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1. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ซอยโคกขึ�
เหล็ก (ดา้นทศิ
ใต)้ หมูท่ี� 6
ต.โชคชยั 

รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยโคกขี�
เหล็ก (ดา้นทศิ
ใต)้ หมูท่ี� 6 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

354,900.00 0.00 0.00 354,900.00

2. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า
คสล.ซอย
สะพานดํา หมู4่
ตําบลกระโทก
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยสะพาน
ดํา หมูท่ี� 4 ตําบล
กระโทก อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

807,900.00 0.00 0.00 807,900.00

3. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ถนนวลัลภิา
กรณ ์(ชว่งหนา้
บา้นผูใ้หญแ่ถม
และหนา้บา้น
นายโฉ่)หมูท่ี� 4
ตําบลกระโทก
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ถนนวลัลภิา
กรณ ์(ชว่งบา้น
ผูใ้หญแ่ถมและ
หนา้บา้นนายโฉ่)
หมูท่ี� 4 ตําบลกระ
โทก อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

438,100.00 0.00 0.00 438,100.00



4. โครงการ
กอ่สรา้งซอ่ม
สรา้งถนน
คสล.พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอย
โชคชยั 3 หมูท่ี�
1 ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ซอ่มสรา้งถนน
คสล. พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยโชคชยั
3 หมูท่ี� 1 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

880,600.00 0.00 0.00 880,600.00

5. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คสล. พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
สารวตัรกํานัน
ตําบลโชคชยั
หมูท่ี� 2 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.พรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
สารวตัรกํานัน
ตําบลโชคชยั หมู่
ที� 2 ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา

92,400.00 0.00 0.00 92,400.00

6. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ซอยบา้นครู
ปทมุวรรณหมูท่ี�
2 ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้นครู
ปทมุวรรณ หมูท่ี� 2
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา

109,100.00 0.00 0.00 109,100.00



7. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คสล. พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยอู่
ชา่งจกุ หมูท่ี� 4
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยอูช่า่ง
จกุ หมูท่ี� 4 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

152,600.00 0.00 0.00 152,600.00

8. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คสล. พรอ้มวา
งบทอ่ระบายนํ�า
คสล. วอยบา้น
นายฉลอง หมู่
ที� 4 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
นายฉลอง หมูท่ี� 4
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา

267,300.00 0.00 0.00 267,300.00

9. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คสล. พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
นายมงคล หมู่
ที� 4 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
นายมงคล หมูท่ี� 4
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา

79,000.00 0.00 0.00 79,000.00



10. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ซอยบา้นนายมี
คุม้กระโทก หมู่
ที� 8 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้น
นายม ีคุม้กระโทก
หมูท่ี� 8 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

71,900.00 0.00 0.00 71,900.00

11. โครงการ
กอ่สรา้งถนน
คสล. พรอ้มวาง
ทอ่ระบายนํ�า
คสล.ซอย
บา้นนางกชกร
แกว้ธนากลุ หมู่
ที� 13 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ซอยบา้นนา
งกชกร แกว้ธนา
กลุ หมูท่ี� 13
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา

94,400.00 0.00 0.00 94,400.00

12. โครงการ
กอ่สรา้งขยาย
ถนน คสล.
พรอ้มวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ถนนหนา้โรง
พยาบาล
โชคชยั หมูท่ี�
13 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
ขยายถนน คสล.
พรอ้มวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ถนนหนา้โรง
พยาบาลโชคชยั
หมูท่ี� 13 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

404,600.00 0.00 0.00 404,600.00



13. โครงการ
กอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํ�า คสล.
ถนนรอบบงิ
(ชว่งหนา้บา้น
จัดสรรเสรมิ
สนิ)หมูท่ี� 13
ตําบลโชคชยั
อําเภอโชคชยั
จังหวดั
นครราชสมีา 
รายงาน

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายนํ�า
คสล. ถนนรอบบงิ
(ชว่งหนา้บา้น
จัดสรรเสรมิสนิ)
หมูท่ี� 13 ตําบล
โชคชยั อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา

196,300.00 0.00 0.00 196,300.00

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติที�ด ี

14. โครงการ
"จดิสํานกึใน
การอนุรักษ์
พลงังาน" 

รายงาน

โครงการอบรม
จติสํานกึในการ
อนุรักษ์พลงังาน

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

15. โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกนัและ
ระงับอคัคภียัให ้
กบัเด็กและ
เยาวชน 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
การป้องกนัและ
ระงับอคัคภียัให ้
กบัเด็กและ
เยาวชน

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

16. โครงการ
ใหค้วามรูด้า้น
ความปลอดภยั
ในการทํางาน
ตามหลกัอาชวีะ
อนามยั 

รายงาน

โครงการใหค้วาม
รูด้า้นความ
ปลอดภยัในการ
ทํางานตามหลกั
อาชวีะอนามยั

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



17. โครงการ
จา้งเหมา
ทําความสะอาด
ตลาดสด
เทศบาลตําบล
โชคชยั 

รายงาน

รายจา่ยเพื�อใหไ้ด ้
มาซึ�งบรกิาร

400,000.00 261,100.00 80,000.00 138,900.00

18. โครงการ
ควบคมุป้องกนั
โรคตดิตอ่ 

รายงาน

โครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคตดิตอ่

200,000.00 38,960.00 38,960.00 161,040.00

19. โครงการ
รณรงคฉ์ีด
วคัซนีป้องกนั
โรคพษิสนัุขบา้ 
รายงาน

โครงการรณรงค์
ฉีดวดัซนีป้องกนั
โรคพษิสนัุขบา้

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

20. โครงกา
รอบมและ
ศกึษาดงูานการ
จัดการขยะ
มลูฝอยชมุชน 

รายงาน

โครงการอบรม
และศกึษาดู
งานการจัดการ
ขยะมลูฝอยชมุชน

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00



21. เงนิอดุหนุน
สําหรับสํารวจ
ขอ้มลูจํานวน
สตัวแ์ละขึ�น
ทะเบยีนสตัว์
ตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยั
จากโรคพษิ
สนัุขบา้ ตามพ
ระปณธิาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญงิ
พลเรอืเอกหญงิ
พลอากาศเอก
หญงิสมเด็จ
พระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลยั
ลกัษณ ์อคัร
ราชกมุาร ีกรม
พระศรสีวาง ค
วฒันวรขตัตยิ
ราชนาร ี
รายงาน

รายจา่ยเพื�อใหไ้ด ้
มาซึ�งบรกิาร

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

22. เงนิอดุหนุน
สําหรับการ
ดําเนนิงานตาม
แนวทาง
โครงการพระ
ราชดํารดิา้นสา
ธารณสุขุ 

รายงาน

เงนิอดุหนุน
สําหรับการดําเนนิ
งานตามแนวทาง
โครงการพระ
ราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

380,000.00 0.00 0.00 380,000.00



23. โครงการ
จัดเกบ็ขอ้มลู
พื�นฐาน ในการ
จัดทําแผน
พัฒนาองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น 

รายงาน

โครงการจัดเกบ็
ขอ้มลูพื�นฐานใน
การจัดทําแผน
พัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�น

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

24. โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูาน
คณะกรรมการ
ชมุชน 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูาน
คณะกรรมการ
ชมุชน

550,000.00 533,430.00 533,430.00 16,570.00

25. โครงการ
ซอ่มแซมบา้น
คนจน 

รายงาน

โครงการ
ซอ่มแซมบา้น
คนจน

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

26. โครงการ
ตา้นภยัหนาว 
รายงาน

โครงการตา้นภยั
หนาว

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

27. โครงการ
ฝึกอบรมอาชพี 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
อาชพี

55,000.00 29,772.00 29,772.00 25,228.00

28. โครงการ
สง่เสรมิการจัด
ทําแผนชมุชน 

รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
การจัดทําแผน
ชมุชน

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



29. โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูาน
คณะกรรมการ
ตลาดเทศบาล
ตําบลโชคชยั 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูาน
คณะกรรมการ
ตลาดเทศบาล
ตําบลโชคชยั

230,000.00 143,790.00 143,790.00 86,210.00

30. โครงการ
อบรมใหค้วามรู ้
ผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาลตําบล
โชคชยั 

รายงาน

โครงการอบรมให ้
ความรูผู้ส้งูอายใุน
เขตเทศบาล
ตําบลโชคชยั

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

31. โครงการ
ปกป้องสถาบนั
สําคญัของชาต ิ

รายงาน

โครงการปกป้อง
สถาบนัสําคญัของ
ชาติ

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

32. โครงการ
สงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพีผูส้งูอาย ุ

รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูส้งู
อายุ

18,000,000.00 8,547,100.00 8,516,000.00 9,452,900.00

33. โครงการ
สงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพีคนพกิาร 
รายงาน

เบี�ยยงัชพีคน
พกิาร

3,030,000.00 1,482,000.00 1,478,800.00 1,548,000.00

34. โครงการ
สงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพีผูป่้วย
เอดส ์

รายงาน

เบี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

150,000.00 56,000.00 48,000.00 94,000.00



35. เงนิอดุหนุน
โครงการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ย
เหลอืประชาชน
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นระดบั
อําเภอ อําเภอ
โชคชยั จังหวดั
นครราชสมีา
รายงาน

เงนิอดุหนุนกจิการ
ที�เป็น
สาธารณประโยชน์

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00

36. เงนิอดุหนุน
กองทนุแมข่อง
แผน่ดนิบา้น
ครองทา่แร่
ม.13 ต.กระ
โทก อ. โชคชยั
จ.นครราชสมีา 
รายงาน

เงนิอดุหนุนกจิการ
ที�เป็น
สาธารณประโยชน์

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00

37. เงนิอดุหนุน
โครงการ
รณรงคแ์กไ้ข
ปัญหายาเสพ
ตดิ To be
number one 

รายงาน

เงนิอดุหนุนกจิการ
ที�เป็น
สาธารณประโยชน์

31,000.00 11,000.00 11,000.00 20,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา

38. โครงการ
อบรมและ
ศกึษาดงูาน
เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพ
บคุลากรดา้น
การศกึษา 
รายงาน

โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูาน
เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพให ้
กบับคุลากรดา้น
การศกึษา

80,000.00 45,090.00 45,090.00 34,910.00



39. โครงการ
เสรมิสรา้ง
พัฒนาการและ
เสรมิทกัษาการ
เรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน 

รายงาน

โครงการเสรมิ
สรา้งพัฒนาการ
และเสรมิทกัษะ
การเรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

40. โครงการ
อาหารกลางวนั 

รายงาน

โครงการขอรับเงนิ
อดุหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ใน
เขตเทศบาล
ตําบลโชคชยั
จํานวน 3 แหง่

8,548,000.00 4,194,000.00 4,194,000.00 4,354,000.00

41. โครงการ
จัดกจิกรรม
อําลาสถาน
ศกึษาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
โชคชยั 

รายงาน

โครงการจัด
กจิกรรมอําลา
สถานศกึษา ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
โชคชยั

20,000.00 16,510.00 0.00 3,490.00

42. โครงการ
อาหารเสรมิ
(นม) 

รายงาน

คา่อาหารเสรมิ
(นม)

4,286,200.00 1,966,300.64 852,531.12 2,319,899.36

43. โครงการ
ประชมุชี�แจงผู ้
ปกครองของ
ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลโชคชยั 

รายงาน

โครงการประชมุ
ชี�แจงผูป้กครอง
ของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโชคชยั

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



44. โครงการ
จัดงานสายใย
สายสมัพันธ์
ครอบครัวหนู 

รายงาน

โครงการจัดงาน
สายใยสาย
สมัพันธค์รอบครัว
ของหนู

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

45. โครงการ
สนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 
รายงาน

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถาน
ศกึษา

773,000.00 338,000.00 338,000.00 435,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที�ด ี

46. โครงการ
จัดการเลอืกตั �ง
สมาชกิสภา
ทอ้งถิ�นและผู ้
บรหิารทอ้งถิ�น 

รายงาน

โครงการจัดการ
เลอืกตั �งสมาชกิ
สภาทอ้งถิ�นและผู ้
บรหิารทอ้งถิ�น

1,170,000.00 739,383.92 368,315.56 430,616.08

47. โครงการ
เพิ�ม
ประสทิธภิาพ
และพัฒนา
บคุลากร 
รายงาน

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพและ
พัฒนาบคุลากร

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

48. คา่จา้งที�
ปรกึษาซึ�งไม่
เกี�ยวกบั
ครภุณัฑห์รอืสิ�ง
กอ่สรา้งหรอืไม่
ไดม้าซึ�ง
ครภุณัฑห์รอืสิ�ง
กอ่สรา้ง
รายงาน

รายจา่ยอื�น 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



49. โครงการ
จัดงานวนั
เทศบาล 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัเทศบาล

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

50. โครงการ 5

ส รายงาน

โครงการ 5 ส 30,000.00 18,638.00 18,638.00 11,362.00

51. โครงการ
สง่เสรมิ
มาตรฐาน
คณุธรรม
จรยิธรรม 

รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
มาตรฐานคณุธรรม
จรยิธรรม

130,000.00 0.00 0.00 130,000.00

52. โครงการ
ลดอบุตัภิยับน
ทอ้งถนนใน
ชว่งเทศกาล 

รายงาน

โครงการลด
อบุตัภิยับนทอ้ง
ถนนในชว่ง
เทศกาล

70,000.00 32,035.00 32,035.00 37,965.00

53. โครงการ
เพิ�มศกัยภาพ
อปพร. ดา้นการ
ป้องกนัและ
บรรเทา
สาธารณภยั 

รายงาน

โครงการเพิ�ม
ศกัยภาพ อปพร.
ดา้นการป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

200,000.00 175,007.70 175,007.70 24,992.30

54. โครงการ
วนั อปพร. 
รายงาน

โครงการวนั
อปพร.

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

55. โครงการ
จัดเกบ็ขอ้มลู
พื�นฐานในเขต
เทศบาลตําบล
โชคชยั 

รายงาน

โครงการจัดเกบ็
ขอ้มลูพื�นฐานใน
เขตเทศบาล
ตําบลโชคชยั

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00



56. โครงการ
ฝึกอบรมชดุ
ปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตั ิ
ประจําองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น 

รายงาน

โครงการฝึกอบรม
ชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตั ิ
ประจําองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�น

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุและย ั�งยนื

57. โครงการ
อบรมผูป้ระกอบ
การดา้นอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม 

รายงาน

โครงการอบรมผู ้
ประกอบการดา้น
อนามยัสิ�ง
แวดลอ้ม

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

58. โครงการ
รณรงครั์กษา
ความสะอาด
และคดัแยก
ขยะมลูฝอย
ชมุชน 

รายงาน

โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
และคดัแยกขยะ
มลูฝอยชมุชน

80,000.00 38,530.00 38,530.00 41,470.00

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเที�ยว ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและกฬีา

59. โครงการ
สง่เสรมิการจัด
กจิกรรมวนัเด็ก 

รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
การจัดกจิกรรมวนั
เด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00

60. โครงการ
จัดงานวนัทอ้ง
ถิ�นไทย 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัทอ้งถิ�นไทย

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



61. โครงการ
เฉลมิฉลองชยั
อนุสาวรยีท์า้ว
สรุนารรีว่มกนั
หน่วยงาน
ราชการและ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น
รายงาน

โครงการเฉลมิ
ฉลองชยั
อนุสาวรยีท์า้วสรุ
นารรีว่มกบัหน่วย
งานราชการและ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

62. โครงการ
จัดงานวนัปิย
มหาราช 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัปิยมหาราช

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00

63. โครงการ
จัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธบิดศีรสีนิ
ทร มหาวชริา
ลงกรณ พระ
วชริเกลา้เจา้อยู่
หวั (28 กรกฏา

คม) รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธบิดศีรสีนิทร
มหาวชริาลงกรณ
พระวชริเกลา้เจา้
อยูห่วั (28 กรกฏา
คม)

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

64. โครงการ
วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนพัีนปี
หลวง และวนั
แมแ่หง่ชาติ
(12 สงิหาคม)

รายงาน

โครงการวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนพัีนปี
หลวง และวนัแม่
แหง่ชาต ิ(12
สงิหาคม)

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



65. โครงการ
วนัคลา้ยวนั
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา
ธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช
บรมนาถบพติร
(13 ตลุาคม)

รายงาน

โครงการวนัคลา้ย
วนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบ
ศร มหาภมูพิล
อดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพติร (13
ตลุาคม)

50,000.00 21,477.60 21,477.60 28,522.40

66. โครงการ
จัดงานวนัคลา้ย
วนัพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา
ธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช
บรมนาถบพติร
วนัชาตแิละวนั
พอ่แหง่ชาต ิ(5
ธนัวาคม) 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัคลา้ยวนัพระ
บรมราชสมภพ
ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพติร วนัชาติ
และวนัพอ่แหง่
ชาต ิ(5 ธนัวาคม)

50,000.00 30,117.60 30,117.60 19,882.40

67. โครงการ
แขง่ขนักฬีา
ประชาชนตา้น
ยาเสพตดิ 

รายงาน

โครงการแขง่ขนั
กฬีาประชาชน
ตา้นยาเสพตดิ

80,000.00 73,192.93 73,192.93 6,807.07

68. โครงการ
แขง่ขนักฬีา
ชมุชน 

รายงาน

โครงการแขง่ขนั
กฬีาชมุชน

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00



69. โครงการ
จัดงานประเพณี
ปีใหม ่

รายงาน

โครงการจัดงาน
ประเพณีปีใหม่

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

70. โครงการ
จัดงานวนัของดี
บา้นกระโทก
ลอยกระทง
โชคชยั 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัของดบีา้นกระ
โทก ลอยกระทง
โชคชยั

200,000.00 91,575.80 91,575.80 108,424.20

71. โครงการ
สง่เสรมิ
ประตมิากรรม
ภมูปัิญญาทอ้ง

ถิ�น รายงาน

โครงการสง่เสรมิ
ประตมิากรรม
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

900,000.00 0.00 0.00 900,000.00

72. โครงการ
จัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรม
ราชนิ ี(3
มถินุายน) 

รายงาน

โครงการจัดงาน
วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรม
ราชนิ ี(3
มถินุายน)

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
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