
โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกได้จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกจัด ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หมู่ที่ 4  
ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกจัด ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หมู่ที่ 5 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จดัประชุมประชาคมทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     

หมู่ที่ 2 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงหบ์ุรี 

 

 



 โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564                                                                                                              
วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จดัประชุมประชาคมทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
หมู่ที่ 3 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงหบ์ุรี 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    
หมู่ที่ 8 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงหบ์ุรี      

                                                                                                        



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 11       
ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 6        
ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 7         
ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 9         
ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 



โครงการประชาคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 10 ต าบล
ประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 


