
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ กองช่าง

๒ กองช่าง

๓ กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔ กองช่าง

๕ กองช่าง

๖ กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗

8

๙

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖2                                       พ .ศ.๒๕๖3
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



รวม #REF!








































