
สรุปภารกิจหนา้ที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม   
เทศบาลนครขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ท่ี ข้อมูลกลุ่มประชากร จ านวน  
1 ประชากรในเขตเทศบาลท้ังหมด 111,294  คน 
2 ประชากรแฝง 450,000  คน 
3 ประชากรในชุมชน 90  ชุมชน 103,099  คน 
4 ประชากรในกลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย / ชมรมท่ีเทศบาลจัดตั้ง จ านวน  74  องค์กร 21,197  คน 

ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ จ านวน ท าได ้ คิดเป็นร้อยละ 
1 กลุ่มผู้สูงอายุ  หมายถึง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 11,186  คน 9,883 คน 88.35 % 
2 กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน  หมายถึง กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 72,130 คน 5,790 คน  8.03 % 
3 กลุ่มผู้พิการ  หมายถึง กลุ่มผู้พิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 1,029 คน 1,029 คน  100 % 
4 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์  หมายถึง  กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  508 คน 118 คน 23.23 % 
5 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   หมายถึง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสท่ีขึ้นทะเบียนในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดท้ิง

กัน 
1,432 คน 1,432 คน 100 % 

6 กลุ่มคนเร่ร่อนหรือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภัยทางสังคม  ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ  ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น    

1,596 คน 1,596 คน 100 % 

7 กลุ่มอาชีพ  หมายถึง  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  201,684 คน  131,634 คน 65.27 % 
8 กลุ่มประชาชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 111,294  คน 111,294  คน 100 % 

เฉล่ีย  73.11 % 



 
 

ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

1 กลุ่มผู้สูงอาย ุ 1.  สนับสนุนเบี้ยยงัชีพงบฯรัฐบาล 
2.  สนับสนุนเบี้ยยงัชีพงบฯ เทศบาล 
3.  ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
4. ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านแบบจบัเข่าคุย 
5. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  มอบเครื่อง
อุปโภค บริโภคถึงบ้าน 

6.  ส่งผู้สูอายุเข้ารับการดูแลในสถาน
สงเคราะห ์

7.  ช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันส าหรับ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห ์

8.  สนับสนุนการจัดตัง้ชมรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ 

9.  จัดตั้งจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
10. สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟบูุญ

ประเพณีในชุมชนให้ผู้สูงอาย ุ
11. สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน 
12.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ส าหรับผู้สูงอาย ุ

11,186 คน 
- 

45 คน 
188 คน 
188 คน 

 
189 คน 

 
19 คน 

 
11,186 คน 

 
90 คน 

79 ชุมชน 
 

- 
 

65 คน 

10,543 คน 
2,231 คน 

45 คน 
188 คน 
188 คน 

 
15 คน 

 
15 คน 

 
6,500 คน 

 
90 คน 

79 ชุมชน 
 

77 คน 
 

65 คน 
 

10,543 คน 
2,231 คน 

135 คน 
188 คน 
188 คน 

 
15 คน 

 
45 คน 

 
6,500 คน 

 
11,186 คน 
15,800 คน 

  
10,543 คน 

 
195 คน 

38,194,000 บาท 
13,386,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

80,000 บาท 
 
 
 
 

246,000 บาท 
 

169,200 บาท 
 

1,075,000 บาท 

รัฐบาล 
เทศบาล 
ชุมชน 

พัฒนาสังคมจังหวัด 
สถานสงเคราะหค์นชรา 

โรงพยาบาล 
โรงเรียน 
เอกชน 

ชมรมในชุมชน 
มูลนิธ ิ

 
 

 

 



 

ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

2 กลุ่มผู้พิการ 1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
2. ติดตั้งอปุกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกผู้พิการ 

2.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบรีโมทคอนโทรล 
2.2 ทางลาดส าหรับผู้พกิาร 

3. สงเสริมอาชีพผู้พิการ 
4. ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพ มอบเครื่อง
อุปโภคบรโิภคส าหรับผู้พิการ 

5. ช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันส าหรับ ผู้พิการ 
6. ลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลังให้ก าลังใจผู้พิการ 
7. ส่งเสริมอาชีพผู้พิการโดยกองทุนกู้ยืมคนละ 

30,000 บาทและกองทนุผูป้ระสบภัยพิบัติคนละ 
30,000 บาท 

8. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรับผู้พิการ 
9. จัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการ 
10. น ารถบริการผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไปพบ

แพทย์ตามนัด 
11. จ้างผู้พิการเข้าท างานในภาครัฐ (พนักงานจ้าง

ตามภารกิจเทศบาล) 

1,029 คน 
1,029 คน 

 
 

165 คน 
450 คน 

 
10 คน 
84 คน 

1,029 คน 
 
 

86 คน 
6 คน 

12 คน 
 

5 คน 

1,029 คน 
  

20 คน 
40 จุด 

150 คน 
450 คน 

 
10 คน 
84 คน 
29 คน 

 
 

86 คน 
6 คน 

12 คน 
 

5 คน 

30,870  คน 
  

20 คน 
1,029 คน 

450  คน 
1,350 คน 

 
30 คน 

252 คน 
87 คน 

 
 

86 คน 
18 คน 
12 คน 

 
15 คน 

521,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175,000 บาท 

 
 

 
363,000 บาท/ป ี

รัฐบาล 
เทศบาล 
ชุมชน 
เอกชน 

พัฒนาสังคมจังหวัด 
ชมรมผู้พิการ 
โรงพยาบาล 
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลวิทยาเขตอีสาน 

พมจ. 
พอช. 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

3 กลุ่มผู้ป่วยติดเช้ือ ฯ 1. มอบทุนการศึกษาส าหรับผู้ติดเชือ้ฯ 
2. มอบเบี้ยยงัชีพส าหรับผู้ตดิเช้ือฯ 
3. สนับสนุนอาหารกลางวัน ปีละ 2 ครั้ง 
4. จัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับผูต้ิดเช้ือฯ 
5. ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพผูต้ิดเช้ือฯ 
6. จัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ติดเชื้อฯ 
7. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา  1 ครั้ง/ป ี

118 คน 
118 คน 

39 คน 
118 คน 

79 คน 
 41 คน 
41 คน 

39 คน 
118 คน 

39 คน 
118 คน 

79 คน 
41 คน 
41 คน 

39 คน 
118 คน 
117 คน 
250 คน 

79 คน 
123 คน 

41 คน 

156,000 บาท 
708,000  บาท 

6,000 บาท 

เทศบาล / ชุมชน 
องค์กรเอกชน 
บริษทั/ห้างร้าน 

มูลนิธ ิ
NGO 

โรงพยาบาล 
สสจ. 

 

4 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 1. ลงพ้ืนที่คดักรองผูด้้อยโอกาสเพื่อขึ้นบญัชี
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

2. สงเคราะหเ์งิน 2,000 บาท ส าหรับผู้ทีข่ึ้นบัญชี 
เพื่อการประกอบอาชีพ 

3. สงเคราะหค์รอบครัวผูป้ระสบอทุกภัย วาตภัย 
หรืออัคคีภัย 

4. จัดหาบ้านพักพิงช่ัวคราว ศูนย์อพยพน้ าท่วม 
5. มอบทุนการศึกษา 
6. ซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่อาศัย 
7. ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมนิผลแบบจับเข่าคุย 
8. ท าบันทึกข้อตกลง MOU การช่วยเหลือร่วมกับ 
พมจ. ขอนแก่น 

9. จ้างนักเรียนผู้ด้อยโอกาสท างานภาคฤดูร้อน 
วันละ 200 บาท/คน ในส านักงานเทศบาล 

1,432 คน 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

471 คน 
264 คน 
801 คน 

 
102 คน 

1,438 คน 
 

457 คน 
 

532 คน 
 

122 คน 
869 คน 
264 คน 
150 คน 
563 คน 

 
102 คน 

2,900 คน 
 

1.371 คน 
 

1,596 คน 
 

366 คน 
2,607 คน 

972 คน 
1,245 คน 
1,689 คน 

 
102 คน 

 

 
 

914,000 บาท 
 

170,240 บาท 
 

728,299 บาท 
2,000,000 บาท 

40,000 บาท 
 

เทศบาล 
อ าเภอ 
จังหวัด 

องค์กรเอกชน 
ชุมชน 

พมจ. ขอนแก่น 
พอช. 
NGO 
มูลนิธ ิ
วัด 

โรงเรียน 

 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/
นวัตกรรม 

5 กลุ่มคนเร่ร่อน
และขอทาน 

1.  ออกตรวจและส่งต่อบ้านพักจงัหวัดนครราชสีมา 
2.  สอนหนังสือ จัดหาอาหาร/ที่พักส าหรับเด็กเร่ร่อน 

103 คน 
53 คน 

100 คน 
30 คน  

100 คน 
 30 คน 

 พมจ.ขอนแก่น 
เทศบาล 

บ้านพัก จ.นครราชสีมา 
มูลนิธ ิ/ NGO 

 

6 กลุ่มคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกนั 

ประกาศสิทธิประโยชน์คนขอนแก่นไม่ทอดทิง้กัน 
1.  ด้านการศึกษา  เช่น 
  อาหารกลางวันฟรีในโรงเรียน 
  อุปกรณ์การเรียน / เครื่องแบบนกัเรียนฟร ี
  จัดหาทีเ่รียนให้เรียนฟร ี
  จัดหาทนุการศึกษา ระดับ ป.1- ม.6 
  จัดหาทนุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
  จัดหาอาหารเช้าในโรงเรียนให้เดก็และครอบครัว  
(บูรณาการ กองทุนท าความดี) 

2.  ด้านสวัสดิการสงเคราะห์  เช่น 
  สงเคราะหค์รอบครัวละ2,000บาท ตามหลักเกณฑ ์
  สนับสนุนอาหารกลางวันใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน 
  จับคูดู่แลช่วยเหลือระหว่างผู้แขง็แรงและผู้อ่อนแอ 
  ลงพ้ืนที่ดูแลเยี่ยมเยียนผูท้ี่เจ็บป่วย/ส่งต่อหน่วยงาน 
  สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

1,432 คน 
 

869 คน 
869 คน 
869 คน 
828 คน 

41 คน 
40  คน 

 
 

- 
156 คน 

44 คน 
150 คน 

 
151 คน  

 
  

869 คน 
869 คน 
869 คน 
828 คน 

41 คน 
40 คน 

 
 

457 คน 
156 คน 

44 คน 
150  คน 

 
151 คน   

 
  

2,607 คน 
2,607 คน 
2,607 คน 
2,484 คน 

123 คน 
120 คน 

 
 

1,371 คน 
468 คน 

44 คน 
450 คน 

 
453 คน 

 

4,500,000 .- - องค์กร 18 องค์กร 
- โรงพยาบาลขอนแก่น 

-โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
- ชุมชน 90 ชุมชน 

-  NGO 
- พอช. 

-อ าเภอเมืองขอนแก่น 
-พมจ.ขอนแก่น 

-สถานแรกรับเด็ก 
-โรงเรียนสอนคนตาบอด 

-บ้านเมตตา 
-โรงเรียนศรีสังวาล 

-ชมรมผู้สูงอายุ 
-ชมรมผู้พิการ 

-ชมรมใต้แสงเทียน 
-โรงเรียนในและนอก

สังกัดเทศบาล 

1. รางวัลองค์กรดีเด่นทีใ่ห้การ
ช่วยเหลือผู้ยากล าบาก จาก
บริษทั คาราบาวแดง ประจ าปี 
2552 
2. รางวัลโล่ประกาศเกียรตคิุณ
และเข็มเชิดชูองค์กรที่ท า
คุณประโยชน์แก่ผู้ยากล าบาก 
จากกระทรวง พม. ปี 2552 
3.รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน ประเภทนวัตกรรม
การให้บริการ จาก กพร. ปี 
2553 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

    เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างจิตอาสาใน
หน่วยงานและชุมชน 

3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  เช่น 
  การยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด/ค้าขาย 
  การจ้างนักเรียนท างานภาคฤดูร้อน 
  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
  พิจารณารับเป็นพนักงานจ้างเทศบาล 
  ให้ทุนในการประกอบอาชีพ  

 
4.  ด้านที่อยู่อาศัย  เช่น  
  การปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศยั 
  จัดหา/จัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม ่ 16 ชุมชน 
  ปรับปรงุ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

5.  ด้านสุขภาพ  เช่น  
  ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพและรับทราบ
ปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข ปีละ 2 ครั้ง 

  ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจ/ส่งเสรมิสุขภาพ/ การ
ป้องกันโรค ทุกวันเสาร์ พร้อมเวทีซ่อมบ้าน   

  จัดดูแลสุขภาพอนามัย อาบน้ าให้เด็กนักเรียน
ยากจนในโรงเรียน 

6.  ด้านกฎหมาย  เช่นดูแลช่วยเหลือ ตรวจสอบ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการที่ไม่มีบัตรประชาชน  

90 คน 
 

- 
17 คน 

120 คน 
17 คน 
5 คน 

22 คน 
 

 471 คน 
1,820 คน 

428 คน 
16 ชุมชน 

 
1,432 คน 

 
48 ครั้ง 

 
40 คน 

 
 

37 คน 

90 คน 
 

123 คน 
17 คน 

120 คน 
17 คน 
5 คน 

22 คน 
 
 

611 คน 
280 หลัง 

16 ชุมชน 
 

733 คน 
 

48 ครั้ง 
 
40 คน 

 
 

37 คน 

1,432 คน 
 

369 คน 
51 คน 

360 คน 
51 คน 
5 คน 

66 คน 
 
 

1,833 คน 
840 คน 

16 ชุมชน 
 

733 คน 
 

24,000 คน 
 

120 คน 
 

 
111 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
งบฯ พอช. 

6,940,000 .- 
งบฯ

เทศบาล 
26,400 บาท 

 

  



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

7 ประชาชนทั่วไป การลดขั้นตอนการสงเคราะห์ / งานค าร้อง 103,099 คน 11,373 คน 11,373 คน  กองสวัสดิการสังคม รองชนะเลศิประกวดลดขั้นตอนฯ 
ประเภทกระบวนงาน   

8 ประชาชนทั่วไป อิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน-.ใกล้บ้าน  
โดยสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับผูร้ับโอกาสใน

ทะเบียนโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้กัน  
 1,432 คน) 

 1,432  คน 156 คน 
  

 156  คน รัฐ
สนับสนุน 

15 บาท 
เอกชน

สนับสนุน 
 15 บาท  
 /คน/วัน 

โรงเรียน 
ชุมชนเทศบาล 

อาสาสมัครชุมชน 

รางวัลดีเด่น 
ด้านคุณภารการให้บริการ

ประชาชน ปี 2553  
จาก ส านักงาน กพร. 

- ท าบันทึก MOU  ร่วมกับร้าน
ข้าวแกงชุมชน 

9  ประชาชนทั่วไป  การด าเนินงานควบคมุดูแล 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท์ี่มีทีต่ั้งในเขตเทศบาล 

 9 สมาคม (ภารกิจถ่ายโอน) 

9 สมาคม   
   

 84,575  คน  84,575  คน - เทศบาล 
องค์กรมหาวิทยาลัย 

ประชาชน 

- 

10 ประชาชนทั่วไป การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน 74  องค์กร 111,294 คน 21,197 คน  21,197 คน - ประชาชน 
ภาครัฐเอกชน 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐ  
เอกชน และประชาสังคม  

ปี 2554 
11 ประชาชนทั่วไป การอบรมแนวทางพัฒนาชุมชน(ทัศนศึกษา ดูงาน) 

ครั้งละ 100 คน 
108 กลุ่ม 

103,099  
คน 

107 กลุ่ม 

 10,700  คน 
90 กลุ่ม 

> 10,700  คน 30,000 
บาท/

กิจกรรม 

ชุมชน 
เทศบาล 
ส.อบจ. 

-ลดขัน้ตอน 
- ลดภารทั้งคน งาน เงิน 

-ชุมชนเข้มแข็งบริหารจัดการเอง 
12 ประชาชนทั่วไป สนับสนุนกิจกรรมบุญประเพณีในชุมชนและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เฉลี่ย 200 คน /บุญ  
จ านวน 302 บุญ/ปี 

111,294 คน  
 

 60,400 คน 
  
 

 111,294 คน 
 
  

2,000 บาท 
/กิจกรรม 

เทศบาล  
ชุมชน/ เอกชน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พมจ. 

-อนุรักษ์ฟื้นฟบูุญประเพณี/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ประหยดังบประมาณ 
-ลดขัน้ตอน 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน ์
ปชก. ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการ
เครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

13 ประชาชนทั่วไป -ขึ้นทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิ่น/ชุมชน - 77 คน 103,099 คน 
/นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล 

- ชุมชน 
เทศบาล 
โรงเรียน 
องค์กร 
ชมรม 
- NGO 

-อนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตคิรูภูมิปญัญา
ไทย  จาก ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา (สอศ.)  

14 ประชาชนทั่วไป ควบคุมการท างานตามตัวช้ีวัด KPI 
ระดับเทศบาล 3 ตัว 
ระดับกอง 20  ตัว 

23 ตัว 
  

23 ตัว 
   

103,099  คน  - เทศบาล 
ชุมชน 
องค์กร 
มข. 

-สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้รว่มกัน
ระหว่างพนักงาน และประชาชน 

15 ประชาชนทั่วไป การค้นหาชุมชนเข้มแข็ง 
(ตัวช้ีวัด KPI 

 ที่ 1 จ านวนชุมชนที่มคีวามเข้มแข็ง) 

 90 ชุมชน 
103,099  คน  

 เข้มแขง็ 12ชุมชน 
(17,786  คน) 

12 ชุมชน  
17,786  คน 

- เทศบาล 
ชุมชน 
องค์กร 

ไดร้ะดับชุมชนที่มีความเข้มแขง็ 4 
ระดับ เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการ

ปรับปรุง พัฒนาชุมชนต่อไป 
 

16 ประชาชนทั่วไป เวทีชาวบ้าน 111,294 คน 1,000  เวท ี 103,099  คน 200,000  /ปี ทุกภาคส่วน -ได้ข้อยุตขิองปัญหา 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็น 
- ลดความขัดแยง้ 

17 ประชาชนทั่วไป การแก้ไขปัญหา ลดการขัดแยง้ใน
ชุมชน 

- 13 ชุมชน 14,573 คน  - การรถไฟ 
เทศบาล ชุมชน 
พอช./ มข. 

NGO / ต ารวจ 

- ลดความขัดแยง้และสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

18 ประชาชนทั่วไป การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 90  ชุมชน 49 ชุมชน 56,154  คน 196,000 บาท เทศบาล 
ชุมชน 
สอบจ. 

ได้ผู้น าชุมชนทีค่อยประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค

ประชาชน 
19 ประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศาลาชุมชน / ที่ท าการชุมชน 90 ชุมชน 53 ชุมชน 511,543 คน  เทศบาล 

องค์กรชุมชน 
 

20 ประชาชนทั่วไป อบรมภาวะผู้น า/แกนน าชุมชน 5 ครั้ง 450 คน 600  คน 103,099  คน  องค์กรเอกชน 
ชุมชน  
เทศบาล 

ศักยภาพแกนน าชุมชนเพื่อการ
พัฒนาเมืองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

21 ประชาชนทั่วไป การประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชน 12 ครั้ง/ป ี 90 ชุมชน 
10 องค์กรภาค
ประชาชน 

103,099  คน 370,000 บาท องค์กรภาคประชาชน 
สอบจ.ขอนแก่น 
สส.จว.ขอนแก่น 

ชุมชน 
เทศบาล 

 

22 ประชาชนทั่วไป การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับชุมชน 
(เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ)่ 

90 ชุมชน 90 ชุมชน 103,099  คน  องค์กรเอกชน 
ชุมชน  
เทศบาล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

23 ประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์การเรียนรูใ้นชุมชน 
(ศูนย์  ICT ชุมชน) 

90 ชุมชน 2 ชุมชน 1,560 คน  ชุมชน  
ศูนย์ ICT ขอนแก่น 

- ท าบันทึกความร่วมมือ MOU  
เรื่องการบรหิารจัดการศนูย์ ICT 

ชุมชนบะขาม 
24 ประชาชนทั่วไป การจัดตั้งลานกีฬาต้านยาเสพตดิในชุมชน 90 ชุมชน 40 ชุมชน 43,897  คน    
25 ประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการพลังแผน่ดินเอาชนะ 

ยาเสพติด  
1 ศูนย ์ 1 ศูนย ์ 103,099  คน  เทศบาล 

องค์กรภาคประชาชน 
 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

26 ประชาชนทั่วไป กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้า
รับการบ าบัด 

50 คน 50 คน 150 คน  องค์กรภาคประชาชน 
ศพส.จ.ขก 
สภอ. จว.ขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 
ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

27 ประชาชนทั่วไป กิจกรรมกองทุนแมข่องแผ่นดนิชุมชนที่เข้า
สมัครมี  34 ชุมชน ผ่านคุณสมบัติจ านวน  13  
ชุมชน 

34 ชุมชน 13  ชุมชน 20,761 คน  องค์กรภาคประชาชน 
สภอ. จว.ขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแก่น 
 ปปส / สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

28 ประชาชนทั่วไป การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้บุกรุก 16 ชุมชน 
1  สหกรณ์
เคหะสถาน 

280 
หลังคา
เรือน 

1,493  
ครอบครัว 

- พอช.  / NGO 
การทางรถไฟ 

องค์กรภาคเอกชน 

 

29 ประชาชนทั่วไป 1. สนับสนุนการจัดตั้งและปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย  ในชุมชน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น  

90 ชุมชน 90 ชุมชน 103,252 คน 634,800.- 1. สถานีวิทยุและโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
2. สถานีวิทยุชุมชน  
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
4.ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดขอนแก่น 
5. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็วจากทางราชการ 
องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ ์
2. เป็นเครื่องมือในการแจง้เตือนภัย
พิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

30 ประชาชนทั่วไป 2. โครงการอบรมอาสาสมัครผูป้ระกาศข่าว
และผู้ควบคุมเครื่องเสียง ในชุมชนเขตเทศบาล

นครขอนแก่น 
อบรมจ านวน 2 รุ่น ๆละ 100 คน รวม200 คน 

ใน 90 ชุมชน 

200 ชุมชน  200 คน 103,252 คน 100,000.- 1. สถานีวิทยุและโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
2. สถานีวิทยุชุมชน  
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ขอนแก่น 
4.ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดขอนแก่น 
5. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  
 
 
 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรใน ชุมชนที่มหีน้าที่

ประกาศข่าวและผูค้วบคุมเครื่อง
เสียงดูแลระบบหอกระจายข่าวให้มี

คุณภาพ 

31 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

อบรมสมาชิก To Be No.1   11  โรงเรียน ๆละ  
จ านวน  200 คน 

11 โรงเรียน 11 
โรงเรียน 

2,200  คน 170,000 11 โรงเรียน. ในเขต 
เทศบาล 

แชมป์จักรยานเสือภูเขาชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

32 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

กิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว มีชุมชนที่ผ่าน
หลักเกณฑ์ 30 ชุมชน 
-มอบโล่ให้บ้านที่ปลอดยาเสพติด 

30 ชุมชน 900  
ครอบครัว 

2,700  คน 200,000  คน องค์กรภาคประชาชน 
สภอ.จว.ขอนแก่น 
สส.จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส. 
ชุมชน / เทศบาล 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

 

33 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

อบรมแกนน าสมาชิก To Be no.1  2  รุ่น   220 คน 440 คน 440 คน 230,000 11 โรงเรียน. 
ในเขตเทศบาล 

 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่าย
ร่วมสนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

34 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

การจัดตั้งศูนย ์Friends Conner 4 ศูนย ์   3 ศูนย ์ 103,099 คน  องค์กรภาคประชาชน 
สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 
ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

-รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 2   เต้น 
Cover Dance เทศกาลงานไหม   

วัน ทูบี นัมเบอร์วัน 
- รางวัลชนะเลิศการและรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3 ประกวด เต้นบี บอย รุน่อายุ 

ไม่เกิน 12 ปี งานสงกรานต์ ปี 53 
35 กลุ่มเด็กและ

เยาวชน 
อบรมสร้างเครือข่ายแกนน า 
 ศูนย์ Friends  conner 

50 คน 50 คน 3,200 คน 5,000 บาท โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

สสจ.จว.ขอนแก่น 

ส านักงาน ปปส. 
สภอ.จว.ขอนแก่น 

 

36 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

อบรมสมาชิก/แกนน า ทูบี นัมเบอร์วัน 
(โรงเรียนทีป่ลอดยาเสพติด) 

11 โรงเรียน 11 โรงเรียน 2,200 คน 100,000 
บาท 

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

เทศบาล 

ชุมชน 

ส านักงาน ปปส. 

 

37 กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

กิจกรรมครอบครัวสีขาว 150 
ครอบครัว 

150  ครอบครัว 450  คน 100,000 
บาท 

เทศบาล 

ชุมชน 

สสจ.จว.ขอนแก่น 

ส านักงาน ปปส. 
สภอ.จว.ขอนแก่น 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

 

 



ขอ้มูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลทีได้รบั/ผลงานเด่น/
นวัตกรรม 

38 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนอปุกรณ์การออกก าลัง
กายให้ลานกีฬาต้านยาเสพติด 

90 ชุมชน 40 ชุมชน 103,099 คน  ส านักงาน ปปส 
ส านักงาน สสจ. 
องค์กรภาคประชาชน 

 

39 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

จัดเวทีประชุม เครือข่าย  อสปต.  ประจ าเดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด 12 ครั้ง/ปี  
 มีสมาชิก 34 ชุมชน 

34  ชุมชน 34  ชุมชน 6,785 คน 36,000 องค์กรภาคประชาชน 
สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 
ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

40 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยา
เสพติด ( วันยาเสพติดโลก  26 มิ.ย) 

90 ชมชน 90 ชมชน 103,099 คน 140,000 องค์กรภาคประชาชน 

สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 

ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

41 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

จัดตั้งอาสาสมัครดูแล ผู้กระท าผดิพ้นโทษ 90 ชุมชน 39 ชุมชน 39 ชุมชน  องค์กรภาคประชาชน 

สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 

ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

42 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมตั้งด่านตรวจตาและเฝ้าระวังในพื้นที่ 
ชุมชน (ต ารวจบ้าน)  10 คน/ชุมชน 

90 ชุมชน 90 ชุมชน 103,099 คน - องค์กรภาคประชาชน 

สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 

ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น   ปี  2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์ 
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั / ผลงานเด่น / 
นวัตกรรม 

43 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดนิ 25 ตาสับปะรด 90 ชุมชน 90 ชุมชน 103,099 คน 540,000 องค์กรภาคประชาชน 

สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 

ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

44 กลุ่มประชาชน
เด็กและเยาวชน 

พัฒนาอาชีพและรายได้ส าหรับผูผ้่านการบ าบัด 50 คน 50 คน 150 คน - องค์กรภาคประชาชน 

สภอ. จว.ขอนแก่น 
ส านักงาน ปปส 

ส านักงาน สสจ. 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น 

 

45 กลุ่มสตรี 3.จัดใหค้วามรู้อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ
สตรีและเด็ก (อส.พด.) 
10 รุ่น ๆ ละ 120 คน 

   1,200 คน 1,200 คน 103,252 คน 50,000.- 1.ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์ จังหวัด
ขอนแก่น 
2.โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
3. สถานีตรวจภูธรเมือง
ขอนแก่น 
4.สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น 
5. องค์กรเครือข่ายยุตคิวาม
รุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัด
ขอนแก่น 

ส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับการอบรม
จากโครงการนี้สามารถน าไป
ปฏิบตัิ  เพื่อปกป้องคุ้มครอง 

เด็กและสตรีในชุมชน  และ
ความรุนแรงในครอบครัว 
รางวัลและใบประกาศเกียรติ
คุณที่ได้รบั 
1.ใบประกาศเกียรตคิุณในการ
สนับสนุนรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2550 

 

 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น   ปี  2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์ 
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั / ผลงานเด่น / 
นวัตกรรม 

46 กลุ่มสตรี 4. ให้การช่วยเหลือกลุ่มสตรีและเด็กที่ถูก
กระท าความรุนแรง .ในชุมชน 

90 ชุมชน 

90 ชุมชน 14 ราย 42  คน - 1.ส านักงานพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 
2.โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
3. สถานีตรวจภูธรเมือง
ขอนแก่น 
4.สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น 
5. องค์กรเครือข่ายยุตคิวาม
รุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัด
ขอนแก่น 

2. ใบประกาศเกียรตบิัตรให้การ
สนับสนุนวันสตรีสากล 
ประจ าปี 2554 
3.บัตรประกาศเกียรตบิัตรให้
การสนับสนุนวันรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ป ี
2545 – 2554 
4.ได้รับโล่รางวัล 
เป็นองค์กรสตรีดเีด่นระดบั
จังหวัด 
เมื่อปี พ.ศ.2551 จากจังหวัด
ขอนแก่น 

47 กลุ่มสตรี 6. จัดรณรงค์วันยุติความรุนแรงตอ่เด็กและสตรี      2,500 คน 
 

 

2,500 คน  103,252 คน 30,000 บาท 1.โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
2.จังหวัดขอนแก่น 
3.พมจ /สถานีต ารวจขอนแก่น 
5.สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย   
6.องค์กรเครือข่ายยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัด
ขอนแก่น 
7. สถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น 

- การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับองค์กร
เครือข่าย ในจงัหวัดขอนแก่น 
 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น   ปี  2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์ 
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วม
สนับสนุน 

ผลที่ได้รบั / ผลงานเด่น / 
นวัตกรรม 

48 กลุ่มสตรี 7.จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์   
อบรม 3 รุ่น / ปี  

 2,850 คน 2, 850 คน 103,252 คน รุ่นละ 
100,000.-  

1.ศูนย์สอบสวนต ารวจภูธรภาค 
4  ขอนแก่น 
2. ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์ จังหวัด
ขอนแก่น 
3. โรงพยาบาลศุนยข์อนแก่น 
4.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.สถานสงเคราะหบ์้านเด็กแคน
ทอง 

จัดอบรมอาสาสมัครและแกน
น าในการเฝ้าระวัง ในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 
3 รุ่น ๆ  950 คน 

50 กลุ่มสตรี 8.ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 
 

90 ชุมชน 8 คน 8 คน - 1.ศูนย์สอบสวนต ารวจภูธรภาค 
4  ขอนแก่น 
2. พมจ.ขอนแก่น. 
3. โรงพยาบาลศุนยข์อนแก่น 
4.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนฯ 
5.สถานสงเคราะหบ์้านเด็กแคน
ทอง 

 

 

 
 



ข้อมูลผลงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น   ปี  2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์ 
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายร่วมสนับสนนุ ผลที่ได้รบั / ผลงานเด่น / 
นวัตกรรม 

51 กลุ่มสตรี 7. การให้ความช่วยเหลือหญงิ
ขายบริการ 

ใน  90 ชุมชน 10 คน 10 คน - 1.ศูนย์สอบสวนต ารวจภูธรภาค 4  ขอนแก่น 
2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. 
3. โรงพยาบาลศุนยข์อนแก่น 
4.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.สถานสงเคราะหบ์้านเด็กแคนทอง 

กองสวัสดิการสังคม เมื่อ
ได้รับการประสานจาก

องค์กรเครือข่ายจะร่วมกัน
ปฏิบตัิงานเพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือ 

52 กลุ่มสตรี 10. การจัดตัง้ศูนยป์ระสานงาน
พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น  

90 ชุมชน 90 ชุมชน 103,252 คน 10,000.- 1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 
2.สหกรณ์เครดติยูเนียน แห่งประเทศไทย 

1. ส่งสมาชิกในชุมชน 
ประจ าศูนย์พัฒนา

ครอบครัวเข้าคัดเลือกเปน็
ครอบครัวร่มเย็น ระดับ
จังหวัด ประจ าปี 2554 คือ 
ครอบครัว นายอภิเชษฐ์ 

นางสงวนศรี  แพงกระโทก 
53 กลุ่มสตรี 11. การจัดตัง้สหกรณ์เครดิต

ยูเนียน อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ
สตรีและเด็ก  
( อส.พด. ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น  จ ากัด) 

1,574 8o 1,574 คน           4,722  
คน 

- 1. สหกรณ์เครดิตยเูนียน 
แห่งประเทศไทย 
2. มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. . ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 
4. ส านักงานตรวจสอบบัญชี จงัหวัดขอนแก่น 
5. ธนาคารออมสิน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 



ข้อมูลภารงานกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลนครขอนแก่น   ปี  2554 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน เป้าหมาย ท าได ้ ผลประโยชน์ 
ปชก.ที่ได้รับ 

งบประมาณ บูรณาการเครือข่ายรว่มสนับสนนุ ผลที่ได้รบั / ผลงานเด่น / นวัตกรรม 

54 กลุ่มสตรี 12. การจัดตัง้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 90 ชุมชน 

3,500 คน 3,500 ราย 103,252 คน - 1.ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์ จังหวัด
ขอนแก่น 
2. อ าเภอเมืองขอนแก่น 
3. ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น 
4.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น 

กองสวัสดิการสังคม เมื่อได้รับการ
ประสานจากองค์กรเครือข่ายจะรว่มกัน
ปฏิบตัิงานเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ 
1. ส่งสมาชิกในชุมชน ประจ าศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเข้าคัดเลือกเปน็ครอบครัว
ร่มเย็น ระดบัจงัหวัด ประจ าปี 2554 คือ 
ครอบครัว นายอภิเชษฐ์ นางสงวนศรี  
แพงกระโทก 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาชน
ทั่วไป 

(กลุ่มอาชีพ) 
 

1.  ประเมินผลกองทนุเงินล้าน 
2.  ประเมินผล SML 
3.  ประเมินผล  พพพ. 
4. ประเมนิผล สพช. 
5.  ฝึกอบรมอาชีพ 
6.  ส่งเสริมกองทุนชุมชนตันแบบ 
7.  ส่งเสริมโต๊ะจีนชุมชน 
8.  ส่งเสริมผู้พิการเข้าท างานรัฐ
และค้าขาย 

9.  ส่งเสริมอาชีพรถเข็น 
10. สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี 

57 ชุมชน 
75 ชุมชน 
19 ชุมชน 
6 ชุมชน 

100 กลุ่ม 
103 กลุ่ม 
20 กลุ่ม 

10 ครอบครัว 
 

7 ครอบครัว 
70 กลุ่ม 

18 ชุมชน 
49 ชุมชน 
10 ชุมชน 
6 ชุมชน 
70 กลุ่ม 
20 กลุ่ม 
20 กลุ่ม 

10 ครอบครัว 
 

7 ครอบครัว 
20 กลุ่ม 

29,322 คน 
62,832 คน 
7,929 คน 
9,200 คน 
2.100 คน 

19,000 คน 
600 คน 

30 คน 
 

21 คน 
600 คน 

 

 1.  สนง.กองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

2.  สนง. โครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านชุมชน 

3.  สนง.โครงการชุมชนพอเพียง 
4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
5.  บริษัท SF จ ากัด 
6.  เครือข่ายสตรีภาคอีสาน   

 
 
 
 
 
 
 

สินค้ามาตรฐาน   OTOP  

 
 
 


