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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รวบรวมรายงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านกังานจังหวัดเชียงใหม ่

สรุปสถิติการใหบ้ริการของจังหวัดเชียงใหม ่

ข้อมูลสถิติการให้บริการของจังหวัดเชียงใหม่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สถิติการให้บริการของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งการ
รวบรวมข้อมูลในช่วงก่อน เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการในบางภารกิจ  โดยที่นี้ได้รวบรวมสถิติการให้บริการ
แก่ประชาชน  ข้าราชการ บุคคลทั่วไป  และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับบริการของส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่  และสถิติที่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ  
สรุปสถิติการให้บริการ 5 ส่วน ดังนี้   

1) สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
2) สถิตผิู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
3) สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ จากระบบการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่   
4) สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ 

ในภารกิจของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
5) สถิติการให้บริการของส่วนราชการในภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดปรากฏตาม link  

ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่) 
 

1. สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  มีจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ของศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 1,161  เรื่อง มีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1) เรื่องยุติ  จ านวน 934 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของจ านวนเรื่องทั้งหมด เรื่องยุติลดลง
จากช่วง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.75 (จ านวนเรื่องในช่วง 1 เมษายน – 30 
กันยายน 2561  จ านวนเรื่องท้ังหมด 1,384 เรื่อง ยุติ จ านวน 1,165 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 84.18) 

2) ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 232 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 19.90 
 
ตารางที่ 1  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามจ านวน  
        และร้อยละ 

เรื่อง 
จ านวน 
(เรื่อง) 

ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ เรื่องยุติ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
จากประชาชน 

1,161 934 80.10 232 19.90 

ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 
– 31 มี.ค. 62) 
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แผนภูมิที่ 1  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกตามจ านวน  
                 และร้อยละ 

 
 

เปรียบเทียบผลการด าเนินการ “เรื่องยุต”ิ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กับช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) ปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินการเรื่องยุติ  ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กับ   
        ชว่ง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน)  

ปีงบประมาณ 
จ านวนเรื่อง

ทั้งหมด 
เรื่องยุติ 

หมายเหตุ 
จ านวน ร้อยละ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 
ช่วง 6 เดือนหลัง 

1,384 1,165 84.18 
จ านวนและสัดส่วนเรื่องยุติลดลงจากช่วง 
6 เดือนหลังของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
จ านวน 231 เรื่อง ร้อยละ 4.08 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ต.ค. 61. – 31 มี.ค. 62) 
6 เดือนแรก 

1,161 934 80.10 

รวม 2,545 2,099 82.48 เฉลี่ย 2 ช่วง เรื่องยุติร้อยละ 82.48 

 

 

 

 

เรื่องยุติ, 934, 
80.10% 

ระหว่าง
ด าเนินการ, 

232, 
19.90% 

เรื่องยุติ ระหว่างด าเนินการ 
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สรุปสถิติการใหบ้ริการของจังหวัดเชียงใหม ่

แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินการเรื่องยุติ  ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กับ   
        ชว่ง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

 

2. สถิติผู้ใช้บริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีจ านวนประชาชนที่เข้ารับบริการ 

ของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งสิ้น จ านวน  41,775 คน  รายละเอียดปรากฏ 
ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3  ผู้รับบริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
          – 31 มีนาคม 2562  จ าแนกประเภทการใช้บริการ จ านวน และร้อยละ 

ประเภท 

ผู้รับบริการ 
1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.61 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. บริการช าระค่าไฟฟ้า 13,770 32.96 13,799 30.81 
2. ช าระค่าน้ าประปา 13,685 32.76 12,958 28.93 
3. ช าระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 11,098 26.57 10,858 24.24 
4. งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 2,803 6.71 4,604 10.28 
5. รับแจ้งความ/ให้ค าปรึกษาคดีความ 419 1.00 2,571 5.74 

รวม 41,775 100.00 44,790 100.00 
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สรุปสถิติการใหบ้ริการของจังหวัดเชียงใหม ่

แผนภูมิที่ 3  ผู้รับบริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
          – 31 มีนาคม 2562  จ าแนกประเภทการใช้บริการ จ านวน   

 

จากสถิติในตารางและแผนภูมิข้างต้น ปรากฎว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  สรุปดังนี้ 

จ านวนผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นในบริการ 3 ประเภท คือ  
1) การช าระค่าไฟฟ้า  
2) งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
3) รับแจ้งความ ปรึกษาคดีความ 
 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน ปรากฏว่า ประเภทบริการที่ประชาชนมาใช้บริการในสัดส่วนที่

เพ่ิมข้ึน มี 2 ประเภท คือ  
1) งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.57 ของสัดส่วนผู้รับบริการในช่วง 6 เดือน

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2) รับแจ้งความ ปรึกษาคดีความ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.74 ของสัดส่วนผู้รับบริการในช่วง 6 เดือน

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ  
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงปี

พ.ศ.2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)  มีจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด 3,267 ครั้ง  
ดังตารางต่อไปนี้   

ตารางท่ี 4  สถิติผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561  
               จ าแนกเป็นรายเดือน    

เดือน ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2561 และ 2562 

มกราคม 194 197 เพ่ิมข้ึน 3 
กุมภาพันธ์ 186 158 ลดลง 28 
มีนาคม 208 187 ลดลง 21 
เมษายน 222 116 ลดลง 106 
พฤษภาคม 174 179 ลดลง 5 
มิถุนายน 271 169  ปี 2562 (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562) 
กรกฎาคม 252 -  
สิงหาคม 156 -  
กันยายน 120 -  
ตุลาคม 169 -  
พฤศจิกายน 174 -  
ธันวาคม 135 -  

รวม 2,261 1,006  
  

แผนภูมิที่ 4  ผู้รับบริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอเิล็กทรอนิกส์ราชการ ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่  http://www.oic.go.th/infocenter2/292/#infoma 

http://www.oic.go.th/infocenter2/292/#infoma
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4. สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่  
สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่  

ในภารกิจของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
ถึง 31 มีนาคม 2562  มีสถิติการให้บริการ ทั้งหมด 459 เรื่อง  ดังตารางต่อไปนี้   

ตารางท่ี 5  สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2562 (ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 จ าแนกเป็นรายเดือน 

 

เดือน 
การให้บริการกลั่นกรองเรื่องแก่ส่วนราชการ (เรื่อง) รวม 

เลื่อนเงินเดือน บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ลาออก จ านวน ร้อยละ 

ตุลาคม 61 43 60 103 22.44 
พฤศจิกายน 61 20 52 72 15.69 
ธันวาคม 61 28 53 81 17.65 
มกราคม 62 16 60 76 16.56 
กุมภาพันธ์ 62 23 34 57 12.42 
มีนาคม 62 30 40 70 15.25 

รวม 160 259 459 100.00 
 

แผนภูมิที่ 4  สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  
         พ.ศ.2562 จ าแนกเป็นรายเดือน และประเภทของเรื่อง   
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แผนภูมิที่ 4  สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่   
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกจ านวน และร้อยละ เป็นรายเดือน 

               

จากตารางและแผนภูมิข้างต้น ปรากฏว่าในเดือนตุลาคม  2561  เป็นช่วงเดือนที่มีการ
ให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด เป็นจ านวน 103 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 22.44 ของจ านวนเรื่องทั้งหมดที่ได้ให้บริการในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยส่วนใหญ่เป็นการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ และลาออก ส าหรับการ
กลั่นกรองเรื่องการเลื่อนเงินเดือน  จะเห็นได้ว่า มีการให้บริการตลอดทุกเดือน  ถึงแม้ว่า จะมีการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเพียงปีละ 2 ครั้ง ก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งต่าง ๆ ของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดเชียง  ซึ่งมีประมาณ 4,000 กว่าคน  ได้มีการเคลื่อนไหว การปรับระดับ
ต าแหน่ง การโยกย้าย ท าให้มีผลต่อค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  ดังนั้น ภารกิจในการให้บริการ
กลัน่กรองเรื่องเกีย่วกับออกค าสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับเลื่อนเงินเดือน  จึงมีให้บริการอยู่ตลอดทุกเดือน  และมีความ
ซับซ้อนแตกต่างกัน  ในบางเรื่องมีการออกค าสั่งย้อนหลังตั้งแต่ 1  จนถึงบางกรณีออกค าสั่งย้อนหลัง 
ถึง 6 ค าสั่ง เป็นต้น  

5. สถิติการให้บริการของส่วนราชการในภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  และได้น าเสนอข้อมูลสถิติการให้บริการ มีดังนี้ 

หน่วยงาน ข้อมูลสถิติ 
1. ส านักงานขนส่งจังหวัด สถิติการให้บริการด้านการขนส่ง   (เว็บไซต์กรม เลือกรายจังหวัด: เชียงใหม่) 

http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html 
2. ส านักงานที่ดินจังหวัด สถิติการให้บริการประชาชนและจัดเก็บรายได้ (เชื่อมโยงเว็บไซต์กรม) 

http://www.dol.go.th/Pages/page2_5_1.aspx 
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พ.ย.-61, 72, 
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หน่วยงาน ข้อมูลสถิติ 
4. ส านักงานสวัสดิการและ 
   คุ้มครองแรงงานจังหวัด 
  
 

  

สถิติการตรวจแรงงาน 
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%
20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%8
1%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf 
สถิติการรับค าร้อง 
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%
20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B
3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf 

6. ส านักงานบังคับคดี 
   จังหวัด 

สถิติการบังคับคดี 6 ช่อง 
http://branch.led.go.th/Stat6/lawstat.asp?jled=led20504 
สถิติการบังคับคดี 8 ช่อง 
http://branch.led.go.th/stat8/default.asp?jled=led20504 

8. ส านักงานอุตสาหกรรม 
   จังหวัด 

สถิติการตอบสนองข้อร้องเรียน 
http://www.industry.go.th/chiangmai/index.php/ita/27-05-2562 

9. ส านักงานสาธารณสุข 
     จังหวัด 

ข้อมูลสถิติ ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วย
ใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา 
http://healthregion1.chiangmaihealth.go.th/frontend/web/cmi/def
ault/cmi2?year=2019&type=1 

10. ส านักงานสถิติจังหวัด สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลส านักงานสถิติจังหวัด 
http://www.oic.go.th/infocenter21/2171/#infoma 

11. ส านักงานพาณิชย์ 
     จังหวัด 

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัด 
http://www.aecthaibiz.com/province/cpr.aspx?pv=50 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม link ของส่วนราชการ  และในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  

สรุป  

ภารกิจในการให้บริการของจังหวัดเชียงใหม่  โดยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มงาน 
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานราช การ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปดังนี้ 

ประเภทสถิติ จ านวน  
(เรื่อง/คน/ครั้ง/หน่วยงาน) 

หมายเหตุ 

1. สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

1,161  

2. สถิติผู้ใช้บริการของศูนย์บริการร่วม ศูนย์ด ารงธรรม  
 จังหวัดเชียงใหม่ 

41,775  

  

http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://chiangmai.labour.go.th/2018/attachments/article/273/O15%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://branch.led.go.th/Stat6/lawstat.asp?jled=led20504
http://branch.led.go.th/stat8/default.asp?jled=led20504
http://www.industry.go.th/chiangmai/index.php/ita/27-05-2562
http://healthregion1.chiangmaihealth.go.th/frontend/web/cmi/default/cmi2?year=2019&type=1
http://healthregion1.chiangmaihealth.go.th/frontend/web/cmi/default/cmi2?year=2019&type=1
http://www.oic.go.th/infocenter21/2171/#infoma
http://www.aecthaibiz.com/province/cpr.aspx?pv=50
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ประเภทสถิติ จ านวน  
(เรื่อง/คน/ครั้ง/หน่วยงาน) 

หมายเหตุ 

3.  สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ 

1,006  

4.  สถิติการให้บริการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรแก่
ส่วนราชการ  

459  

5.  สถิติการให้บริการของส่วนราชการในภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ 

11   
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ผนวก 

สถิติรายสัปดาห์ ศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562 
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