แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2560

(1)

(ประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน)
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน...................................................หมู่ที่..........ตาบล............................
อาเภอ....................................จังหวัด...................................
คำชี้แจง : ๑) แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวม เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนพัฒนา
กองทุนให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒) ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและให้
คณะกรรมการช่วยกันตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านตน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มและตรวจสอบเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.๑ หมู่บ้านนี้มีครัวเรือนทั้งสิ้น..............ครัวเรือน (จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕60)
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน.................ครัวเรือน……………..คน
๑.๒ หมู่บ้านนี้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอหรือไม่
ระดับจังหวัด ( ) เป็น ปีงบประมาณ..............................
( ) ไม่เป็น
ระดับอาเภอ ( ) เป็น ปีงบประมาณ..............................
( ) ไม่เป็น
๑.๓ ที่ตั้งหรือที่ทาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่เลขที่......................บ้าน..........................................หมู่ที่..................
ตาบล.........................................อาเภอ.......................................จังหวัด...............................................................................................
จานวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งหมด.................คน แยกเป็น ชาย..............คน หญิง.............คน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ

เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)

(2)

๑.4 หมู่บ้านนี้ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน...........ครั้ง โดย
ได้รับครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ................. จานวน.................................บาท
ครั้งที่............. เมื่อปี พ.ศ................. จานวน.................................บาท
ครั้งที่............. เมื่อปี พ.ศ................. จานวน.................................บาท
รวม............... ครั้ง เป็นเงิน...........................................................บาท
๑.5 หมู่บ้านมีการสมทบทุน เพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งสิ้น......................................บาท แยกเป็น
1.5.1 ทุนศรัทธา
( ) ไม่มี
( ) มี ราษฎรร่วมกันสมทบ จานวน.........................................บาท
( ) มี ส่วนราชการสมทบ ระบุหน่วยงาน.............................................จานวน...........................บาท
( ) มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ จานวน....................บาท
( ) มี อื่นๆ (ระบุ)................................................................................จานวน............................บาท
1.5.2 ทุนปัญญา
( ) ไม่มี
( ) มี (ระบุกิจกรรม..................................................................................................................)
จานวน................................... บาท
๑.6 ปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีการใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น................................บาท (เงินพระราชทาน+เงินสมทบ)
คงเหลือเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม........................บาท โดยมีการเก็บรักษาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
( ) เก็บไว้ที่คณะกรรมการ จานวน............................บาท
( ) ฝากธนาคาร (ตามข้อ 1.7) จานวน........................................บาท
( ) อื่นๆ ระบุ............................................................................จานวน............................บาท
๑.๗ ชื่อบัญชี................................................................................................ธนาคาร.....................................................
สาขา.............................................................เลขที่ บัญชี.........................................................
(1) ยอดเงินฝาก ณ วันที่ ..............................จานวน............................บาท
ผู้มีอานาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุน ได้แก่ (ระบุชื่อ-สกุล ตาแหน่งในกองทุน)
๑) ชื่อ – สกุล......................................................................ตาแหน่งในกองทุน...........................................................
๒) ชื่อ – สกุล......................................................................ตาแหน่งในกองทุน...........................................................
๓) ชื่อ – สกุล......................................................................ตาแหน่งในกองทุน...........................................................
มีเงื่อนไขในการเบิกจ่าย (กี่คน)...............................................................................................................................
(2) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชี
ชื่อบัญชี................................................................................................ธนาคาร.....................................................
สาขา.............................................................เลขที่บัญชี.........................................................
ยอดเงินฝาก ณ วันที่ ..............................จานวน............................บาท

(3)

๑.๘ กองทุนแม่ของแผ่นดินมีกิจกรรมเพื่อสมาชิก/ชุมชนอะไรบ้าง (ตั้งแต่ได้รับเงินพระราชทาน)
ปีที่ดาเนินการ

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

๑.๙ แผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน
ประเด็น/ตัวชี้วัด

๓
๑. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑) การจัดตั้งคณะ
มีการจัดตั้ง
กรรมการกองทุนแม่ฯ
คณะกรรมการและ
ทุกคนทาตามหน้าที่
ของตนเอง
๒) บทบาทหน้าที่ของ
ประชาสัมพันธ์ด้วย
คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ การปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
ด้านการประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนประชาชน
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ให้เกิดความศรัทธา
และประชาชนทั่วไปมี
และสมัครเป็นสมาชิก
ความศรัทธากองทุนแม่ฯ กองทุนแม่ฯ
๓) บทบาทหน้าที่ของ
ติดตามดูแล
คณะกรรมการ ด้านการ สมาชิกอย่างใกล้ชิด
ดูแลครัวเรือนสมาชิก
เป็นประจาทุกเดือน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ระเบียบบริหารจัดการ
มี เป็นลายลักษณ์
กองทุนแม่ฯ ที่เป็นของ
อักษร และถือปฏิบัติ
หมู่บ้านเอง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ตามความเป็นจริง)

(4)

ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน
๒

๑

๐

มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและทา
ตามหน้าที่ของตนเอง
บางส่วน
ประชาสัมพันธ์ด้วย
การปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

มีการจัดตั้ง
ไม่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการแต่ไม่ทา คณะกรรมการ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
ประชาสัมพันธ์ด้วย
ไม่มีการ
การเชิญชวนประชาชน ประชาสัมพันธ์
ให้สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนแม่ฯ
เพียงอย่างเดียว

ติดตามดูแล
สมาชิกตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ปีละ ๔-๖ ครั้ง

ติดตามดูแล
สมาชิกตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ปีละ ๑-๓ ครั้ง

มี เป็นลายลักษณ์
มีแต่ไม่เป็น
อักษร แต่ไม่ได้ถือ
ลายลักษณ์อักษร แต่ถือ
ปฏิบัติ
ปฏิบัตริ ่วมกัน

๕) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกมากกว่า
สมาชิก ร้อยละ
สมาชิกในการดาเนินงาน ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม ๕๐ – ๘๐ มีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน (ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมติดตาม และร่วมรับ
ประโยชน์)
๒. การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๖) จานวนเงิน
อยู่ครบเต็มจานวน
อยู่ไม่ครบเต็ม
พระราชทาน
จานวน แต่คงเหลือ
ขวัญถุง
มากกว่าร้อยละ๕๐
เหลือเงิน จานวน
..........................บาท

ไม่ได้ติดตาม
ดูแลสมาชิกตามที่
ได้รับมอบหมาย
ไม่มี

สมาชิกน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วม

สมาชิกไม่มี
ส่วนร่วมแต่อย่างใด

อยู่ไม่ครบเต็ม
จานวน แต่คงเหลือ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
เหลือเงิน จานวน
..........................บาท

ไม่มเี งิน
คงเหลือแล้ว

(5)

ประเด็น/ตัวชี้วัด
๗) การจัดทาบัญชี
ในการรับ-จ่ายเงินกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
๘) การสมทบเงินทุนด้วย
วิธีแห่งศรัทธา
(การบริจาค)

ตัวบ่งชี/้ ค่าคะแนน
๓
มี ถูกต้อง
ตามหลักบัญชี
และเป็นปัจจุบัน
สมาชิกร่วมบริจาค
ในวันแรกเข้าและ
บริจาคเป็นรายเดือน
หรือรายปี หรือตามที่
เห็นร่วมกันเป็นประจา
มี เป็นประจาทุกปี
ไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง

๙) การสมทบเงินด้วยวิธี
แห่งปัญญา (เช่น การจัด
งาน กิจกรรม ,การขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
อื่นๆ จากอบต., NGOs,
โครงการของรัฐ)
๓. การดาเนินงานด้านยาเสพติด
๑๐) กิจกรรมกองทุนแม่ฯ
จัดเป็นประจา
ในการป้องกันและแก้ไข ทุกเดือน
ปัญหายาเสพติด (เช่น
การให้ความรู้,ตั้งจุดตรวจ
ฯลฯ)
๑๑) กิจกรรมกองทุนแม่ฯ
มี ปีละ ๖ ครั้ง
เพื่อเด็ก เยาวชน และกลุ่ม ขึ้นไป
เสี่ยง (เช่นกิจกรรม
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์)
๑๒) การรณรงค์
กองทุนแม่ฯ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็น
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
โทษภัยของยาเสพติด
ให้เห็นโทษภัย
(เช่น เดินพาเหรด,จัดป้าย ของยาเสพติด
แจ้งเตือน ฯลฯ)
ปีละ 7 ครั้ง ขึ้นไป
๑๓) การค้นหา/สารวจผู้
มีการค้นหา/สารวจ
เสพยาเสพติดที่อยู่ใน
ผู้เสพเพื่อบาบัด แก้ไข
หมู่บ้านด้วยสันติวิธี
ทุกเดือน

๒
๑
มี ถูกต้อง
มี ไม่ถูกหลักบัญชี
ตามหลักบัญชี
แต่เป็นการจัดทาบัญชี
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน
อย่างง่าย
สมาชิกร่วมบริจาค
สมาชิกร่วมบริจาค
ในวันแรกเข้าและ
ในวันแรกเข้าเท่านั้น
บริจาคเพิ่มเติมบ้าง
เป็นครั้งคราว

๐
ไม่มกี ารจัดทา
บัญชี
ไม่มีการสมทบ
เงินทุน

มี ปีละ ๓-๕ ครั้ง

มี ปีละ 1 - ๒ ครั้ง

ไม่มีการสมทบ
เงินทุน

จัดปีละ ๔-๖ ครั้ง

จัดปีละ ๑-๓ ครั้ง

ไม่มีการจัดให้
ความรู้โดยกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

มี ปีละ ๓-๕ ครั้ง

มี ปีละ 1 - ๒ ครั้ง

ไม่มีการจัด
กิจกรรม
โดยกองทุนแม่ฯ

กองทุนแม่ฯ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้เห็นโทษภัย
ของยาเสพติด
ปีละ ๔-๖ ครั้ง
มีการค้นหา/สารวจ
ผู้เสพเพื่อบาบัด แก้ไข
ปีละ ๔-๖ ครั้ง

กองทุนแม่ฯ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้เห็นโทษภัย
ของยาเสพติด
ปีละ ๑-๓ ครั้ง
การค้นหา/สารวจ
ผู้เสพเพื่อบาบัด แก้ไข
ปีละ ๑-๓ ครั้ง

ไม่มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
โดยกองทุนแม่ฯ
ไม่มีการค้นหา/
สารวจผู้เสพ
เพื่อบาบัดแก้ไข

(6)

ประเด็น/ตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี/้ ค่าคะแนน

๓
๒
๑๔) กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ
14.1) ช่วยเหลือ
กองทุนแม่ฯ
ผู้เสพที่กลับตัว หรือผ่าน และมีการเตรียม
ช่วยเหลือให้ได้รับการ
การบาบัดรักษาและเตรียม ความพร้อม
บาบัดรักษาแต่ไม่มีการ
ความพร้อมชุมชนและ
14.2) ภายใน
เตรียมความพร้อมปรับ
ครอบครัว เพื่อให้โอกาส หมู่บ้านไม่มีผู้เสพ
แนวคิดของชุมชนและ
คนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่ชุมชน
ครอบครัว เพื่อให้
(เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
โอกาสคนกลุ่มนี้กลับ
กลับไปมีพฤติกรรม
เข้าสู่ชุมชน
เช่นเดิม)
๑๕) มีการส่งเสริมอาชีพ
15.1) มีการ
มีการส่งเสริม
เพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
อาชีพ เพิ่มทักษะอาชีพ
หางานให้ทาสาหรับผู้ผ่าน ทักษะอาชีพ และมีงาน และมีงานให้ทาสาหรับ
การบาบัดรักษาในระบบ ให้ทาทุกคน
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาฯ
สมัครใจหรือบังคับบาบัด
15.2) ภายใน
ไม่ครบทุกคน
หมู่บ้านไม่มีบุคคล
ที่ต้องเข้ารับการ
บาบัดรักษาฯ
๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๖) การเป็นแหล่งศึกษา 16.1)
ดูงานกองทุนแม่ฯ ของ
องค์กรหรือ
องค์กรหรือ
องค์กรหรือหมู่บ้านอื่นๆ/ หมู่บ้านอื่นมาศึกษาดู หมู่บ้านอื่นมาศึกษาดู
คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ งานเป็นประจา ปีละ 3 งานปีละ 2 ครั้ง
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ครั้ง ขึ้นไป
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
16.2)
หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ
มีคณะกรรมการ
มีคณะกรรมการ
(ให้เลือกตอบข้อ 16.1 กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ
หรือ 16.2 เพียงข้อเดียว เป็นวิทยากรถ่ายทอด เป็นวิทยากรถ่ายทอด
เท่านั้น)
ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน/ ความรู้ให้แก่หมู่บา้ น/
หน่วยงานอื่นๆ ปีละ 6 หน่วยงานอื่นๆ ปีละ
ครั้งขึ้นไป
4 - 6 ครั้ง

๑
๐
กองทุนแม่ฯไม่ได้
กองทุนแม่ฯไม่ได้
ช่วยเหลือให้ได้รับการ
ดาเนินการด้านนี้
บาบัดรักษาแต่มีการ
เตรียมความพร้อมปรับ
แนวคิดของชุมชนและ
ครอบครัว เพื่อให้โอกาส
กลับเข้าสู่ชุมชน
มีการส่งเสริมอาชีพ
กองทุนแม่ฯไม่ได้
เพียงอย่างเดียว สาหรับ ดาเนินการด้านนี้
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาฯ

องค์กรหรือหมู่บ้าน
ไม่มีการเข้ามา
อื่นมาศึกษาดูงานปีละ ๑ ศึกษาดูงานใน
ครั้ง
กองทุนแม่ฯ
มีคณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน/
หน่วยงานอื่นๆ ปีละ
1 - 2 ครั้ง

คณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ไม่ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
หมู่บ้าน/หน่วยงาน
อื่นๆ หรือในหมู่บ้าน
ไม่มีคณะกรรกมารฯ
ที่เป็นวิทยากรฯ

(7)

ประเด็น/ตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี/้ ค่าคะแนน

๓
๒
๑๗) การเชื่อมโยงเป็น
มีการเชื่อมโยงเป็น
มีการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ เครือข่ายกับกองทุน
เครือข่ายกับกองทุน
ของหมู่บ้านอื่นๆ (มีการ แม่ฯของหมู่บ้านอื่น
แม่ฯของหมู่บ้านอื่น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์, มากกว่า ๔ กองทุน
๓-๔ กองทุน
ปรึกษาหารือ, ให้ความ
ร่วมมือ หรือทากิจกรรม
ร่วมกัน)
๑๘) วิทยากรกระบวนการ
มีคนในชุมชนที่มี
มีคนในชุมชนเป็น
กองทุนแม่ฯ ที่เป็นคน
จิตอาสาเป็นวิทยากร วิทยากร และได้ปฏิบัติ
ในชุมชน
และได้ปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่ตามบทบาทของ
ตามบทบาทของ
วิทยากรบ้าง
วิทยากรอย่างเต็มที่
๑๙) การทบทวน สรุป
มีการทบทวน
มีการทบทวน
บทเรียน และพัฒนาการ วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์
ทางานของหมู่บ้าน
กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น
กองทุนแม่ฯ
ตลอดจนปัจจัยที่
บ้าง และมีการพัฒนา
เกี่ยวข้อง และมีการ
ปรับเปลี่ยนบ้าง
พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ พอสมควร
เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอ

๑
๐
มีการเชื่อมโยงเป็น
ไม่มกี ารเชื่อมโยง
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ เป็นเครือข่ายกับ
ของหมู่บ้านอื่น ๑-๒
กองทุนแม่ฯของ
กองทุน
หมู่บ้านอืน่ ๆ

มีคนในชุมชนได้รับ
ไม่มีใครในชุมชน
คัดเลือกเป็นวิทยากร
เป็นวิทยากร
แต่ยังไม่ได้ทาหน้าที่
กระบวนการฯ
มีการทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์
ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้นาไป
พัฒนาปรับเปลี่ยน
การดาเนินงาน

ไม่เคยมีการสรุป
ทบทวนเลย

ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...........................................................................
........................................................................................................................................................... .............................................
.......................................................................................................................................................................................................
ผลการตรวจสุขภาพ พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนนี้ มีสุขภาพอยู่ในระดับ
A
B
C
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผู้ตรวจสุขภาพ

ลงชื่อ............................................
ลงชื่อ............................................
(.............................................)
(.............................................)
............/................../...............
............/................../...............
---------------------------------------------

การคิดค่าคะแนน
๑) รวมคะแนนที่ได้แต่ละข้อ ดังนี้
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องแรก มีค่าคะแนน = ๓ ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องถัดไป มีค่าคะแนน = ๒ , ๑ และ ๐ ตามลาดับ

(8)

๒) ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ

ค่าคะแนนรวมที่ได้ X ๑๐๐
ค่าคะแนนเต็ม
ค่าคะแนนเต็มคิดจากการตอบข้อคาถามทั้ง 19 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนสูงสุด 3 คะแนน (ค่าคะแนนเต็ม = 19 x 3 = 57)
ดังนั้น ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ ดังนี้ ค่าคะแนนรวมที่ได้ X ๑๐๐
57
ระดับสุขภาพของ
ค่าคะแนนที่ได้
หมายถึง
กองทุนแม่ฯ
A
มากกว่า หรือ เท่ากับ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
ร้อยละ ๘๐
หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้
B
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐
หมู่บ้านชุมชนมีการเฝ้าระวัง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในบางด้านจะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้
C
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง

ให้ใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ สาหรับพิจารณากรอกข้อมูลในแบบตรวจสุขภาพฯ
1. ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 จานวนครัวเรือนให้ใช้ข้อมูล จปฐ. ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ
ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ต้องเป็นปี 2560
2. ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.9 เป็นการจัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ฯ ประจาปีงบประมาณที่ดาเนินการตรวจสุขภาพฯ
4. ดาเนินการตรวจสุขภาพฯ และบันทึกข้อมูลฯ ในโปรแกรม ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
..........................................................

