บทที่ 1
บทนา
แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 5 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)ต
แผนการจัดสวัสดิการสังคมฉบับนี้ จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นบูรณาการการดาเนินงาน
ด้านสวัสดิการสังคมของจังหวัดให้มเี อกภาพ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและสมรรถนะของหน่วยงาน
ภายในจังหวัด และการเชื่อมโยงหน่วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
ชุมชน และองค์กรสวัสดิการชุมชนหลากหลายมิติ ภายใต้ฐานคิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การจัดทาแผนฉบับนีเ้ น้นการมีส่วนร่วมในการจัดทาโดยภาคีร่วมพัฒนาทุกภาคส่วน มี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เพื่อให้สามารถแสดงภาพการพัฒนาในอดีต และสะท้อน
ความต้องการสาธารณะที่แท้จริง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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บทที่ 2
ข้อมูลระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างประชากร
มีประชากรรวมทั้งสิน้ 1,673,930 คน แยกเป็น ชาย 817,858 คน หญิง 856,072 คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 83 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) มีผู้ประสบป๎ญหาทาง
สังคมทุกประเภท ทั้งสิ้น 249,784 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรในจังหวัด แบ่งเป็นเด็ก
ร้อยละ 28 ผู้สูงอายุร้อยละ 14.5 โดยกลุ่มที่ประสบป๎ญหามากที่สุดได้แก่ กลุ่มคนยากจน มีผู้พิการที่
จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 31,200 คน
จานวนประชากรชุมชนบนพืน้ ที่สูงกระจายตามอาเภอต่าง ๆ
20 อาเภอ จานวน 1,251
หมู่บ้านมีจานวนประชากร 312,447 คน เป็นชาย 157,367 คน เป็นหญิง 155,080 คน 70,820
ครอบครัว อาเภอที่มีประชากรชุมชนบนพืน้ ที่สูงมากที่สุด ได้แก่ อมก๋อย รองลงมาได้แก่ อาเภอแม่
แจ่ม อาเภอเชียงดาว อาเภอฮอด มีกลุ่มชนต่าง ๆ รวม 13 ชนเผ่า เป็นชาวเขา มีจานวน 7 เผ่า ได้แก่
กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน (เย้า) อาข่า(อีกอ้ ) ลาหู่(มูเซอ) ลีซอ(ลีซู) และ ลัวะ จานวน 229,382 คน เป็นชน
กลุ่มน้อย จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยลือ้ จีนฮ่อ และอื่น ๆ รวมกันเป็น
จานวน 34,022 คน และคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพืน้ ที่สูง จานวน 49,043 คน
- ชนเผ่ากะเหรี่ยง มีจานวนมากที่สุด คือ 128,880 คน รองลงมาได้แก่ ไทย มูเซอ ม้ง
แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 25 อาเภอ 204 ตาบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่
ตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่ ดังนี้
1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จานวน 166 หน่วยงาน
2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมภิ าค จานวน 34 หน่วยงาน
3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง
เทศบาลนคร จานวน 1 แห่ง
เทศบาลเมือง จานวน 3 แห่ง
เทศบาลตาบล จานวน 93 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 113 แห่ง
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้นับถือ ศาสนาพุทธ 91.80 % ศาสนาอิสลาม 1.17%
ศาสนาคริสต์ 5.60% ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ 0.02% ศาสนาอื่น ๆ 1.41%
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2.2 ข้อมูลด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษา รวมทั้งสิน้ 1,146 แห่ง ในจานวนนีม้ ี สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คน
และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น
1:21
จานวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัด แยกเป็น
1) ระดับก่อนประถม จานวน 58,654 คน
2) ระดับประถมศึกษา จานวน 139,288 คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 75,804 คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จานวน 45,713 คน
5) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ จานวน 22,203 คน
6) ระดับอุดมศึกษา จานวน 99,044 คน
2.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
มีสถานพยาบาลแผนป๎จจุบัน ทั้งสิ้น 47 แห่ง 5,752 เตียง
- สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง จานวนเตียง 1,375 เตียง
- สังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง จานวนเตียง 2,808 เตียง
- เอกชน 14 แห่ง จานวน 1,569 เตียง
บุคลากรทางสาธารณสุข
ก) แพทย์ 1,167 คน อัตราส่วนแพทย์ :ประชากร เท่ากับ 1 : 1,440
ข) พยาบาล แยกเป็น
- พยาบาลวิชาชีพ 4,169 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร 1: 403 คน
- พยาบาลเทคนิค 165 คน อัตราส่วนพยาบาล : ประชากร 1: 10,186 คน
ค) เภสัชกร 155 คน อัตราส่วนเภสัชกร : ประชากร 1:5,659 คน
ง) ทันตแพทย์ 155 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ : ประชากร 1: 13,445 คน
- อัตราการเกิด 9.86 ต่อ 1,000 คน
- อัตราการตาย 7.75 ต่อ 1,000 คน
สาเหตุการปุวยที่สาคัญ 10 อันดับของจังหวัดเชียงใหม่ (จากสถิติผู้ปวุ ยนอก)
1) ระบบหายใจ
6) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม
2) ระบบกล้ามเนือ้ ฯ 7) โรคผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต้ผิวหนัง
3) โรคระบบย่อยอาหาร
8) โรคระบบสืบพันธ์ร่วมป๎สสาวะ
4) ระบบไหลเวียนโลหิต 9) สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย
5) โรคติดเชือ้ และปรสิต
10) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
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2.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (
GPP) ปี 2551 มีมูลค่า 130,129.54 ล้านบาท
- ภาคเกษตร 14,997.32 ล้านบาท (11.53%) นอกภาคเกษตร 115,132.22 ล้านบาท
(88.47%)
รายได้ส่วนใหญ่ขึน้ อยู่กับสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ 21.64% มูลค่า 28,160.70 ล้านบาท
รองลงมาเป็น
- สาขาการขายส่ง ขายปลีก 13.73% มูลค่า 28,160 ล้านบาท
- สาขาเกษตรกรรม 11.35% มูลค่า 17,861.71 ล้านบาท
- สาขาการศึกษา 9.37% มูลค่า 12,187 ล้านบาท
- สาขาตัวกลางทางการเงิน 8.95% มูลค่า 11,645.98 ล้านบาท
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 3.11 โดยมีรายได้ประชากรต่อหัว เฉลี่ย
81,830.71 บาท/คน/ปี อยู่ที่อันดับที่ 3 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดลาพูน และจังหวัดกาแพงเพชร
รายได้ประชากรในเขตชนบท เฉลี่ย 49,936 บาท/คน/ปี (จปฐ ปี 2553)
- อาเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่าที่สุด (จนที่สุด) คือ อ.อมก๋อย 27,158 บาท/คน/ปี
- อาเภอที่รายได้สูงสุด คือ อ.สันทราย 56,061 บาท/คน/ปี
2.5 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย
ประเภทของที่อยู่อาศัย
รวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
และการครอบครองที่อยู่อาศัย ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ
ประเภทของที่อยู่อาศัย
430,154
100.0 120,938 100.0 309,216 100.0
บ้านเดี่ยว
373,154
86.7 86,522
71.5 286,631
92.7
ทาวน์เฮาส์
6,468
1.5
3,581
3.0
2,887
0.9
ห้องชุด
10,425
2.4
8,109
6.7
2,316
0.7
ห้องแถว เรือนแถว
12,021
2.8
7,503
6.2
4,518
1.5
ตึกแถว
14,106
3.3
9,575
7.9
4,531
1.5
ห้องภายในบ้าน
2,482
0.6
1,691
1.4
791
0.3
เรือ แพ หรือรถ
122
0.0
69
0.1
53
0.0
อื่น ๆ
11,377
2.6
3,887
3.2
7,489
2.4
การครอบครองที่อยู่อาศัย 430,154
100.0 120,938 100.0 309,216 100.0
เจ้าของ
351,509
81.7 80,856
66.9 270,653
87.5
เช่าซื้อ
6,862
1.6
2,957
2.4
3,904
1.3
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ประเภทของที่อยู่อาศัย
รวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
และการครอบครองที่อยู่อาศัย ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ
เช่า
29,677
6.9 22,650
18.7
7,028
2.3
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
5,233
1.2
2,192
1.8
3,040
1.0
ให้อยู่เปล่า
25,197
5.9
9,239
7.6
15,958
5.2
ไม่ทราบ
11,677
2.7
3,043
2.5
8,633
2.8
2.5 ข้อมูลด้านการมีงานทาและรายได้
กาลังแรงงาน (ปี 2550) 940,503 คน (ประมาณ 59%ของประชากร) มีงานทา 926,251 คน
ว่างงาน 13,695 คน อัตราการว่างงานเฉลี่ย 1.46% (อัตราการว่างงานของประเทศ 1.8% อัตราการ
ว่างงานของภาคเหนือ 1.9%) โดยมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าอยู่ที่ 153 บาท/วัน
แรงงานต่างด้าว
จานวนแรงงานต่างด้าว 104,734 คน ชาวพม่า 104,150 คน ลาว 530 คน กัมพูชา 54 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างงานภาคเกษตร 40,786 คน รองลงมา ได้แก่ งานก่อสร้าง 36,337
คน
2.6 ข้อมูลความมั่นคงทางสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทารายงาน
สถานการณ์ทางสังคม ประจาปี 2553 โดยสรุปเป็นสถานการณ์สังคมด้านต่างๆ ตามมิติความมั่นคง
ของมนุษย์ทั้ง 10 มิติ แยกพิจารณาตามแต่ละตัวชี้วัดภายใต้แต่ละมิติ พร้อมทั้งพิจารณาควบคู่ไปกับ
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ดังต่อไปนี้ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ :
2550)
มิติด้านที่อยู่อาศัย
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสภาพความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยใน 3 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยของ
จังหวัด ประกอบด้วยความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ 81.19 อัตราการถือครองที่อยู่อาศัยมีค่า
ดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 79.80 ขณะที่ร้อยละที่อยู่อาศัยที่มีสภาพคงทนถาวร มีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ
96.80
ตารางที่1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดกับประเทศ
ตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด
ค่าเฉลี่ยประเทศ
ความหนาแน่นของประชากร
81.19
378.98
อัตราการถือครองที่อยู่อาศัย
79.80
80.93
ร้อยละของที่อยู่อาศัยที่มีสภาพคงทนถาวร
96.80
98.71
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ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในมิติด้านที่อยู่อาศัยนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดที่มคี ่าเฉลี่ย
จังหวัดน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
มิติด้านสุขภาพอนามัย
ข้อมูลรายตัวชี้วัดของความมั่นคงด้านสุขภาพอนามัยแสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยเฉลี่ยแล้ว
อัตราแพทย์ต่อประชากร 100,000 คนมีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 54.12 อัตราพยาบาลต่อประชากร
100,000 คน มีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 300.42 ในด้านสุขภาพอนามัยอัตราผู้ปุวยเอดส์ต่อประชากร
100,000 คน มีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 6.54 อัตราผู้ปุวยสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คนมีค่าดัชนี
เฉลี่ยร้อยละ จานวน 3,474.13
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านสุขภาพอนามัยในระดับจังหวัดกับประเทศ
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอนามัย
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด
ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตราแพทย์ต่อประชากร 100,000 คน
54.12
29.45
อัตราพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน
300.42
190.60
อัตราผู้ปุวยเอดส์ต่อประชากร 100,000 คน
6.54
13.98
อัตราผู้ปุวยสุขภาพจิตต่อประชากร
3,474.13
1,989.68
100,000 คน
ในมิติด้านสุขภาพอนามัยยังพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีค่าเฉลี่ย อัตราแพทย์และพยาบาล
และอัตราผู้ปุวยสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในส่วนอัตราผู้ปุวย
เอดส์ต่อประชากร 100,000 คน น้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
มิติด้านการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านการศึกษารายตัวชี้วัด อัตราระหว่าง
นักเรียนต่อห้องเรียนมีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 20.55 อัตราครูต่อนักเรียน มีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 27
ร้อยละของประชากร อายุ 6 ปีขึน้ ไปไม่เคยเรียนหนังสือมีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 9.52 อัตราการมี
คอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน มีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 27.60
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านการศึกษาในระดับจังหวัดกับประเทศ
ตัวชี้วัดด้านการศึกษา
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตรานักเรียนต่อห้องเรียน
20.55
24.09
อัตราครูต่อนักเรียน
27
20.21
ร้อยละของประชากร อายุ 6 ปีขึน้ ไปไม่
9.52
6.12
เคยเรียนหนังสือ
อัตราการมีคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน
27.60
18.54
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ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ในมิติด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยของจังหวัดสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 3 ตัวชี้วัดด้วยกันประกอบด้วย อัตราครูต่อนักเรียน ร้อยละของประชากรอายุ 6
ปีขนึ้ ไปไม่เคยเรียนหนังสือ และอัตราการมีคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน ส่วนอัตรา นักเรียนต่อห้องเรียน
มีค่าเฉลี่ย ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
มิติด้านการมีงานทาและรายได้
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านการมีงานทาและรายได้ รายตัวชี้วัด
แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงานรวมมีค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 1.35
ประชากรรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมีค่าดัชนีเฉลี่ยต่อคน 16,141 บาท และอัตราครัวเรือนที่เป็นหนีม้ ี
ค่าดัชนีเฉลี่ยร้อยละ 53.60
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านการมีงานทาและรายได้ในระดับจังหวัดกับ
ประเทศ
ตัวชี้วัดด้านการมีงานทาและรายได้
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงานรวม
1.35
1.48
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
16,141.00
19,697.31
อัตราครัวเรือนที่เป็นหนี้
53.60
54.86
ตัวชี้วัดที่มคี ่าเฉลี่ยจังหวัดต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมีทั้งสิน้ 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน
ประกอบด้วย อัตราการว่างงานต่อกาลังแรงงานรวม รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และอัตราครัวเรือนที่
เป็นหนี้
มิติด้านความมั่นคงส่วนบุคคล
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านความมั่นคงส่วนบุคคลระดับพืน้ ที่
พิจารณาจากตัวชี้วัดจานวนคดีอาญา 5 กลุ่มต่อประชากร 10,000 คน มีค่าดัชนีเฉลี่ยจังหวัด15.48
ค่าเฉลี่ยประเทศ 11.04
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านความมั่นคงส่วนบุคคลในระดับจังหวัดกับ
ประเทศ
ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงส่วนบุคคล
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
จานวนคดีอาญา 5 กลุ่มต่อประชากร
15.48
11.04
10,000 คน
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ในมิติความมั่นคงส่วนบุคคล จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยของคดีคดีอาญา 5 กลุ่มต่อประชากร
10,000 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
มิติด้านครอบครัว
ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านครอบครัวรายตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดในมิติ
ครอบครัวนีม้ ีอัตราการจดทะเบียนหย่า ต่อ 1,000 ครัวเรือนมีค่าดัชนีเฉลี่ยของจังหวัด 5.49 ค่าดัชนี
เฉลี่ยของประเทศ 4.50
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านครอบครัวในระดับจังหวัดกับประเทศ
ตัวชี้วัดด้านครอบครัว
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตราการการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000
5.49
4.50
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดด้านครอบครัว อัตราการจดทะเบียนหย่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
มิติด้านการสนับสนุนทางสังคม
ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านการสนับสนุนทางสังคม รายตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยของอัตราผู้ทาประกันชีวิตต่อประชากรของจังหวัด 22.61อัตราผู้ทาประกันสังคมต่อกาลัง
แรงงาน 0.21จานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อประชากร 100,000 คนมีค่าเฉลี่ย 119.32 และ อัตรา
กาฆ่าตัวตายและทาร้ายตนเองต่อประชากร 100,000 คนมีค่าเฉลี่ย 48.25
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านการสนับสนุนทางสังคมในระดับจังหวัดกับ
ประเทศ
ตัวชี้วัดด้านการสนับสนุนทางสังคม
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตราผู้ทาประกันชีวิตต่อประชากร
22.61
22.13
อัตราผู้ทาประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน
0.21
0.22
จานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อประชากร
119.32
71.26
100,000 คน
อัตราการฆ่าตัวตายและทาร้ายตนเองต่อ
48.25
46.35
ประชากร 100,000 คน
ในมิติด้านการสนับสนุนทางสังคม ตัวชี้วัดที่มคี ่าเฉลี่ยจังหวัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศมี 3
ตัวชี้วัด คือ อัตราผู้ทาประกันชีวิตต่อประชากร ,จานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อประชากร
8

100,000 คน และอัตราการฆ่าตัวตายและทาร้ายตนเองต่อประชากร 100,000 คนและ อัตราผู้ทา
ประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
มิติด้านสิทธิและความเป็นธรรม
ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านสิทธิและความเป็นธรรมตัวชี้วัดที่ใช้
สะท้อนมิติความมั่นคงด้านนีป้ ระกอบด้วยจานวนคดีในศาลปกครองและการร้องเรียนกรณีที่ราษฎร
ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 100,000 คน อยู่ที่ร้อยละ 1.84 แต่ไม่มีคดีการคัดค้านโครงการรัฐ
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านสิทธิและความเป็นธรรมในระดับจังหวัดกับ
ประเทศ
ตัวชี้วัดด้านสิทธิและความเป็นธรรม
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด
ค่าเฉลี่ยประเทศ
(คน)
จานวนคดีในศาลปกครองต่อประชากร 100,000 คน
6.00
5.96 คดี
จานวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์บริการ
30.14
37.71 คดี
ประชาชนต่อประชากร 100,000 คน
จานวนเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดารง
0.18
0.2
ธรรมต่อประชากร 100,000 คน
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดด้านสิทธิและความเป็นธรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ
1 ตัวชี้วัด คือ จานวนคดีในศาลปกครองต่อ 100,000 คน จานวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่าน
ศูนย์บริการประชาชนต่อประชากร 100,000 บาทและจานวนเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่าน
ศูนย์ดารงธรรมต่อประชากร 100,000คน มีค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในระดับจังหวัดต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ
มิติด้านการเมืองและธรรมาภิบาล
ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านการเมืองและธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด
อัตราผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ 83.16 และจานวนเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผ่านศูนย์ดารงธรรมต่อประชากร100,000 คน ค่าเฉลี่ย 1.23
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดในมิติด้านการเมืองและธรรมาภิบาลในระดับจังหวัด
กับประเทศ
ตัวชี้วัดด้านการเมืองและธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ย/จังหวัด (คน) ค่าเฉลี่ยประเทศ
อัตราการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.
83.18
76.19
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จานวนเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.23
1.60
ผ่านศูนย์ดารงธรรมต่อประชากร100,000 คน

เมื่อพิจารณาอัตราการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ใน อัตราการ
มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และ
จานวนเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านศูนย์ดารงธรรมต่อประชากร100,000 คนมี
ค่าเฉลี่ยของจังหวัดน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2.7 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ 2553
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันได้แก่
1. จากองค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านแบบ อปท.1 และ อปท.2ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการชี้
สถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด และจัดลาดับความสาคัญและความรุนแรงของป๎ญหา
สังคมในพืน้ ที่
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านระบบเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม โดย จัดเก็บข้อมูลในพืน้ ที่
องค์กรปกครองท้องถิ่น จานวน 14 แห่ง ซึ่งเป็นพืน้ ที่นาร่องในการสร้างระบบเฝูาระวังและ
เตือนภัยทางสังคมระดับท้องถิ่น
3. การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
4. การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ครอบครัว โดยเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงการ Child Watch
จากแหล่งข้อมูลทั้ง 5 แหล่ง ทาให้ผู้วิเคราะห์สามารถประมวลผลสถานการณ์ป๎ญหา
สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่มีความน่าสนใจและสามารถสรุปเป็นประเด็น
ป๎ญหาที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังต่อไปนี้
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กลุ่มปัญหาที่ 1 ปัญหาในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา
1. ป๎ญหาเด็กและเยาวชน ในส่วนของป๎ญหาด้านเด็กและเยาวชนพบว่า ป๎ญหาหลายป๎ญหาที่
เคยมี
ในช่วงปี 2552 มีแนวโน้นลดลง เช่น ป๎ญหาความเหินห่างจากศาสนาและครอบครัว ป๎ญหาการ
กระทาผิดในเด็กและเยาวชน ป๎ญหาความรุนแรงในสังคม อันเป็นผลมาจากการดาเนินการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังพบว่ายังมีป๎ญหาเด็กและเยาวชนอีกเป็น
จานวนมากที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยสามารถเรียงลาดับตามความรุนแรงของป๎ญหา (ไม่สามารถ
ระบุความรุนแรงเป็นร้อยละได้ เนื่องจากรวบรวมมาจากข้อมูลหลายแหล่ง) ได้ดังต่อไปนี้
1) ป๎ญหาการดื่มสุราและเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน (ป๎ญหาเดิม)
2) ป๎ญหาทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม (ป๎ญหาเดิม)
3) ป๎ญหาการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดเกมส์ ติดอินเตอร์เน็ท (ป๎ญหาเดิม)
4) ป๎ญหาการรวมกลุ่มมั่วสุมและตั้งแก๊งของเด็กและเยาวชน (ป๎ญหาใหม่)
5) ป๎ญหายาเสพติด (ป๎ญหาใหม่)
6) ป๎ญหาสุขภาพและการขาดการออกกาลังกาย (ป๎ญหาเดิม)
นอกจาก ป๎ญหาด้านเด็กและเยาวชนที่พบแล้ว การศึกษายังพบป๎จจัยเชิงบวกต่าง ๆ
ที่สามารถนามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งป๎จจัยบวกดังกล่าวคือ
1) กระแสจิตอาสาและการทางานเพื่อสังคมในเด็กและเยาวชน
2) ความสัมพันธ์ทางศาสนา ซึ่งเดิมเคยเป็นป๎ญหาในอดีต
3) ความสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งเดิมเคยเป็นป๎ญหาในอดีต
4) โอกาสในการศึกษาต่อและผลสัมฤทธิ์จากการศึกษา
2. ป๎ญหาด้านคนพิการ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการเป็นจานวนมาก ประมาณ 30,000 คน
และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผู้พิการส่วนใหญ่เป็นผูพ้ ิการด้านการเคลื่อนไหว จากการวิเคราะห์พบว่า ป๎ญหา
ของผู้พิการสามารถเรียงลาดับตามความรุนแรงได้ดังต่อไปนี้
1) ป๎ญหาการไม่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคม
2) ป๎ญหาการไม่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ
3) ป๎ญหาการถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความเอาใจใส่จากครอบครัว
3. ป๎ญหาด้านครอบครัว พบว่า ยังคงเป็นป๎ญหาที่มีความสาคัญอยู่ เนื่องจากยังพบว่า
ครอบครัว
ยังเป็นกลไกสาคัญในการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกและชุมชนอยู่ โดยพบว่าป๎ญหาที่มี
ความสาคัญและมีความรุนแรงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) ป๎ญหาการหย่าร้าง แยกกันอยู่ หรือเลิกกัน นามาซึ่งป๎ญหาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
หรือบุตรหลานไม่มีผู้ดูแลพร้อมหน้า
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2) ป๎ญหาสมาชิกในครอบครัวต้องไปทางานต่างถิ่น และแยกกันอยู่ระหว่างสมาชิก เช่น
พ่อแม่ไปทางานต่างถิ่น ลูกหลานไปศึกษาต่อต่างถิ่น
3) ป๎ญหาหัวหน้าครอบครัว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดเหล้า ติดการพนัน
4) ป๎ญหาสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ลูกหลานเที่ยวเตร่ ติดหวย
4. ป๎ญหาผู้สูงอายุ เป็นอีกป๎ญหาหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงให้ความสาคัญ เนื่องจากจานวน
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเกิดขึน้ ของสังคมผู้สูงอายุ จากการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุ มีป๎ญหาในหลายรูปแบบ โดยสามารถจัดลาดับความสาคัญของป๎ญหาดังต่อไปนี้
1) ป๎ญหาผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ เบี้ยยังชีพและกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุดา้ น
ต่าง ๆ ได้
2) ป๎ญหาความยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกหลาน
3) ป๎ญหาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อยู่ตามลาพังและไม่มีผู้ดูแล
4) ป๎ญหาด้านการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
5) ป๎ญหาการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย
จากการศึกษายังพบอีกว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีป๎จจัยเชิงบวกที่เอือ้ ต่อการ
ดาเนินงาน
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายป๎จจัย เช่น สภาพสังคมซึ่งเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและให้
ความ สาคัญกับความกตัญํู เครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและมีบทบาทมาก สภาพสังคมที่
ยอมรับนับถือและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเป็นผูน้ าในชุมชน เป็นต้น
5. ป๎ญหาด้านแรงงาน พบว่า ป๎ญหาด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นป๎ญหาแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก
เป็นพืน้ ที่ปลายทางของการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า และประเทศอื่น ซึ่ง
แรงงานกลุ่มนี้ มักจะได้รับผลกระทบทางสังคมในหลายรูปแบบ เช่น ป๎ญหาสิทธิ์และความเท่าเทียม
กันทางสังคม ป๎ญหาการตกเป็นเหยื่อของการเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์
6. ป๎ญหาสตรี เป็นป๎ญหาใหม่ แต่กาลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากป๎ญหาครอบครัวที่
มีแนวโน้มของการหย่าร้างสูง มีป๎ญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรง และมีรูปแบบที่
เป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น ทาให้สตรีต้องแบกรับภาระในการดูแลครอบครัวและสมาชิก
ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษา พบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ มีป๎ญหาเกี่ยวกับสตรีใน
3 ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1) ป๎ญหาสตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลาพัง เป็นป๎ญหาหลักที่มีผู้ประสบป๎ญหา
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ (ร้อยละ 95)
2) ป๎ญหาสตรีถูกทาร้ายร่างกายและจิตใจ
3) ป๎ญหาสตรีถูกละเมิดทางเพศ
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กลุ่มปัญหาที่ 2ปัญหาคุณภาพชีวิต
ป๎ญหากลุม่ ที่ 2เป็นป๎ญหาสังคมในภาพรวม ว่ามีป๎ญหาในรูปแบบใด และป๎ญหาใดมี
ความสาคัญมาก โดยสามารถสรุปเป็นสภาพป๎ญหาต่าง ๆ ตามลาดับความรุนแรงของป๎ญหาได้
ดังต่อไปนี้
1. ป๎ญหาด้านการมีงานทา รายได้ และหนี้สิน อันเนื่องจากมาจากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ การ
ว่างงาน การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และป๎ญหาการมีหนีส้ นิ ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปขาดรายได้ ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ ไม่สามารถส่งเงินชาระหนีส้ นิ ได้ และว่างงาน
หรือตกงาน
2. ป๎ญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประสบป๎ญหา
ด้านที่อยู่อาศัยในหลายประเด็นได้แก่ การไม่มกี รรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในที่สาธารณะ การอยู่
อาศัยในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การอยู่อาศัยในพืน้ ที่ที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและภัยลักษณะ
อื่น ๆ รวมทั้งมีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรควรได้รับการซ่อมแซม
3. ป๎ญหาด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ป๎ญหาสาคัญที่สุดด้านสุขภาพคือ การติดสุราเรือ้ รัง รอง
ลงมาคือ ป๎ญหาจากโรคจากการใช้ชีวิตไม่เหมาะสม เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันหัวใจ อันดับ ๓
พบว่าเป็นป๎ญหาโรคเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ นอกจากนั้น เป็นป๎ญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพรูปแบบอื่น ๆ เช่น ติดยาเสพติด เจ็บปุวยจนประกอบอาชีพไม่ได้ ติดโรคระบาด มีอาการ
เครียดและมีอาการทางจิตประสาท
4. ป๎ญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า ป๎ญหาด้านความปลอดภัยที่สาคัญ
ที่สุดคือ ป๎ญหาการได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง ภัยน้าท่วม
ภัยหนาว และภัยจากหมอกควัน อันดับรองลงมาคือ การได้รับอุบัตเิ หตุจากยานพาหนะและการ
ทางาน ตามลาดับ นอกจากนั้น ยังมีป๎ญหาอาชญากรรมอื่น ๆ แต่เป็นส่วนน้อย เช่น ป๎ญหาการถูก
ลักทรัพย์ การถูกทาร้ายร่างกาย และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
5. ป๎ญหาด้านการศึกษา พบว่า ป๎ญหาใหญ่ที่สุดคือป๎ญหาผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ รองลงมาคือ ป๎ญหาเด็กไม่สามารถเข้าเรียนต่อภาคบังคับได้ เนื่องจาก
ความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจและครอบครัว ป๎ญหาการว่างงานหลังจบการศึกษา และป๎ญหาการออก
จากโรงเรียนกลางคัน ตามลาดับ
6. ป๎ญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม พบว่า ป๎ญหาด้านนีม้ ีความรุนแรงน้อยที่สุดในกลุ่ม
ป๎ญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ก้ยังพบว่ามีป๎ญหาในระดับหนึ่ง โดยป๎ญหาที่รุนแรงที่สุด
ได้แก่ ป๎ญหาการมีร้านค้าที่ขายเหล้าและบุหรี่อยูใ่ กล้กับสถานศึกษาและศาสนสถาน ป๎ญหาการ
เพิ่มขึ้นของร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ท และร้านเผยแพร่สื่อลามกในท้องถิ่น และป๎ญหาสุดท้ายคือ
ป๎ญหาความปรองดองและความแตกแยกในชุมชน ซึ่งต้องการการจัดการด้านความสมานฉันท์
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บทที่ 3
ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์
ฐานคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้กาหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยให้มีความเสมอภาค มีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับ
การคุ้มครองจากแนวนโยบายของรัฐด้านต่างๆนอกจากนี้ยังได้ระบุสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐได้ดังนี้
มาตรา 51 บุคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ทิ ธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จา่ ย
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รับการปูองกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่
เสียค่าใช้จา่ ยและทันต่อเหตุการณ์
มาตรา 52 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
และสติป๎ญญา ตามศักยภาพในสถานภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนรวมของเด็ก
และเยาวชนเป็นสาคัญ
เด็ก สตรี เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงและการปฏิบัตอิ ันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว
การแทรกแซงและการจากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทามิได้
เว้นแต่อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนรักษาไว้ ซึ่งสถานะของครอบครัว
หรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มผี ู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกิด 16 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และช่วยเหลืออย่าง
เหมาะจากรัฐ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่ง
อานวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
บุคคลวิกลจริต ย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
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มาตรา 55 บุคคลซึ่งไร้ที่อยูอ่ าศัยและไม่มีรายได้กับการยังชีพย่อมได้รับสิทธิ ได้รับการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
3.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
กาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมไว้ใน
มาตรา 5 ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการ
สังคมให้คานึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) สาขาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอ่ าศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธใี นการดาเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา การ
สงเคราะห์ การคุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไข และการบาบัดฟื้นฟู เป็นต้น
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้ได้มี
ส่วนร่วมด้วย
มาตรา 6 ในการจัดสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมที่
คณะกรรมการกาหนด
3.3 แผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี สร้างสรรค์การสังคมไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
เป็นแผนแม่บทการบริการสวัสดิการสังคมของประเทศไทยซึ่งมีเปูาหมายประสงค์ให้
ประชาชนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางสังคม ที่เกิดจากการได้รับสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธกี ารจัดการแบบพหุลักษณ์ ตามสิทธิพลเมืองขั้นพืน้ ฐานที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ชุมชนในสังคมไทยมีความแข็งแกร่งและสามรถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกไว้ดว้ ยตนเองและโดยการ
ส่งเสริมจากภาครัฐและภาคีต่างๆในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง และสามารถจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกได้ดว้ ยตนเองและโดยการส่งเสริมจากภาครัฐและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา บนพืน้ ฐานลักษณะเด่นของแผนยุทธ์ศาสตร์จัดสวัสดิการ
สังคมแบบพหุลักษณ์ด้วยวิธีการจัดสรรการสังคมเชิงรุกกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วม จากทุก
ภาคีเครือข่าย การให้บริการสังคมอย่างยั่งยืน ผู้ปฏิบัตงิ านจะต้องมีมาตรฐานการทางานแบบองค์
รวมและครบวงจรโดยบูรณาการความรูจ้ ากภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและภายนอก แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีเสถียรภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ แข่งขันได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่เกิดจากการมี
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ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
สมดุลและยั่งยืน
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหานครแห่งชีวิตและความมั่นคง” โดยแบ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความ
มั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการ โดยในส่วนของการจัด
สวัสดิการสังคมนั้น จะเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านสังคมได้มกี ารประเด็นยุทธศาสตร์ เอาไว้ดังนี้
“สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมภูมป
ิ ๎ญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์
5 ปี
สร้างสวัสดิการสังคมไทยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปดังนี้
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยสวัสดิการที่ทั่วถึง ครอบครัวเข้มแข็ง
กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
”
เปูาประสงค์
ทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
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พันธกิจ
•
ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
•
พัฒนาสถาบันครอบครัวและสมาชิกทุกช่วงวัย
•
สร้างหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิต
•
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
กลยุทธ์
•
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบเชิงรุก
•
ส่งเสริมกระแสจิตอาสาและการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
•
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสังคมทุกภาคส่วน
•
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและอาสาสมัคร
•
เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์
•
ส่งเสริมพืน้ ที่สร้างสรรค์และกิจกรรมเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชน
•
พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันป๎ญหา
•
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสภาเด็กและเยาวชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์
•
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
•
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
•
เตรียมความพร้อมคนในสังคมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
•
สร้างกระแสสังคมในการใส่ใจและให้ความสาคัญต่อสังคมผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
กลยุทธ์
•
ส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น และดูแลกันและกัน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
•
พัฒนาศักยภาพในการจัดการครอบครัวและภูมคิ ุ้มกันป๎ญหาภายในครอบครัว
•
เสริมสร้างบทบาทของชุมชนในการดูแลครอบครัวผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
•
สร้างกระแสสังคมในการให้ความสาคัญและความใส่ใจครอบครัว
17

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความมั่นคงและการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเปูาหมายทางสังคม
กลยุทธ์
•
พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิกลุม่ เปูาหมายในระดับชุมชน
•
พัฒนาระบบการแจ้งข่าวสารและการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
•
ส่งเสริมการให้ความรูใ้ นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และโอกาสทางสังคมแบบเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกด้านการพัฒนาสังคม
กลยุทธ์
•
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านให้มีความพร้อม มีศักยภาพและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
•
พัฒนาเครื่องมือในการทางานให้ทันสมัย ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสาร
•
พัฒนาระบบบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 5 ปี (2555-2559)
1. จุดแข็ง
- โครงการสังคมภายในจังหวัด มีความเอือ้ อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคนในชุมชน ที่มี
ความเข้มแข็งและมีการจัดองค์กรที่ดีอยูแ่ ล้ว เช่น ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบ
สวัสดิการชุมชน
- มีเครือข่ายการทางานด้านสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายของ
กลุ่มเปูาหมายด้านอื่น ๆ
- มีต้นแบบในการทางานที่ประสบความสาเร็จมากมาย ในด้านการจัดสวัสดิการสังคมและ
การแก้ไขป๎ญหาสังคม ภายในพืน้ ที่
- มีการบูรณาการการทางานด้านสังคมในระดับจังหวัดอยู่แล้ว ผ่านกลุ่มภารกิจด้านสังคม
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้สามารถเชื่อมการทางานด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จุดอ่อน
- มีรูปแบบของป๎ญหาที่หลากหลายและซับซ้อน ต้องใช้วิธกี ารแก้ไขที่แตกต่างกัน เช่น สังคม
เมืองสังคมชนบท สังคมบนพืน้ ที่สูง สังคมคนต่างด้าว
- มีเด็กและเยาวชนจานวนมากจากต่างอาเภอและต่างจังหวัด เข้ามาพักอาศัยในเขตเมือง
- จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากภายในและมาจากภายนอกจังหวัด
- มีจานวนผู้ประสบป๎ญหาสังคมเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดศูนย์กลางของ
ภาคเหนือ ทาให้มผี ู้คนทั้งจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
เข้ามาอยู่อาศัยจานวนมาก
- ผู้ด้อยโอกาสจานวนมาก ขาดการดูแลจากครอบครัว หรือไม่มีผู้ดูแล
3. โอกาส
- นโยบายสังคมสวัสดิการ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับชุมชนในการจัดสวัสดิการและ
กระจายความทั่วถึงของสวัสดิการสังคมมากขึน้
- มีกองทุนหลายรูปแบบ ที่เข้ามาสนับสนุนการทางานของทุกภาคส่วน ส่งผลให้สามารถ
ทางานด้านสังคมได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- การทางานด้านสังคมในภาคเอกชนและภาคประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ระบบ CRS ใน
ภาคธุรกิจ ระบบสวัสดิการในภาคประชาชน เป็นต้น
- องค์กรปกครองท้องถิ่นในพืน้ ที่ให้ความสาคัญกับงานด้านสังคมมากขึน้
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4. อุปสรรค
- การเปิดเสรีภูมภิ าคเอเซียนในปี 2558 อาจจะนามาซึ่งความซับซ้อนเกี่ยวกับประเด็นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การค้ามนุษย์ และการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ ที่ชายแดน
- กระแสโลกาภิวัตน์ ทุนนิยม และวัตถุนิยม ทาให้คนให้ความสาคัญกับสมาชิกในครอบครัว
และการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคมและชุมชนลดน้อยลง และเห็นแก่ตัวเงินและ
ประโยชน์ส่วนตนมากขึน้ ป๎ญหาหลายรูปแบบมีความซับซ้อนและแก้ไขยากมากขึน้ เช่น
ป๎ญหาเด็กและเยาวชน
- ความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง ทา
ให้เกิดสิ่งเร้าหรืออบายมุขรูปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดป๎ญหาสังคมค่อนข้างมาก
- สภาพความทุรกันดารและห่างไกลของพืน้ ที่ ทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่ม
- ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ราคาสินค้าแพง และภาวการณ์ว่างงาน ส่งผลให้ผู้ต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมมีเพิ่มมากขึ้น

20

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคม 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่สังคมสวัสดิการ เพื่อประชาชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิต และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. สร้างความทั่วถึงและเท่าเทียมในการได้รับสวัสดิการสังคมและสิทธิทางสังคมในจังหวัด
2. ลดป๎ญหาสังคมที่เกิดขึน้ ในกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ
3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเปูาหมายทางสังคม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการจัดสวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการมีบทบาทด้านการพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน ในการดูแลและ
ร่วมพัฒนาสังคม
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชน และการจัดตั้งองค์กรสวัสดิการชุมชน
1.2 เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายสวัสดิการสังคม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
, องค์กร
ภาคเอกชน อาสาสมัครและเครือข่ายอื่น ๆ
1.3 เพิ่มโอกาสการดาเนินกิจกรรมด้านสังคม โดยเครือข่ายด้านสังคมผ่านกองทุนต่าง ๆ
1.4 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดาเนินงานด้านสังคมผ่านระบบ CSR
1.5 ส่งเสริมแนวคิดด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อการพัฒนาสังคมในคนทุกช่วงวัย
1.6 ส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การสร้างความเท่าเทียม และการสร้างโอกาสใน
การมีส่วนร่วมทางสังคมของทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุม่ ผู้พิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์
2.1 บูรณาการจัดระเบียบสังคมเพื่อลดป๎จจัยเสี่ยงต่อป๎ญหาสังคมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน
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2.2 เพิ่มศักยภาพระบบคุ้มครองสิทธิ์และการปูองกันการละเมิดเด็กและเยาวชนใน
ระดับพืน้ ที่
2.3 พัฒนาทักษะชีวิตและการดาเนินชีวิตภายใต้ความสง่างามทางวัฒนธรรมของเมือง
เชียงใหม่
2.4 เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กและเยาวชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
3.2 เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ
3.3 เตรียมความพร้อม ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 45 ปีขนึ้ ไป
3.4 บริหารจัดการทุนทางสังคมและคลังป๎ญญาจากผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดภูมิป๎ญญา
จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ในสังคม
3.5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น
และภาคประชาสังคม
3.6 สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุแก่ทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวศึกษา แก่สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย
4.2 เสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ในการดูแลซึ่งกัน
และกันระหว่างคนทุกช่วงวัย
4.3 บริหารจัดการองค์ความรู้ต้นแบบครอบครัวตัวอย่าง เพื่อยกย่องและนามาใช้เป็น
แนวทางการป๎ญหาครอบครัว
4.4 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม ตามภายใต้แนวทาง
วิถีชีวิตที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่
4.5 ส่งเสริมการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบป๎ญหาสังคมในครอบครัว โดยสมาชิก
ในครอบครัว
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บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชที้ ิศทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมใน
อนาคต ภายในช่วงเวลา พ.ศ. 255 5– 2559 โดยกาหนดสาระสาคัญให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครอบคลุมภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนีม้ ีความสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ จึงควรกาหนดกลไกประสานการดาเนินงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามเปูายุทธศาสตร์โดย
จะกาหนดให้มกี ารดาเนินงานในเรื่องต่อไปนี้
1) กสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันแผนฉบับนี้ เพื่อให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านสังคม
2) กสจ. สร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน โดยการเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมในการจัดทาคู่มือชี้แจงรายละเอียด แปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนงาน โครงการ วิธีการทางาน
ฯลฯ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงานต่อไป
3) กสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื้อหาของยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายทุกคนได้ "รู้และเข้าใจ"
4) กสจ. ควรจัดให้มศี ูนย์บริการข้อมูล ศูนย์ให้คาปรึกษา และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรที่
ปฏิบัตงิ านด้านสวัสดิการสังคม ทั้งในลักษณะที่ดาเนินการเอง หรือ ร่วมดาเนินการกับสถาบันอื่น ๆ
หรือ การจัดจ้างจากภายนอก (Outsource) ให้สถาบันอื่นทาหน้าที่แทน
5) กสจ. จัดทาแผนระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภายในจังหวัดเพื่อสมทบใน
กองทุนประเภทต่างๆที่จะใช้สนับสนุนโครงการที่สนองตอบแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอโดยหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
6) กสจ. ดาเนินการอนุมัติงบประมาณโครงการที่เสนอโดยภาคีต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ในแผนฉบับนี้
7) กสจ. ร่วมกับองค์กรพันธมิตรรณรงค์ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ธุรกิจเอกชนที่พร้อมเพื่อดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
8) กสจ. ต้องดาเนินงานเชิงรุก โดยเป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือ และ/หรือบูรณา
การการทางานระหว่างกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม
9) กสจ. จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลภาพรวมของการปฏิบัตติ ามแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันทางวิชาการ ภายหลังที่แผนฯ
ประกาศใช้แล้ว 2 ปี และ 4 ปี เพื่อมาทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึง
เตรียมการเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ในฉบับที่ 2 ด้วย
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การจัดทาแผน การนาแผนสู่การปฏิบัติ การกากับ และการประเมินผล เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และโดยที่งานจัดสวัสดิการสังคมเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางและหลากหลาย
เกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นอยูข่ องทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย จึงมีความจาเป็นในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันในสาระทั้งหมดของแผน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง ต้องอาศัยกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ทุกประเภท
ของสื่อ ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดเวทีการประชุมสัมมนา การร่วมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน
กระบวนการกากับ ติดตาม
และประเมินผลที่ดีและเหมาะสม ควรออกแบบกระบวนการให้
ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบและประเมินการนาแผนไปสูก่ าร
ปฏิบัตใิ นทุกระดับ
อย่างไรก็ดี การติดตาม ประเมินผล ควรมีการกาหนดตัวบ่งชีท้ ี่ชัดเจน และจัดทาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมมาประกอบการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลง
แผนงาน โครงการต่อไป
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