
 

 

 

เด็กไทย เล่นเปลีย่นโลก 

ลงพื้นที่พัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”  

(ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สตูล ระยอง) 
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ลงพ้ืนท่ีพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวช้าง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  

ระหว่างวันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2563  
*********************************************  

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบน าร่อง “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ในระดับพื้นท่ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม : นางประภาภรณ์ จังพานิช, นางทับทิม  ศรีวิไล, นายเศวต  เซี่ยงล่ี, และเครือข่ายส่วน
ภูมิภาค ได้แก่     ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี, สสจ.ศรีสะเกษ, สสอ.อุทุมพรพิสัย, รพสต.หัวช้าง,         
อบต.หัวช้าง,ครูผู้ดูแลเด็ก, แกนน าชุมชน, พ่อแม่ผู้ปกครอง 

  

สิ่งที่พบจากการลงพื้นที่ตามแนวทางในการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
1. Play space:  มีพื้นท่ีภายในบริเวณศูนย์ฯ ท่ีมีความพร้อมด้านสถานท่ี มีลานเล่น มุมเล่น เหมาะสมกับ    
ช่วงวัยเด็ก สามารถเลือกเล่นได้อย่างมีอิสระ เข้าถึงได้ง่าย และมีความปลอดภัย 

   
2. Play worker : จ านวนเด็กในศูนย์ฯท้ังหมด 106 คน มีครูผู้ดูแลเด็กท้ังหมด 6 คน (18 : 1) และมีครู         
ท่ีผ่านการอบรม หลักสูตร play worker จากมูลนิธิพัฒนาเด็ก 2 คน 

3. กระบวนการเล่น : ในศูนย์เด็กเล็กได้จัดให้มีช่ัวโมงการเล่นอิสระส าหรับเด็ก เด็กได้เป็นผู้น าการเล่น            
มีโอกาสเลือกท่ีจะเล่นด้วยตัวเอง แต่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเล่นกับลูกค่อนข้างน้อย และยังขาดทักษะการ
เล่นท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกาย เกี่ยวกับความสูงของเด็ก ด้วยพื้นท่ีการเล่นกลางแจ้งไม่มีร่มเงาของต้นไม้ท า
ให้เวลาใช้พื้นท่ีในการเล่นค่อนข้างจ ากัด 
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4. หน่วยบริการจัดการการเล่น  : หน่วยบริหารจัดการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดจากความร่วมมือจาก        
3 setting คือ บ้าน/ครอบครัว, สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยบริการสาธารณสุข,  และชุมชน  

  
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น  
1. การเล่นของเด็ก เน้นการเล่นอิสรเสรี  มีโอกาสเลือก เด็กได้เล่นอย่างเป็นของตัวของตัวเอง และ

ควรมีกิจกรรม วิ่ง วิ่งซิกแซก กระโดด มุด ลอด ปีนป่ายห้อยโหน 
2. มีการแนะน า/ให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก เรื่องความส าคัญของการเล่น  เล่นกับลูกทุกวัน        

เล่นได้ทุกท่ีทุกช่วงเวลา   
3. จัดพื้นท่ีเล่น ลานเล่น ในศพด.เป็นพื้นท่ีให้ครอบครัวมาเล่นกับเด็กได้ทุกเวลา เช่นช่วงเย็น 

วันหยุดราชการ และติดต้ังหลังคาเพื่อให้เกิดพื้นท่ีเล่นท่ีร่มรื่น  
4. สสจ.ขอให้มีการช้ีแจ้ง/หนังสือช้ีแจ้งนโยบายวิธีการพัฒนาต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก       

พร้อมท้ังระบุบทบาทหน้าท่ีของหน่วยบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ 
 

   
 

จากการประชุมระดมความคิดเห็น สิ่งที่จะด าเนินการต่อมีดังนี้ 
1. กองการศึกษาอบต.หัวช้างมีแผนการจัดท าหลังคาและจัดหาเครื่องเล่น ปีนป่าย  
2. สสอ.อุทุมพรพิสัยและรพสต.หัวช้างวางแผนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วน

ต าบล เพื่อพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น Play worker ทุกต าบลในอ าเภอ
อุทุมพรพิสัย  

3.  Play worker ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองในเรื่องการเล่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดมุมความรู้เรื่องการเล่น ให้กับพ่อ แม่ผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง 
5. ส่วนกลางจัดท าแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก” และท าหนังสือช้ีแจ้ง            

การด าเนินต่างๆให้กับศอ.1 -12 สสม. และสสจ. ทุกจังหวัด 

*************************************************************** 
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ลงพ้ืนท่ีพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต วัดวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ระหว่างวันท่ี 10 – 11 มีนาคม 2563 
********************************************* 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีต้นแบบน าร่อง “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ในระดับพื้นท่ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม : นางประภาภรณ์ จังพานิช, นางทับทิม ศรีวิไล, นายเศวต เซี่ยงล่ี, นางสาวอุษา วงทวี,
นางสาวชลธิชา หนองชัยแปน, สสจ.กาญจนบุรี, ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี เครือข่ายชุมชน ได้แก่ เจ้าอาวาส    
วัดวังด้ง, ผอ.ร.ร.วัดวังด้ง, ผอ.รพ.สต.วังด้ง, ผู้ใหญ่บ้าน, ครูผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

สิ่งที่พบจากการลงพื้นที่ตามแนวทางในการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
1. Play space : โรงเรียนวัดวัง ด้ง มีพื้นท่ีท่ี เป็นลานเล่น /สนามเด็กเล่น ท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ           
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต โดยพื้นท่ีเล่น            
ลานเล่น มุมเล่น มีความเหมาะสม เด็กสามารถเลือกเล่นได้อย่างมีอิสระ หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึง   
ได้ง่าย ส่วนด้านความปลอดภัย ยังมีบางจุดท่ีจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุงให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก           
และเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 

 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 

   

   

 ศูนย์เด็กสนามเด็กเล่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต 
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2. Play worker : มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 ท่าน แต่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเล่น แต่มีการจัดกิจกรรมให้
เด็กตามแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน 

3. กระบวนการเล่น : ในศพด.มีแผนการเรียนการสอน 6 กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจ าวัน
นอกจากนั้นเด็กได้มีโอกาสเลือกเล่นท่ีหลากหลาย เช่น การเล่นน้ า การปีนป่าย ให้เด็กได้เล่นอิสระในสนาม   
เด็กเล่นสร้างปัญญา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การเรียนรู้ในชุมชน 
ในท้องนา 

  

4. หน่วยบริการจัดการการเล่น : หมู่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน วัด และเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณ     
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาลานเล่น/สนามเด็กเล่นอยู่ตลอด มีหน่วยบริหารจัดการท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงกัน 
บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ (บวรส) ท าใหเ้กิดความยั่งยืน 

    
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น  
1. ควรมีแผนซ่อมบ ารุงและปรับปรุงพื้นท่ีเล่น/ลานเล่น/สนามเด็กเล่น เช่น การปรับพื้นดินให้เรียบข้ึน         

ไม่มีเศษหิน เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ   
2. ควรมีบุคคลากรครูผ่านการอบรม Play worker อย่างน้อย 1คน   
3. ควรมีป้ายท่ีระบถุึงวิธีการเล่น/ตามช่วงวัย ติดบริเวณฐานการเล่น 

          4. ควรมีเอกสารแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” 
 5. การเล่นของเด็ก เน้นการเล่นอิสรเสรี มีโอกาสเลือก เด็กได้เล่นอย่างเป็นของตัวของตัวเอง และควร
มีกิจกรรม วิ่ง วิ่งซิกแซก กระโดด มุด ลอด ปีนป่ายห้อยโหน 
 6. มีการแนะน า/ให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก เรื่องความส าคัญของการเล่น เล่นกับลูกทุกวัน        
เล่นได้ทุกท่ี ทุกช่วงเวลา   



 

ลงพ้ืนที่พัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” จ.กาญจนบุรี 5 

 

  
 

  

จากการประชุมระดมความคิดเห็น สิ่งที่จะด าเนินการต่อมีดังนี้ 
1. บวรส. วางแผนจะระดมทุนทรัพยากร ในการปรับพื้นท่ีเล่น และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน

สนามเด็กเล่น พร้อมท้ังจัดท าป้าย 
2. การปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย จะมีการช้ีแจ้งแนะน า เรื่องการเล่นกับเด็กท้ังท่ีบ้าน ชุมชน โรงเรียน

ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
3. จัดมุมความรู้เรื่องการเล่น และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เล่นกับเด็กในสพด. 
4. ส่วนกลางจัดท าแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก”ท้ังในรูปแบบคู่มือ/แผ่นพับ/

โปสเตอร์  
5. ส่วนกลางร่วมกับ สสส.จัดอบรม Play worker 
 

********************************************************* 

 

เรื่องเล่น ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 
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ลงพ้ืนท่ีพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 มีนาคม 2563 
********************************************* 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบน าร่อง “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ในระดับพื้นท่ี   

ผู้เข้าร่วมประชุม : นางประภาภรณ์ จังพานิช, นางทับทิม ศรีวิไล, นายวัชรินทร์ แสนสัมฤทธิ์ผล, สสจ.สตูล
,ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา, ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล, เครือข่ายชุมชน ครูพี่เล้ียง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

สิ่งที่พบจากการลงพื้นที่ตามแนวทางในการพัฒนาต้นแบบ เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก  
1.  Play space : ศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็กเทศบาลเมืองสตูลมีพื้น ท่ี  สนามเด็กเ ล่น  ลานเล่น  มุม เ ล่น                       
มีความเหมาะสม เด็กสามารถเลือกเล่นได้อย่างมีอิสระ และมีจุดเด่นคือ มีพื้นท่ีเล่นตามธรรมชาติ เกิดการเล่น
ท่ีสนุกเอื้อต่อบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น พื้นท่ีเล่นท้ังภายในและภายนอก มีขอบเขตท่ีชัดเจน          
เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย 

         
 

         

2. Play worker : มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 คนในศพด. เคยผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมให้เด็กตามแผนการจัด
กิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ แต่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเล่น 

3. กระบวนการเล่น  : เด็กเป็นผู้น าการเล่น ได้เลือกเล่นอย่างอิสระ หลากหลายในสนามเด็กเล่นของศพด.  
และเทศบาล เช่น การเล่นทราย การกระโดด การปีนป่าย พร้อมท้ังการได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน 
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เช่น การเรียนรู้ในชุมชน ในท้องนา และมีจุดเด่นคือ มีการจัดกิจกรรมการเล่นเกี่ยวกับทักษะในชีวิตประจ าวัน 
โดยใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็ก  

   

4. หน่วยบริการจัดการการเล่น : เทศบาลเมืองสตูล หมู่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน ชุมชนและมูลนิธิในเมืองสตูล 
ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาลานเล่น /สนามเด็กเล่นอยู่ตลอด เกิดจาก             
การเช่ือมโยงระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ/เอกชน ท าให้เกิดความยั่งยืน  

   

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น   
1. ควรมีบุคคลากรครูผ่านการอบรม Play worker อย่างน้อย 1คน    

       2. ควรมีเอกสารแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”  
 3. มีการแนะน า/ให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก เรื่องความส าคัญของการเล่น เล่นกับลูกทุกวัน            
เล่นได้ ทุกท่ี ทุกช่วงเวลา   



 

ลงพ้ืนที่พัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” จ.สตูล 8 

 

  

 

จากการประชุมระดมความคิดเห็น สิ่งทีจ่ะด าเนินการต่อมีดังนี้ 
1. เพิ่มการสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลลานเล่น/ มุมเล่น/ สวนสาธารณะ และการบริหารการเล่น 
2. ส่วนกลางร่วมกับ สสส.จัดอบรม Play worker 
3. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และครอบครัว สร้างความตระหนัก ส่ือสารความหมาย

เรื่องการเล่น ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เล่นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับลูกทุกวัน เล่นได้ ทุกท่ี ทุกช่วงเวลา   

4. จัดท าวารสาร การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในการเล่นอิสระ เล่นกับครอบครัว แจกทุกเดือน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเล่น 

5. ส่วนกลางจัดท าแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก” ท้ังในรูปแบบคู่มือ/แผ่นพับ/
โปสเตอร์/ วีดีทัศน์  

 
********************************************************* 
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ลงพ้ืนท่ีพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
ณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2563  
*********************************************  

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบน าร่อง “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ในระดับพื้นท่ี   

ผู้เข้าร่วมประชุม : พญ.นนธนวนันท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ, นางทับทิม ศรีวิไล 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ, นายเศวต แซ่ล้ี  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
เมืองแกลง, ผู้อ านวยการโรงเรียน, เครือข่ายชุมชน ครูพี่เล้ียง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

สิ่งที่พบจากการลงพื้นที่ตามแนวทางในการพัฒนาต้นแบบ เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก  
1. Play space : โรงเรียนอยู่เมืองแกลงมีพื้นท่ีท่ีเป็นสนามเด็กเล่น/ลานเล่น 2 ส่วน ดังนี้  

1.1 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อยู่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง โดยสนามเด็กเล่น      
แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะแบ่งพื้นท่ีเล่นตามช่วงวัย เด็กสามารถเลือกเล่นได้อย่างมีอิสระ 
หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย แต่ใสนามเด็กเล่นยังมีบางจุดท่ีจะต้องปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัย        
และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ   

   
1.2 สวนสาธารณะ อยู่ในความร่วมผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองแกลง พื้นท่ีเล่นใน สวนธารณะ      

ได้จัดมุมเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย มีมุมเล่นท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สามารถเลือกเล่นได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
รวมพ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเล่นกับเด็กได้ง่าย และสะดวก 

  
2. Play worker : มีครูผู้ดูแลเด็กท้ังหมด 7 คน เคยผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมให้เด็กตามแผนการการสอน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ แต่ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการผู้อ านวยเล่น 

3. กระบวนการเล่น : เด็กได้เป็นผู้น าการเล่น ได้เลือกเล่นอย่างอิสระ หลากหลายในสนามเด็กเล่น เช่น         
การกระโดด การปีนป่าย การเล่นทราย โดยมีจุดเด่นคือ ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความดูแล          
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ของกองศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพื้นบ้านกับเด็กๆในสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา สัปดาหล์ะ  2 ครั้ง    

  

  

4. หน่วยบริการจัดการการเล่น : เทศบาลต าบลเมืองแกลง ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาลาน
เล่น/สนามเด็กเล่น รวมท้ังโรงเรียน ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเมืองแกลง ก็มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ท าให้เกิดความยั่งยืน   
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น    

1. ควรมีบุคคลากรครูผ่านการอบรม Play worker อย่างน้อย 1คน     
       2. ควรมีเอกสารแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”   
 3. มีการแนะน า/ให้ความรู้ พ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก เรื่องความส าคัญของการเล่น เล่นกับลูกทุกวัน             
เล่นได้ ทุกท่ี ทุกช่วงเวลา  
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จากการประชุมระดมความคิดเห็น สิ่งทีจ่ะด าเนินการต่อมีดังนี้  
1.จัดมุมเล่น ลานเล่นส าหรับเด็กและผู้ปกครอง ท้ังพื้นท่ีเล่นสวนสาธารณะ และพื้นท่ีเล่นใน        

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
           2.ปรับภูมิทัศน์พร้อมของเล่นตามบริบทของพื้นท่ี 

3. ส่วนกลางร่วมกับ สสส.จัดอบรม Play worker 
4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และครอบครัว สร้างความตระหนัก ส่ือสารความหมาย

เรื่องการเล่น ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เล่นในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับลูกทุกวัน เล่นได้ ทุกท่ี ทุกช่วงเวลา   
5. ส่วนกลางจัดท าแนวทางการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปล่ียนโลก” ท้ังในรูปแบบคู่มือ/แผ่นพับ/

โปสเตอร์/ วีดีทัศน์  
 

********************************************************* 

หมายเหตุ 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ 

(Pandemic) ไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทยด้วย ท าให้การด าเนินงานตามแผน กิจกรรมการลงนิเทศ/     
เยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารงบประมาณ ปี 2563 วันท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จึงได้มีการปรับแผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 
โดยผู้บริหารมีนโยบายให้ยกเลิกโครงการท่ีก าหนดกิจกรรม   จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/นิเทศ/เย่ียมเสริมพลัง 
โดยให้ปรับมาท ากิจกรรมอื่นๆ ท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใต้ความเส่ียงดังกล่าว  


