
 

กระบวนการจัดระบบสวัสดิการท้องถิ่น 
นวัตกรรม  เทศบาลนครขอนแก่น 

คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 



พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 สังคมใดก็ตาม  

ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน  

ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน 

สังคมนั้น  

ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ 

 มีความร่มเย็น เป็นสุข น่าอยู่ 



สังคมเดิม 

ภาครัฐ 

คนเข้มแข็ง 

คนอ่อนแอ 

ปัญหา  :สังคมเสื่อม สังคมบกพร่อง สังคมอ่อนแอ   

ใคร ? จะเป็นผู้ดูแล  หากไม่ใช่คนในสังคมด้วยกันเอง  



คนเข้มแข็ง 

  คน
อ่อนแอ 

สังคม 

ไม่ทอดทิ้ง
กัน 

  แนวคิด :               สังคมใหม ่ 

ภาครัฐ 



  

ยุทธศาสตร ์

สังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม 

วิสัยทัศน์เทศบาลนครขอนแก่น 

กระบวนการจัดระบบสวัสดิการท้องถ่ิน ของเทศบาลนครขอนแก่น 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 3 ด้าน 

เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน  มีสังคมเอื้ออาทร  สันติสุข เรียนรู้ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



     คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน   
แนวคิด: เป็นโครงการหนึง่ในรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเอื้ออาทร  

เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติผูด้้อยโอกาสให้ได้รบัและเข้าถึงการให้บริการสาธารณะ 

จากภาครัฐอยา่งเท่าเทียมและทั่วถึง  อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา จติสาธารณะ  

ของการเป็น “ผู้ให”้ และสนองเจตนารมณ์ในการบรหิารจัดการบ้านเมือง ตาม 
พันธกิจ การพฒันาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม 

เอื้ออาทร ของเทศบาลนครขอนแก่น  

               ตัวชี้วัด  KPI ที่  26  จ านวนผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น อันจะท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานที 

รับผดิชอบ ได้ท าหน้าที่ เป็นผู้ใหบ้ริการหรอืด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

  

  



ความเป็นมาของโครงการ  : 
เริ่มด าเนินการเมื่อปลายปี พ.ศ.  2549 – 2555  รวม   5  ปี 
วัตถุประสงค์  :เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดสังคมเอื้ออาทร  สังคมเข้มแขง็และสัง 
คุณธรรมภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และเพื่อขจดัทุกข์ของผู้อยูใ่น 
ภาวะยากล าบากให้มีสุขภาพทางกายที่ดี  สุขภาพทางจติที่ดี การมีส่วนร่วมใน 
สังคม  สร้างสังคมที่ม ี “ การให ้”ซึ่งความสุขจากการให้เป็นความสุขที่แท้จริง  
ทีสะท้อนความยิ่งใหญ่ของหัวใจมนษุย์ “ สังคมเอื้ออาทร คือ การให้อย่างม ี
คุณค่า และรับอย่างมีศักดิ์ศร”ี   การสร้างสังคมเอื้ออาทร จึงเป็นยุทธศาสตร์หลัก 
ของเทศบาลนครขอนแก่น  เป็นผลท าให้มแีนวคดิในการจัดท าโครงการคน 
ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันขึ้น  เพื่อขบัเคลื่อนโครงการดังกลา่วให้เกิดขึ้นและให้ 
สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
 



การบริหารจัดการ/การวางแผน 
             การด าเนินตามโครงการได้วางแผนการด าเนินการโดยการสร้างภาคีเครือข่ายเข้า
มาช่วยด าเนินการร่วมกัน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ยากมากและเป็นโครงการที่คิดริเริ่ม
เป็นนวัตกรรมใหม่  มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนติดต่อหลายหน่วยงาน  หลายช่วง
อายุคน  โอกาสที่จะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ยากมากและการบริหารจัดการให้เกิดความ
ยั่งยืน   

        กองสวัสดิการสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักจึงได้คิดวางแผนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนในการให้บริการประชาชน  ดังนี้ 

 1. การประชุมหารือหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการ  
และการวางแผนการด าเนินงาน  

 2. การเปิดตัวโครงการกระตุ้นการท างานทั้งภายในและภายนอกเพื่อท าความเข้าใจ 
สร้างเครือข่าย โดยการประชุมท าความเข้าใจให้พนักงานเทศบาลทราบ/การจัดเวทีเสวนา/
การน าโครงการเสนอให้องค์กร ชุมชนทราบ 

  



การบริหารจัดการ/การวางแผน (ตอ่) 

  3. การค้นหาผู้รับโอกาสที่เป็นเป้าหมายเริ่มจากผู้ยากจนในเขต 

เทศบาลที่เคยมาขึ้นทะเบียนคนจนไวใ้นปี  2547  จ านวน  2,900  คน   

  4. การค้นหาจติอาสาขึ้น  2  ชุด  เพื่อคดักรองกลุ่มเป้าหมายว่าราย 

ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นรายที่ยากจนจริงหรือไม่  และก าหนดกระบวนการคัด 

กรองที่มรีะบบและชัดเจนโดยการใช้แบบสอบถาม  ภาพถ่ายการลงพืน้ที่ 

พบปะกลุ่มเป้าหมาย 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากจติอาสาทั้ง 2  ชุด โดยการวิเคราะห์ 

ร่วมกัน  เพื่อคดักรองทั้ง  2  ระดับให้ได้ผู้รับโอกาสที่ยากจน และประสบ 

ปัญหาจริง  และจัดกลุ่มผู้รบัโอกาสตามความซับซ้อนของปัญหา   



การบริหารจัดการ/การวางแผน (ตอ่) 

6.  การรับรองรายชื่อผู้รับโอกาสโดยผ่านกระบวนการรับรองในท่ี 

ประชุมคณะผูบ้ริหารเทศบาล  เพื่อเห็นชอบน ารายชื่อที่ผา่นการคัดกรองเข้า 

โครงการฯ  และแจ้งผู้รับโอกาสทราบ  ท้ังท่ีมีคณุสมบัตผิ่านและท่ีไม่ผ่าน 

      7.  การสนับสนุนประกาศสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ ฯ เช่น  ดา้น 

การศึกษา/ ด้านสวัสดิการสงเคราะห/์  ด้านการส่งเสริมอาชีพ / ด้านที่อยู ่

อาศัย  /ด้านสุขภาพ/ด้านกฎหมาย  

 8. การติดตามประเมินผลงาน 



การปฏิบัตงิานและการตัดสินใจของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมท่ีสนับสนุน  
1.กิจกรรมคนเขม้แข็งช่วยเหลือคนอ่อนแอ 
2.กิจกรรมซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 
3.กิจกรรมออกสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
4.กิจกรรมร่วมวางแผนเพือ่ชีวิตสู่ความพอเพียง 
5.กิจกรรมตลาดนัดน้้าใจคนขอนแก่น ฯ 
6.กิจกรรมอิ่มท้องใกล้บ้านและใกล้โรงเรียน 
7.กิจกรรมน้าเทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก
แก่คนพิการ 
8.กิจกรรมมอบทุนการศึกษางบเทศบาลและงบ
บริจาค 
9.กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนผู้ติดเชื้อ  HIV 
10.กิจกรรมออกเย่ียมและประเมินคนขอนแก่น ฯ 
(ภาคจับเข่าคุย) 

1.การประชุม/วางแผน/ปชส. 

2.การเปิดตัวโครงการจัดเวที
เสวนา//ท าความเข้าใจ 

3.การค้นหาผู้รับโอกาสจาก
ทะเบียนคนจน  2,900  คน 

4.การค้นหาจิตอาสา/ผู้ให้
โอกาส/ลงพื้นทีต่รวจสอบ 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ 

6.การรับรองรายช่ือในที่
ประชุม คทม. 

7.ประกาศสทิธิประโยชน์
ช่วยเหลือภายใตโ้ครงการ ฯ 

8.การติดตามประเมินผล 

โครงการคนขอนแก่น 
ไม่ทอดทิ้งกัน 



นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เปิดตัวโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

6  เวที   มีเข้าร่วมจ านวน  2,453 คน 
 



การได้มาของรายชือ่ผู้รับโอกาส 

จากประธาน
ชุมชน 90 
ชุมชน 

จาก  
 คณะ สท. 

จากค าร้อง
ผู้รับโอกาส
ยื่นเอง 

รายชื่อผู้รับ
โอกาส 

จากกลุ่ม
บุคคลอื่น  ๆ 

จากพนักงาน
เทศบาล/ครู

โรงเรียนในสังกัด 
11  โรงเรียน 



กระบวนการค้นหา/รับรองรายชื่อผู้รับโอกาส 
รายที่ไม่ยอมรับ การน าเสนอรายช่ือ รายที่ยอมรับร่วมกัน 

กองสวัสดิการสังคม
ยืนยัน 

การส ารวจข้อมูล 
กองสวัสดิการสังคม 
1.ส ารวจครั้งที่  1 
2.วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมไม่รับรอง 

จัดกลุ่มสิทธิประโยชน ์
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
1.Recheck  ข้อมูล 
2.วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่  2 

ส ารวจร่วมกัน 

ไม่รับรอง/รับรอง 
ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุน 

ที่ประชุมคณะผู้บริหาร
รับรองรายช่ือผู้รับโอกาส 

แจ้งผลใหผู้้รับโอกาสทราบ 



การปฏิสัมพันธ์สรา้งเครือขา่ยการมีส่วนร่วมให้การสนบัสนุน
ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  22  หน่วยงานราชการ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   

2. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

3. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

4. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจิตเวชราช
นครินทร์ 

5. ที่ว่าการอ าเภอเมืองขอนแก่น 

6. เรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

8.  สภากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

9.  ศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภา 

10. พอช. 

11. ป้องกันภัยจังหวัดขอนแก่น 

12. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  11 
โรงเรียน 

 

 



การปฏิสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  36  องค์กร 

 1.  สโมสรโรตารีแก่นคูณ 
 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
 3. กลุ่มชีวจิตขอนแก่น 
 4. สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น 
 5. อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก 
 6. สโมสรซอนต้าขอนแก่น 
 7. สมาคมตระกูลโค้วขอนแก่น 
 8. บริษัท  ขอนแก่นบริวเวอร์รี่ จ ากัด 
 9. สมาคมอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น 
 10. ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น 
 11. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร (บมช.) 
 12. เทพารักษ์ฟาร์ม 
            13.  ชมรมสามัคคี  44   
   



การปฏิสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  36  องค์กร  (ต่อ) 

14  โรงแรมราชาออคดิ 
15  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตชอนแก่น 
16  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(NECTEC) 
17. ชมรมผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาล ฯ  5  ชมรม 
18.  กองทุนท าความด ี

19.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20.  มหาวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น 

21.บ้านพักคนชราเซ็นโยเซฟขอนแก่น 

 



การปฏิสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  36  องค์กร  (ต่อ)  

22.  NGO 

23. ชมรมใต้แสงเทียน 
24.บ้านแห่งความเมตตา 

25.สถานรับแรกเด็ก 

26.โรงเรียนสอนคนตาบอด 

27.โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 

28.โรงเรียนนอกสังกัดเทศบาล  5 โรงเรียน 



การปฏิสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้การ  
จับคูค่นแข็งแรงกับคนอ่อนแอ  มีบคุคลภายนอก จ านวน  33 คน 

         1. นายสมชาย        เจียรนัยพานิช  
2. ดร.จรรยา          แสวงการ                         

                 3. นางธะศิริ          สุวรรณสร                                                                                                                      
                 4. น.ส.เสาวลักษ์    ธีรภานุ 
                 5. นางดวงตา       ทองโสภิต                                        

6. นายเลียง          นาจาสัจจ์ 
7. นายยิ่งยง         วินัยแพทย์    

   8. นางหนูเปลือง    จริยวรกิตติ 
                 9. นางเกื้อกูล          ค ามูล 

 10. นางกัญญารัฐ     นครแก้ว 
                 11.นางติ่ว        ภูมี 
                 12.นางวิลัย       สะอาดถิ่น 
                 13.นายสมนึก     ยอดเอียด 
                 14.น.ส.หทัยรัตน์  วงศ์ส                                             

15 คุณมานัด      มีสุข                                                                           
16 น.ส.ทองมูล  รมซ้าย 

                 17.  น.ส.ทับทิม   เกตเจริ                                                
18. นางแถว      สุดวิไล 

                 19.  น.ส.ตึ่ง       รมเพ็ง 
                  20.  นายพร      กัณฑา 

 
 
 
 

21.  น.ส.นารากร ทาระพนัธ์ 

22.  น.ส.ยุวรีย์    สีสม 

23.  น.ส.บุญชู    แสงสว่าง 

24.  นางอัมพร    รังสี 

25.  นางน้อย     ชยัวิชา 

26.  นางระเบียบ  แสงธรรมรงค์ 

27.  นางอุรา      หาญธรรมรงค์ 

28.  นางกฤษณา    สุขสพ 

29.  นางอุรัก       หมื่นกันยา 

30.  นางทองลวด   อัจฉริยพงษ์ 

31.  นางหล้าแก้ว   เกษมสุข 

32.  นางอัญชลี     จีนช านิ 

33.  นางพูลศรี     ทาสีด า 

 

 



สรุป  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ผู้ที่ได้รับตามสิทธิประโยชน์ มีผูร้ับโอกาส  1,432  คน 

1.ด้านการศึกษา  

ล าดับที ่ กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได ้
(คน) 

1. อาหารกลางวันฟรีในโรงเรียน 869 

2. อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียนฟรี 869 

3. จัดหาที่เรียนให้เรียนฟรี 869 

4. จัดหาทุนการศึกษา ระดับ  ป.1-ม.6 (งบบริจาค) 828 

5. จัดหาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (งบเทศบาล) 41 

6. จัดหาอาหารเช้าในโรงเรียนให้เด็กและครอบครัว
(บูรณาการกิจกรรมกองทุนท าความดี) 

40 
 



2.ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ 

ล าดับที่ กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได้ 
(คน) 

1. สงเคราะห์ครอบครัวละ2,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ 457 

2. สนับสนุนอาหารกลางวันใกล้บ้าน  ใกล้โรงเรียน 156 

3. จับคู่ดูแลช่วยเหลือระหว่างผู้แข็งแรงและผู้อ่อนแอ 44 

4. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่เจ็บป่วย/ส่งต่อหน่วยงาน 150 

5. สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

151 

6. เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างจิตอาสาในหน่วยงาน
และชุมชน 

90 



3.  ด้านสง่เสริมอาชพี 

ล าดับที่ กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได้ 
(คน) 

1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด/ค้าขาย 17 

2. การจ้างนักเรียนท างานภาคฤดูร้อน 120 

3. สนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพ 17 

4. จ้างผู้พิการเป็นพนักงานเทศบาล 5 

5. ให้ทุนในการประกอบอาชีพ 22 



4.  ด้านที่อยู่อาศัย 

ล าดับที่ กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได้ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 611  คน 

2. จัดหา/จัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่  16  ชุมชน 280  หลัง 

3. ปรับปรุง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 16  ชุมชน 



5.  ด้านสุขภาพ 

ล าดับท่ี กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได้ 
 

1. ลงพื้นท่ีตรวจสุขภาพและรบัทราบปัญหา
น ามาแก้ไข  ปีละ2  ครั้ง 

733  คน 

2. ออกหน่วยเคลื่อนที ่ ตรวจ/ส่งเสริมสุขภาพ/
การป้องกันโรค  ทุกวันเสาร์พร้อมเวที
ซ่อมแซมบ้าน 

48  ครั้ง 

3. ดูแลสุขภาพอนามัย  อาบน้ าใหเ้ด็กนักเรียน
ยากจนในโรงเรียน 

40  คน 



6.  ด้านกฎหมาย 

ล าดับที่ กิจกรรมที่สนับสนุน ผลงานที่ท าได้ 
(คน) 

1. การช่วยเหลือ  ตรวจสอบผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน
และออกบัตรให้ถูกต้องตามระเบียบ 

37 



สรุปผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

  ผู้รับโอกาสและผู้ให้โอกาสได้เรียนรู้ถึงกระบวนการให้อย่างมคีุณค่า  รบั
อย่างมีศักดิ์ศร ี
  ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึง่ 
  สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ด้อยโอกาส 
  องค์กร/หน่วยงาน/ประชาชน/อาสาสมัคร มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  เป็นห้องเรียนรู้จริงของพนักงานและบุคคลทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้

จริง 
  สร้างและปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงอาสาสมัครให้มีจิตใจ

สาธารณะ 
  สร้างสังคมเอือ้อาทร 
  



ปัญหา/ผลกระทบการด าเนินงาน 

1.  ผู้ด้อยโอกาสไม่เห็นคุณคา่ของการรบั  จะมีการร้องขอตลอดเวลา ไม่
ช่วยเหลือตัวเอง 

2.  ภารกิจ/กิจกรรมด าเนินการหลายหน่วยงาน  การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

3.  การช่วยเหลือของผู้ให้ไมต่่อเนื่อง 

4.  กิจกรรมการสร้างจิตอาสาให้เข้าใจโครงการท่ีแท้จรงิมีน้อย ซ่ึง 

ส่วนมากคิดว่าเพียงแต่จะใหทุ้นทรพัย์และสิ่งของเท่านั้น  

5. การประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณภาพ ยงัไม่ทั่วถึง 



ปัญหา/ผลกระทบการด าเนินงาน (ต่อ) 

6.  มองไม่เห็นสภาพผู้ด้อยโอกาสท่ีแท้จริง 

7.  การช่วยเหลือไม่เป็นธรรม 

8.  ไม่มีองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน  อาสาสมัครมาดแูลกัน 

9.  ทรพัยากรไม่เพียงพอ 

10.การให้อย่างไม่มคีุณค่าและไม่มีคุณภาพ 

11. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆทุกป ี



ข้อดี 

1.เป็นห้องเรียนรู้จริงของพนักงานและบุคคล
ทั่วไปท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 

2. สร้างและปรับเปลี่ยนผู้เข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงอาสาสมัครให้มีจิตใจสาธารณะ 

3. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

ผลกระทบ 

1.เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้รับโอกาส 
2.ผู้รับโอกาสบางรายคาดหวังกับ

โครงการสูงเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.สร้างความเข้มแข็ง องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ให้กับกลุ่มผู้รับโอกาส 

2.ปรับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมรอบด้าน 

3.ส่งเสริมให้ผู้รับโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

การวิเคราะห ์



 
ความท้าทายในความคดิหรอืความสร้างสรรค ์ต่อยอดปี  2555 

  

1.  กิจกรรมสร้างเครือข่าย/อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
ในชุมชนตนเอง 

2.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน/ค้นหาผู้ให้โอกาส  องค์กร  ชุมชน  ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือตนเองมากขึ้น 

3.  กิจกรรมการได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้โอกาสกับผู้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
4.  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก  และความเข้มแข็งให้กับผู้รับโอกาสให้สามารถด ารงชีพได้โดย

พึ่งพาตัวเอง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5.  ก าหนดมิติในการขับเคลื่อนหลาย  ๆ  ด้าน เช่น  มิติในด้านการด าเนินงานของเทศบาล    

องค์กร  ชุมชน  และส่วนบุคคล  ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่อนแอในเขตเทศบาล ให้เป็น
สังคมเอื้ออาทร 

6.  กิจกรรมสร้างเยาวชนอาสาสมัคร ให้รู้จักการช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่า  และรู้จักการให้  
7.  สร้างความสัมพันธ์อันดี/ให้ความส าคัญกับเครือข่าย ผู้ให้โอกาส อาสาสมัคร ติดต่อ

ประสานงานอย่างต่อเนื่อง 



 
ความท้าทายในความคิดหรือความสร้างสรรค์ ต่อยอดปี  2555 

 8.  การตดิตาม/ประเมินผลการช่วยเหลือในด้านปรมิาณ/คุณภาพ  ความพงึ
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง  และความยั่งยืนของกิจกรรม 

9  ส ารวจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย และทุพพลภาพ ถูกทอดทิง้เพื่อเข้า
โครงการอาสาสมัครดูแลโดยชุมชนตนเอง 

10 ส ารวจผู้พกิารที่ยากจนเพื่อเข้าโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้กัน  
11  ช่วยเหลืออุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก  ครภุัณฑ์ทางการแพทย ์
12  ผู้ป่วยเอดส์ลงพื้นที่เยี่ยม  จัดกิจกรรมนันทนาการ สนับสนุนอาหาร

กลางวัน  
14  จัดตั้งศูนย ์ ICT  ในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ  วัยท างาน  เด็ก  และเยาวชน 
15  จัดตั้งศูนย์พักพงิ  อนุบาลเด็กก่อนวัยเรียน 
16  ท าบ้านพักคนชรารองรับสังคมที่เพิม่ขึน้ของวัยผู้สูงอายุ  เพิ่มขึ้น 15  % 

17  ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU )ระหว่างหน่วยงาน  ภาคประชาชน 
 



สรุป  โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั 

          กองสวัสดิการสังคม  ได้คิดค้นนวัตกรรมการบริการประชาชน  ในลักษณะ
ของโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  เป็นการบริการลดขั้นตอน   มีความท้าทาย
ของความคิดสร้างสรรค์    บริการผู้รับโอกาสสนองตอบประชาชนได้อย่างชัดเจน  
ซึ่งเป็นงานที่ปฏิบัตินอกเหนือจากงานประจ า  งานนโยบายแล้ว  แต่มีการต่อยอด
งานให้เป็นนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  โดยการใช้
ตัวชี้วัด  KPI ที่  26   เป็นเครื่องมือการด าเนินงาน 

           งานนวัตกรรมเป็นงานใหม่ที่ยากมาก  ซับซ้อน  การสร้างเครือข่าย  การสร้าง
จิตอาสา  การช่วยเหลือ  การเสียสละ  การเอื้ออาทร  การให้โอกาส  เพื่อให้ผู้รับ
โอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง  และการด าเนินงานของโครงการ
เกิดความย่ังยืน  ผู้รับผลประโยชน์สูงสุดคือประชาชนในพื้นที่ 



สรุป  โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั (ต่อ) 

 กิจกรรมที่สนับสนุน 

1.กิจกรรมคนเข้มแข็งช่วยเหลือคนอ่อนแอ  จ านวน  44  คู่ 
 2.กิจกรรมซ่อมแซมบ้านพักอาศัย   จ านวน  264  หลังคาเรือน 

 3.กิจกรรมออกสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือ  จ านวน  1,432  คน 

 4.กิจกรรมร่วมวางแผนเพื่อชีวิตสู่ความพอเพียง  จ านวน  90  ชุมชน 

 5.กิจกรรมตลาดนัดน้ าใจคนขอนแก่น ฯ  จ านวน  597  คน 

 6.กิจกรรมอิ่มท้องใกล้บ้านและใกล้โรงเรียน  จ านวน  156  คน 

 7.กิจกรรมน าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จ านวน   
151  คน 

 8.กิจกรรมมอบทุนการศึกษางบเทศบาลและงบบริจาค  จ านวน  869  คน 

 9.กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนผู้ติดเชื้อ  HIV  จ านวน  41  คน 

 10.กิจกรรมออกเยีย่มและประเมินคนขอนแก่น ฯ (ภาคจับเข่าคุย)   จ านวน  733  คน 

 



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ 

องค์กรที่ท าคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก  

ประจ าปี ๒๕๕๒ 

    

เทศบาลนครขอนแก่น  

 เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2552 

ณ พระต าหนักวังสวนกุหลาบ 



บอร์ดนิทรรศการผลงาน 

องค์กรที่ท าคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก  

โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  เทศบาลนครขอนแกน่ 



เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัล 
องค์กรที่ท าคณุประโยชนด์ีเด่นแก่ผู้อยูใ่นภาวะยากล าบาก ประจ าปี 2552 



องค์กรที่ท าคุณประโยชน์แกผู่้อยู่ในภาวะยากล าบาก  

ประจ าปี ๒๕๕๒  จาก บริษัท  คาราบาวตะวันแดง  จ ากัด   

เป็นเงิน 100,000  บาท  เมื่อวนัที่  6  ธันวาคม  2552   

ณ  หอประชมุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
ภารกิจที่ 1 คนเข้มแข็งช่วยเหลือคนอ่อนแอ จ านวน  44  คู่ 

 เครือข่าย 
องค์กร/ชมรม/

มูลนิธิชุมชน/ภาค
ประชาชน/

พนักงานเทศบาล 
เอาสาสมัครเสนอ
รายชื่อผู้อ่อนแอที่
ประสบปัญหา 

จัดเวที 
พบปะพูดคุย/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
การช่วยเหลือ 
 - แนะน า/หารือ 
- การให้โอกาส 

       - การให้ก าลังใจ 
       - ให้การช่วยเหลือ 

 

การติดตาม
ประเมินผลแบบ

จับเข่าคุย 



  
ภารกิจที่ 1 คนเข้มแขง็ช่วยเหลือคนอ่อนแอ จ านวน  44  คู ่



ภารกิจที่ 2 คนขอนแกน่ไม่ทอดทิ้งกัน  (ภาคสนาม) 

เจ้าภาพลงพื้นที่
ตรวจสอบบ้านพัก 

จัดซ้ือวัสดุ
ซ่อมแซมบ้าน 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
พร้อมซ่อมแซมบ้าน 

กิจกรรม 
-กวาดบ้าน  ถูบ้าน  
-ล้างห้องน้ า 
- ถางหญ้า 
- ซักผ้า 
- ล้างจาน 
- กวาดถนน/ตัดต้นไม้
บริเวณบ้าน 

เปิดเวทีห้องเรียน
ภาคสนาม/เสวนา/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในชุมชน 

ติดตามประเมินผล 



ภารกิจที่ 2 คนขอนแกน่ไม่ทอดท้ิงกนั  (ภาคสนาม)  
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน  264  หลังคาเรือน 



ภารกิจที่ 3  การประกาศออกระเบียบสิทธิประโยชน์ 











 

 

 

 

 

 ภารกิจที่ 3  การประกาศออกระเบียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้รับโอกาส ที่ขึ้นทะเบียน
ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2550  เช่น  ด้านการศึกษา  
ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านกฎหมาย จ านวน  1,432  คน 



ภารกิจที่ 4  ร่วมวาง “แผนเพื่อชีวิตสูค่วามพอเพียง” 

ขั้นตอนการท า แผนเพื่อชีวติสู่ความพอเพียง 

 
เริ่มต้นจาก  :  ให้ชุมชนร่วมกันส ารวจ 

ทุกข์  สมุทัย (สาเหตุแห่งทุกข์)  ชุมชนละ  100  ครัวเรือน 
 
 

จัดเวที  ค้นหาสาเหตุแห่งทุกข์และแนวทางแก้ไข  ร่วมกัน 

ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อริยสัจสี่ 

ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรถ 
หลัก  4  ฮ 

โฮมกัน  ฮักกัน  เฮ็ดดีน ากัน  เฮียนฮู้ 



ภารกิจที่ 4  ร่วมวางแผนเพื่อชีวิตสู่ความพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็นและก าหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประโยชน์
สูงสุดเกิดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน  90  ชุมชน 



 

 

 
 

 

ภารกิจที่ 5  โครงการตลาดนัดน้ าใจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันจ าหน่ายอาหารในราคา
จานละ  10 บาท ปริมาณอาหารเท่ากับ 25  บาท เมื่อวันที่  1  สิงหาคม -11 พฤศจิกายน 
2551 ตลอด 71 วัน สามารถบริการประชาชน / ผู้สูงอายุ /ผู้พิการได้  597  คน  ท าให้
ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวัน  รวมเป็นเงิน  616,635  
บาท 



ภารกิจที่ 6  อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านและโรงเรียน   อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง 

เทศบาลนครขอนแก่น 

คนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน 

1.ร้านอาหารอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้าน   
2. ร้านอาหารใกล้โรงเรียน  7  
     โรงเรียน ผู้รับโอกาส 

อาสาสมัครชุมชน 



ภารกิจที่ 6  อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านและโรงเรยีน   อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้าน
ข้าวแกงน้ าใจคนในชุมชน เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับแม่ค้าร้านขายอาหารใน
ชุมชน ในโรงเรียนร้านอาหารที่มจีิตการกุศลท าอาหารให้คนยากจนในชุมชนที่อยู่
ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันรับประทานอาหารกลางวันฟรี  โดย
เทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนจานละ  15 บาท  ร้านข้าวแกงและโรงเรียนร่วม
สนับสนุน 10  บาท   

     

 



ภารกิจท่ี 7 การน าเทคโนโลยอี านวยความสะดวกแก่คนพกิารและผู้สูงอายุ    
 

ผังแสดงกระบวนการด าเนินงานตามนโยบายให้การบริการหรือดูแลคนพิการ                   
(เปลี่ยน  Change  Agent  ด าเนินการ) 

 
 

เดิม การก้าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
ดูแลช่วยเหลือและบริการคนพิการ 

คณะผู้บริหาร
เทศบาลก าหนด 

เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามนโยบาย 

ใหม่ 
(เพ่ิมคุณค่าในการบริการ 

คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ 

(ประธานคือตัวแทนผู้พิการ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปด าเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการ 



 

 

 
ภารกิจ การน าเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ    
  1 เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคนิคราชมงคล  และศูนย์ สวทช. 

(NECTEC) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ด้วยระบบรีโมทคอนโทรล จ านวน 11 ราย  

   2  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อผู้พิการโดยผู้พิการ โดยการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เช่น ทางลาดส าหรับผู้พิการในที่สาธารณะและ
สถานที่ต่าง ๆ 27 จุด 



ภารกิจที่ 8 มอบทนุการศึกษางบบริจาคและงบเทศบาลฯ 

คัดกรองเข้าโครงการคนขอนแก่น
ไม่ทอดท้ิงกัน  ทั้ง 2  ระดับ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาชน 

เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
ให้คณะกรรมการพิจารณา 

มอบทุนการศึกษา 
1. ป.1-ป.6  มอบ  1,000  บาท 
2. ม.1-ม.6  มอบ  2,000 บาท 
3. ปริญญาตรี  มอบ  ไม่เกิน  30,000  บาท 

พี่เลี้ยงติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการ
พิจาณาให้ทุนในปี

ถัดไป 



ภารกิจที่ 8 มอบทุนการศึกษางบฯ บริจาคและงบเทศบาลฯ  จ านวน  828  คน 

 



 

 

 
 

ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์นักเรียนผู้ติดเชื้อ HIV บ้านเมตตา   เทศบาลนคร
ขอนแก่นมอบเบี้ยยังชีพเดือนละ  500 บาท   จ านวน  39  คน เป็นเงินปีละ 
234,000.- บาท สนับสนุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรมนันทนาการ  และองค์กรเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณ  
เสื้อผ้า  อาหาร ตรวจสุขภาพ  และเครื่องอุปโภค 



 
ภารกิจที่ 10  ออกเยี่ยมและประเมินผลโครงการ 
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  (ภาคจับเข่าคุย) 

 

ซ่อมแซมบ้านพัก 
จ านวน  264  ราย 

ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้านเพื่อ
รับทราบปัญหา/ตรวจสุขภาพ 

น าปัญหาที่พบมา
วิเคราะห/์แก้ไขปัญหา 

ช่วยเหลือผู้ทีป่ระสบปัญหา
ตามล าดบัความเร่งด่วน 

ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผล 



                ภารกิจที่ 10  ออกเยี่ยมและประเมินผลโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกัน  (ภาคจับเข่าคุย) 

 เริ่มด าเนินการ 18 มกราคม  2553 เปน็ต้นไป ทุกวันราชการ เวลา 15.00  น. 

วัตถุประสงค์  เพื่อออกเยี่ยมติดตามประเมินผลผู้ด้อยโอกาสที่เคยได้รับการช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้าน  

จากเทศบาลนครขอนแก่น / อาสาสมัครชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  ในรอบปีที่ผ่านมา  

ปี  2555 การท างานเชิงรุก 



ให้ความร่วมมือ 



ให้แรงงาน-วัสดุอุปกรณ์  



ให้ความช่วยเหลอื 



ให้ก าลังกาย 



ให้ก าลังใจ 



ให้ค าแนะน า 



ให้แนวคิด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



“ให้” ไม่หวังผลตอบแทน 



  
   

ให้การช่วยเหลือ/เยียวยา 



ขอขอบคุณ 

ผู้รับโอกาสและผู้ให้โอกาส 

ในโครงการ ฯ ทุกท่าน ที่เปิดพื้นที่

ห้องเรียนรู้การเป็น “ผู้ให”้ ร่วมกันและท า

ให้เรา “นครขอนแก่น” 

 เป็นเมืองที่น่าอยู่ในวันนี ้



คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
เทศบาลนครขอนแก่น 

ถ้าทางรอดของชีวิต คือ การได้รับโอกาส  
 คงจะมีสักครั้งที่พวกเขาจะได้รับ 


