
               ส่วนที่ 5
           รายละเอียดโครงการพัฒนา  

              แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

                 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดับ

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวนั  - เพื่อใหน้ักเรียนได้รับประทาน  - โรงเรียน   4  แหง่และศูนย์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวนเด็กที่  - นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วน ส่วน

อาหารครบทั ง  5  หมู่ พฒันาเด็กเล็ก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ได้รับอาหาร อย่างทั่วถึง การศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง - โรงเรียน   4  แหง่และศูนย์ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ้านวนเด็กที่  - นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วน

พฒันาเด็กเล็ก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ได้รับการจัด การศึกษา

สรร

3 โครงการพฒันาแกนน้าเยาวชน  - เพื่อพฒันาแกนน้าเยาวชนใหเ้ปน็ - โรงเรียน   5  แหง่ 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็กที่  - มีแกนน้าเยาวชนที่เปน็ตัวแทน ส่วน

ผู้น้าในการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กเด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เข้าร่วมโครงการ หลักในการจัดกิจกรรม การศึกษา

และเยาวชน

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมและพฒันาเด็กให้  - โรงเรียน   5  แหง่ 150,000 150,000 90,000 จ้านวนโรงเรียน  - นักเรียนมีพฒันาการที่สมวยั ส่วน

เติบโตสมวยัและกล้าแสดงออก เด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และศพด.ที่จัด กล้าแสดงออกและมีคุณธรรม การศึกษา

กิจกรรม
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ผลลัพทท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย             

   (ผลผลิตของโครงการ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดับ

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน - โรงเรียน   5  แหง่ 60,000 60,000 60,000 จ้านวนโรงเรียน  - เด็กและเยาวชนได้ไปเรียนรู้ ส่วน

เด็กและเยาวชนในพื นที่ต้าบล ได้เรียนรู้นอกหอ้งเรียน เด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วมโครงการเปดิโลกทศัน์ใหก้วา้งขึ น การศึกษา

หนองน ้าแดง ทศันศึกษานอกสถานที่

6 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพพนักงาน  - พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 120,000 120,000 120,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม  - บคุลากรมีศักยภาพในการ ส่วน

บคุลากรและศึกษาดูงาน เพื่อ และคณะผู้บริหาร งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรม ปฏบิติังานมากขึ น การศึกษา

พฒันางานด้านการศึกษา

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพการใช้  - พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม  - บคุลากรมีศักยภาพในการ ส่วน

การใช้คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ในกาฏบิติงาน และประชาชนทั่วไป งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรม ปฏบิติังานมากขึ น การศึกษา

8 โครงการเครือเข่ายอินเตอร์เพื่อ  - เพื่อใหน้ักเรียนในต้าบลหนอง  - นักเรียน  และประชาชนใน 100,000    จ้านวนผู้ได้รับ  - นักเรียนในต้าบลหนองน ้าแดง ส่วน

พฒันาการศึกาในต้าบลหนองน ้า มีสัญญาณอินเติร์เน็ตใช้ในการศึกษาต้าบลหนองน ้าแดง งบอบต. ประโยชน์ สามารถใช้อินเตอร์เพื่อการศึกษา การศึกษา

แดง อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

9 โครงการรถรับส่งเด็กอนุบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมารถรับส่ง  - เด็กนักเรียน ศูนย์พฒัน็กเล็ก 100,000    100,000    100,000    จ้านวนเด็กที่เข้า  - นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วน

๓ ขวบ เด็กอนุบาล ๓ ขวบ ที่ยากไร้ จ้านวน ๒ แหง่ ร่วมโครงการ มีรถใหค้วามอ้านวยความสะดวก การศึกษา

ในการเดินทางมาศูนย์ฯ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย             

   (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพทท์ี่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดับ

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการพฒันาส่ือการเรียนการ เพื่อจัดการฝึกอบรมการท้าส่ือการ -ครูผู้ดูแลเด็กและบคุลากร 40,000      40,000      40,000      จ้านวนผู้เข้าร่วม มีส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ ส่วน

สอน ศพด. เรียนการสอนและจัดหาวสัดุในการทางการศึกษา กิจกรรม การศึกษา

จัดท้าส่ือการเรียนการสอนใน ศพด.

11 โครงการพฒันาการจัดท้าแผน 1.เพื่อประสานการจัดท้าแผน 1.มีการจัดท้าแผนการศึกษาครบ 50,000 50,000 50,000 จ้านวนศพด. มีแผนการศึกษาที่ถูกต้องครบ ส่วน

การศึกษา 2.อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท้าทกุ ศพด. ที่มีแผนการ ถ้วนเปไ็ปตามระเบยีบกฎหมาย การศึกษา

แผนการศึกษาและแผนศพด. ศึกษา

3.เพื่อสรรหาคณะกรรมการและ

ด้าเนินการประชุมเกี่ยวกับการจัด

ท้าแผนการศึกษา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย             

   (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพทท์ี่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  -เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ - วดั ส้านักสงฆ์ และส้านักปฏบิติัธรรม 90,000 90,000 90,000 จ้านวนวดั  -ประเพณีวฒันธรรมไทยได้รับ ส่วน

ประเพณีไทย "ถวายเทยีนพรรษา"ประเพณีวฒันธรรมของไทย ในต้าบลหนองน ้าแดง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ส้านักสงฆ์ที่เข้า การสืบสานต่อไป การศึกษา

ร่วมกิจกรรม

2 สืบสานประเพณีวนัสงกรานต์  - เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ - ประชาชนในต้าบลหนองน ้าแดง 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้า  -ประเพณีวฒันธรรมไทยได้รับ ส่วน

วนัผู้สูงอายุ และวนัครอบครัว ประเพณีวฒันธรรมของไทย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม การสืบสานต่อไป การศึกษา

3 โครงการจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ศพด. ได้แสดง - ศพด. ทั ง 4 แหง่ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนศพด.ที่  เด็ก ศพด. มีความกตัญญู ส่วน

ออกถึงความกตัญญูกตเวท ีต่อผู้มี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จัดกิจกรรม กตเวทต่ีอผู้มีพระคุณ การศึกษา

พระคุณ

4 โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ศพด. ได้แสดง - ศพด. ทั ง 4 แหง่ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนศพด.ที่  เด็ก ศพด. มีความกตัญญู ส่วน

ออกถึงความกตัญญูกตเวท ีต่อผู้มี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จัดกิจกรรม กตเวทต่ีอผู้มีพระคุณ การศึกษา

พระคุณ

5 โครงการจัดงานวนัวสิาขบชูา  - เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ - จัดงานวนัวสิาขบชูา 60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้า  -ประเพณีวฒันธรรมไทยได้ ส่วน

ประเพณีวฒันธรรมของไทย จ้านวน 1 ครั ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม รับการสืบสานต่อไป การศึกษา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
               เปา้หมาย             

   (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพทท์ี่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานวนัไหวค้รู  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ศพด. ได้แสดง - ศพด. ทั ง 4 แหง่ 10,000 10,000 10,000 จ้านวนศพด.ที่  เด็ก ศพด. มีความกตัญญู ส่วน

ออกถึงความกตัญญูกตเวทต่ีอผู้คุณครู งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จัดกิจกรรม กตเวทต่ีอผู้มีพระคุณ การศึกษา

7 ส่งเสริมการวาดภาพศิลปะส้าหรับ - เพื่อพฒันาเด็กทั งทางด้านร่างกาย - ศพด. ทั ง 4 แหง่ 20,000 20,000 20,000 จ้านวนศพด.ที่  - เด็กมีการพฒันาที่สมวยั ส่วน

เด็ก จิตใจ อารมณ์ สติปญัญา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จัดกิจกรรม การศึกษา

8 สานสายใยสามัคคี สืบสานประเพณี - เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์จ้านวน 11 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 จ้านวนการจัด  -ประเพณีวฒันธรรมไทยได้ ส่วน

ลอยกระทง ประเพณีวฒันธรรมของไทย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรม รับการสืบสานต่อไป การศึกษา

9 โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน ได้เด็กเยาวชน วดั ส้านักสงฆ์ ในต้าบล 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้า เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมเปน็ ส่วน

พระภกิษ ุสามเณร และจาริณี เรียนรู้ธรรม หนองน ้าแดง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม คนดีของสังคม การศึกษา

ภาคฤดูร้อน

10 โครงการค่ายอบรมส่งเสริม เพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่ความเปน็ - โรงเรียน   5  แหง่ 60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้า สืบสานและอนุรักษเ์อกลัษณ์ของ ส่วน

ศิลปวฒันธรรมไทย ดนตรีลูกทุ่ง เอกลัษณ์ของไทย เด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ไทย การศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการค่ายอบรมส่งเสริมดนตรี เพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่ความเปน็ - โรงเรียน   5  แหง่ 150,000 150,000 150,000 จ้านวนผู้เข้า สืบสานและอนุรักษเ์อกลัษณ์ของ ส่วน

นาฎศิลป ์(โปงลาง กลองยาว เอกลัษณ์ของไทย เด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ไทย การศึกษา

วงดุริยางค์)

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิี  -เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อ  -จัดกิจกรรม/พธิกีาร ของขวญั 350,000 350,000 350,000 จ้านวนการจัด  -ประชาชนได้แสดงความจงรัก ส้านักปลัด/

ราชพธิ ีวนัส้าคัญทางศาสนา พระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ของรางวลั พวงมาลา ช่อดอกไม้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรม ภกัดีต่อพระมหากษตัริย์และบชูา ส่วน

พระมหากษตัริย์และวนัส้าคัญ และวนัส้าคัญต่างๆ ในพธิวีนัส้าคัญ สักการะในพธิกีารทางศาสนา การศึกษา

ทางราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์

13 โครงการค่ายศิลปะและอนรัุกษ์ เพื่อส่งเสริมใหแ้ด็กและเยาวชน  - โรงเรียน   5  แหง่ 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า มีจินตนาการด้านศิลปะและมีจิตส้านึกส่วน

ส่ิงแวดล้อมส้าหรับเด็กและเยาวชน ได้ใช้จินตนาการในงานด้านศิลปะเด็กและเยาวชนในพื นที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม ในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดการศึกษา

และอนุรักษห์วงแหนส่ิงแวดล้อม ล้อม

14 โครงการอนุรักษ ์ สืบสาน เพื่ออนุรีกษสื์บสานภมูิปญัญาทอ้งถิ่นประชาชนในต้าบลหนองน ้าแดง 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า ได้ร่วมอนุรักษสื์บสานภมูปญัญา ส่วน

ภมูปญัญาทอ้งถิ่น ที่ดีงาม  ใหค้งอยู่ตลอดไป ร่วมกิจกรรม ทอ้งถิ่น การศึกษา

15 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการด้าน เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย เด็กและเยาวชนในพื นที่ต้าบล 40,000 40,000 40,000 จ้านวนผู้เข้า เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน ส่วน

นาฏศิลปแ์ละฝึกทกัษะการร้า ใหม้ีการสืบทอดและคงอยู่ หนองน ้าแดง ร่วมกิจกรรม การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย การศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการส่งเสริมประเพณีร้า ๑.เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความ -จัดกิจกรรม/พธิกีาร ของขวญั 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า  -เด็ก เยาวชน และประชาชน ส้านักปลัด

บวงทรวงย่าโม อ้าเภอปากช่อง ดีของทา่นทา้วสุรนารีที่ได้ปกปอ้งและวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปะ

ชาติบา้นเมือง  -เด็ก เยาวชน และประชาชน วฒันธรรมไทย

2.เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมของไทย ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

17 โครงการทอดกฐินพระราชทาน 1.เพื่อสืบสานประเพณี  -วดัวชิราลงกรณวรามวรวหิาร 100,000    100,000    100,000    จ้านวนผู้เข้า  -เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วน
วฒันธรรมประจ้าชาติ ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปะ การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม ท้านุบ้ารุง วฒันธรรมไทย
ศาสนา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกีฬาสัมพนัธศู์นย์พฒันา  - เพื่อพฒันาเด็กทั งทางด้านร่างกาย - ศพด. ทั ง 4 แหง่ 50,000 50,000 50,000 จ้านวนศพด.ที่  - เด็กมีการพฒันาที่สมวยั ส่วน

เด็กเล็ก จิตใจ อารมณ์ สติปญัญา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร่วมกิจกรรม การศึกษา

2 กีฬาชุมชนต้านภยัยาเสพติด  - ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนและ  -จัดแข่งขันกีฬาในต้าบลและ 300,000 300,000 300,000 จ้านวนหมู่บา้น  - เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนการ

ออกก้าลังกายและเล่นกีฬา ประชาชนได้เล่นกีฬา ออกก้าลังกาย กิจกรรมออกก้าลังกายต่างๆ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข้าร่วม สนใจเล่นกีฬา ออกก้าลังกายเพื่อ ศึกษา

เพื่อสุขภาพหา่งไกลยาเสพติด กิจกรรม สุขภาพหา่งไกลยาเสพติด
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