการจัดทาผังชุมชนร่วมด้วย ปี ๒๕๖๒ ดาเนินงาน
๔๓ ตาบล จานวน ๒๑๖ ครัวเรือน ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแก้ปัญหาด้านผู้มีรายได้น้อยในเมือง
และชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ยัง มีความจาเป็น จากการสารวจข้อมูล ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พบว่า
มีผู้เดือดร้อน จานวน ๙๖๔ ครัวเรือน กระจายทุกอาเภอ รวมถึงปัญหาชุมชนแออัดในพื้นที่ริมคลองและ
ปัญหาคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
๒.๒ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย จากระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
2561 มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 35,128 คน มีผู้ ประสบปัญหาทางสั งคมด้านที่อยู่อาศัย
2,009 คน แยกเป็น เด็ก (1 – 18 ปี) จานวน 7 ราย วัยแรงงาน (19 – 59 ปี) จานวน 657 ราย
ผู้พิการ จานวน 434 ราย (เคลื่อนไหว 226 ราย สติปัญญา 82 ราย การได้ยิน 72 ราย) ผู้สูงอายุ
(60 – 101 ปี) จานวน 911 ราย อาเภอที่มีผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด คือ (๑) สารภี
(๒) ดอยสะเก็ด (๓) จอมทอง ตามลาดับ
3. ด้านสิทธิและสวัสดิการ
จั ง หวัด เชี ย งใหม่ มี คนพิ ก ารทั้ งหมด ๕๐,351 คน (ตั้ง แต่วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ๒๕๓๗ ถึ ง
31 ธันวาคม 2562 ) อาเภอสะเมิง มีคนพิการ จานวน 1,663 คน ซึ่งได้เลือกอาเภอสะเมิง เป็นอาเภอนา
ร่องในการขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิและการจัดสวัสดิการคนพิการ เพื่อให้คนพิการในอาเภอสะเมิงได้รู้ถึง
สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และพัฒนาเครือข่ายงานทางานด้านคนพิการในพื้นที่ รวมถึงในปี 2562
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับคนพิการ ทั้งสิ้น จานวน 93 ราย เป็นเงินจานวน 1,860,000 บาท ในการดาเนินงาน พบว่า
คนพิการยังไม่ทราบถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
และสวัสดิการอื่นๆ โดยเฉพาะคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการขับ เคลื่ อนการเข้าถึงสิ ทธิและการจัดสวัส ดิการคนพิการในพื้นที่อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โดยจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ ในพื้นที่ รวมถึงให้ข้อมูลการช่วยเหลือ การคุ้มครองแก่คน
พิการและครอบครัว และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ที่ต้องการจากการดาเนินงานตามประเด็นนี้ (ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ในการดาเนินงานขับเคลื่อนตาบลต้นแบบด้านสังคม
2. การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ประชากรมีความมั่นคงในชีวิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของประเด็นนี้ (สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ /
ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Smart City)
2. ร้อยละของบ้านผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงมีความ
เหมาะสมปลอดภัย
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในการดารงชีวิต
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ

1. โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนา
สังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในระดับ
พื้นที่ปฏิบัติการด้านสังคม (Social lab)
2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ

เสร็จสิ้น


เสร็จสิ้น ก.ค.63

สานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 9


เสร็จสิ้น ส.ค.63

1. สนง.พมจ.ชม.
2. ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรม
ปกรณ์ (เชียงใหม่)
สนง.พมจ.ชม.

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคน
คนพิการ
4. โครงการผูม้ ีรายได้น้อยในเมืองและ
ชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย


เสร็จสิ้น ส.ค.63

เสร็จสิ้น ส.ค.63

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนสานักงาน
ภาคเหนือ (พอช.)

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (ศสส.)


เสร็จสิ้น ก.ค.63

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่
สนง.พมจ.ชม.

6. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิและการจัด
สวัสดิการคนพิการในพื้นที่อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๑. เกิดชุมชนต้นแบบ (Social Smart City) ด้านการใช้วิถีชีวิตแบบสมัยในอดีต มีการบูรณาการ
ทรัพยากร (คน งาน งบประมาณ และทุนทางสังคมกับภาคีเครือข่าย) เกิดชุมชนเข้มแข็ง คนมีความสุข
ลดการพึ่งพาจากรัฐ
๒. ผู้มีรายได้น้อย (บ้านพอเพียงชนบท) จานวน 142 ครอบครัว คนพิการ จานวน ๔ ครอบครัว
และผู้ สู งอายุ จานวน ๔๒ ครอบครั ว ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน ทาให้ ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ
และผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย สามารถดารงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและเหมาะสม
๓. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จานวน 200 คน รู้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และนาความรู้ไปขยาย
ผลในพื้นที่ตนเอง ส่งผลให้คนพิการได้รับสิทธิเพิ่มมากขึ้น
๔. เกิดระบบเครือข่ายชุมชนดูแลคนพิการในพื้นที่อาเภอสะเมิง จานวน ๕ ตาบล และจัดตั้งชมรม
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จานวน 2 ชมรม ซึ่งทั้งเครือข่ายและชมรมสามารถขั บเคลื่อนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 300 คน มีความรู้
ทักษะในการฟื้น ฟูส มรรถภาพคนพิการในชุมชน และคนพิการได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
จานวน 900 คน
ความยั่งยืนของการดาเนินงาน (ผลผลิตของการดาเนินงานยังคงอยู่ในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง/ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบารุงรักษาและมีการพัฒนาผลผลิตต่อยอด)
1. ตาบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) มีการบูรณาหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด เทศบาล หน่วยภาครัฐ
ในพื้นที่ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด สภาองค์กรชุมชน ผู้นาชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร สภาเด็กฯ
อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อผู้รับบริการได้อย่างมีระบบ
และ มีประสิทธิภาพ
๒. ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อม
เหมาะสม ปลอดภัย ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และ
อพม. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย
คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
๔. กลไกขององค์กรชุมชนร่วมกับท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยในเมืองและชนบทระดับเมือง/ตาบล ระดับจังหวัด ระดับภาค รวมถึงการมีสภาองค์กรชุมชน ซึ่งจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติ เมื่อปี ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนงาน การแก้ปัญหา การติดตาม และ
หนุนเสริมให้เกิดแผนพัฒนาต่อยอดที่นาไปสู่ความต่อเนื่องการพัฒนาในระยะยาว
๕. ประชาชนเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกลไกระดับ
ชุมชน สามารถขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ
๖. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการมากขึ้น มีทักษะในการดูแลตนเอง
๗. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ทาหน้าที่เฝ้าระวัง ช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ
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ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ (ระบุ)
1. ความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงาน ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และผู้ น ามี วิ สั ย ทั ศ น์ พ ร้ อ มด าเนิ น การ
โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ร่วมถึงผู้นาชุมชนตระหนักและเข้าใจในด้านการขับเคลื่อนงานพื้นที่ปฏิบัติการทาง
สังคม (Social lab) ร่วมกับ Social Smart City
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. ผู้นา ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาได้
5. องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และชุ มชนมีส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ของคนในชุ มชน
เริ่มตั้งแต่การร่วมทาประชาคมในการปรับปรุง/ซ่อมแซม และการระดมทุนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทั้งด้านแรงงาน และงบประมาณ
6. มีการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในพื้นที่และชุมชน ในการร่วมกันดาเนินการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับ
คนพิการ
7. กลไกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบทระดับเมือง/ตาบล ระดับจังหวัด
ระดับภาค และสภาองค์กรชุมชน ที่มีศักยภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงาน
๘. เจ้าหน้าที่ พอช. ทางานร่วมกับขบวนชุมชน (เจ้าของปัญหา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ร่วมกับและบูรณาการการทางานหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
๙. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (คณะกรรมการ
ศสส.) ชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

๑. งบประมาณมีจานวนจากัดในการขับเคลื่อนงาน Social lab

บูรณาการการดาเนินงานงบประมาณร่วมกัน

2. ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในบางกรณีผู้ประสบปัญหามี
ความจาเป็นต้องได้รบั การปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน แต่อยู่ใน
ที่ดินของอุทยานแห่งชาติ หรือเช่าที่ของที่ราชพัสดุ ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านได้ตามระเบียบฯ
3. ผู้ประสบปัญหา มีความเชื่อเรื่องการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้าน โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาทีเ่ ป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ยินยอม
ให้ปรับปรุง/ซ่อมแซม ซึ่งจะต้องสร้างใหม่ทั้งหลัง
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)ทาให้กิจกรรมของโครงการต้องเลื่อนออกไปโดยไม่
มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อีกทั้งชุมชนและ
อาสาสมัครต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ ทาให้มีภาระงานเพิม่ ขึ้น

ปรับปรุงระเบียบฯ ให้สามารถดาเนินการได้ โดยอาจให้
ผู้นาชุมชน หรือนายอาเภอรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน หาก
ผู้ประสบปัญหาอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงและอยู่มาเป็นระยะ
เวลานาน
สร้างความเข้าใจกับผู้นาชุมชน เรือ่ งการปรับปรุง/ซ่อม
บ้าน
๑. วางมาตรการป้องกันที่ชัดเจน
๒. การมีแผนรองรับปัญหาทีส่ ่งผลกระทบกับการทางานที่
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและประกาศเป็นนโยบาย
ทางานผ่านระบบออนไลน์ให้มาก
๓. ทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและร่วมกันกาหนดวัน
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
๔. ควรมีการปรับเปลีย่ นกาหนดการจัดทารายงานผล
จาก ระยะ ๖ เดือน เป็นระยะ ๑๒ เดือน เนื่องจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางานไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
ตามแผน
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ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการให้สอดรับกับ
๕. การอนุมตั ิงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามปีงบประมาณ หรือการ
ไว้
กาหนดให้มีนโยบายเบิกจ่ายงบประมาณดาเนินงานข้ามปี
ได้
๖. สถานการณ์การเฝ้าระวังและดับไฟป่าในระดับหมู่บ้านที่
การจัดตั้งคณะกรรมการศสส. ควรประกอบตัวตัวแทน
ตัวแทนแกนนาหมู่บ้านเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการดับ จากทุกกลุ่มทางสังคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน
ไฟป่าทาให้บางกิจกรรมอาจจะขาดการมีส่วนร่วมของแกนนา ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เด็กและเยาชน ตัวแทนกลุ่ม
ผู้ชาย
ทางสังคม หรือภาคประชาชนอื่นๆ เป็นต้น
๗. การเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่าย ที่ต้องเปลี่ยนจาก
ทาความเข้าใจกับกลุม่ เป้าหมายและร่วมกันกาหนดวันจัด
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เป็น งบประมาณปี
กิจกรรมในครั้งต่อไป
๒๕๖๓ ทาให้ไม่สามารถเบิกงบประมาณมาดาเนินกิจกรรมได้
ทาให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ต้องเลือ่ นออกไปจนกว่าจะสามารถ
เบิกได้
๘. คนพิการในตาบล/หมู่บ้านห่างไกลไม่สามารถมาร่วม
ต้องดาเนินโครงการในระดับตาบลเพื่อสามารถเข้าร่วม
โครงการได้
โครงการได้
๙. มีคนพิการทีเ่ ป็นกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่อาเภอสะเมิงไม่
ต้องมีล่ามแปลภาษาของคนพิการ
สามารถเข้าใจได้อย่างเข้าใจ
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๔. ประเด็น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม
มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่
3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเรื่อง
: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: กาสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ประเด็ น ส าคั ญ ตามนโยบายรั ฐ บาล : ด้ า นปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน : ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง เรื่อง : ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็น
ผู้นาทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง เรื่อง เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม
พัฒนาอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางสังคมและประสานต่อ/ขยายเครือข่ายทั้งใน
และนอกประเทศ และนา IT
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการจังหวัด : ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า ๑ ประเด็น
สถานการณ์ของจังหวัด (ตามประเด็น)
๑. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม).
จังหวัดเชียงใหม่ มี อพม. จ านวน 1,๔๖๖ คน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒ นาสั งคมตามภารกิจของ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ ยั ง ไม่ ค รบทุก หมู่ บ้ า น ซึ่ งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่
๒๕ อาเภอ ๒๐๔ ตาบล ๒,๐๖๖ หมู่บ้าน มีข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map 2561) ปี ๒๕๖๑
จานวน 35,128 คน เป็นผู้สูงอายุ 15,736 คน เด็กและเยาวชน 3,783 คน คนพิการ 782 คน มีผู้ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2561 จานวน 433,242 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 - 2560 จานวน 80,009 คน
และมีผู้สูงอายุมากเป็นลาดับ 3 ของประเทศ มีรายได้ต่ากว่ าเส้นความยากจน อยู่ลาพัง เพิ่มมากขึ้น ป่วยติด
เตียง และเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ มีผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 803 คน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย เรื้อรัง ติดเตียง/ติด
บ้าน 7,381 คน ประกอบกับมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบและภูเขา พื้นที่หลายอาเภอ
การเดินทางลาบาก ทาให้ประชาชนบางกลุ่ม บางพื้นที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ กลุ่ มแรงงาน คนต่างด้าว ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การเพิ่มจานวน อพม.ให้ครอบคลุม ในทุกพื้นที่และ
จานวนของกลุ่มเป้าหมายจึงมีความจาเป็น ในขณะนี้ มีจิตอาสาสมัครได้เข้าเป็น อพม จานวน 2,๘๓๒ และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อพม. ที่ปฏิบัติงานอยู่ สามารถประสานความช่วยเหลือให้กับประชาชนให้เข้าถึง
สวัส ดิการสั งคมได้ และสามารถปฏิบั ติห น้าที่ช่ว ยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ตามศักยภาพ เช่น การลงพื้นที่เยี่ยมผู้
ประสบปัญหาการประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการ
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2. สถานการณ์เด็กและเยาวชน
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 256๑ พบว่า สถานการณ์เด็ก (อายุ 0 - 18 ปี)
เป็นชาย จานวน 166,038 คน หญิงจานวน 157,541 คน รวม 323,579 คน และจากการสารวจปัญหา
เด็กพบว่า เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จานวน 26 คน เด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ในครอบครัว/ทารุณกรรม
ทางร่างกาย จิตใจ เพศ ที่มีการแจ้งเหตุ จานวน 16 คน เด็กที่เป็นผู้กระทาความรุนแรงต่อผู้อื่น (เช่น ทาร้าย
บุคคลในครอบครัว เพื่อน ผู้อื่น) และสถานการณ์เยาวชน (อายุ 19 - 25 ปี) เป็นชาย จานวน 78,622 คน
หญิง 78,476 คน รวม 157,098 จากการสารวจ พบว่า พฤติกรรมไม่เ หมาะสม ของเยาวชนมากที่สุด
ทั้งหมดจานวน 92,069 โดยแยกเป็นการสูบหรี่ จานวน 82,631 คน และดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 9,438
คน ที่ ม า : www.chiangmai.m-society.go.th ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
เชียงใหม่
สภาเด็กและเยาวชน เป็นกลไกสาคัญ ในการเข้าถึ ง เข้าใจและพัฒนากลุ่มปัญหาของเด็กและเยาวชน โดย
สภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล/เทศบาล 210 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ 25 แห่ง สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด 1 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2563 โดยอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการวางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ต้องการจากการดาเนินงานตามประเด็นนี้ (ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. มีระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ประเด็นปัญหาทางสังคม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของประเด็นนี้ (สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ /
ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
1. จานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกระดับ
3. ร้อยละภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานทางสังคมเพิ่มขึ้น
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ



1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
และภาคประชาชนเพื่อสวัสดิการ
2. โครงการวิศวกรสังคม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
เสร็จสิ้น ก.ค.63



1.ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ
2.จะดาเนินการ
มิถุนายน

ดาเนินการ หน่วยงานหลักรับผิดชอบ
เสร็จสิ้น
สนง.พมจ. เชียงใหม่
บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ที ม งาน One Home เพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นงาน อพม. แบ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบลงพื้ น ที่
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละรั บ สมั ค ร อพม. ในการประชุ ม ประจ าเดื อ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจ าต าบล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกานัน ทั้ง ๒๕ อาเภอ และรวบรวมใบสมัครส่งมายัง สนง. พมจ.เชียงใหม่ ซึ่งมี
ผู้ ส มัค รเป็ น อพม. จ านวน 2,๘๓๒ คน และมีจานวนเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ซึ่งปัจ จุบันรอดาเนินการอบรมตาม
หลักสูตร การที่มีจานวน อพม. เพิ่มขึ้นและครอบคลุมในทุกพื้นที่จะทาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โดยที่ไม่ต้องรอให้รัฐลงไปสารวจข้อมูล เพราะ อพม. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ในสภาพปัญหาในพื้นที่ จึงสามารถชี้เป้าเฝ้าระวังและประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปได้
ความยั่งยืนของการดาเนินงาน (ผลผลิตของการดาเนินงานยังคงอยู่ในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่อง/ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบารุงรักษาและมีการพัฒนาผลผลิตต่อยอด)
เมื่อ อพม. ผ่านการอบรมและมีองค์ความรู้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก็สามารถช่วยเหลืองาน
ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ ทาให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงจะได้รับ และอพม.
เป็ น ผู้ที่อยู่ ในพื้นที่อยู่ แล้ ว มีความเข้าใจในบริบททางสั งคมและมีความเข้าใจในสถานการณ์สั งคมในพื้นที่
มากกว่าเจ้าที่ภาครัฐ นอกจากนั้น อพม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อพม.จนกว่าจะเสียชีวิตหรือลาออก
ดังนั้น การบูรณาการทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ อพม. ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ จะมีความยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ (ระบุ)
1. ร่วมมือจากทีมงาน One Home ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม.ในทุกพื้นที่อาเภอ ทาให้
ประชาชน จิตอาสามีความเข้าในบทบาทและความจาเป็นของ อพม. และสนใจที่จะสมัครเป็น อพม.รวมถึง
ประสานงานและทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชนในการกระบวนการสมัคร อพม.
๒. มีแผนปฏิบัติการชัดเจน มีหลักสูตรการอบรม อพม. ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม. อย่างทั่วถึง และมีการสนับสนุนการดาเนินงาน อพม. อย่างต่อเนื่อง
๓. มีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของ อพม.ในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอาเภอ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
อพม. ในพื้นที่ห่างไกล มีความลาบากในการ
ประสานงานด้านเอกสาร กับ สนง. พมจ. เชียงใหม่

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

1. ควรมีมาตรการในใช้การส่งเอกสารในรูปแบบ
ออนไลน์
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หรือค่าพาหนะในการเดินทาง
อพม. เดิมไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อพม. มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์
ทาให้ขาดความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์สังคมใน
สังคมในปัจจุบัน และสามารถใช้เครื่องมือที่มีนาไปใช้
ปัจจุบัน
ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้
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๕. ประเด็น การบูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัด
มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับ
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่
3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในเรื่อง
: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: กาสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ประเด็นสาคัญตามนโยบายรัฐบาล : ด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
ไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน : ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง เรื่อง : ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นาทางสังคม
 ประเด็นสาคัญตามแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง เรื่อง : ระบบฐานข้อมูลทางสังคม
 ประเด็ น ส าคั ญ ตามแผนงานโครงการจั ง หวั ด เรื่ อ ง : ด้ า นการเสริ ม สร้ า งสั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพ
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า ๑ ประเด็น
สถานการณ์ของจังหวัด (ตามประเด็น)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมู่ บ้ า น 211 อปท. ประชากรทั้ ง หมด
1,779,254 คน (สัญชาติไทยและอยู่ในทะเบียนบ้าน 1,617,837 คน) 768,855 ครัวเรือน เด็ก 0 – 18 ปี
จานวน 322,785 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๕ เยาวชน 19 – 25 ปี จานวน ๑๕๒,๐๑๔ คน คิดเป็น ร้อยละ
๙.๔๐ วัยแรงงาน ๒๖ – ๕๙ ปี จานวน 809,345 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน
333,692 คน คิดเป็นร้อยละ 20.62 (หมายเหตุ คิดจากประชากรสัญชาติไทยและอยู่ในทะเบียนบ้าน) ข้อมูล
กรมการปกครอง วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๒ สาหรับข้อมูลทางสังคมจังหวัดที่มีการนาเข้า/จัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) 2561 มีผู้ประสบปัญหาใน
ครัวเรือน จานวน 26,498 ครัวเรือน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จานวน 35,128 คน เป็น ผู้สูงอายุ จานวน
15,736 คน เด็กและเยาวชน จ านวน 3,783 คน คนพิการ จานวน 782 คน ความต้องการ (1) เงิ น
สงเคราะห์ จ านวน 25,156 คน (2) เงินทุนประกอบอาชีพ จานวน 10,171 คน (3) ฝึกอาชีพ จานวน
2,252 คน มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย 2,009 คน แยกเป็น เด็ก (1 – 18 ปี) จานวน 7 ราย
วัยแรงงาน (19 – 59 ปี) จานวน 657 ราย ผู้พิการ จานวน 434 ราย (เคลื่อนไหว 226 ราย สติปัญญา 82
ราย การได้ยิน 72 ราย) ผู้สูงอายุ (60 – 101 ปี) จานวน 911 ราย อาเภอที่มีผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
มากที่สุด คือ (๑) สารภี (๒) ดอยสะเก็ด (๓) จอมทอง ตามลาดับ
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2561 จานวน 433,242 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 - 2560 จานวน
80,009 คน พื้นที่ที่มีบัตรมากที่สุด (1) อาเภอแม่แจ่ม จานวน 28,583 คน (2) อาเภอฝาง จานวน 26,041
คน (3) อาเภอจอมทอง จานวน 25,784 คน
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3. ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่ตกเกณฑ์ หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ คือ
อายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ จานวน 4,316 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป มี อาชีพและรายได้ จานวน
14,955 คน รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี จานวน 412 ครัวเรือน ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จานวน
12,331 ครัวเรือน หมวดที่ 5 ค่านิยม คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จานวน 73,773 คน คนในครัวเรือนไม่สูบ
บุหรี่ จานวน 43,887 คน ครอบครัวมีความอบอุ่น จานวน 807 ครัวเรือน
4. ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมตามมิติความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ
4.๑ มิติที่อยู่อาศัย มีชุมชนผู้มีรายได้น้อย 186 แห่ง แยกออกเป็น ชุมชนเมือง 96 แห่ง ชุมชน
ชานเมือง 90 แห่ง มีครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อ ยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร จานวน 667,789
ครัวเรือน
4.2 มิติสุขภาพ
๑) จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรอบปี 2,213,315 คน โดยมีประชากร ที่เจ็บป่วยด้วย
โรค 5 โรค ที่มีสถิติระดับต้น (1) โรคเบาหวาน 84,356 คน (2) โรคความดันโลหิตสูง 516,634 คน (3)
โรคหัวใจขาดเลือด 69,509 คน (4) โรคหลอดเลือดสมอง 7,519 คน (5)โรคมะเร็ง 295,935 คน
2) ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต จานวน 9,989 คน
4.๓ มิติอาหาร มีร้านอาหารและแผงลอยที่ได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง CFGT (Clean Food
Good Taste) จานวน 3,611 แห่ง
4.4 มิติการศึกษา
๑) มีนักเรียน/นักศึกษาต่อครู จานวน 545,860 คน โดยแยกตามระดับการศึกษา (1)
ประถมศึกษา 142,214 คน (2)มัธยมศึกษา 284,390 คน (3) อาชีวศึกษา 35,062 คน (4) อุดมศึกษา
84,202 คน
๒) ครัวเรือนทีมีการเช้าถึงอินเตอร์เน็ต จานวน 161,970 ครัวเรือน
๓) มีนักเรียน/นักศึกษาที่ออกกลางคัน ตามระดับการศึกษา จานวน 200 คน
4.5 มิติการมีงานทาและรายได้
๑) มีผู้ที่มีงานทาและรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) ผู้มีงานทา จานวน 1,031,853 คน
2.) ผู้ว่างงาน จานวน 8,938 คน
๒) มีผู้ประกันตน ทั้งหมด 395,673 คน มาตรา 33 (บังคับ) จานวน 230,002 คน มาตรา
39 (สมัครใจ) จานวน 94,466 คน มาตรา 40 (สมัครใจ) จานวน 71,205 คน
๓) มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 18,970 บาท
๔) มีครัวเรือนที่มีหนี้สิน 151,219.73 ครัวเรือน
4.6 มิติครอบครั ว จดทะเบียนหย่า จานวน 3,290 ครัว เรือน และมี ครอบครัว ที่ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง จานวน 1,369 ครอบครัว และจากการสารวจมีครอบครัวที่มีการกระทาความรุนแรง
ต่อกัน (ความรุนแรงด้านร่างกาย จิตใจ และเพศ) 27 ครอบครัว
4.7 มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม
มี 2,066 หมู่ บ้ า น มี ชุ ม ชน/ต าบลต้ นแบบด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม 86 แห่ ง มี อ งค์ ก ร
เครือข่าย 2,677 แห่ง ลงทะเบียนอาสาสมัคร/จิตอาสาจังหวัด จานวน 224,358 คน
4.8 มิติศาสนาและวัฒนธรรม
มีศาสนสถาน 2,873 แห่ง แยกเป็น วัด 746 แห่ง สานักสงฆ์ 514 แห่ง โบสถ์คริสต์
1,600 แห่ง มัสยิด 13 แห่ง
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4.9 มิติที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีประชากรที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จานวน 145 ราย
4.10 มิติที่สิทธิและความเป็นธรรม มีเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
1,330 เรื่อง และเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
10,670 เรื่อง
4.11 มิติที่การเมือง อัตราการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.86
4.12 มิติที่สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน มีปริมาณขยะ 1,014 ตัน/วัน และมีการใช้ปริมาณ
ไฟฟ้าจานวน 667,783 ครัวเรือน การใช้นาประปา 21,416 ครัวเรือน ในปีที่ผ่านมารมีการร้องเรียนเรื่อง
ปัญหามลพิษ จานวน 10 เรื่อง
5. ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย
5.1 เชิงประเด็น
1. จุ ด เด่ น ของจั ง หวัด ด้า นพัฒนาสังคม (Good practice) มีปราชญ์ชาวบ้าน จานวน
6,180 คน ได้รับรางวัลระดับสากล/ประเทศ/กระทรวงที่หน่วยงานได้รับ 16 หน่วยงาน
๒. สถานการณ์ทางสังคมที่น่าห่วงใย
1) ปัญหาหนี้สิน/ติดการพนัน
2) ปัญหาเด็กและเยาวชนถูกทารุณกรรม/ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม/ประพฤติตัวไม่
เหมาะสม
3) ปัญหาครอบครัว (หย่าร้าง/แหว่งกลาง/พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ)
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
5 ปัญหายาเสพติด
5.2 กลุ่มเป้าหมาย
๑) เด็ก (อายุ 0 - 18 ปี ) เป็ น ชาย 165,782 คน หญิ ง 157,003 รวม 322,785 คน
คิดเป็นร้อยละของประชากรทั้งหมด 19.95 จากการสารวจ พบว่า เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จานวน
33,693 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 8.88 เด็ กมี พ ฤติก รรมไม่ เหมาะสม 26 คน คิ ด เป็น ร้ อยละ 0.08 เด็ ก ที่
ถูกกระทาความรุ นแรงในครอบครั ว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ ที่ มีการแจ้งเหตุ จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.005 เด็กพิการที่จดทะเบียนและได้รับเบี้ยความพิการ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
0.003 เด็กที่เป็นผู้กระทาความรุนแรงต่อผู้อื่น (เช่น ทาร้ายบุคคลในครอบครัว เพื่อน ผู้อื่น) ที่มีการแจ้งเหตุ
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001
2) เยาวชน (อายุ 19 - 25 ปี ) เป็ น เป็ น ชาย 75,890 คน หญิ ง 76,124 คน
รวม 152,014 คิดเป็นร้อยละของประชากรทั้งหมด 9.40 จากการสารวจ พบว่า พฤติกรรมไม่เหมาะสมของ
เยาวชนมากที่สุด ทั้งหมด 92,069 คิดเป็นร้อยละ 58.61 โดยแยกเป็นการสูบหรี่ จานวน 82,631 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.60 และดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 9,438 คน คิดเป็นร้อยละ 6.01 เด็กที่รับเบี้ยยังชีพคน
พิการ จานวน 1,581 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
0.01 ลาดับสุดท้ายเป็น เร่ร่อนขอทาน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001
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3) วัยแรงงาน (อายุ 26 ปีขึ้นไป - 59 ปีบริบูรณ์) เป็น ชาย 387,092 คน หญิง 422,253
คน รวม 809,345 คิดเป็ น ร้ อยละ 50.03 ประชากรวัยแรงงานอันดับแรก ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ คนพิการ
จานวน 19,041 คน คิดเป็นร้อยละ 1.65 ไม่รับรั บเบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
0.006 และอันดับสุดท้ายเป็นประชากรวัยแรงงานที่เร่ร่อน/ขอทาน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.003
๔) ผู้ สู งอายุ (อายุ ตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้ นไป) เป็ นชาย 149,919 คน เป็ นหญิ ง 183,773 คน
รวม 333,692 คิดเป็ น ร้ อยละ 20.62 จากการส ารวจสถานการณ์ผู้ สู งอายุ อันดับแรกได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จานวน 272,376 คน คิดเป็นร้อยละ 85.96 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 44,471 คน คิดเป็นร้อยละ
14.34 ผู้สูงอายุที่พิการ จานวน 28,717 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ผู้สูงอายุที่พิการและได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการจานวน 28,237 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 และผู้สู งอายุที่พิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจานวน 7,381 คิดเป็นร้อยละ 2.33 ผู้สูงอายุ
ที่เข้า โครงการกู้ยื ม เงิน คนพิก าร จ านวน 1,738 คน คิด เป็น ร้อยละ 0.55 และอัดดั บสุ ด ท้าย ผู้ สู ง อายุ
ที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม เร่ร่อนขอทาน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004
5) คนพิก าร เป็ น ชาย 26,986 คน หญิ ง 23,352 คน รวม 50,338 คิ ดเป็ น ร้อ ยละ
2.83 มีผู้พิการเข้าโครงการกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ จานวน 2,624 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12
และอันดับสุดท้ายมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จานวน 69 แห่ง
6) สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ทาการขอทาน สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ทาการขอทาน ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ อันดับแรกผู้มาขอมีบัตร แสดงความสามารถ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 0.009 รองลงมามีคนไร้ที่พึ่งจานวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004 อันดับสุดท้ายมีคนขอทานจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002
7) กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรร่วมทั้งหมด 177,254 คน โดยทั่วไป
แล้วจังหวัดเชียงใหม่มี กลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อย จานวน 349,118 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และมี
คนไร้สัญชาติ จานวน 125,036 คน คิดเป็นร้อยละ 7.09
6. ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ 2562
6.1 ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ (๑) เงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สป. (๒) เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พก. จานวน 887 ราย
6.2 ระบบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก จานวน 223 ราย
6.3 ระบบเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จานวน 65 ราย
6.4 ระบบผู้ประสบปัญหาทางสังคม พส. ได้แก่ (๑) เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (๒) เงิน
สงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลาเนาเดิม) จานวน ๑,๐๔๖ ราย
6.5 ระบบบริการทางสังคม ดย. ได้แก่ (๑) เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ (๒) เงิน
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จานวน 576 ราย
ระบบข้อ มูล ทางสัง คมจัง หวัด เชีย งใหม่ ได้จัด ทาข้อ มูล กลุ่ม เป้า หมาย พม. บางส่วนไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ยังไม่สามารถนาข้อมูลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือ สร้างระบบคุ้มครองทางสังคม ขาดความเชื่อ มโยงกับ หน่ว ยงานต่า ง เช่น บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ข้อมูลความจาเป็น ขั้น พื้น ฐาน (จปฐ.) ข้อมูล พื้ นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ของกรมการพัฒ นา
ชุมชน ข้อมูลจากสานักงานสถิติจังหวัด ข้อมูล ผู้ป่วยเรื้อรัง ป่ว ยติดเตียงของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็น ต้น ดัง นั้น จะต้อ งพัฒ นาปรับ ปรุง ระบบดัง กล่า ว เพื่อ ใช้ป ระโยชน์จ าก Big Data วิเ คราะห์อ ธิบ าย
พยากรณ์สถานการทางสังคม โดยจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ต่อไป
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เป้าประสงค์ที่ต้องการจากการดาเนินงานตามประเด็นนี้ (ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
การมีระบบข้อมูล ทางสังคมจังหวัด เพื่อให้ ในการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมเพื่อ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของประเด็นนี้ (สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ /
ทุกหน่วยงานร่วมคิด)
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนงานสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด

การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ


การพัฒนาระบบข้อมูลทางสังคมระดับ
จังหวัด

เสร็จสิ้น ส.ค.63

การขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้
แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)

เสร็จสิ้น ส.ค.63



ดาเนินการ
เสร็จสิ้น

หน่วยงาน
หลัก
รับผิดชอบ
สนง.พมจ.
เชียงใหม่
หน่วยงาน
พม. ในจังหวัด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๑. มีข้อมูลประชากร ผู้ป ระสบปัญหาทางสังคม จากระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) 2561
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2561 ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
ตามมิติความมั่นคงของขอมนุษย์ ๑๒ มิติ เชิงประเด็น และเชิงกลุ่มเป้าหมาย
2. มีการน าข้ อมูล ไปใช้ ป ระโยชน์ในการวางแผนงาน โครงการ กิ จกรรม และการจั ดบริ การด้ าน
สวัสดิการสังคม
3. มีคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานทีม พม. จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน และ
ดาเนินการจัดประชุม จานวน ๒ ครั้ง และจัดประชุมทีม One Home เพื่อจัดทา One Plan ทีม One Home
จังหวัดเชียงใหม่
4. มี One Plan ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล
และแผนงานกระทรวง พม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นคู่มือสาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงการดาเนินภารกิจ
ร่วมกัน
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ความยั่งยืนของการดาเนินงาน (ผลผลิตของการดาเนินงานยังคงอยู่ในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้นอย่างต่อเนื่อง/ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบารุงรักษาและมีการพัฒนาผลผลิตต่อยอด)
ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่รวบรวม นาเข้าและจัดเก็บข้อมูลด้านสังคม ทั้งจากระบบ
สารสนเทศด้านสังคมของ พม. ข้อมูลด้านสังคมจากหน่วยงานแวดล้อมกระบวนงาน และ/หรือข้อมูล ที่บ่งชี้ถึง
สถานการณ์ทางสังคมที่เป็นสากล เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล
เชิงประเด็น สถิติการให้บริการรวม ทั้งสถานการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ (ระบุ)
1. การบูรณาการข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยมีการน าเข้าข้อมูล และรวบรวมสถิติข้อมูล งานด้านสั งคมของจังหวัดทั้งเชิงประเด็นและเชิ ง
กลุ่มเป้าหมาย
๒. ทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์/ค้นหาประเด็นจากศูนย์ข้อมูลทาง
สังคมจังหวัดเพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดประจาปี 2563
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ (เชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย)

1. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. บางส่วนไม่ครบถ้วน ไม่เป็น
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส ามารถน าข้ อ มู ล มาตรวจสอบ วิ เ คราะห์
ประมวลผล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ สร้าง
ระบบคุ้มครองทางสังคม จัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ได้

1. จัด ทาข้อ มูล ให้ค รอบคลุม ข้อ มูล กลุ่ม เป้า หมาย พม.
และเชื่อ มโยงกับ หน่ว ยงานต่า ง เช่น ข้อ มูล ความจาเป็น
ขั้น พื้น ฐาน (จปฐ.) ข้อ มูล พื้น ฐานระดับ หมู่บ้า น (กชช.
๒ค) ของกรมการพัฒ นาชุม ชน ข้อ มูล ประชากรของ
กรมการปกครอง ข้อมูลจากสานักงานสถิติจังหวัด ข้อมูล
ผู ้ป ่ว ยเรื ้อ รัง ป่ว ยติด เตีย งของส านัก งานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นต้น

2. การบริหารจัดการการดาเนินงานของ

2. ต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทักษะที่หลากหลาย และ
สามารถทางานแทนกันได้

ทีม One Home จังหวัด
- บุคลากรมีจากัด ไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่
รับผิดชอบหรือบูรณาการการทางานในโครงการ/กิจกรรม
ได้
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
 มาด้วยตนเอง ...................-............... เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ..........57.............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น .........1.............. เรื่อง
 Social Media ..................5............. เรื่อง
 อื่น ๆ
.....................-............. เรื่อง
รวมทั้งหมด ............................63........................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ................54......................
ประสานส่งต่อ ............................-........................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .............-............
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ..................-...........
อยู่ระหว่างดาเนินการ ........................9........................
ยังไม่ได้ดาเนินการ ..............................-..........................
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/
สื่อให้ความสาคัญและติดตาม
1. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 10 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การส่งต่อ

1. ประสานหน่ ว ยงาน/ลงพื้ น ที่ -ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจข้ อ เท็ จ จริ ง ดาเนินการขอรับการปรับสภาพที่อยู่
และวางแผนการช่วยเหลือต่อไป อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จานวน 1 ราย
2. ช่ ว ยเหลื อ เงิ น สงเคราะ ห์
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 6 ราย
3. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่
พึ่ง 4 ครอบครัว
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เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม

ผลการดาเนินงาน

2. ปัญหาครอบครัวยากจน/ 1. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
รายได้ไม่เพียงพอกับการครอง ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
28 ครอบครัว
ชีพ 36 เรื่อง
3. ช่วยเหลือเป็นเงินเด็กในครอบครัว
ยากจน 5 ราย
4. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก 6 ราย
5. ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และ
ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ค น พิ ก า ร 2
ครอบครัว
6 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 12
ครอบครัว
3. ปัญหาความรุนแรง 2
1. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
เรื่อง
2 ครอบครัว
2. ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายในเรื่อง
ของผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว
3. มอบสิ่ งของอุ ป โภคบริ โ ภค 12
ครอบครัว
4. ปัญหาด้านสุขภาพ/การ
1. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น สงเคราะห์
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 7 ราย
เจ็บป่วย 12 เรื่อง
2. ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
5 ครอบครัว
3. นาข้อมูลเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก
พิจารณาการช่วยเหลือเด็ก จานวน
2 ราย

การส่งต่อ

- ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินติดตามอย่างใกล้ชิดและขอความ
ร่วมมือในการจัดทาข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมให้กับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือต่อไปจานวน
15 ครอบครัว

-ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินติดตามอย่างใกล้ชิด

1. ประสานข้ อ มู ล จากการเยี่ ย มบ้ า นไปยั ง
สาธารณสุ ข จั งหวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ หารื อ แนว
ทางการช่วยเหลือด้านสุขภาพ 5 ราย
2. ประสานขอความอนุ เ คราะห์ ย กเว้ น
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใ นก า ร รั กษ า พย า บ า ล ไ ป ยั ง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 ราย
3. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับสภาพที่
อยู่อาศัยให้กับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ใน
พื้นที่อาเภอฮอดร่วมกับนายอาเภอฮอด 1 ราย
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เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /วิกฤต/
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม

ผลการดาเนินงาน

5. ปัญหาถูกทอดทิ้ง 1 เรื่อง

ประสานข้อมูลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่าผู้ประสบปัญหาคน
ดังกล่าวเป็นพระภิกษุจากพื้นที่อื่นมา
ขอพักอาศัยในพื้นที่ ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง
แต่อย่างใด

6. ปัญหาด้านอาชีพ/ไม่มีทุนประกอบ
อาชีพ 2 เรื่อง

1. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
2 ครอบครัว
3. ประสานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
พิจารณาช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ
การเกษตรให้กับคนพิการ 1 ราย
4. มอบสิ่ ง ของอุ ป โภคบริ โ ภค 1
ครอบครัว

การส่งต่อ

- ประสานส านั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อ
วางแผนในการช่ว ยเหลื อ ด้ านการ
ประกอบอาชีพ 2 ราย

หมายเหตุ :

ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
จัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระและมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
จัดให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานักงานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มความรู้ และประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่และให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทางานของหน่วยงาน
2. ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาขอรับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
รายเดือน ทุก ๆ เดือน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง .................ไม่มี................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง............ไม่มี................. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น.........ไม่มี................ เรื่อง
 Social Media..........ไม่มี....................... เรื่อง
 อื่น ๆ
.................................. เรื่อง
รวมทั้งหมด ............................................................... เรือ่ ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ .................................................... เรือ่ ง
ประสานส่งต่อ ............................................................. เรือ่ ง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ..........................เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ............................. เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ ................................................. เรือ่ ง
ยังไม่ได้ดาเนินการ ...................................................... เรือ่ ง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /วิกฤต/
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม
๑.

ไม่มี

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ ประเด็ น ส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นหรื อ วิ ก ฤตขอให้ ร ายงานต่ อ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงทราบโดยด่ ว นและ
เมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของ จังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
- มีการจัดทาระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ 2544
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
- มีการจัดทาความเสี่ยง และจัดทาแผน ทุกโครงการ
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
- มีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ไลน์ สื่อโซเชียล
มีเดียต่างๆ รวมถึงการติดประกาศ ณ สานักงานฯ สสว.9
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง .................................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ............................ เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ........................ เรื่อง
 Social Media ................................ เรื่อง
 อื่น ๆ
.................................. เรื่อง
รวมทั้งหมด ......................................................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..........................................
ประสานส่งต่อ ....................................................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .........................
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก .............................
อยู่ระหว่างดาเนินการ ..................................................
ยังไม่ได้ดาเนินการ ........................................................

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร/สื่อให้ความสาคัญและ
ติดตาม

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

-

หมายเหตุ :ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
1) การจัดทาคาสั่ง/ประกาศและมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทาโครงการประชุม
สัมมนา อบรม มาตรการจัดหาพัสดุ เป็นต้น
2) การจัดทาคู่มือ กระบวนการ มาตรฐานในการดาเนินงานโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
2) รายงานการประเมินผล
3) ให้ความสาคัญกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
1) จัดสถานที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระดับจังหวัด ณ ที่ตั้งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ และในระดับพื้นที่ ณ ที่ทาการเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จานวน 14 อาเภอ 15 เขตฯ
2) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ
ข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง เปิ ด ช่ อ งทางให้ บุ ค คลภายนอกองค์ ก รเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนิ น งานและให้ ข้อแนะน า ข้อคิดเห็ น ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล ที่
หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชน ต่างๆ จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงาน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง ................4.................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง .............1.............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ............-............ เรื่อง
 Social Media ..............-.................. เรื่อง
 อื่น ๆ
....................-.............. เรื่อง
รวมทั้งหมด .............................5.........................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..................-........................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ ............................-........................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .........-................ เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ...............-.............. เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ .....................5............................. เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ .............................-........................... เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร/สื่อให้ความสาคัญและ
ติดตาม
ไม่มี

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ :ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
1) การจัดทาคาสั่ง/มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตโดยยึดระเบียบของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เช่น มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทาโครงการต่าง ๆ
มาตรการการบริหารและจัดหาพัสดุ เป็นต้น
2) การจัดทาคู่มือ กระบวนการ มาตรฐานในการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
3) กาชับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้งแก่ผู้บังคับบัญชา
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
1)การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
2)รายงานการประเมินผล
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
1) จัดทาแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติติงานแต่ละงาน เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานโดยละเอียดเพื่อให้
ง่ายต่อการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล
2) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบ
ข้อ มูล พร้ อ มทั้ง เปิ ดช่ อ งทางให้ บุ คคลภายนอกองค์ก รเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มรั บ รู้ข้ อมู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกับ การ
ดาเนิ น งานและให้ ข้อแนะน า ข้อคิดเห็ น ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล ที่
หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนต่าง ๆ จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงาน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน .......สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่............. จังหวัด ........เชียงใหม่.........
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง ...................-............... เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ..............-.............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ..........-.............. เรื่อง
 Social Media .................-............... เรื่อง
 อื่น ๆ
...................-............... เรื่อง
รวมทั้งหมด .........................-.............................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ...............-...........................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ ..............................-......................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ............-............. เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก .................-............ เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ ........................-.......................... เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ .............................-........................... เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร/สื่อให้ความสาคัญและ
ติดตาม
-

ผลการดาเนินงาน
-

การส่งต่อ
-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
๑) มีคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒) มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม ตามขั้นตอน
๓) มีช่องทางการติดต่อร้องเรียน 7 ช่องทาง ได้แก่ 1.ด้วยตนเอง 2.โทรศัพท์ 3.จดหมาย /หนังสือ
4.e-mail 5.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฟสบุ๊ค ไลน์) 6.ตู้รับความคิดเห็น 7.เว็บไซต์
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
๑) มีคณะทางานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก ควบคุม
ภายใน จานวน 12 กระบวนงาน
๓) มีการดาเนินการประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ (แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง) อีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้ สมมุติในการซ้อม เรื่อง กรณีเกิดโรคระบาด
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
๑) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยมีการจัดทาแผ่นพับ การ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รวบรวมผลการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปี
๒) มีเว็บไซต์ http://chiangmaihome.dcy.go.th เฟสบุ๊คและการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนัก
ในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง/การป้องกันปัญหาเด็ก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน .....สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์........ จังหวัด ......เชียงใหม่.......
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง .................-............... เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ...........-............... เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น .........-............. เรื่อง
 Social Media ................-............. เรื่อง
 อื่น ๆ
.................-............... เรื่อง
รวมทั้งหมด ........................-............................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..............-..........................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ .......................-...........................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ..........-............. เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ..............-............. เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ .....................-........................... เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ ...........................-........................... เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร/สื่อให้ความสาคัญและ
ติดตาม
-

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ :ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
มีการจัดทาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยได้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
มีแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่ยึดถือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน .....ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน...... จังหวัด ....เชียงใหม่......
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง .............-................ เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ...........-............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น .........-........... เรื่อง
 Social Media .............-.............. เรื่อง
 อื่น ๆ
...............-.............. เรื่อง
รวมทั้งหมด ...................-............................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..........-..........................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ ...................-.............................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .........-............. เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก .........-...............
เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ .......................-.......................
เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ ........................-............................ เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/
สื่อให้ความสาคัญและติดตาม
-

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ :ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชี เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน
2. มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานรับบริจาคเงิน/สิ่งของ และมีแผนผังขั้นตอนแสดงการรับบริจาค
3. มีการจัดทาทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
1. มีการจัดทาแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผล
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
1. มีก ารเปิ ด เผยการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ก รมบั ญชี ก ลาง และเว็บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. มีการเปิ ดเผยงบทดรองราชการและบัญชีที่สาคัญประจาปีงบประมาณ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ....นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล..... จังหวัด .......เชียงใหม่..................................
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
มาด้วยตนเอง ...............-................... เรื่อง
ส่งหนังสือโดยตรง .........-................... เรื่อง
ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ........-................ เรื่อง
 Social Media .............-................... เรื่อง
อื่น ๆ
...............-................... เรื่อง
รวมทั้งหมด ......................................................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..........................................
ประสานส่งต่อ ....................................................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .........................
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก .............................
อยู่ระหว่างดาเนินการ ..................................................
ยังไม่ได้ดาเนินการ ........................................................
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /เร่งด่วน /
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/
สื่อให้ความสาคัญและติดตาม
-

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ: ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
๑. ยึดหลักในการปฏิบัติงานตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรตามภารกิจ
๔. ทางานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. การจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และรูปแบบการจัดทารายงานที่ถูกต้อง
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
และภายในนิคมฯ
๒. กาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสียงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
๓. มีการรายงานและประเมินผล
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยการติดประกาศ เก็บเอกสารพร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อประ
โยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๒. มีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสม่าเสมอ
๓. เปิดช่องทางหลายช่องทางเพื่อให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ในพื้นที่โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัด เชียงใหม่

คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
๑.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ
 มาด้วยตนเอง....................-.................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง..............-................. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น...........-................ เรื่อง
 Social Media....................-.............. เรื่อง
 อื่นๆ ...................................-............. เรื่อง
รวมทั้งหมด .............................-..........................เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ....................-......................เรื่อง
ประสานส่งต่อ ..............................-.....................เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .......-........เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ..........-..........เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ......................-....................เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ.......................-........................เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ/เร่งด่วน/
วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร/
สื่อให้ความสาคัญและติดตาม

ผลการดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วน
และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
- จัดทาคาสั่ง/ประกาศ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
การแต่งตั้งกรรมการการตรวจรั บ พัส ดุ จัดทาคาสั่ งให้ ข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรนอกเวลาราชการ และเวรการรับบริจาคประจาวัน
มาตรการการบริหารความเสี่ยง /การจัดทาแผนการจัดความเสี่ยง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อให้คณะกรรมการเข้ามาแสดงความคิดเห็นแก่การ
ทางานของหน่วยงาน
มาตรการเปิดเผยข้อมูล
มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
- การจัดทาแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
- มี Facebook page สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานงานของหน่วยงาน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง ................-.................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ..............-.............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ..........-.............. เรื่อง
 Social Media ................-................ เรื่อง
 อื่น ๆ
..................-................ เรื่อง
รวมทั้งหมด ..........................-............................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ...............-...........................
ประสานส่งต่อ ........................-............................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ...........-..............
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ...............-..............
อยู่ระหว่างดาเนินการ ......................-............................
ยังไม่ได้ดาเนินการ ..........................-..............................

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม

ผลการ
ดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
1.การจัดทาคาสั่ง/ประกาศและมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และการรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนทั่วไป เป็นต้น
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
มีการแต่งตั้งคณะทางานแผนบริหารความต่อเนื่อง และดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง กรณีโรคระบาด
ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 การดูแล ความปลอดภัย สุขภาพของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ ได้แก่
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
- การจัดทาแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- การจัดทารายงานประจาปี
- การจัดทาจุลสารของหน่วยงาน
- มีเพจ Facebook บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
- มี เ ว็ บ ไซต์ www.bandekcm.com เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการด าเนิ น งานของ
หน่วยงาน ข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ...พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง...... จังหวัด .......เชียงใหม่.......
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง ..............-.................... เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง .......-.................... เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ......-.................. เรื่อง
 Social Media ...........-..................... เรื่อง
 อื่น ๆ
................-.................. เรื่อง
รวมทั้งหมด .................-.....................................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ...........-...............................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ ...................-.................................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ..........-............... เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ..........-................... เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ .......................-........................... เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ .......................-................................. เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม
-

ผลการ
ดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
๑. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้ดาเนินโครงการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็น
องค์กรคุณธรรมมีการดาเนินการดังนี้
๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อดาเนินการตามแผนงานของพิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
๑.๒ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรว่าจะดาเนินการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการส่ง เสริม
คุณธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ประจาปี ๒๕๖๓ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้หลักความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยมีการ
ดาเนินโครงการดังนี้
๑.๒.๑ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วันสาคัญทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ
๑.๒.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยส่งเสริมและกระตุ้นการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
๒. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดังนี้
๒.๑ จัดทาคาสั่งของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ ๕๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
๒.๒. ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายความจาเป็น
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับของฝ่าย
๒.๓ หน่วยงานในองค์กรได้วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง และจัดทาแผนการ
จัดการความเสี่ยง โดยให้แต่ละฝ่ายร่วมกันพิจารณาตามสภาพปัญหา
๓. หน่วยงานในองค์กรระดับฝ่าย ส่งผลการดาเนินการรอบ ๖ เดือน และหนึ่งปี ให้กับกอง
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
พิพิธ ภัณฑ์เรี ย นรู้ ร าษฎรบนพื้น ที่สู ง มีมาตรการเปิดเผยข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
ปีที่กาลังดาเนินการ และมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้น ที่สูง เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานประจาวัน และผลงานเด่น เป็นประจาวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ ,
Facebook , Line เป็นต้น
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพง อาเภอแม่ออน
ตามพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง ................-.................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ..............-.............. เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ..........-.............. เรื่อง
 Social Media ................-................ เรื่อง
 อื่น ๆ
..................-................ เรื่อง
รวมทั้งหมด ..........................-............................
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ...............-...........................
เรื่อง
ประสานส่งต่อ ........................-............................
เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ...........-.............. เรื่อง
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ...............-.............. เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการ ......................-............................ เรื่อง
ยังไม่ได้ดาเนินการ ..........................-.............................. เรื่อง
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม
-

ผลการ
ดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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2.มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต/มาตรการป้องกัน
ของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
หน่วยงานได้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และกาหนดมาตรการในการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดาเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กาหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
2) มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจน
๓) จัดทาข้อมูลก่อนมีการจัดประชุม
๔) มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการทางานที่ชัดเจน
๕) มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
6) เน้นย้าการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อสั่งการ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดอย่าให้มีการทุจริต
7) ให้การดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินการ
และสรุปถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทารายงานผลเมื่อโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ
8) การดาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้จัดเก็บข้อมูลรายได้
กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
9) ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการกิ จ กรรม จั ด เก็ บ รู ป ภาพการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม
ภาพถ่ า ยอาหาร อาหารว่า งและเครื่ อ งดื่ม และวัส ดุ ที่ไ ด้ด าเนิ น การใช้ จ่ ายงบประมาณจากโครงการ แนบ
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกครั้ง
10) เน้ น ย้ าการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ งานที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ หากไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ ให้ทาบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
11) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาวัสดุตามรายการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจ กรรมกาหนด และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนบระเบียบประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง
12) รายการเบิ กจ่ ายตามกิ จกรรม/โครงการ ให้ ห ารื อกับเจ้าหน้ าที่การเงิน และบั ญชีว่ า
สามารถดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบได้หรือไม่ ก่อนจะเสนอพิจารณาดาเนินการทุกรายการ
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
1.หน่วยงานได้ดาเนินการประชุมเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกเดือน หรือหากมีปัญหา/อุปสรรค เพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และร่วมกัน ประเมินการปฏิบัติ กาหนดให้
ก่อนการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมใดๆให้มีการประชุมวางแผนทุกครั้ง
2.ให้ยึด ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
3. การดาเนินการใด มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในกิจกรรมของหน่วยงานได้ชัดเจน
สอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จด้วยงบประมาณที่กาหนดไว้อย่ างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงในระดับโครงการ กิจกรรม ที่เป็นระบบ
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
1. ได้ดาเนินการแจ้งแผนปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน ผู้นาชุมชน ภาคีเครือข่ายทราบเพื่อร่วมกัน
บูรณาการการทางาน และติดตามผลร่วมกัน
2. เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการดาเนินการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ก่อนการดาเนินการจะมีการประชุมหารือผู้นาชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อกาหนดกรอบการดาเนินการร่วมกัน
3. กาหนดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลไว้ที่หน่วยงาน เพื่อดาเนินการและชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูล
ระเบียบ ให้แก่ประชาชน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สานักงานภาคเหนือ
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
 มาด้วยตนเอง .................................. เรื่อง
 ส่งหนังสือโดยตรง ............................ เรื่อง
 ส่งผ่านหน่วยงานอื่น ........................ เรื่อง
 Social Media ................................ เรื่อง
 อื่น ๆ
.................................. เรื่อง
รวมทั้งหมด ......................................................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..........................................
ประสานส่งต่อ ....................................................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. .........................
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก .............................
อยู่ระหว่างดาเนินการ ..................................................
ยังไม่ได้ดาเนินการ ........................................................
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม
-

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลการ
ดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ : ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
กากับ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มีแผนการทางาน การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ผลการทางานให้เกิดทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพจากการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณคานึงถึงความประหยัด และ เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด การประชุม
ร่วมกันระหว่างทีมกลุ่มจังหวัด โซน และ การประชุมประจาเดือนของทีม
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมี
การกาหนด กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร โดยต้องคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อองค์กร แล้ว
ร่วมกันกาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ จะ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มี
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความร่วมมือในการนาไป ปฏิบัติต่อ
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลของสถาบันฯ จาก website www.codi.or.th โครงสร้างการทางานของสถาบันฯ
สานักงานภาค การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวความเคลื่อนไหวของขบวนองค์กร
ชุมชน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ขององค์กร และ การใช้ช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ผลงานของสถาบันฯ
และ ขบวนองค์กรชุมชน โดย ขบวนองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายกลุ่ มนักสื่อสารภาคเหนือ การสื่อสารผ่านทาง
Group Line ทาง facebook และงานพัฒนาอื่นๆ โดยชุมชน เพื่อชุมชน
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แบบที่ ๓ แบบติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
หน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
คาชี้แจงประกอบ ขอให้หน่วยงานจัดทารายงานเป็นรายหน่วยงาน และส่งให้กองตรวจราชการ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน
1.ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
มาด้วยตนเอง ...................-............... เรื่อง
ส่งหนังสือโดยตรง ............-................ เรื่อง
ส่งผ่านหน่วยงานอื่น .........-............... เรื่อง
 Social Media .............-................... เรื่อง
อื่น ๆ
...................-............... เรื่อง
รวมทั้งหมด .........................-.............................
ดาเนินการแล้วเสร็จ ..............-............................
ประสานส่งต่อ ...............-.....................................
- ส่งต่อหน่วยงานภายใน พม. ............-.............
- ส่งต่อหน่วยงานภายนอก ................-.............
อยู่ระหว่างดาเนินการ ..................-................................
ยังไม่ได้ดาเนินการ .......................-.................................
เรื่อง/ประเด็นสาคัญ /
เร่งด่วน /วิกฤต/ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร/สื่อให้
ความสาคัญและติดตาม
-

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลการ
ดาเนินงาน

การส่งต่อ

-

-

หมายเหตุ: ประเด็นสาคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ
โดยด่วน และเมื่อดาเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ
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๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทาอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการ
ป้องกันของจังหวัด)
มาตรการในการควบคุมภายใน
๑. ให้ยึดหลักในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ทางานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
มีการประเมินความเสี่ยงตามเอกสารคาแนะนา การทามาตรการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
และใช้แบบประเมินองค์กร ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมิน
องค์กร ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ประชาชนสาวามารถตรวจสอบข้อมูล
ของหน่วยงานได้ทุกช่องทาง
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สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-112716, 053-112719 โทรสาร 053-112718
http://www.chiangmai.m-society.go.th : E-mail: chiangmai@m-society.go.th

