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แผนงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณทีข่ ออนุมัติ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ
ลำดับ
งบประมำณ
หน่วยงำน
ชื่อโครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่
ที่ขออนุมัติ
ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข
1 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยคุและ
10,360 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน รพ.สต.บ้านห้วยหาน
ความเข้าใจการป้องกันและ ผูด้ อ้ ยโอกาส และประชาชนทั่วไป หมู่บ้านห้วยหาน จานวน 60 คน
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ
การฟื้นฟูดา้ นร่างกายจิตใจ
ในพื้นที่มีความรู้เข้าใจในวัคซีน
สามารถเข้าถึงการรับบริการฉีด
หลังป่วยด้วยโรคโควิด - 19 ป้องกันโรคโควิด 19 และสามรถ
วัคซีนโควิด-19 ได้ ร้อยละ 70
ปีงบประมาณ 2565
เข้าถึงการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด
และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่มี
19 ได้ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
ความรู้ความเข้าใจการดูแลผูป้ ่วยที่
พื้นที่ มีความรู้เข้าใจการดูแล
มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลัง
ผูป้ ่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
รักษาหายด้วยโรคโควิด - 19 ร้อย
หลังหายป่วยโควิด 19
ละ 80
2 โครงการส่งเสริมเรียนรู้การใช้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เข้าใจในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
รักษาเบื้องต้น และเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์และโทษของการใช้
สมุนไพร รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์
สมุนไพรพื้นบ้านให้สืบทอดต่อไป

ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป
จานวน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน
รวม 60 คน

19,400

ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไปที่ รพ.สต.บ้านห้วยหาน
เข้ารับการอบรมมีความรู้ การใช้
สมุนไพรพื้นบ้านรักษาเบื้องต้น
และร้อยละ 80 ของประชาชน
ทั่วไป ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจประโยชน์และโทษของ
การใช้สมุนไพร

2
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ที่
3 โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
รู้แล้วปรับ ชีวิตเปลีย่ น เพื่อให้
กลุม่ เสีย่ งห่างไกลจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

4 โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
กลุม่ เสีย่ งปลอดภัยห่างไกลจาก
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชากรกลุม่ เสีย่ ง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถวิเคราะห์ภาวะเสีย่ งของ
การเกิดโรคดังกล่าวได้

ประชากรกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน 50 คน โดย
ดาเนินการในบ้านห้วยคุ ม.8, และบ้าน
ห้วยหาน ม.9
หมู่บ้านละ 1 วัน

เพื่อให้ประชากรกลุม่ เสีย่ ง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถวิเคราะห์ภาวะเสีย่ งของ
การเกิดโรคดังกล่าวได้

ประชากรกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน 180 คน โดย
ดาเนินการในบ้านปางหัด 60 คน, บ้าน
ดอน 60 คน และบ้านปอกลาง 60 คน
หมู่บ้านละ 1 วัน

งบประมำณ
หน่วยงำน
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่ขออนุมัติ
ผู้รับผิดชอบ
6,630 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุม่
รพ.สต.บ้านห้วยหาน
เสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องและ
ร้อยละ 60 ของประชากรกลุม่
เสีย่ งสามารถวิเคราะห์ภาวะเสีย่ ง
ของการเกิดโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงของตนเองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
23,400

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุม่
เสีย่ งโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องและ
ร้อยละ 60 ของประชากรกลุม่
เสีย่ งสามารถวิเคราะห์ภาวะเสีย่ ง
ของการเกิดโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงของตนเองได้
อย่างถูก

รพ.สต.ปอ

3
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ที่
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตัง้ ครรภ์และเด็ก 0-5 ปี
ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อส่งเสริมให้หญิงตัง้ ครรภ์ฝาก หญิงตัง้ ครรภ์ และผูป้ กครองเด็ก 0-5 ปี
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และครบ ในเขต รพ.สต.ปอ จานวน 120 คน
5 ครั้งตามเกณฑ์ รวมทั้งส่งเสริม
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือน ตลอดจน
ผูป้ กครองเด็ก 0-5 ปี มีความรู้ใน
การส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก
0-5 ปี มีการเจริญเติมโตที่
สมบูรณ์แข็งแรงน้าหนักดี

งบประมำณ
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่ขออนุมัติ
33,000 ร้อยละ 60 ของหญิงตัง้ ครรภ์และ
หญิงหลังคลอดที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ดูแลตนเองได้ และหญิงตัง้ ครรภ์
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และ
ร้อยละ 80 ของเด็ก 0-5 ปี ได้รับ
การส่งเสริมภาวะโภชนาการมีการ
เจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง
น้าหนักดี

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.ปอ

6 โครงการอบรม อสค. นัก
จัดการสุขภาพประจา
ครอบครัว ประจาปี
งบประมาณ 2565

เพื่อให้ อสค. มีความรู้และทักษะ อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
ในการดูแลสุขภาพผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง จานวน 60 คน
ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ และเพื่อให้
ผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง ผูส้ ูงอายุและผู้
พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างต่อเนื่อง

8,200

ร้อยละ 60 ของ อสค. ที่ผ่านการ
อบรมสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
ได้ และร้อยละ 60 ของผูป้ ่วย
เรื้อรัง ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง

รพ.สต.ปอ

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุม่
ผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง

เพื่อให้ผปู้ ่วยกลุม่ โรคเรื้อรัง
กลุม่ ผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง บ้านปอกลาง ,
สามารถดูแลตนเองจากภาวะโรค บ้านดอน และบ้านปางหัด หมู่บ้านละ
แทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง และ
60 คน รวม 180 คน
เพื่อลดจานวนการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง

25,800

ร้อยละ 60 ของผูป้ ่วยกลุม่ โรค
เรื้อรังที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลตนเองจาก
ภาวะโรคแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง
และร้อยละ 60 ของผูป้ ่วยกลุม่
โรคเรื้อรังที่เข้ารับการอบรมมีภาวะ
โรคแทรกซ้อนลดลง

รพ.สต.ปอ

4
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
8 โครงการจัดบริการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้
เชิงรุกด้านสารเคมีทาง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การเกษตร
ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูก
วิธี และเพื่อให้ประชาชนได้เกิด
ความตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้ง
เพื่อค้นหาภาวะเสีย่ งสุขภาพต่อ
สารเคมีทางการเกษตรใน
ประชาชน นักเรียน และพระภิกษุ
สงฆ์

เป้ำหมำย
ตรวจสำรเคมีตกค้ำงในกระแสเลือด
600 คน ประกอบด้วยเกษตรกรในเขต
รับผิดชอบของรพ.สต.ปอ 5 หมู่บ้าน
คือ บ้านปางหัด 80 คน บ้านดอน 80
คน บ้านเจดีย์ทอง 60 คน บ้านปอ
กลาง 80 คน บ้านห้วยปอ 40 คน
และบ้านห้วยกุ๊ก 50 คน รวม 390
คน และครู นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.3 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.
ปอ 200 คน อบรมกลุม่ เสีย่ งและ
นักเรียน จานวน 320 คน
ประกอบด้วย เกษตรกร 5 หมู่บ้าน คือ
บ้านปางหัด บ้านดอน บ้านปอกลาง
บ้านห้วยปอและบ้านห้วยกุ๊ก จานวน
200 คน นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รร. ปางหัดสห
ศาสตร์ 60 คน รร.ปอวิทยา 60 คน

งบประมำณ
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่ขออนุมัติ
41,150 เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืช
และยาปราบวัชพืช อย่างถูกวิธี
และเกษตรกรตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของยาปราบศัตรูพืชรวมทั้ง
ลดภาวะเสีย่ งของเกษตรกรต่อ
สารเคมีปราบศัตรูพืช และลดภาวะ
เสีย่ งที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย
จาการมีสารเคมีปราบศัตรูพืชใน
ร่างกายปริมาณมากเกิดขนาดได้

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.ปอ

5
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
9 โครงการ ใส่ใจ เข้าใจ ดูแลข้อ เพื่อให้กลุม่ เป้ายหมายมีความรู้
เข่าเสือ่ มในผูส้ ูงอายุดว้ ย
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อเข่า
การแพทย์แผนไทย
เสือ่ ม ภาวะแทรกซ้อน การดูแล
ตนเองของผูส้ ูงอายุ และการ
ช่วยเหลือของผูด้ แู ล และเพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายมีความสามารถใน
การป้องกันอาการปวดข้อเข่า
อาการปวดเมื่อย และทักษะการ
ช่วยเหลือของผูด้ แู ล
10 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง 1.เพื่อให้เยาวชนได้มีทักษะการ
ทักษะชีวิตวัยรุ่นในกลุม่
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ที่เกิด
เยาวชน ต.ปอ ปี 2565
ขึ้นกับตนเองได้ 2.เพื่อให้เยาวชน
วัยรุ่นได้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ 3.
เพื่อเยาวชนวัยรุ่น ได้มีทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การตระหนักรู้ตนเอง การเข้าใจ
ผูอ้ ื่น 4.เพื่อเยาวชนวัยรุ่นได้มี
ทักษะการจัดการกับอารมณ์
ตนเองและการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
ผูส้ ูงอายุและผูด้ แู ลผูส้ ูงอายุในพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน 300 คน จานวน 5
หมู่บ้าน บ้านปอกลาง บ้านดอน บ้าน
ปางหัด บ้านห้วยกุ๊ก และบ้านห้วยปอ

เยาวชนจานวน 360 คน ได้แก่ 1. รร.
ปอวิทยา 60 คน 2.รร.ปางหัดสห
ศาสตร์ 60 คน 3.รร.บรรพตวิทยา 60
คน 4. รร.ห้วยคุ 60 คน 5. รร.ห้วย
หาน 60 คน 6.รร.ไตรมิตรวิทยา 60
คน

งบประมำณ
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่ขออนุมัติ
45,000 กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสือ่ ม รู้ถึง
ภาวะแทรกซ้อน การดูแลตนเอง
และการช่วยเหลือของผูด้ แู ล
ผูส้ ูงอายุ และกลุม่ เป้าหมายมี
ความสามารถในการป้องกันการ
ปวดข้อเข้า อาการปวดเมื่อย และ
ทักษะการช่วยเหลือของผูด้ แู ล

67,500

เยาวชนวัยรุ่น มีทักษะการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหา ที่เกิดกับตนเอง
ได้ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างมีวิจารณณาณ การ
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะในการจัดการกับอารมณ์
ตนเองและการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัย รวมถึงนาความรู้ที่ได้
ไปปฏับัตใิ นชีวิตประจาวัน

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
รพ.สต.ปอ

รพ.เวียงแก่น

6
ลำดับ
งบประมำณ
ชื่อโครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่
ที่ขออนุมัติ
ด้ำนที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอื่น
11 โครงการปรับเปลีย่ น
เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นกลุม่
14,415 ร้อยละ 70 ของประชาชนอายุ 15
พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสีย่ ง ลด ที่เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อโรคความดัน
เสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูงและ
ปีขึ้นไปที่เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อโรค
โรคความดันโลหิตสูง ประจาปี โลหิตสูง ได้รับความรู้เรื่องโรค
ประชาชนกลุม่ ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงได้รับความรู้เรื่อง
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความดันโลหิตสูง และได้รับการ
จานวน 60 คน
โรคความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้อง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
และเหมาะสม และได้รับการ
3 อ. 2 ส. รวมทั้งประชาชนกลุม่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
ผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ส่ง
3 อ. 2 ส.
ต่อมาจากโรงพยาบาล รพ.สต.
บ้านปางปอ และโรงพยาบาลเวียง
แก่น ได้รับการวัดความดันโลหิต
ตามนัดอย่างต่อเนื่อง
12 โครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสีย่ ง ลด
โรคความดันโลหิตสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุม่ เสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูง
ได้รับความรู้เรื่องโรคความดัน
โลหิตสุง และได้รับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
3 อ. 2 ส. รวมทั้งประชาชนกลุม่
ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ส่ง
ต่อมาจากโรงพยาบาล รพ.สต.
บ้านปางปอ และโรงพยาบาลเวียง
แก่น ได้รับการวัดความดันโลหิต
ตามนัดอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปกลุม่ เสีย่ งต่อ
โรความดันโลหิตสูงและประชาชนกลุม่
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน 60
คน

14,415

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
อสม.บ้านอยูส่ ุข

ร้อยละ 70 ของประชาชนอายุ 15 อสม.บ้านสันติพัฒนา
ปีขึ้นไปกลุม่ เสีย่ งต่อโรคความดัน
โลหิตสูงได้รับความรู้เรื่องโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และได้รับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
3 อ. 2 ส.

7
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ที่
13 โครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสีย่ ง ลด
โรคความดันโลหิตสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุม่ เสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูง
ได้รับความรู้เรื่องโรคความดัน
โลหิตสุง และได้รับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
3 อ. 2 ส. รวมทั้งประชาชนกลุม่
ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ส่ง
ต่อมาจากโรงพยาบาล รพ.สต.
บ้านปางปอ และโรงพยาบาลเวียง
แก่น ได้รับการวัดความดันโลหิต
ตามนัดอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปกลุม่ เสีย่ งต่อ
โรความดันโลหิตสูงและประชาชนกลุม่
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน 40
คน

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขยับ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความ ผูส้ นใจออกกาลังกายด้วยวิธีบาสโลบ
กาย สบายชีวี ด้วยวิธีบาสโลบ เข้าใจในการออกกาลังกายที่
จานวน 40 คน
ปีงบประมาณ 2565
ถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนเห็นความสาคัญของการ
ออกกาลังกาย รวมท้งเพื่อสร้าง
สุขภาพที่ดลี ดการเจ็บป่วยจากโรค
ต่างๆ
ด้ำนที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
15 โครงการพัฒนาทักษะการดูแล เพื่อให้ผปู้ กครองและครูมีความรู้ ผูป้ กครอง จานวน 35 คน
เด็กปฐมวัยเบื้องต้นสาหรับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการดูแล
ผูป้ กครองเด็ก
เด็กปฐมวัยเบื้องต้น และเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี มี
พัฒนาการที่สมวัย
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

งบประมำณ
ตัวชี้วัดคำดว่ำจะได้รับ
ที่ขออนุมัติ
11,915 ร้อยละ 70 ของประชาชนอายุ 15
ปีขึ้นไปกลุม่ เสีย่ งต่อโรคความดัน
โลหิตสูงได้รับความรู้เรื่องโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และได้รับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้วย
3 อ. 2 ส.

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
อสม.บ้านปางปอ

15,000

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ได้ และคนที่เข้าร่วมโครงการออก
กาลังกายด้วยบาสโลบมีสุขภาพที่
แข็งแรง

บ้านปางปอ หมู่ 1

6,130

ร้อยละ 80 ผูป้ กครองและครูมี
ความรู้ความาเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
การดูแลเด็กปฐมวัยเบื้องต้น และ
ร้อยละ 90 เด็กมีสุขภาพที่ดี มี
พัฒนาการที่สมวัย

ศพด.บ้านปอกลาง

342,315

