
   
 

รายละเอียดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บริการ  ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ 
กิจกรรม “อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน”  คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน   

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น 

************** 

KPI ที่  26 จ านวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น 

1. ชื่อนวัตกรรม   
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้รับโอกาส “อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน” 
(รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2553 จากส านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.)) 

2. ผู้คิดค้นนวัตกรรมการให้บริการ   
เทศบาลนครขอนแก่น และฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน  กองสวัสดิการสังคม 

3. ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ   
1. อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  7 โรงเรียน จ านวน 99 คน  ประกอบด้วย  

ผู้บริหาร ครู นักการ แม่ครัว และนักเรียน ดูแลเร่ืองการประกอบอาหาร จัดเตรียมภาชนะใส่อาหารและ
มอบให้ผู้รับโอกาสที่ไปรับที่โรงเรียน และติดตามประเมินผลเป็นระยะตามความเหมาะสม 

2. อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชน 14  ชุมชน  รวม 17 คน  ประกอบด้วย  ประธานชุมชน  
กรรมการชุมชน ประชาชนและอาสาสมัครในชุมชน  สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ ให้ความเอาใจ
ใส่ สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต  และประสานงานการมารับอาหารกลางวันที่โรงเรียน 
บางส่วนให้ความช่วยเหลือด้วยการให้บริการน าอาหารที่โรงเรียนน าส่งถึงบ้านผู้รับโอกาสที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้   

3. เทศบาลนครขอนแก่น โดยกองสวัสดิการสังคม ควบคุมดูแลแผนงานกิจกรรมและสนับสนุน
งบประมาณให้โรงเรียนประกอบอาหาร 15  บาท/คน/มื้อโรงเรียนเพิ่มเติม  10  บาท/คน/มื้อ 

          

                

                                            

                            

              (ส านักการสาธารณสุข)

                            

 กองสวัสดกิารสังคม/อาสาสมัคร 116 คน
                                           

(ฝ่ายส่งเสรมิการมีสว่นร่วม  )

                 

              

               

 
 



   
ลักษณะงาน 

ท่ีมา/แนวคิด  
 พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ความตอนหนึ่งว่า “สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้น ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น เป็นสุข น่า
อยู่” เป็นพระราชด ารัสที่เทศบาลนครขอนแก่น ยึดถือเป็นหลักในการก าหนดและบริหารงานด้านนโยบาย
สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลนครขอนแก่น  ภายใต้
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากการพบเห็นสถานการณ์และสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวาย  เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอันเป็นที่มาของปัญหามากมายขึ้นในสังคม  สาเหตุหนึ่งของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  ก็เพราะทุกวันนี้การด ารงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภคนิยมตามแบบตะวันตก
มากขึ้น   ความเจริญทางวัตถุเข้ามาครอบง าความเจริญทางจิตใจ ทุกชีวิตต้องดิ้นรนแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง
และชีวิตที่สุขสบาย ท าให้คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ตัวเอง ชีวิตคนรอบข้างไม่รับรู้   การให้ความรักความเอาใจใส่ดูแล 
การแสดงความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อกันเร่ิมเหือดหาย สังคมเสื่อม  สังคมบกพร่อง  สังคมอ่อนแอ   ใครจะเป็น
ผู้ดูแล หากไม่ใช่คนในสังคมด้วยกันเอง (พีระพล  พัฒนพีระเดช, 2550)   
  เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุ ข
ประชาชน  จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในการบริหารแผนงานโครงการ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดี  มีสุขของ
ประชาชน  การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อแสดงถึงน้ าใจแห่งความเอ้ืออาทร  การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในสังคม  เป็นปราการป้องกันความเหลื่อมล้ า การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม สร้างความเท่าเทียม ความเอ้ืออาทร
ในสังคมอย่างทั่วถึงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย ยากจน  ผู้ถูกทอดทิ้งและผู้อ่อนแอ
ขาดที่พึ่งพิงช่วยเหลือตนเองไม่ได้  การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในมิติ
ต่าง ๆ  ตลอดจนการสร้างสังคมเอ้ืออาทรด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะการเป็น”ผู้ให้” อย่างมีคุณค่าและเป็น “ผู้รับ” 
อย่างมีศักดิ์ศรี  มิใช่มีเพียงแต่มิติทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเท่านั้น   แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่การจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนอยู่ดี มีสุขในอนาคตได้ และจาก
สภาพสังคม ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงต้องมีการสานต่อโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่าง ๆ เพื่อความอยู่ดี มีสุข ของประชาชน โดยเร่งด่วนในด้านปัจจัย  4 โดยเฉพาะเร่ือง อาหารเพื่อ
ประทังชีวิต    
        ภารกิจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทร ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
การเมืองการปกครอง  ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ดี มีสุข สามารถพึ่งพา
ตนเองได้  ตลอดจนการให้บริการและประสานประโยชน์เพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง  
 ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  เราสามารถเร่ิมจากการสร้าง“ภูมิคุ้มกัน”ใน
ครอบครัว ชุมชนในท้องถิ่นของตนเองก่อน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทร ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม สังคม
ไม่ทอดทิ้งกัน มีน้ าใจแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อีกทั้ง
ค่านิยมและความเชื่อของคนไทยที่ว่า ความสุขจากการให้เป็นความสุขใจอย่างแท้จริง “การให้” สะท้อนความ



   
ยิ่งใหญ่ของหัวใจมนุษย์   จากแรงบันดาลใจเหล่านี้ ผู้บ ริหาร เทศบาลนครขอนแก่น จึ งมีด า ริ ให้ จัดท า 
“โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน” ตามพันธกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม  ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคม เอ้ืออาทร  ตัวชี้วัด KPI ที่ 26  จ านวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้เข้าถึงบริการสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง  ให้คนขอนแก่นได้เรียนรู้
การเป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่า และเป็นผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  สั่งสมความเอ้ืออาทร  การ
แบ่งปัน การเอาใจใส่ สนใจ เข้าใจ ให้ก าลังใจ  ให้เวลา ให้แรงบันดาลใจ ให้ทรัพยากร ให้ค าแนะน า ตลอดจนการ
ให้โอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

ประกอบด้วย  10  ภารกิจ  ได้แก่   
1. การจับคู่คนเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอ  
2. คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (ภาคสนาม) 
3. การประกาศออกระเบียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้รับโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่น   

ไม่ทอดทิ้งกัน   
4. การวางแผนเพื่อชีวิตสู่ความพอเพียง  ของ 90 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
5. โครงการตลาดนัดน้ าใจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
6. กิจกรรมอ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้ โรงเรียน / อ่ิมท้องอุ่นใจกับร้านข้าวแกงน้ าใจคนในชุมชน 
7. การน าเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ    
8. การมอบทุนการศึกษางบ  บริจาคและงบ  เทศบาล  
9. การสงเคราะห์นักเรียนผู้ติดเชื้อ HIV บ้านเมตตา    
10. กิจกรรมออกเยี่ยมและประเมินผลโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (จับเข่าคุย) 
 กิจกรรม “อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน” จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ที่จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

สานต่อแนวคิด/นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ในการสร้างสังคมเอ้ืออาทรด้วยการบริการอาหาร
กลางวันฟรีที่โรงเรียน   เป็นการเปิดห้องเรียนรู้การพัฒนาจิตสาธารณะของการเป็น“ผู้ให้” อย่างมีคุณค่าและรับอย่าง
มีศักดิ์ศรี ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ของเทศบาลนครขอนแก่น 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้รับโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และผู้รับโอกาสในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่นได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ผู้รับโอกาส   สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการยังชีพได้ระดับหนึ่ง 
3. ผู้รับโอกาส  ได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะของภาครัฐมากขึ้น     
4. การสานต่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อแสดงความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส  การดูแล

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม และเรียนรู้และพัฒนาจิตสาธารณะของการเป็น“ผู้ให้”ของหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/ชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง   

  
 

 
 



   
    
 กรอบแนวคิดกิจกรรม “อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน” 

โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  
 

  
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 4  วิเคราะหข์้อมูล 
 

คนเข้มแขง็ช่วยเหลือคนอ่อนแอ 
 ภารกิจโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน   

ประกาศสิทธิประโยชน ์

แผนเพื่อชีวิต สู่ความพอเพียง 
 ภาคสนาม (294 ครอบครัว)  
 

ผู้รับโอกาส ผู้ใกล้ชิด/เพื่อนบ้าน 

 ติดตามประเมินผล  CIPP  

Model 

 

กลุ่มผู้ให้โอกาส กลุ่มผู้รับโอกาส 

ก าหนดนโยบายสาธารณะ/วางแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับโอกาส 

สรุปประเด็นปัญหาส าคัญ 

ให้โอกาส / พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับโอกาส 

 

อาสา ผู้บริหาร 

อาสา พนักงาน เทศบาล 

ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 

5  รายงานผลเพื่อการตัดสินใจ ควรด าเนนิการต่อไป 

ควรยกเลิกโครงการ 

1 ก าหนดวัตถุประสงค์/จดุมุ่งหมาย 

2 หาความต้องการในการประเมนิ 

3 หาเครื่องมือและรวบรวมข้อมูล 

อาสา ชุมชน 

อาสา โรงเรียน 

อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน 



   
การบริหารจัดการ 

แผนภูมิภาพแสดง  Model   การวางแผนงาน กิจกรรมอ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน  

1.1 เตรียมความพร้อมโรงเรียน 

อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน 
คนขอนแก่นไมท่อดทิ้งกัน

1 ประชุม/วางแผนเตรียมงาน/
เอกสาร/ข้อมูล 

1.2 ส ารวจความต้องการ

ผู้เดือดร้อน/ผู้รับโอกาส 

โดยอาสาสมัคร 

จากทะเบียนคนขอนแก่นฯ 

1,486 คน  

2 โรงเรียน

3 กอง/ส านัก

2 ประชุมช้ีแจง ก าหนดเกณฑ์การช่วยเหลือ/
ขัน้ตอน/วิธีการท างาน 

ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้รับโอกาส

จัดหางบประมาณ

อาสาสมัครส ารวจ

3 ด าเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.-ก.ย.) 81 วัน

 ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.-ม.ีค.) 85 วัน 

1เจ้าหน้าที่ 

4 ติดตามประเมินผล 
เป็นระยะ

(ภายนอก – ภายใน)

แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ

งบเทศบาล
บัตร

รับอาหาร

Model โครงการ ฯ 

4 ชุมชน

  
 

จากนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเอ้ืออาทรด้วยจิต
สาธารณะของการเป็น“ผู้ให้” การให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง
กัน” ของเทศบาลนครขอนแก่น  ที่ต้องการช่วยเหลือผู้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในเร่ืองความเดือดร้อนของ
ผู้รับโอกาสด้านต่าง ๆ  ได้มีการสานต่อแนวคิดนโยบายด้วยโครงการ “ตลาดนัดน้ าใจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” 
ของส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่จัดต้ังตลาดนัดจ าหน่ายอาหารกลางวันราคาถูก ในราคาจานละ 10 บาท  
ส่วนผู้ รับโอกาสใช้สิทธิมารับบริการอาหารกลางวันฟรีและจ าหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ บริเวณที่จอดรถ
ศาลหลักเมืองขอนแก่น  จากการด าเนินงานระยะหนึ่ง พบว่า ยังมีผู้รับโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน หลายคนที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการอาหารฟรีที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นได้ ทั่วถึง 
เน่ืองจากมีผู้รับโอกาส อาศัยทั่วทั้งเขตเทศบาลนครขอนแก่น บางส่วนเป็นผู้สูงอายุ  สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง  ขาด
คนดูแล ไม่มีญาติพี่น้องดูแล ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงมีด าริให้ขยายพื้นที่การให้บริการอาหาร
กลางวันฟรี ไปยังหน่วยงาน องค์กรของเทศบาล  ที่ผู้รับโอกาสมีที่อยู่อาศัยใกล้เคียง สะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกโรงเรียน โดยมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม  ส ารวจความพร้อมของ
โรงเรียน  ความต้องการของผู้รับโอกาสที่ขึ้นทะเบียนโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จากผลการส ารวจตาม
ทะเบียนรายชื่อผู้รับโอกาสในโครงการ   ที่มีผู้ขอรับโอกาสขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งสิ้น 1,432 คน   พบว่า มีผู้ต้องการ
รับบริการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน จ านวน 77 คน และโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านอาคาร
สถานที่ และอาสาสมัครพร้อมให้บริการอาหารกลางวัน   จึงได้ด าเนินการ ใน 9 โรงเรียน (ดังแผนภูมิภาพ) 

  
 

 
 
 



   
                               

แผนภูมิภาพแสดง    แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
“อ่ิมท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน”  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”ที่ให้การความ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเร่ือง อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ โดยผ่านทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น   
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ถูกทอดทิ้งขาดคนดูแล และผู้อ่อนแอช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้มีรายได้น้อย
หรือยากจน ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ผู้รับโอกาสจะรับอาหารกลางวันฟรทีี่โรงเรียน 
ใกล้บ้านทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) ช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน และ
ภาคเรียนที่ 2  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม โดยแรกเร่ิมมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วม
โครงการ   9 โรงเรียน ได้แก่  

-โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  มีผู้รับโอกาส จ านวน 6  คน 
-โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  มีผู้รับโอกาส จ านวน  8  คน 
-โรงเรียนเทศบาลโนนชัย  มีผู้รับโอกาส จ านวน 18  คน 
-โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  มีผู้รับโอกาส จ านวน 6 คน 
-โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด  มีผู้รับโอกาส จ านวน 5 คน 
-โรงเรียนเทศบาลหนองแวง มีผู้รับโอกาส จ านวน 7 คน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง มีผู้รับโอกาส จ านวน 10  คน 
-โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน   มีผู้รับโอกาส จ านวน 11 คน 
- โรงเรียนเทศบาลโนนทัน มีผู้รับโอกาส จ านวน 6 คน 
มีผู้รับโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น  77 คน      
                                                                                 

เทศบาลนครขอนแก่น 

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั 

อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน 

สามเหลี่ยม 

  

สวนสนุก 
  

โนนชัย 
  

หนองวัด 

  

 คุ้มหนองค ู
  

 

หนองแวง 
  

 

กองสวัสดิการสังคม 



   

 
 

การให้บริการ  โรงเรียนจะประกอบอาหารให้ผู้รับโอกาสใส่ปิ่นโต 1 เถา (3-4 ชั้น) ต่อ 1 คน ปริมาณเท่ากับ
ราคา  25 บาท โดยที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 15 บาท/คน/มื้อ  โรงเรียนสนับสนุนเพิ่มเติม 10 
บาท/คน/มื้อ  ตามจ านวนผู้รับโอกาสที่ไปรับบริการที่โรงเรียน   จัดเตรียมอาหารปิ่นโตให้ผู้รับโอกาสในช่วงก่อน
พักกลางวัน  ส่วนใหญ่ผู้รับโอกาสจะรับปิ่นโตกลับไปรับประทานที่บ้าน  เพราะสามารถจัดเก็บไว้ได้ทั้งวัน 
เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวผู้รับโอกาสบางคน ต้องออกไปประกอบอาชีพไม่สามารถรับประทานช่วงกลางวันได้  
ก็จะจัดเก็บไว้รับประทานในช่วงเย็น  อาหารในปิ่นโต 1 เถา ที่โรงเรียนจัดให้ มากพอที่จะสามารถรับประทานได้
หลายคนในครอบครัว ซึ่งโรงเรียนได้จัดท าอาหารให้มากกว่างบประมาณที่เทศบาลจัดให้รายหัวละ 15 บาท  ซึ่งเป็น
ที่อิ่มอกอิ่มใจและพึงพอใจของผู้รับโอกาสและครอบครัวเป็นอย่างมาก  

   หลังจากการให้บริการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้ระยะ 1 เดือน (สิงหาคม 2551) ได้มีการติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการอาหารกลางวันในโรงเรียน  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทั้งผู้รับโอกาส และ
อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม จ านวน  63  คน  พบว่า  

1. ผู้รับโอกาสมีความพึงพอใจและดีใจที่มีหน่วยงานของรัฐช่วยดูแล ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ ได้แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ผู้รับโอกาสหลายคน ยังไม่สามารถรับบริการอย่างทั่วถึง  เพราะยัง ขาดโอกาสและ
มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมกิจกรรมอีกจ านนวนมาก 

2. มีผู้รับโอกาสจ านวนหนึ่ง ไม่สามารถมารับอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่ขาดตน
ดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเร้ือรัง  ท าให้ล าบากต่อการไปรับอาหารกลางวันที่
โรงเรียน 

                         

                  63      

• เพศ           ชาย 18 คน  หญิง 45 คน

• อายุ ต่ ากว่า 20 ป  จ านวน 3 คน

อายุ 21-40 ป  จ านวน 11 คน

อายุ 41-60 ป  จ านวน 33 คน

อายุ 60 ป  ขึ้นไป  จ านวน 15 คน

• อาชีพ นักเรียน 3 คน         รับจ้างทั่วไป 28 คน

ค้าขาย 4 คน รับราชการ 18 คน

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 10 คน
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• ระดับการศกึษา 
ประถมศกึษา 35 คน มัธยมศกึษาตอนต้น 5 คน

มัธยมศกึษาตอนปลาย 2 คน ปวส. 2 คน   

ปรญิญาตรี 18 คน       ปรญิญาโท  1 คน
• สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้รบัโอกาส/ตัวแทน   20 คน กรรมการชุมชน 12 คน
อาสาสมัครจากโรงเรยีน 19 คน  ประชาชนทัว่ไป 5 คน

• ทราบขอ้มูลจากแหล่งใด ?
ประธาน/กรรมการชุมชน 36 คน    โรงเรยีน 22 คน
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล 5 คน

  
                         

                  63      
ระดับความพึงพอใจ

ประเด็นค าถาม 1
น้อยทีสุ่ด

2
น้อย

3
ปานกลาง

4
มาก

5
มากทีสุ่ด

ท่านพึงพอใจในกิจกรรมระดับใด ? 9 13 41

ความสะดวกในการเดินทางมารับอาหาร 5 14 11 33

รสชาติอาหาร 1 8 24 30

คุณภาพอาหาร 11 28 24

ปริมาณอาหาร 10 24 29

สถานที่ให้บริการ (โรงเรียน) 9 25 29

การให้บริการของเจ้าหน้าที่/ครู 5 21 37

ความคุ้มค่า/คน/วัน 5 19 39
 

 
ความท้าทายและความคิดสร้างสรรค์    

จากปัญหาที่พบจากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการอาหารกลางวันที่โรงเรียน พบว่าปัญหา
หลักของผู้รับโอกาส คือ เร่ืองการเดินทางที่ไม่สะดวกจากสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยเร้ือรัง   สภาพที่อยู่
อาศัย และการที่ไม่มีคนดูแล  คณะท างานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครจากโรงเรียน ชุมชนได้จัด
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น  ในรูปแบบเพิ่มเติม คือ การ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครชุมชน ที่มีจิตอาสา  เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับส่งอาหาร
กลางวันให้กับผู้รับโอกาสที่ไม่สามารถมารับเองได้ที่โรงเรียน  โดยทดลองน าร่องที่ชุมชนศรีจันทร์ประชา
สร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  เพราะมีผู้รับโอกาสที่เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพอ่อนแอ 
ไม่มีอาชีพอยู่คนเดียว  ไม่มีที่อยู่อาศัย ลูกหลานทอดทิ้ง ไม่มาดูแล  ไม่สามารถมารับบริการอาหารกลางวันที่



   
โรงเรียนได้  จะมีเพียงผู้ดูแลที่เป็นเพื่อนบ้าน  ประกอบ อาชีพรับจ้างกวาดถนนภายในชุมชนเท่ านั้น  จึงไม่
สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่  ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเพื่อนบ้านและช่วยเหลือในเร่ืองอาหารส าหรับ
ผู้รับโอกาส  จึงได้ประสานคณะกรรมการชุมชนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน เชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดูแล
รับผิดชอบอาหารที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โดยรับส่งให้กับผู้รับโอกาส และได้รับความร่วมมือด้วยดีเป็นอย่าง
ยิ่ง  เพราะโดยปกติแล้ว อาสาสมัครในชุมชนก็ช่วยกันดูแลอยู่แล้ว  

 
แผนภูมภิาพแสดง   แผนผังการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การให้บริการอาหารกลางวันที่โรงเรียน  โดยที่ผู้รับโอกาสหรือญาติผู้ใกล้ชิดมารับเองที่โรงเรียน  5 
โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  โรงเรียนเทศบาลหนองแวง   
โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด   

 การให้บริการท่ัวไป  
1. โรงเรียนโดยครูโภชนาการและแม่ครัวที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบอาหารใส่ปิ่นโต 1 เถา  เตรียมไว้ให้

ผู้รับบริการที่โรงอาหาร เวลาประมาณ 11.30 น.  
2. ผู้รับโอกาสหรือญาติผู้ใกล้ชิดมาลงชื่อรับปิ่นโตอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้  

การให้บริการโดยอาสาสมัคร    
1. โรงเรียนโดยครูโภชนาการและแม่ครัวที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบอาหารใส่ปิ่นโต 1 เถา  เตรียมไว้ให้

ผู้รับบริการที่โรงอาหาร เวลาประมาณ 11.30 น.  
2. ถ้าหากผู้รับโอกาสมารับที่โรงเรียนไม่ได้  จะมีอาสาสมัครของโรงเรียน เช่น แม่ครัว นักการ หรือ

นักเรียนอาสาน าส่งให้ที่บ้าน  
3. อาสาสมัครจากชุมชน มารับปิ่นโตอาหารที่โรงเรียนไปส่งให้ผู้รับโอกาสที่บ้าน โดยใช้มอเตอร์ไซค์   

หรือรถจักรยาน  
 

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั 

อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน 

สามเหลี่ยม 

สวนสนุก 

โนนชัย 
หนองวัด 

 คุ้มหนองค ู
 

หนองแวง 
 

วัดกลาง 

อาสาสมัครชุมชน 

เทศบาลนครขอนแก่น 



   
การติดตามประเมินผล    หลังจากที่โรงเรียน ให้บริการอาหารกลางวันระยะหนึ่ง  โรงเรียนจะลงพื้นที่

ชุมชน  เพื่อเยี่ยมบ้านผู้รับโอกาส  เป็นการติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตผู้รับโอกาสหลังจากให้การช่วยเหลือและ
สรุปผลเพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการและการช่วยเหลือในเร่ืองอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลังต่อไป 

 

เชิญชวน คุณยายเตียง  พิมพ์บึง  รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีทางโรงเรียนจัดให้       

 

      
 

ตัวอย่าง กิจกรรมอาสาสมัคร   
1. จากโครงการน าร่องที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ท าให้ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ซึ่งเป็นชุมชน

แออัดที่มีประชาชนอยู่อาศัยบริเวณริมทางรถไฟ  สนใจและเป็นห่วงเป็นใยประชาชนที่ยัง อยู่ในภาวะทุกข์
ยากล าบากในชุมชนหลายคน  ได้ยื่นค าร้องขอเข้าร่วมโครงการตามกระบวนการ  มีผู้รับโอกาสขอรับบริการอาหาร
กลางวันที่โรงเรียน จ านวน 9 คน  แต่เนื่องจากผู้รับโอกาสส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บป่วยเร้ือรัง ที่ไม่
สามารถเดินทางไปรับอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้ จึงมอบหมายให้อาสาสมัครชุมชน 1 คน  คอยรับอาหารจาก
โรงเรียนไปส่งให้ผู้รับโอกาสทั้ง 9 คน โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง   ซึ่งโรงเรียนได้มอบน้ าใจตอบแทนด้วยการ
จัดท าอาหารปิ่นโต 1 เถา ฟรีส าหรับอาสา   ชุมชน  

     
 
 
 
 



   
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
 การดูแลช่วยเหลือผู้รับโอกาส บางคร้ังอาจขึ้นอยู่ภายใต้การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติที่เห็นว่าถูกต้อง เหมาะสม 
โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ความเดือดร้อน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับโอกาสมาก่อน  โดย
ไม่ต้องรอค าสั่ง หรือการมอบหมายงาน เพื่อสามารถให้การดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและตรงตามความต้องการ
ของผู้รับโอกาส  เช่น  

จากการส ารวจเส้นทางมารับอาหารของอาสาสมัครที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  อาสาสมัครเป็นผู้สูงอายุ 
(ประธานชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์) การเดินทางจากชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ถึงโรงเรียนเทศบาล
คุ้มหนองคู จะต้องข้ามถนนใหญ่ที่มีรถยนต์สัญจรไปมามากมาย อาจท าให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้  จึงได้
ประสานชุมชนศรีจันทร์ ที่ก าลังริเร่ิมโครงการจ าหน่ายอาหารราคาถูกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
โดยจ าหน่ายอาหารในราคา 10  บาท (2 อย่าง 15 บาท)  จึงมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้รับโอกาส
ร่วมกับชุมชนศรีจันทร์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการเดินทางรับอาหารที่โรงเรียนของอาสาสมัครชุมชนศรีจันทร์
ประชาสร้างสรรค์   จึงปรับกระบวนการการให้บริการอาหารใหม่ โดยให้อาสาสมัครรับอาหารจากชุมชนศรีจันทร์  
ไปส่งให้ผู้รับโอกาสแทน 

 
                                                                            

แผนภูมิภาพแสดง   แผนผังการปฏิบัติการใหม่ 
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เทศบาลนครขอนแก่น 

อาสาสมัครชุมชน 
ร้านข้าวแกงชุมชนศรีจนัทร ์

อาสาสมัครชุมชน 



   
  
ขอบเขตผลกระทบของงาน 
เชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

1. ผู้ให้และผู้รับ ได้ซึมซับความเอ้ืออาทรต่อกันได้ร่วมแบ่งปันอาหารและก าลังใจท าให้
- ผู้ให้ มคีวามมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับโอกาสเข้าถึงการ

บริการภาครัฐมากขึ้น
- ผู้รับ มกี าลังใจมากขึ้น รู้สึกว่าได้รับการเหลียวแล ไมไ่ด้ถูกทอดทิ้งโดดเด่ียว

2. ญาต/ิผู้ใกล้ชิดของผู้รับโอกาส ได้รับอานิสงค์ผลบุญทางอ้อม จากปริมาณอาหารที่
โรงเรียนจัดให้ มากพอรับประทานได้ 2-3 คนในครอบครัวและแบ่งปันเพ่ือนบ้าน
ใกล้ชิด

3. แบ่งเบาภาระ –ค่าใช้จ่ายประคับประคองชีวิตผู้รับโอกาสในภาวะวิกฤติได้ในระดับหนึง่
-การเล้ียงดู ผู้สูงอายุ/ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียน    

4. ผู้รับโอกาสมกี าลังใจและกล้าที่จะออกมามสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมมากขึ้น
 

 
เชิงปริมาณ    ในการให้บริการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน 7 โรงเรียน ส าหรับผู้รับโอกาส จ านวน  55 คน 13 
ชุมชน โดยใช้งบประมาณรายหัว 30 บาท/คน/วัน (งบประมาณเทศบาล 15 บาท   งบประมาณโรงเรียน 15 บาท)   
สามารถบริหารจัดการกิจกรรม ได้ดังนี้      
 

ผลการด าเนินงาน (เชิงปรมิาณ)
รายการ ตั้งไว้ ใช้จริง ประหยัด/ลด รวม 

1. ผู้ให้บริการ (เทศบาล)

1. ประหยัดค่าอาหารกลางวัน /คน/วัน

2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถน าส่งอาหาร /คน/วัน

25

10

15

-

10

10

300/ด/คน
300/ด/คน

2. ผู้ให้บริการ (โรงเรียน)

ประหยัดค่าอาหารกลางวัน /คน/วัน 25 10 15 450/ด/คน

3. ผู้รับบริการ

ประหยัดค่าอาหารกลางวัน /คน/วัน 25 - 25 750/ด/คน

4. ลดบุคลากรผู้ให้บริการ

จ านวนเจ้าหน้าที่น าส่งอาหารผู้รับโอกาส 13 ชุมชน 13 - 13 13 คน

5. เพ่ิมอาสาสมัคร

อาสาสมัครดูแลผู้รับโอกาสจากชุมชน /โรงเรียน 13 116 -

เพ่ิม 

116คน
 

 



   
 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

1. การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเหลือได้เฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนโครงการคน
ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันเท่านั้น เพราะผู้รับโอกาสก่อนเข้ารับบริการ ต้องเข้าสู่กระบวนการลงพื้นที่ส ารวจคัด
กรองคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อขึ้นทะเบียนช่วยเหลือตามกระบวนการ ท าให้ผู้ที่ทุกข์ยากล าบากส่วนหนึ่ง ยัง
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึง 

2.   การตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือยังมีจ ากัด     
3.  ผู้รับโอกาสบางคน  มีที่อยู่อาศัยที่ไม่ใกล้โรงเรียนสังกัดเทศบาลใดเลย  ท าให้ผู้รับโอกาสที่มีความ

ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถใช้บริการได้ทุกคน 

  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  (COOK BYC) 
1. จัดยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกให้อาสาสมัครชุมชนในการรับส่งอาหาร  เช่น  จักรยาน  
     (COOK BYC)  ให้ผู้รับโอกาสที่บ้านอยู่ไกลโรงเรียน   
2. ขยายผลการท างานเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อผู้ด้อยโอกาสสู่ชุมชนอ่ืน 
3. เชื่อมโยงเครือข่ายสู่โรงเรียนและร้านอาหารในชุมชน 
4. ขยายเครือข่ายโดยให้ชุมชนลุกขึ้นมาดูแลคนใกล้ตัว 
5. บูรณาการร่วมกับ อปท.ใกล้เคียง 

กระบวนการการให้บริการ   COOK  BYC (จักรยานอาสา) 
1. ส ารวจความต้องการของผู้รับโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยไกลจากโรงเรียน  
2. ส ารวจความพร้อมโรงเรียนที่จะให้บริการอาหาร 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรอาสาสมัคร /อาสาสมัครชุมชน  เช่น อสม., อป.พร., อส.ปต. ,อส.ตร ,

อส.พด. เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครรับ - ส่งอาหาร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงและใกล้ชิดประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุด โดยเน้นคุณสมบัติของอาสาสมัคร คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตอาสา เสียสละเวลา
ได้และต้องสามารถปั่นจักรยานได้อย่างคล่องแคล่ว   

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้องค์กรการกุศล หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า ผู้มีจิตกุศล ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคจักรยานรับ – ส่งอาหาร     

5. ด าเนินการรับ-ส่งอาหารกลางวัน  เมื่ออาสาสมัคร / พาหนะ (จักรยาน) / โรงเรียนพร้อมให้บริการ โดย
อาสาสมัครจะมีจักรยานที่รับบริจาคจากผู้มีจิตกุศล 1 คัน  คอยรับปิ่นโตอาหารจากโรงเรียน เพื่อน าไป
ส่งยังผู้รับโอกาสที่ไม่มีคนดูแล ที่มีที่อยู่ไกลจากโรงเรียนและร้านข้าวแกงที่เข้าร่วมโครงการ  

6. ติดตามเพื่อประเมินผลการให้บริการเป็นระยะต่อไป     



   
 

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

อ่ิมท้อง อุ่นใจ 
ใกล้โรงเรียน 

ผู้รับ
โอกาส

ผู้ใกล้ชิด/
เพ่ือนบ้าน

อาสาสมัคร
ชุมชน  อาสาสมัคร

โรงเรียน 

อาสาสมัคร
เทศบาล

ร้านค้า/
ผู้มีจิตกุศล

เทศบาลนครขอนแก่น

   ื                     

  
 

      

                 

     

           

          

            

            

           ื        

                     

       

         

            

        

       

                   

                               

                    

         

 
บทสรุป 

การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนและการมีส่วน
ร่วมกันทุกภาคส่วน จะไม่ประสบผลส าเร็จเลย หากผู้ให้บริการไม่มี “จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ” ที่จะให้
ความช่วยเหลือ เสียสละ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เอ้ืออาทรต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างจริงใจและออกมาจาก
จิตส านึกภายในของผู้ให้อย่างแท้จริง  จึงจะท าให้กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้ตามอัตภาพ จึงจะมีความยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
 
 



   
 

ภาพกิจกรรม 
 

              
จักรยานอาสา  

              
 

              
 

          
 


