
 

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ 
ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  
ได้ออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโก ที่อยู ่ห่างไกลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน     
เพื่อบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในการเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนอย่าง
ท่ัวถึง อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยให้การช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้น
สุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรังปรุงการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับพนักงานส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.ตลอดจนลูกจ้างและรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
 2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 2.3 เพื่อให้ความรู้ประชาชนในด้านการชำระภาษีท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 2.4 เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ 

2.5 เพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการดูแล
สุขภาพพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และอยู่ห่างไกลให้ครอบคลุมและสนองตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีศรีสังวาล (พอ.สว.) และนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

2.6 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนได้มีส่วนดูแลพี่น้องประชาชน 

3. เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้ออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนโก ที่อยู่ห่างไกล
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อบริการประชาชนตามอำนาจหน้ าที่ในการรับฟัง และให้ความ
ช่วยเหลือ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ  จำนวน  250 คน 

  1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 
  2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
  3. ประชาชนท่ัวไปในเขตตำบลโพนโก 
   

 

 



 

4. ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการ  

 ระยะเวลาดำเนินการ วัน ศุกร์ ท่ี 12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

5. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 5.1 เสนอโครงการขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก  
 5.2 ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน  
 5.3 ประสานขอความร่วมมือในการดำเนินงานจากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสนม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนโก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเปือยและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
 5.4 การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ ในช่วงวันเวลาท่ี
กำหนด ดังนี้ 
  สำนักปลัด  
    - งานนโยบายและแผน งานป้องกันอัคคีภัย  งานให้ความรู้ด้านกฎหมาย ดำเนินการและ  
                         รวมแลกเปล่ียนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  - งานสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด และ     
                         การขอ มีบัตรประจำตัวคนพิการ 
  - งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ การ 
                         ป้องกันโรคติดต่อเบ้ืองต้นฯ 
  กองคลัง  
   - การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง  ๆ
  กองช่าง  
   - ให้คำปรึกษาการออกบ้านเลขท่ี การออกหนังสือรับรอง และให้คำปรึกษาการปลูกสร้าง  
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.5 รวบรวมรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน การบริการ - จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ จัดบริการด้านการชำระภาษีท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 

  ณ โรงเรียนบ้านโพนโก หมู่ท่ี 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
                                                                                        
7.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 
 

 

 

 

 



 

8.  วิธีการประเมินผล 

 โดยการใช้แบบประเมินผลโครงการฯ การรายงานผลภายหลังของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับบริการอย่างท่ัวถึง และสะดวกรวดเร็ว  

 9.2 คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลได้รับทราบถึงปัญหา และความคิดเห็นความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดทำโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนตำบลโพนโก เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยให้การช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม 
และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ท่ีร่วมในโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
วัน ศุกร์ ที ่  12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกให้บริการ ดังต่อไปนี ้

- นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกตรวจเยี่ยมชมบูทหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรังปรุงการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. สำนักปลัด  

- งานนโยบายและแผน งานป้องกันอัคคีภัย  งานให้ความรู้ด้านกฎหมาย ดำเนินการและ  
  รวมแลกเปล่ียนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
- งานสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด และการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
- งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อเบื้องต้นฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กองคลัง  

- การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องท่ี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



3. กองช่าง   

- ให้คำปรึกษาการออกบ้านเลขท่ี การออกหนังสือรับรอง และให้คำปรึกษาการปลูกสร้าง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. กองการศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
สรุป “โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564” ได้ออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนชาว
ตำบลโพนโก เพื่อบริการประชาชนให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง อันเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล โดยให้การช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง  

 
 

 



 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับพนักงานส่วนตำบล,คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
ตลอดจนลูกจ้างและรับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
 2. ให้ความรู้ประชาชนในด้านการชำระภาษีท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  3. พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและได้รับการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ  
 4. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการดูแลสุขภาพพี่น้อง
ประชาชนที่ยากไร้และอยู่ห่างไกลให้ครอบคลุมและสนองตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทร์ทราบรมราชชนนีศรีสังวาล (พอ.สว.) และนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 5. หน่วยงานภาครัฐเอกชนได้มีส่วนดูแลพี่น้องประชาชน 
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