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คำนำ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ยึดกรอบนโยบายรัฐบาลด้านสังคม ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กรอบการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญของ  พม. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ (๑)  พัฒนางาน ได้แก่ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ๘ โครงการสำคัญของ พม. และบูรณาการขับเคลื่อนงาน
ภายใน พม. (๒) ยกระดับองค์กร ได้แก่ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล/IT และสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวง พม. และได้
ร่วมกันจัดทำ One Plan ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและแผนงานกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและความต้องก ารของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงการดำเนินภารกิจร่วมกัน เพื่อจะได้บูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณทีม One Home ที่ให้ความร่วมมือในการจัด One Plan ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นอย่างดียิ่ง  และหวังอย่างยิ่งว่า
แผนฉบับนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  พม.  และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่จุดหมายเดียวกัน  คือ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขและสวัสดิการอย่างเหมาะสม นำไปสู่การร่วมสร้าง “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” อย่างยั่งยืนร่วมกัน ต่อไป   

 
 
 
 

(นางจิราพร  เชาวน์ประยูร  ยามาโมโต้) 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ประวัติเมืองเชียงใหม่ 
 เมืองเชียงใหม่ มีชื ่อที่ปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่"เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้ างขึ้น เมื่อ             
พ.ศ.1839 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 
261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839 -2100) ในปีพ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อย
ปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยา
จ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมือง
เชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูน และเมืองลำปางสืบต่อมา
จนกระท่ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้ง
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเม่ือปีพ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่
จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็น “นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture) และในปี พ.ศ.25๖๑ จะถือเป็นปี
ครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่อายุครบ 720 ปี รวมระยะเวลาของเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2563  อายุ 724 ปี 

2. ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง 
 2.1 ขนาดพื้นที่ 
        - จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ
ที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าไม้มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์สูงประมาณ2,565.3355 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนที่มีความสูงรองลงมาอีก 3 หลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่ม
ปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพสูง 1,601 เมตร สภาพพ้ืนที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
  - พ้ืนที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ ำลำธาร            
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
  - พ้ืนที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร  
 
 
 



 
2.2 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์โดยมีสันปันน้ำของดอยคำ ดอยปกเกล้าดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็น
ส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
  ทิศใต้ อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง(จังหวัดตาก)มีร่องน้ำแม่ตื่นและสันปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
  ทิศตะวันออก อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัด
ลำปาง) อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลำปาง มีร่องน้ำลึก
ของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูงและร่อง
น้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
  ทิศตะวันตก อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีสันปันน้ำ
ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และสันปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 
  จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว และมีพื้นที่ติดต่อ ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว 
อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พ้ืนที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน และเกิดปัญหาเส้นเขต
แดนระหว่างประเทศ 

3. คำขวัญ 
 คำขวัญประจำจังหวัด : “ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า  บุปผาชาติล้วนงามตา  นามล้ำค่า  นครพิงค”์ 

4. การปกครอง 
 - จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบลและ 2,066 หมู่บ้าน 
 - มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีดังนี้ 
    1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 166 หน่วยงาน 
   2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน 
    3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ประกอบด้วย 
        - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
       - เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง 
       - เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง 
             - เทศบาลตำบล จำนวน 116 แห่ง 
       - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 89 แห่ง 
 

1 



 

5. ประชากร 
 จงัหวัดเชียงใหม่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,779,254 คน แยกเป็นชาย 861,692 คน หญิง 917,562 คน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562) อำเภอที่มีประชากร
มากที่สุด ได้แก่  จำนวน 225,900  คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อำเภอสันทราย จำนวน 132,383 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 และ
อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 12,578 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.71  
 
สถิติประชากร 

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพ่ิมขึ้นเมือ่เทยีบกับปีก่อน        หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทยีบกับปีกอ่น 
 

อันดับ 
(ปีล่าสุด) 

อำเภอ 
พ.ศ.    

2562 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2556 

1 เมืองเชียงใหม่ 255,900 234,870 234,649 234,837 235,589 234,244 235,154 

2 สันทราย 132,383 134,574 133,063 131,414 130,251 127,062 123,817 

3 ฝาง 90,052 119,635 118,324 118,075 117,589 112,847 112,439 

4 แม่ริม 86,517 94,260 93,185 91,558 90,706 88,835 87,605 

5 เชียงดาว  72,865 93,128 92,588 91,829 91,457 83,399 82,534 

6 หางดง  87,708 88,926 87,890 86,435 85,175 83,310 81,635 

7 สันกำแพง  86,595 86,457 85,563 84,327 82,906 81,144 80,080 

8 สารภี 83,896 84,626 83,504 82,247 81,156 79,996 78,835 

9 แม่อาย  66,380 78,423 78,300 77,778 77,533 73,537 73,243 

10 แม่แตง  71,712 76,512 75,790 75,699 75,893 75,044 74,968 

11 สันป่าตอง  74,691 75,233 75,416 75,290 75,329 75,390 75,490 

12 ดอยสะเก็ด  73,078 73,220 72,571 72,064 71,316 70,215 69,397 

13 จอมทอง  66,372 66,729 66,792 66,811 66,738 66,531 66,353 

14 อมก๋อย  63,322 63,224 62,833 62,317 61,899 61,076 60,429 

2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2


 

อันดับ 
(ปีล่าสุด) 

อำเภอ 
พ.ศ.    

2562 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 

2559 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2556 

15 แม่แจ่ม  59,832 60,180 59,728 59,515 59,145 58,698 58,321 

16 พร้าว  47,900 51,771 49,120 49,258 49,463 49,324 49,567 

17 ไชยปราการ  38,581 48,882 46,013 45,962 45,954 44,760 44,670 

18 เวียงแหง 18,642 46,517 45,149 44,563 44,305 27,527 27,283 

19 ฮอด  43,585 43,930 43,849 43,803 43,809 43,809 43,890 

20 แม่วาง  31,514 31,827 31,834 31,625 31,695 31,472 31,325 

21 ดอยเต่า  13,712 27,404 27,406 27,393 27,458 27,406 27,326 

22 ดอยหล่อ  25,498 25,919 26,052 25,931 26,041 26,083 26,196 

23 สะเมิง  23,244 23,737 23,690 23,642 23,580 23,386 23,289 

24 แม่ออน  21,057 21,315 21,266 21,296 21,287 21,281 21,292 

25 กัลยาณิวัฒนา  12,578 12,443 12,265 12,093 11,968 11,908 11,750 
 รวม 1779,254 1,763,742 1,746,840 1,735,762 1,728,242 1,678,284 1,666,888 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2


 

๖. สถานการณ์ด้านแรงงาน 
   ประชากรและกำลังแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2561)  มีประชากร 1,767,140 คน เป็นเพศชาย 856,598 คน และเพศหญิง 910,542 คน 
ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,457,333คน ผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน 1,023,822คน ผู้มีงานทำ จำนวน 1,016,415 คน และผู้ว่ างงาน จำนวน 
7,408 คน 
 การมีงานทำ ผู้มีงานทำในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม มีจำนวน 377,748 คน หรือร้อยละ 37.16 และทำงานในนอกภาคเกษตรกรรม จำนวน 
638,667คน หรือร้อยละ 62.84 ของผู้มีงานทำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเภทการทำงานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการประมง มีจำนวนมากที่สุด  ร้อยละ 
36.77 หรือจำนวน 373,786 คน รองลงมาคือกิจกรรมการขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 29.74 จำนวน 189,931 คน และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่า
ประถมศึกษา จำนวน 325,739 คน หรือร้อยละ 22.35 ของจำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีงานท า อายุ 15 ปีขึ้นไป  
 การว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ จำนวน 7,408 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.72 ซึ่งชะลอตัวเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งมผีู้
ว่างงานจำนวน 8,938 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.86 
 
๗. สภาพทางสังคม  
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 724 ปี มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอด
สู่งานหัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 13 ชนเผ่า เป็นชาวเขา 7 เผ่า และเป็นชนกลุ่มน้อย 5 
กลุ่ม  
 ๗.1 ภาษา 
       ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “ภาษาคำเมือง” ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของภาคเหนือมีลักษณะของ
ภาษาท่ีคล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะสำเนียงและศัพท์บางคำ 
 ๗.2 ศาสนา 
       ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาพุทธ จำนวน 1,519,879 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.80 % ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) ประชากรจังหวัด
เชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม จำนวน 19,371 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.17% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
          ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาคริสต์จำนวน 92,716 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.60% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มี
ผู้นับถือ ศาสนาพราหมณ์ฮินดูซิกส์จำนวน 331 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.02% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาอื่น ๆ จำนวน 
23,345 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.41% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่)  
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๘. ประเด็นการพัฒนาพัฒนาจังหวัด 
     จากสภาพทั่วไป ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ความได้เปรียบจากจุดแข็ง แ ละโอกาส 
รวมถึง การประเมินจุดอ่อน หรือข้อจำกัดและอุปสรรค หรือภัยคุกคามของจังหวัดเชียงใหม่ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่มีอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่และพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ  
       

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 2561-
2564 

1. เศรษฐกิจสมดลุ และ
ขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวดั (GPP) / (ร้อยละ) 2.4 2.6 2.8 3 3 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ / (ล้านบาท) 83,570 94,570 95,570 86,570 86,570 
3. รายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด/(ร้อยละ)  2.94 3.94 4.94 5.94 5.94 

2. สังคมน่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

2.1 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  
(ร้อยละ) * 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.74 

2.2 อัตราการว่างงาน /  (ร้อยละ)* 0.94 0.89 0.84 0.79 0.79 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูและคง
อยู่อย่างยั่งยืน 
 

3.1 อัตราการเปลีย่นแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด/ 
(ร้อยละ) 1.01 

 
1.11 

 

 
1.21 

 
1.31 1.31 

3.2 จำนวนวันท่ีมคีุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ที่ลดลง/ (วัน) 18 15 13 10 10 

3.3 สัดส่วนขยะ  มูลฝอย 
ที่นำกลับมาใช้ใหม่ /(ร้อยละ) 

40 40 40 40 40 
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เป้าหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 2561-
2564 

3.4 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือยานพาหนะ
ต่อประชากร/(ลติร/คน)* 

317 
 
 
 

307 297 287 287 
 
 
 

4. การบริหารจดัการ
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
และมีธรรมาภิบาล 
 

4.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 87 89 91 91 
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 85 87 89 91 91 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 2. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้การรับรองคุณภาพ HA/ (แห่ง) เพ่ิมขึ้น 
 3.  อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
     และบริการสุขภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
 2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
 3. รายได้จากการจำนายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
 2.  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
 3.  คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4.  อัตราการว่างงานลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
 2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
 3. จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 
 4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 5. สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่เพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
และภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง 
 2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง 
 3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
 4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสำคัญ (ฐานข้อหาผลิตจำหน่าย และครอบครองเพ่ือจำหน่าย) เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง 
 5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคดีการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิด ที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐ 
 2. การบริหารภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น 
 2. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่
 

ประเด็นการตรวจราชการ 1. การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 
เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

1. เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
พัฒนาให้
เติบโตเต็ม
ศักยภาพและมี
พัฒนาการ
สมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ผ่านมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนมีการบริหาร
จัดการและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
แก่เด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานฯ 
ระดับ C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กปฐมวัยที่เข้ารับ
บริการสถานรับเลี้ยง
เอกชนที่จดทะเบียน
แล้วมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,827,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

หลกั 
สนง.พมจ.เชียงใหม่ 
ภายนอก 
1. องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาล 
2. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่  
3. สนง. ส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม  
4. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 
มช. 
6. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  
7. เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 

๑. บุคลากร   
   - วิทยากร  
   - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. สถานที่  
(จัดประชุม
คณะทำงาน) 
๓. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัย 
3,827,100 บาท 
2. โครงการขับเคลื่อน
ระบบและกลไกตาม
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงใหม่แบบ
บูรณาการ (งบ สสส.) 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณรวม 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

2. ระบบ
ฐานข้อมูลผู้มี
สิทธิได้รับเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละความสำเร็จของ
การบันทึกข้อมูลผู้มี
สิทธิได้รับเงินอุดหนุน
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

๑. เด็กท่ีได้รับ
สวัสดิการเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิด ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพและมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 
๒. เด็กที่ได้รับเงิน
หนุนเข้าถึงสิทธิและ
บริการพื้นฐานจากรัฐ 
เช่น การจดทะเบียน
เกิด การรับบริการ
สาธารณสุข 

เด็กได้รับการส่งเสริม
และคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิด้านการอยู่รอด
และการพัฒนาตาม
หลักของอนุสัญญา
ตามหลักการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กโดยได้รับการ
เลี้ยงดูที่ดี และ มี
พัฒนาการสมวัย 

500,000  
 
 

หลัก 
สนง.พมจ.เชียงใหม่ 
รอง 
๑. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จ.ชม. 
2. สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านเชียงใหม่  
3. สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
เวียงพิงค์ 
4. ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 
4. ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ                            
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
6. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร
บนพื้นที่สูง 
7. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. บุคลากร 
  - บันทึกข้อมูล    
  - ลงพื้นที่เยี่ยม
บ้าน 
๒. วัสดุอุปกรณ์ 
(โน้ตบุ๊ก) 
๓. สถานที่  
(จัดประชุม) 

๑. โครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 
๒. โครงการสงเคราะห์
เด็กในครอบครัว
ยากจน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

     ภายนอก 
1. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
2. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่  
3. สนง. ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม  
4. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  
7. เหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

3. การบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลี่ยง
ลดลง 

 1.เด็ก เยาวชน 
ครอบครัวและชุมชนมี
ความรู้ด้านสุขภาวะทาง
เพศและทักษะชีวิต
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2.แม่วัยรุ่น ได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม มี
ทักษะและศักยภาพมาก
ขึ้น 
 
 

เกิดการบูรณาการ
ดำเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันแก้ไขและ
เฝ้าระวัง รวมทั้งจัด
สวัสดิการสังคม
สำหรับแม่วัยรุ่น 

 86,000  หลกั 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 
จ.ชม. 
รอง 
สนง.พมจ.ชม.  
ภายนอก 
๑. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงเรียน  
๓. องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาล 
๔. สภาเด็กและเยาวชน 
๕. มูลนิธิรักษ์ไทย  
  

   
 

๑. บุคลากร   
   - วิทยากร  
   - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
2. อาคาร
สถานที่  
(จัดประชุม/
กิจกรรม) 
  
 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

4. ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
มีมาตรฐาน   
 

ระดับความสำเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.)   
 

ศพอส. มีมาตรฐาน
ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได้ 

๑๒,586,๕00  
 

หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. ศูนย์พัฒนาการจัด 
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้าน
ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
ภายนอก 
1. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
๒. ชมรมผู้สูงอายุ 
๓. อาสาสมัคร 

๑. บุคลากร     
  - วิทยากร  
  - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. อาคาร
สถานที่  
 (จัดประชุม)  

1. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
24,000 บาท 
2. โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
12,562,500 บาท 
            

5. ผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม 

ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน  

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการ
เรียนรู้ ๕ มิติ ได้แก่ 
ด้านสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม และ
บริการสาธารณะ 
ร้อยละ 100  

 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได้ 

   ๘๒๙,600  หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. ศูนย์พัฒนาการจัด 
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้าน
ธรรมปกรณ ์(เชียงใหม่) 
ภายนอก 
๑. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
3. จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
4. ชมรมผู้สูงอายุ 
๕. อาสาสมัคร 
 

๑. บุคลากร     
  - วิทยากร  
  - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. งบประมาณ 
๓. อาคาร
สถานที่  
(จัดประชุม/
กิจกรรม) 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้ผู้สูงอายุใน
ชุมชน (ธรรมปกรณ์) 
150,000 บาท 
2. โครงการเชียงใหม่สู่
สังคมสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ (งบจังหวัด) 
679,600 บาท 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

6. การเตรียม
ความพร้อม
ของวัย
แรงงานเพื่อ
เป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละของวัย
แรงงานที่มี
ความพร้อมใน
การเป็น
ผู้สูงอายุที่
คุณภาพ 

วัยแรงงานได้รับ
ความรู้และมีการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

วัยแรงงานเห็น
ความสำคัญและมี
การเตรียมความ
พร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ 

   ๓๗๓,350 หลัก 
สนง.พมจ.ชม. 
รอง 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคม ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม่) 
ภายนอก 
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 
4. ชมรมผู้สูงอายุ 

๑. บุคลากร     
   - วิทยากร    
  - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. งบประมาณ 
๓. อาคารสถานที่ 
(จัดอบรม) 

๑. โครงการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักและเตรียมความ
พร้อมรองรับสังคมสูงอายุ 
32,000 บาท 
๒. โครงการกำหนดค่า
เป้าหมาย (๒๐ เครือข่าย 
๑๔๕ คน) 115,๐๐๐ บาท 
3. โครงการเชียงใหม่สู่สังคม
สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (งบ
จังหวัด) 226,350 บาท 

7. การมี
ข้อมูลในการ
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และ
พัฒนา
ครอบครัวใน
พื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ระดับ
ความสำเร็จใน
การขับเคลื่อน
งานด้าน
ครอบครัวระดับ
จังหวัด 

ดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผน
ได้ครบถ้วน ๙ 
กิจกรรม 

ครอบครัวสามารถ
พ่ึงพาตนเองมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
และจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑,๑๓๙,๓๘๐ หลัก 
สนง.พมจ.ชม. 
ภายนอก 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
2. ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 
3. อาสาสมัคร 

๑. บุคลากร    
  - วิทยากร    
  - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒ งบประมาณ 
๓. อาคารสถานที่ 
(จัดประชุม/
กิจกรรม) 

1.โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ครอบครัว 
    1.1 สำรวจสถานการณ์
ความเข้มแข็งครอบครัว 
     1.2 จัดวันแห่งครอบครัว 
     1.3 จัดสมัชชาครอบครัว 
2. โครงการบริหารและ
พัฒนากำลังคน 
    2.1 การขับเคลื่อนงาน
ด้านครอบครัว 

 

17 



 

เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณา
การ 

ทรัพยากร 
หมายเหตุ 

           2.2 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว 
    2.3 พัฒนาทีมวิทยากร
ครอบครัวจังหวัด 
    2.4 เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพครอบครัว 
(เงินอุดหนุน ศพค.) 
3. โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพครอบครัว 

8. การมีส่วน
ร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรง
ในครอบครัว
ระดับพื้นที่ 

ร้อยละของ  
ศปก.ต. และ
ภาคีเครือข่าย มี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวใน
พ้ืนที่ 

ศปก.ต. และภาคี
เครือข่าย 
และทีมสหวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. เกิดความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความ
รุนแรงในพื้นที่ 
2. ปัญหาความ
รุนแรงลดลง 

  236,000 หลัก 
สนง.พมจ.ชม. 
รอง 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่ 
ภายนอก 
๑. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ตำรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล 
5. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
6. อาสาสมัคร 

๑. บุคลากร 
  - วิทยากร     
  - พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. 
๓. อาคาร
สถานที่  
(จัดประชุม/
กิจกรรม) 

โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การเพ่ือครอบครัวไทยไร้
ความรุนแรง 
 1. การขับเคลื่อนงาน 
ศปกต. 
 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว   
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

9. คนพิการมี
อาชีพ รายได้ 
และพึ่งพา
ตนเองได้ 

ร้อยละของคน
พิการทีส่ำเร็จ
การฝึกอาชีพ 
และกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริม
สามารถ
ประกอบ
อาชีพและมี
รายได้ 

1. คนพิการสำเร็จการ
ฝึกอาชีพ 
2. กลุ่มอาชีพของคน
พิการได้รับการส่งเสริม
รวมกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม  
 

1. คนพิการเข้าถึงสิทธิ
ด้านอาชีพ มีรายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เกิดกลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
สามารถพัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ได้ 

   ๕50,000 หลัก 
๑. สนง.พมจ.ชม. 
๒. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่ 
ภายนอก 
๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
19 เชียงใหม่  
๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
๓. สนง. กศน. อำเภอแม่แตง 
๔. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
๕. องค์กรคนพิการ 
 

๑. บุคลากร 
 - วิทยากร   
 - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. อาคารสานที่   
    (จัดประชุม) 
๓. งบประมาณ 

โครงการการส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนา
อาชีพคนพิการ 
(สนง.พมจ.ชม. 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
หยาดฝน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

10. ชุมชน
เข้มแข็ง 
สามารถแก้ไข
ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ทุก
มิติ 

1. มีกลไก
ชุมชนสามารถ
จัดการ
ทรัพยากรและ
ทุนชุมชนโดย
ชุมชน 
2. ชุมชน
เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ 

๑. ตำบลมีแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นสู่การพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงและ
สมดุล ๗ ตำบล 
๒. สภาองค์กรชุมชน มี
การพัฒนาคุณภาพ ๘๓ 
ตำบล และมีรูปธรรม 
คุณภาพชีวิตชุมชน
ท้องถิ่น ๘ ตำบล 

๑. แผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของภาค
ประชาชนที่สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการ
ชุมชนในพ้ืนที่ และ
นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
๒. ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน
จากหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่าย   

๒,๖๕๘,๖๐๐ หลัก 
สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน
สำนักงานภาคเหนือ (พอช.) 
รอง 
สนง.พมจ.ชม. 
ภายนอก 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
2. ขบวนองค์กรชุมชน 
๓. สภาองค์กรชุมชน 
๔. ผู้นำชุมชน 

๑. บุคลากร 
 ๑.๑ วิทยากร   
 ๑.๒ ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. อาคารสานที่   
    (จัดประชุม) 
๓. งบประมาณ 

๑. โครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน
(740,000 บาท) 
๒. โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
กิจการของสภา
องค์กรชุมชนตำบล 
(1,040,000 บาท) 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

 ๓. ร้อยละ
ของกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนสร้าง
หลักประกัน
ความมั่นคง
ในชีวิตให้กับ
ชุมชน 
 

๓. การขับเคลื่อนงาน
สวัสดิการชุมชน ๑๗๑ 
กองทุน 
 

๓. ชุมชนท้องถิ่น มีการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
๔. เกิดระบบบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมที่มีประสิทธิภาพ  
 

   ๓. โครงการ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 
(878,600 บาท)   
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่

ประเด็นการตรวจราชการ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

1. การบูรณาการ
ของทุกหน่วยงานใน
จังหวัดในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
2. การยกระดับ/
พัฒนาการ
ดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ระดับ
ความสำเร็จใน
การขับเคลื่อน
แผนการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การค้ามนุษย์
จังหวัด 

 ดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การค้ามนุษย์
จังหวัด แล้ว
เสร็จร้อยละ 
๑๐๐ 

 

1. เกิดการบูร
ณาการของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ทั้ง
ระบบ 
2. ปัญหา
การค้ามนุษย์
ลดลง 

460,000 
 

หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ 
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
รอง 
๑. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 
2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่ 
๓. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่  
๔. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์                  
๕. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน  
๖. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
๗. ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อำเภอสันกำแพง 
๘. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 
ภายนอก 
๑. ตำรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ตำรวจภธูรภาค 5 
 

๑. บุคลากร 
 - วิทยากร  
 - พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.  
 - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. ยานพาหนะ 
    - ออก
ปฏิบัติการ 
    - ช่วยเหลือ 
๓. อาคารสานที่   
  - คัดแยก 
  - แรกรับ 
  - พักพิง 
  - จัดประชุม
ทีม 
๔. งบประมาณ 

1. โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ให้
กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่จังหวัด 
๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของ
สภาเด็กและเยาวชน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. โครงการจัดงาน
ต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ประจำปี ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
4. โครงการจัด
ระเบียบและพัฒนา
ศักยภาพคนขอทาน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

     3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
4. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
๖. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
7. สถานศึกษา 
8. NGO (มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล         
บ้านราฟา มูลนิธิอรุณสวัสดิ์ มูลนิธิชีวิตใหม่) 
9. ล่ามภาษา 
10. อาสาสมัคร 
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่
ประเด็นการตรวจราชการ 3 การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

1. การมีส่วน
ร่วมของ
เครือข่ายใน
พื้นที่เพื่อความ
ยั่งยืนในการ
ดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตำบล
ต้นแบบด้าน
สังคม (Social 
Smart City) 

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อน
พ้ืนทีต่ำบล
ต้นแบบ
ด้านสังคม 
(Social 
Smart 
City)  

 คนทุกช่วงวัย
ได้รับสวัสดิการ 
ครอบครัว
อบอุ่น และ
ชุมชนเข้มแข็ง  
 

ชุมชนเข้มแข็ง 
คนมีความสุข  
ลดการพึ่งพา
จากรัฐ 
 
 

๕๐0,000 
 

หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 9 
3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
๕. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนสำนักงาน
ภาคเหนือ (พอช.) 
รอง  
1.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด
เชียงใหม่ 
๔. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
5. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
6. ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อำเภอสันกำแพง 

๑. บุคลากร   
   - วิทยากร  
   - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. งบประมาณ 
๓. ยานพาหนะ 
๔. อาคาร
สถานที่ (จัด
ประชุม/
กิจกรรม) 

๑. โครงการศูนย์บริการ
วิชาการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการสังคมใน
ระดับพ้ืนที ่(ปฏิบัติการ
ด้านสังคม Social Lab)   
2. โครงการสงเคราะห์
เด็กในครอบครัวยากจน 
3. โครงการสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชน 
4. โครงการสนับสนุน
เครือข่ายสตรี 
5. โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พ่ึง 
6. โครงการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

          7. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 
8. สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่   
ภายนอก 
1. เทศบาล 
2. หน่วยภาครัฐในพื้นที่ 
3. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด 
4. สภาองค์กรชุมชน 
5. ผู้นำชุมชน 
6. ชมรมผู้สูงอายุ 
7. อาสาสมัคร 
8. สภาเด็กฯ 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

2. การพัฒนาที่
อยู ่อาศัยสำหรับ
กล ุ ่ม เป ้าหมาย
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
 
 

 ร้อยละของ
บ้านผู้มีรายได้
น้อย คนพิการ 
และผู้สูงอายุที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม /
ปรับปรุงมี
ความ
เหมาะสมและ
ปลอดภัย  

ผู้มีรายได้น้อย 
คนพิการ และ
ผู้สูงอายุได้รับ
การซ่อมแซม/ 
ปรับปรุงบ้าน 
ให้มี
สภาพแวดล้อม
เหมาะสม
ปลอดภัยและ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
    

ผู้มีรายได้น้อย 
คนพิการ และ
ผู้สูงอายุมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
การดำรงชีวิต 

๖,๓๔1,๐00.- 
  
 

หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
3. สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนสำนักงาน
ภาคเหนือ (พอช.) 
รอง 
๑. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่ 
๒. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด
เชียงใหม่ 
๓. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
๔. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
๕. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
๖. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่ 
ภายนอก 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล 
2. สภาองค์กรชุมชน 
๓. อาสาสมัคร 

๑. บุคลากร    
   (ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย) 
๒. งบประมาณ 
๓. อาคาร
สถานที่  
(จัดประชุม) 

1. โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ๑,๑๙๐,๐๐๐ 
+๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท                      
๒. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสำหรับคนพิการ 
๑๔๐,๐๐๐ บาท 
3. โครงการผู้มีรายได้
น้อยในเมืองและชนบทมี
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  
๒,๖๙๘,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พ่ึง 
๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

3. ประชากรมี
ความม่ันคงใน
ชีวิต 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความม่ันคง
ในการ
ดำรงชีวิต 
  

คนทุกช่วงวัย      
รู้สิทธิและ
ได้รับ
สวัสดิการ 
 
   

 กลุ่มเป้าหมาย
มีความม่ันคงใน
การดำรงชีวิต 
   
  

๕๕๕,๓๐๐.- 
  
 

หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่   
ภายนอก 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล 
๒. มูลนิธิโครงการหลวง 
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) 
๔. สถานีเกษตรหลวง 
๕. รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
๖. สำนักงาน กศน. อำเภอ 
๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
๘. สำนักงานเกษตรอำเภอ 
๙. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
๑๐. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ 
๑๑. หน่วยงานกรมป่าไม้ในพ้ืนที่ 
๑๐. อุทยานแห่งชาติ 

๑. บุคลากร   
   - วิทยากร  
   - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. งบประมาณ 
3. อาคาร
สถานที่ (จัด
ประชุม/
กิจกรรม) 

๑. โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการระดับ
ชุมชน ๕๓,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมบนพ้ืนที่สูง 
๓๖๐,๗๐๐ บาท 
๓. โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การเข้าถึงสิทธิและการ
จัดสวัสดิการคนพิการใน
พ้ืนที่อำเภอสะเมิง 
๑๔๑,๖๐๐ บาท 
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่
 

ประเด็นการตรวจราชการ 4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 
 

เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

1. มีระบบ
บริหารจัดการ
ภาคีเครือข่าย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม
อย่างเป็นระบบ 
บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ
ประเด็นปัญหา
ทางสังคม 

1. จำนวน
อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ใหม่ที่เพ่ิมข้ึน  
2. จำนวน
ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายที่
ครอบคลุมทุก
ระดับ 
3. ร้อยละภาคี
เครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินงานทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 
  

๑. อพม. ใหม่ผ่าน
หลักสูตร ได้รับวุฒิบัตร 
บัตรประจำตัว อพม. 
ขึ้นทะเบียนเป็น อพม. 
จำนวน ๑,๖๗๐ คน  
2. ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายครอบคลุมทุก
ระดับ ๖ เครือข่าย 
3. เด็กและเยาวชน
จังหวัด/อำเภอ ร่วม
เป็นวิศวกรสังคมและ
ทำงานจิตอาสาเพื่อ
พัฒนา และสร้างสรรค์
สังคม 

๑. อพม. ใหม่ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สภาเด็กและ
เยาวชน วิศวกรสังคม 
ขยายผลและต่อยอด
ทำกิจกรรมจิตอาสา  
ครอบคลุมทุกอำเภอ 
3. ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ และมี
ระบบคุ้มครองทาง
สังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
และเกิดการจัด
สวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๔,๘๐๐,๒๕๐.- หลัก 
1. สนง.พมจ.ชม. 
๒. บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ 
รอง  
1. สำนักงานส่งเสริม
สนับสนุนวิชาการ ๑๐ 
2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่
สูงจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
๔. สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านเชียงใหม่ 
๕. สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
เวียงพิงค์ 
๖. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการหยาดฝน 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑. บุคลากร   
   - วิทยากร  
   - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. งบประมาณ 
๓. ยานพาหนะ 
๔. อาคารสถานที่ 
(จัดประชุม/
กิจกรรม) 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครและ
ภาคประชาชนเพื่อ
สวัสดิการ 
150,000 + 
๓,๖๐๐,๒๕๐ บาท 
2. โครงการวิศวกร
สังคม 
1,050,000 บาท  
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

     ๗. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดเชียงใหม่ 
๘. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิ
พลจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิ
พลจังหวัดเชียงใหม่ 
๘. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
สันมหาพน 
๙. ศูนย์ประสานโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสัน
กำแพง 
๑๐. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร
บนพื้นที่สูง 
ภายนอก  
1. ตำรวจภธูรจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่  
๓ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่  
๔. สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณา
การ 

ทรัพยากร 
หมายเหตุ 

     6. มหาวิทยาลัย ๖ แห่ง 
๗. สถานศึกษา 
๘. องค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาล 
๙. ผู้นำชุมชน (กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตร
กำนัน) 
๙. อาสาสมัคร 
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่
 
ประเด็นการตรวจราชการ 5 บูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัด 
 

เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

การมีระบบ
ข้อมูลทางสังคม
จังหวัด เพื่อให้
ในการวางแผน
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และ
พัฒนาสังคม
เพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  

ระดับความสำเร็จ
ของการ
ขับเคลื่อนงานสู่
การเป็นศูนย์
ข้อมูลทางสังคม
จังหวัด 
  

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด
เชียงใหม่  
ที่รวบรวม นำเข้าและ
จัดเก็บข้อมูลด้านสังคม ทั้ง
จากระบบสารสนเทศด้าน
สังคมของ พม. ข้อมูลด้าน
สังคมจากหน่วยงาน
แวดล้อมกระบวนงาน และ/
หรือข้อมูลที่บ่งชี้ถึง
สถานการณ์ทางสังคมที่เป็น
สากล เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
สถานการณ์ ครอบคลุมทั้ง
ข้อมูลเชิงกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลเชิงประเด็น สถิติการ
ให้บริการรวม ทั้ง
สถานการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง   

๑. นำข้อมูลทาง
สังคมไปใช้ประโยชน์
ประกอบในการ
วางแผนงาน 
โครงการที่สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด 
2. ประชาชนได้รับ
บริการด้านสังคมที่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการในพื้นที่อย่าง
รวดเร็ว ครอบคลุม
และเหมาะสม 

- หลัก 
สนง.พมจ.ชม. 
รอง 
ทีม พม. จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายนอก  
๑. สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. ที่ทำการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 
๓. สำนักงานสถิติจังหวัด
เชียงใหม่ 
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ภาคเหนือ 
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. อาสาสมัคร  
 

ฐานข้อมูล/
ทะเบียนข้อมูล 
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One Plan ทีม One Home จังหวดัเชียงใหม ่
 

ประเด็นการตรวจราชการ 6 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณรวม 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การบูรณาการ 
ทรัพยากร 

หมายเหตุ 

ความเดือดร้อนหรือข้อ
ร้องเรียนของประชาชน
ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ
หรือส่งต่อจาก
การรับเรื่องข้อ
ร้องเรียนของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ  
ร้อยละ 100 

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ บรรเทาลง 
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-  หลัก 
ทีม พม. จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายนอก 
๑. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. ตำรวจภธูรจังหวัด
เชียงใหม่ 
๓. สำนักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่ 
๔. หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. ที่ว่าการอำเภอ 
๖. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 
๗. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๘. NGO 
๙. ล่ามภาษา 
๑๐. อาสาสมัคร 
 

๑. บุคลากร 
 - พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.  
 - ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/
เครือข่าย 
๒. ยานพาหนะ 
  - ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 
๓. อาคารสานที่   
  - แรกรับ 
  - พักพิง 
  - จัดประชุมทีม 
๔. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ
ช่วยเหลือ
ประชาชนจาก 
๑. โครงการ
สงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวยากจน 
๒. โครงการ
สงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พ่ึง 
๓. โครงการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคม 
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