
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขนงพระ 
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และสามารถใช้ในการควบคุมการ
ด าเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
แผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อีกทางหนึ่งด้วย  
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ส่วนที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 บทน ำ     
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา    
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ตามรูปแบบที่ก าหนดตาม
หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือใหก้ารติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ การติดตาม และประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  



๒ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การน าแผนปฏิบัติ ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 



๓ 

 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
สอดคล้องกับการจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ีจ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่เป็น
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 บทน ำ ประกอบด้วย 
1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 1)  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2)  



๔ 

 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับ 

 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ 

 



๕ 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขนงพระ 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างถูกต้อง  



ส่วนที่ 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์ แผนงำนให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน
งบประมำณและกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ เมื่อลงแต่ละ
ยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100%) 

 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

 
แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/โครงกำร/
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 


