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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพ นอกเมือง 
  

เร่ือง ขอเสนอโครงการ “บา้นพฒันาการเด็ก” นวตักรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กเลก็ โดยชุมชนมีส่วนร่วม   
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลนอกเมือง 
 ดว้ย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน มีความประสงค์จะจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
“บา้นพฒันาการเด็ก” นวตักรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กเล็ก โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ 2560 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ นอกเมือง เป็นเงิน        161,775 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
ส่วนที ่1: รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอยีด) 
ทีม่าของโครงการ 

 มูลนิธิเพ่ือสุขภาพชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน ตั้งอยู่ท่ี 56 หมู่ 16 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ มีบ้านเรียน 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) พระคุณอยูใ่นการดูแล เป็นประเด็นงานส าคญัของมูลนิธิฯ คือการส่งเสริมพฒันาการเด็ก1-5 ปีใหมี้สุขภาวะทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาสมบูรณ์ตามวยั ท่ีผ่านมามูลนิธิฯไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนอก
เมืองทุกปี ด าเนินงานส่งเสริมพฒันาการและลดปัจจยัเส่ียงในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมงานกบัโรงเรียน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในต าบลนอก
เมือง ในปีงบประมาณ 2560 ไดมี้การทบทวนและประเมินผลการท างาน พบวา่ การท างานส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีเกิดผลและ
ช่วยสร้างการเรียนรู้ เด็กมีผูดู้แลท่ีเขา้ใจ และหน่วยบริการทั้งโรงเรียน ศูนยเ์ด็ก วดั รพ.สต. สามารถเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาส่งเสริมไดดี้ 
ควรมี กลไก หรือ กิจกรรมร่วมในแต่ละหมู่บา้น โดยมีแกนน าผูป้กครองหรือ อสม.ท่ีมีศกัยภาพมีความพร้อมเปิดพ้ืนท่ีบา้น ของตนเอง 
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ จุดประสานงาน รูปแบบ “บา้นพฒันาการเด็ก” และมีการพฒันากิจกรรมเพ่ือเด็กเลก็ โดยครอบครัวมีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเน่ือง  

1. วตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
1) เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็กเล็กโดยครอบครัวมีส่วนร่วม สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ี “บา้นพฒันาการเด็ก” ในหมู่บา้น โดยแกนน า

ผูดู้แลเด็ก อสม. รพ.สต. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีบทบาทในการดูแลใหค้  าปรึกษา พฒันากิจกรรม  
2) เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กเลก็ 0-6 ปี ใหมี้พฒันาการดีสมวยัทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา  โดยผูป้กครองและผูดู้แลเด็ก

ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก “บา้นพฒันาการเด็ก”ในชุมชน  

2. วธีิด าเนินการ 
ช่วงเตรียมการ ช่วงด าเนินการ ติดตามประเมินผล 

1. ส ารวจขอ้มูล แกนน าอสม.และผูป้กครองเด็กเลก็ท่ีจะ
เป็นคณะท างาน 

2. ผลกัดนั “บา้นพฒันาการเด็ก” ในหมู่บา้นเป้าหมาย 
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จ.สุรินทร์  

3. เตรียมเน้ือหา หลกัสูตรการอบรม ระดมทรัพยากรท่ี
ตอ้งใชใ้นบา้นพฒันาการเด็ก อาทิ มุมหนงัสือ, ชุด
อุปกรณ์การสาธิตการแปรงฟัน, เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั วดั
ส่วนสูง, ของเล่นเสริมพฒันาการ และอ่ืนๆ  

4. จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการใหท้ราบโดยทัว่กนั 

1. จดัอบรมคณะท างานหมู่บา้นละ 10 คน 
รวม 3 บา้น จ านวน 30 คน เรียนรู้การ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก และการส่งเสริม
กิจกรรมใน บา้นพฒันาการเด็ก  

2. มอบป้ายและถ่ายภาพ “บา้นพฒันาการ
เด็ก”และประชาสมัพนัธ์ผา่น ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ หอกระจายข่าว สถานี
วทิย ุเอกสาร เวทีประชุมของอสม.ใน
ต าบล 

ประชุมติดตาม
ประเมินผลรอบเดือน 
(โดยคณะท างานบา้น
พฒันาการเด็ก) มีมูลนิธิ
เพื่อสุขภาพชุมชนและ
คณะ ร่วมประชุม
ติดตาม และพฒันา
ต่อเน่ือง 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 

4. สถานทีด่ าเนินการ (ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์)  
1) จดักิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพคณะท างาน “บา้นพฒันาการเด็ก” จ านวน 7 คร้ัง แต่ละคร้ังจะมีแกนน าผูป้กครอง อสม.

ท่ีรับผดิชอบเป็นคณะท างาน จาก 3 หมู่บา้นๆละ 10 คน เขา้ร่วม รวมคร้ังละ 30 คน จดัท่ี มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
2) จดัประชุมคณะท างาน บา้นพฒันาการเด็ก เร่ืองการใหค้  าปรึกษา การจดัท าขอ้มูลผูรั้บบริการ การใหค้วามรู้ การประสาน

ส่งต่อเด็กพฒันาการชา้/กลุ่มเส่ียง การใชแ้บบประเมินสุขภาพ ฯ และมอบป้าย “บา้นพฒันาการเด็ก” ใหค้ณะท างานน าไป
ติดและถ่ายภาพเพ่ือประชาสมัพนัธ์ จดั 2 คร้ัง คร้ังละ 50 คน (ผูแ้ทนคณะท างานหมู่บา้นละ 5 คน)  

5. งบประมาณ 
 จากกองทุนฯ รวมทั้งส้ิน 161,775 บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น) รายละเอียด ดงัน้ี 

1. อบรมเชิงปฏิบติัการการส่งเสริมพฒันาการเดก็ 0-6 ปี  แก่ผูดู้แลเดก็ แกนน าผูป้กครอง แกนน าอสม.หมู่บา้นละ 10 คน 
ร่วมเป็นคณะท างาน “บา้นพฒันาการเดก็” จดั 7 คร้ัง จดัท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ และ รพ.สต.นอกเมือง 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 30 คน       3,000  บาท 
 ค่าอาหารกลางวนั  50 บาท x 35 คน   (รวมวิทยากร)    1,750  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  25 บาท x 35 คน           (รวมวิทยากร)      875   บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็ และป้าย “บา้นพฒันาการเดก็”   5,000  บาท  
 ค่าเอกสาร สมุดทะเบียนผูใ้ชบ้ริการ คู่มือปฏิบติังานคณะท างาน 50 บาท x 30 คน  1,500  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี       1,500  บาท 
 ค่าทีมวิทยากรวนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน     3,600  บาท 

                   17,225 x 7 ครัง้ = 120,575 บาท  
 ประชุมคณะท างาน บา้นพฒันาการเดก็ เร่ืองการใหค้ าปรึกษา การจดัท าขอ้มูลผูรั้บบริการ การใหค้วามรู้ การประสาน

ส่งต่อเด็กพฒันาการชา้/กลุ่มเส่ียง การใชแ้บบประเมินสุขภาพ ฯ และมอบป้าย “บา้นพฒันาการเด็ก” ใหค้ณะท างาน
น าไปติดและถ่ายภาพเพ่ือประชาสมัพนัธ์ จดั 2 คร้ัง คร้ังละ 50 คน (ผูแ้ทนคณะท างานหมู่บา้นละ 5 คน)  
o ค่าพาหนะ 100 บาท x 50 คน      5,000  บาท 
o ค่าอาหารกลางวนั 50 บาท x 55 คน  (รวมคณะวิทยากร)   2,750  บาท 
o ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 55 คน) 2 ม้ือ (รวมคณะวิทยากร)   2,750  บาท 
o อุปกรณ์และแบบประเมินพฒันาการ      5,000  บาท  
o ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
o ค่าทีมวิทยากรวนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน    3,600  บาท 

20,600 บาท x 2 ครัง้ = 41,200 บาท  

รวมทั้งส้ิน  161,775 บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
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6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) มีคณะท างาน “บา้นพฒันาการเด็ก” ทุกหมู่บา้นในต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ หมู่บา้นละ 10 คน ท่ีมีศกัยภาพ
ในการส่ือสารและท างานส่งเสริมพฒันาการเด็กเลก็ 0-6 ปี  

2) มี “บา้นพฒันาการเด็ก” รูปแบบเป็นศูนยเ์รียนรู้และเฝ้าระวงัเด็กเล็กพฒันาการชา้ ในหมู่บ้าน โดยเป็นบา้นของอสม.หรือ 
ผูดู้แลท่ีมีความเป็นจิตอาสา เปิดบ้านให้มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น มีมุมหนงัสือ มีการคดักรอง มุมท ากิจกรรมเด็กเล็ก 
เอกสารใหค้วามรู้ เจา้ของบา้นเป็นท่ีปรึกษาดา้นพฒันาการเด็กเลก็ มีการท าขอ้มูล โดยมีสมุดลงทะเบียนผูรั้บบริการ เป็นตน้  

3) เด็กเล็กและครอบครัวท่ีไปรับบริการท่ี “บา้นพฒันาการเด็ก” ในชุมชนของตนเอง มีความรู้ในการดูแล ส่งเสริมพฒันาการ 
ป้องกันความเส่ียงท่ีมาคุกคามสุขภาพ เด็กเล็ก 0-6 ปีในหมู่บ้านท่ีรับบริการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ได้รับการดูแลส่งเสริม
พฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั มีสุขภาพร่างกาย และพฒันาการดา้นอ่ืนๆ ผา่นเกณฑป์ระเมิน  

4) โครงการพฒันาเป็น นวตักรรมของการส่งเสริมป้องกันโรคโดยชุมชน ของกองทุนหลกัประกันสุขภาพต าบลนอกเมือง 
น าเสนอในมิติของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การจดักิจกรรมโดยผูป้กครองเด็กเล็ก การคดักรองเด็กพฒันาการชา้โดย
วธีิการต่างๆ เป็นตน้ 
 

ก าหนดการจัดกจิกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบติัการการส่งเสริมพฒันาการเดก็ 0-6 ปี  แก่ผูดู้แลเดก็ แกนน าผูป้กครอง แกนน าอสม.หมู่บา้นละ 10 คน 

ร่วมเป็นคณะท างาน “บา้นพฒันาการเดก็” จดั 7 คร้ัง จดัท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ และ รพ.สต.นอกเมือง 
 

ระยะเวลา เน้ือหา กจิกรรม กระบวนการ วทิยากร/คณะท างาน 
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน พิธีเปิด, กลุ่มสมัพนัธ์ ชมวดีิทศัน์สรุปบทเรียนโครงการปีท่ีผา่นมา บ้ าน เ รี ย น พ ร ะ คุ ณ

จงัหวดัสุรินทร์  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
โรงพยาบาลจอมพระ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนอกเมือง  
 

10.00 – 11.00 น. (พกัอาหารวา่ง15นาที) / กิจกรรมเรียนรู้ พฒันาการเด็ก0-6ปี กบัการดูแล-พฒันา 
11.00 – 12.10 น. ทกัษะชีวติเด็ก0-6ปี, สมองส่วนหนา้มิติ 9 ดา้น  
12.00 – 13.00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 น. สาธิต/ฝึกปฏิบติั -การใชห้นังสือส่งเสริมพฒันาการ, การใชก้ารเล่นส่งเสริมพฒันาการ, 

การท าอาหารส่งเสริมพฒันาการ, การส่ือสารแบบส่งเสริมพฒันาการ  
14.00 – 15.00 น. (พกัอาหารว่าง15นาที) จับกลุ่มคณะท างานเป็นหมู่บ้าน – บ้านพฒันาการเด็กในฝัน 

กิจกรรมท่ีอยากได ้ออกแบบการท างาน/ แนวทางพฒันา –สรุปการประชุม นัดผูแ้ทน
หมู่บา้นละ 5 คน ประชุมรอบต่อไป  

 
2. ประชุมคณะท างาน บา้นพฒันาการเด็ก เร่ืองการให้ค  าปรึกษา การจดัท าขอ้มูลผูรั้บบริการ การให้ความรู้ การประสานส่งต่อ

เด็กพฒันาการชา้/กลุ่มเส่ียง การใชแ้บบประเมินสุขภาพ ฯ และมอบป้าย “บา้นพฒันาการเด็ก” ให้คณะท างานน าไปติดป้าย
และถ่ายภาพเพ่ือประชาสมัพนัธ์ จดั 2 คร้ัง คร้ังละ 50 คน (ผูแ้ทนคณะท างานหมู่บา้นละ 5 คน)  
 

ระยะเวลา เน้ือหา กจิกรรม กระบวนการ วทิยากร/คณะท างาน 
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน, กลุ่มสัมพนัธ์ น าเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีผ่านมา และแผนงาน

ของ “บา้นพฒันาการเด็ก” (เสนอแผนเฉพาะหมู่บา้นท่ีเขา้อบรมในรอบน้ี)   
บ้ าน เ รี ย น พ ร ะ คุ ณ
จงัหวดัสุรินทร์  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 10.00 – 11.00 น. (พกัอาหารวา่ง15นาที)  การคดักรองเด็กและการใชแ้บบประเมิน  
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11.00 – 12.10 น. กิจกรรมเรียนรู้ ทกัษะการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ การประสานส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      โรงพยาบาลจอมพระ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนอกเมือง  
 

12.00 – 13.00 น. พกั รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. ระดมความคิด ออกแบบกิจกรรมใน “บา้นพฒันาการเด็ก” การระดมทุน ความร่วมมือฯ 

(พกัอาหารวา่ง15นาที) น าเสนอแลกเปล่ียน / มอบป้าย และแผนเยีย่มติดตามของมูลนิธิฯ 
 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอยีด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพยีง 1 รายการทีเ่ป็นรายการหลกัส าหรับใช้ในการจ าแนก ประเภทเท่านั้น 
เพ่ือให้เจ้าหน้าทีอ่ปท.บันทกึข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมตัแิล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ท่ีรับผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ขอ้ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน 
   7.1.5 กลุ่มหรือองคก์รประชาชน 

7.2 ประเภทการสนบัสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

   7.2.1 สนบัสนุนการจดับริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ขอ้ 7(1)] 
   7.2.2 สนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคของกลุ่ม/องคก์รประชาชน/หน่วยงานอ่ืน [ขอ้ 7(2)] 
   7.2.3 สนบัสนุนการจดักิจกรรมของ ศูนยเ์ด็กเลก็/ผูสู้งอาย/ุคนพกิาร [ขอ้ 7(3)] 
   7.2.4 สนบัสนุนการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ [ขอ้ 7(4)] 
   7.2.5 สนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติั [ขอ้ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลกั (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน 

7.4 กจิกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกั 
             7.4.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 
   7.4.2.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.2.4 การรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.2.5 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.2.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.2.8 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

         ( นางจนัทร์เพญ็  สินสอน ) 

 ต  าแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน 

                 วนัท่ี  27 มีนาคม พ.ศ. 2560    
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ส่วนที ่2 : ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท. ทีไ่ด้รับมอบหมายลงรายละเอยีด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ........................................................................... 
คร้ังท่ี ........... / 25…………… เม่ือวนัท่ี ...........................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
   อนุมัตงิบประมาณ เพื่อสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมัตงิบประมาณ เพื่อสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถา้มี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

   ให้รายงานผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวนัท่ี 
…………………………………………………......... 

 

ลงช่ือ .................................................................... 

       (..................................................................) 

ต าแหน่ง ................................................................ 

วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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ส่วนที ่3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จส้ินการ
ด าเนินงาน)  

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   …………………………………………….  

1. ผลการด าเนินงาน 
 มีการด าเนินงานตามแผนโครงการ ดงัน้ี  

วนัท่ี/เวลาท่ีจดั กลุ่มเป้าหมาย-จ านวน สถานท่ีด าเนินการ 
 
 
 
 
 

  

 
2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
2.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค ์
  บรรลุตามวตัถุประสงค์  
  ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ เพราะ .............................. 
2.2 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ........................... คน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติั ................................................. บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ..................................  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ .................................  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ไม่มี  
  มี  

แนวทางการแกไ้ข 

ลงช่ือ ......................................................................... ผูร้ายงาน 

       (.........................................................................) 

ต าแหน่ง ..................................................................... 
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วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 


