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บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอง(พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 
 



 

 

                                                                        ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2/2561)                                                                 

     

ที ่

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

72 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ม.3 

บริเวณนานายเลิง  

สีลาโคตร 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 ม. ยาว 

31 ม. หนา 0.15 

ม. มีพื้นท่ีคอนกรีต

ไมนอยกวา 186 

ตร.ม. 

 

 

 117,180    รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

 

 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสญัจรและ

ลําเลียงผลผลิต

การเกษตรมาก

ขึ้น 

สวนโยธา 

73 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ม.3 

บริเวณนานายเลิง  สีลา

โคตร 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 ม. ยาว 

81 ม. หนา 0.15 

ม. มีพื้นท่ีคอนกรีต

ไมนอยกวา 486 

ตร.ม. 

 

 306,180    รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสญัจรและ

ลําเลียงผลผลิต

การเกษตรมาก

ขึ้น  

 



74 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ม.3 

บริเวณบานนางทวี   

ภิลาวรรณ 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 ม. ยาว 

50 ม. หนา 0.15 

ม. มีพื้นท่ีคอนกรีต

ไมนอยกวา 354 

ตร.ม. 

 

 223,020    รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชนมคีวาม

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสญัจรและ

ลําเลียงผลผลิต

การเกษตรมาก

ขึ้น  
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                                                                                ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2/2561)                                                                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

75 โครงการกอสรางรางระบายน้าํรูป

ตัวยูพรอมฝาปด ม.1 

จากบานนางพัน  แสนมนตรี 

ถึงบานนางพั้ว  พันมหา 

 

เพื่อใหครัวเรือนมีที่

ระบายน้าํท้ิง การ

ระบายน้าํสะดวกน้ําไม

ทวมขัง 

ยาว  33  ม. 

กวาง 30  ซม. 

ปากรางกวาง 0.30 ม. 

ลึก  0.30  ม. 

 

 99,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนมีที่ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายน้ําสะดวกน้าํไม

ทวมขัง 

 ครัวเรือนมีที่

ระบายน้าํท้ิง การ

ระบายน้าํสะดวก

น้ําไมทวมขัง  

สวนโยธา 

76 โครงการกอสรางถนนคตอนกรีต

เสรมิเหล็ก ม.5 

จากบานนายรอด  มุงหมาย 

ถึงบานนางสํารอง  โนนทิง 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก 

ยาว  47  ม. 

กวาง  5  ม. 

หนา  0.15  ม. 

 148,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจรและลําเลียง

ผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น  

สวนโยธา 



77 โครงการกอสรางรางระบายน้าํรูป

ตัวยูพรอมฝาปด ม.8 

จากบานนายทวี   ทวนทาว 

ถึง ที่นางออนจันทร   สุดโปรง 

 

เพื่อใหครัวเรือนมีที่

ระบายน้าํท้ิง การ

ระบายน้าํสะดวกน้ําไม

ทวมขัง 

ยาว  180 ม. 

ลึก 0.30-0.80 ม. 

ปากรางกวาง 0.30 ม. 

พรอมวางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

0.30 ม.พรอมบอพัก 2 

บอ 

 250,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนมีที่ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายน้ําสะดวกน้าํไม

ทวมขัง 

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้าํท้ิง การ

ระบายน้าํสะดวก

น้ําไมทวมขงั 

 

 

สวนโยธา 

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 

บริเวณนานายบวัลอย  ศรีชมชื่น 

ถึงถนนกระนวน – เชียงยืน 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก 

ลงลูกรังตลอดสาย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4  

ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

ยาว 1.900 ม.หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 7,600 

ตร.ม.พรอมปรับเกลี่ย

เรียบพรอมพรอมปาย 1 

ปาย 

 273,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

ครัวเรือน

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจรและลําเลียง

ผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น  

สวนโยธา  
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ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2/2561)                                                                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง

ค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 

บริเวณนานายบวัลอย  ศรีชมชื่น 

ถึงถนนกระนวน – เชียงยืน 

**** 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

ลงลูกรังตลอดสาย ขนาด

ผวิจราจรกวาง 4 ม. หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 700  

ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,800 ตร.ม.พรอมปรับ

 191,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

ครัวเรือนประชาชน

มีความสะดวกใน

การสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิต

การเกษตรมากขึ้น 

สวนโยธา  



เกลี่ยเรยีบ ตามแบบ อบต.

กําหนด 

80 โครงการกอสรางถนนคตอน

กรีตเสริมเหล็ก ม.9 

จากสวนนางอัมพร  ทิพฤาตร ี

ถึงบานนางสาว  ลาสิงหน 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

ยาว  220  ม. 

กวาง  4  ม. 

หนา  0.15  ม. 

 554,000    รอยละหรือจาํนวน

ครัวเรือนประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจรและลําเลียง

ผลผลิตการเกษตร

มากขึ้น 

สวนโยธา 

81 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

รูปตัวยูพรอมฝาปด ม.12 

จากบานนายเดนพงษ โพธิสีหา

ราช  ถึง บานนางจูมทอง 

อาสนา 

เพื่อให

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง 

การระบาย

น้ําสะดวกน้ํา

ไมทวมขัง 

ยาว  123  ม. 

กวาง  30  ซม. 

ปากรางกวาง 0.30 ม. 

ลึก  0.30  ม.  

 369,000    รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนมีทีร่ะบายน้าํ

ทิ้ง การระบายนํ้า

สะดวกน้ําไมทวมขัง 

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายนํ้า

สะดวกน้ําไม

ทวมขัง 

สวนโยธา 

82 โครงการกอสรางถนนคตอน

กรีตเสริมเหล็ก ม.13 สายดอน

เงิน-โสกหอย 

จากนานายคําไพร  มาตยเทพ 

ถึงนานายออนสา  สาชํานาญ 

เพื่อให

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

ยาว  187  ม. 

กวาง  6    ม. 

หนา   0.15  ม. 

 706,000    รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชนมี

ความสะดวกในการ

สัญจรและลําเลียง

ผลผลติการเกษตรมาก

ขึ้น 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสญัจรและ

ลําเลียงผลผลิต

การเกษตรมาก

ขึ้น 

สวนโยธา  
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     ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2/2561)                                                  

                                                                              



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

83 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํารูปตัวยูพรอม

ฝาปด ม.13 

จากบานนายบัวลวน  

แกวใส 

ถึงนานางคําพอน  โพธิ์

ศร ี

เพื่อใหครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง การ

ระบายน้ําสะดวกน้ํา

ไมทวมขัง 

ยาว  177  ม. 

ปากรางกวาง 

0.50 ม. 

ลึก  0.30 -0.50 

ม. 

 500,000    รอยละหรือจํานวนครัวเรือน

มีที่ระบายน้าํทิ้ง การระบาย

น้ําสะดวกน้ําไมทวมขัง 

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายนํ้า

สะดวกน้ําไม

ทวมขัง 

 

 

สวนโยธา 

84 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํารูปตัวยูพรอม

ฝาปด ม.4 

จากบานนายโรดม  พรม

โสภา  ถึง แยกเขาบาน

นายสําลี ศรีชมชื่น 

เพื่อใหครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง การ

ระบายน้ําสะดวกน้ํา

ไมทวมขัง 

ยาว  15  ม. 

กวาง  30  ซม. 

ปากรางกวาง 

0.30 ม. 

ลึก  0.30  ม.  

 45,000    รอยละหรือจํานวนครัวเรือน

มีที่ระบายน้าํทิ้ง การระบาย

น้ําสะดวกน้ําไมทวมขัง 

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายนํ้า

สะดวกน้ําไม

ทวมขัง 

สวนโยธา 

85 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํารูปตัวยูพรอม

ฝาปด ม.4 

จากบานนางธนพร  สิริ

สกุลยวด 

ถึงนานายชัยศิลป  วงษ

ชาร ี

เพื่อใหครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง การ

ระบายน้ําสะดวกน้ํา

ไมทวมขัง 

ยาว  87  ม. 

กวาง  30  ซม. 

ปากรางกวาง 

0.30 ม. 

ลึก  0.30  ม. 

 261,000    รอยละหรือจํานวนครัวเรือน

มีที่ระบายน้าํทิ้ง การระบาย

น้ําสะดวกน้ําไมทวมขัง 

ครัวเรือนมีที่

ระบายน้ําทิ้ง 

การระบายนํ้า

สะดวกน้ําไม

ทวมขัง 
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                                                                                     ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (มาจากเพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2/2561)                                                                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

86 โครงการปรับปรุงและตอ

เติม 

หรือซอมแซม อาคาร

สํานักงาน อบต.อาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

อาคารอ่ืนๆ ที่อยูในความ

รับผิดชอบของ อบต. 

 

เพื่อปรับปรุงและ

ตอเติมหรือ

ซอมแซม อาคาร

สํานักงาน อบต.

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และ

อาคารอ่ืนๆ ที่อยูใน

ความรับผิดชอบ

ของ อบต. 

อาคารสํานักงาน 

อบต.อาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และ

อาคารอ่ืนๆ ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของ 

อบต.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

 

อาคารสํานักงาน 

อบต.อาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และ

อาคารอ่ืนๆ ในความ

รับผิดชอบของ อบต. 

อาคารสํานักงาน 

อบต.อาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

และอาคารอื่นๆ

อยูในสภาพที่ดี

พรอมใชงาน 

สวนโยธา 

สวนการ 

ศึกษา 

87 โครงการกอสรางโครง

หลังคาเหล็กโคง สนาม

เด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหนองกุงใหญ  

เพื่อกอสรางหลังคา

สนามเด็กเลน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองกุงใหญ 

หลังที1่.กวาง 8 ม. 

ยาว 14  ม.หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

112 ตร.ม. 

 268,800 268,800   สนามเด็กเลนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองกุงใหญ 

สนามเด็กเลน มี

หลังคากันแดดฝน

และเด็กมีความ

ปลอดภัย 

สวนโยธา  

  หลังที่ 2 กวาง 4 ม. 

ยาว  16 ม. หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

640 

ตร.ม. 

 153,600 153,600   

88 โครงการปูแผนยางพารา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

หนองกุงใหญ 

เพื่อปูแผน

ยางพาราศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

หนองกุงใหญ 

ขนาดกวาง 5 ม. 

ยาว   30  ม. พ้ืนที่ปู

ยางพาราไมนอยกวา 

150 ตร.ม. 

 200,000    โรงอาหารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลหนอง

กุงใหญ 

โรงอาหารมีพ้ืน

อาคารท่ีสะอาด

และปลอดภัย

สําหรับเด็ก 

สวนโยธา  
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ผ. 02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานสาธารณสุข   (มาจากเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2561)                                                                 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

89 โครงการขับเคลื่อนและสาํรวจ

ขอมูลจํานวนสตัว และขึ้น

ทะเบียนสตัว ตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา

จุฬาภรณ วลัยลักษณ อัคราช

กุมาร ี

เพื่อใหพ้ืนที่ตําบล

หนองกุงใหญปลอด

โรคพิษสุนัขบา 

 

 

การข้ึนทะเบียนสัตว

ตามโครงการ 

 1,575 1,575 1,575  จํานวนสัตวท่ีขึ้น

ทะเบียน 

 

รอยละ/

จํานวนสัตวท่ี

ขึ้นทะเบียน 

สํานักปลัด 

90 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน สมเด็จพระเจาลูก

ยาเธอเจาฟาจุฬาภรณ วลัย

ลักษณ อัคราชกุมาร ี

เพื่อใหพ้ืนที่ตําบล

หนองกุงใหญปลอด

โรคพิษสุนัขบา 

 

 

 

สุนัข แมว ในพ้ืนที่

ตําบล 

 15,750 15,750 15,750  สุนัข แมว ในพ้ืนที่

ตําบล 

สุนัข แมว ใน

พ้ืนที่ตําบล

ปลอดโรคพิษ

สุนัขบา 

สํานักปลัด  

 



91 โครงการพระราชดาํริดาน

สาธารณสุข 

เพื่อดําเนินงานดาน

สาธารณสุขภายใน

ตําบล 

พ้ืนที่ 13 หมูบาน 

 

 

 

 260,000 260,000 260,000  การดําเนินงานดาน

สาธารณสุข 

-สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

ประชาชนมี

สุขภาพ

อนามัย

แข็งแรง 

สมบูรณ 

 

สํานักปลัด  

104 

 

 

 

 

 


