
รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2563



ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

เบิกจาย

2. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

การศึกษา

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ภายในตําบลวังหิน

174,000.00 174,000.00

3.ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการ

เกษตร

โครงการสงเสริมการเกษตร 90,000.00 74,400.00

3.ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการ

เกษตร

โครงการกอสร า งลานตากผลผลิ ต

ทางการเกษตรบานแก หมูที่ 3

103,000.00 102,500.00

4. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุม 10,000.00 10,000.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2563



ผลการปฏิบตังิานประจาํปี 2563

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

เบิกจาย

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

สาธารณสขุ

โ ค ร ง ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข โ ร ค

ไขเลือดออก

46,000.00 45,977.28

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

สาธารณสขุ

โครงการปองกันและแกไขโรคพิษสุนัขบา 40,000.00 10,575.00

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

สาธารณสขุ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศาตราจารย

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

36,450.00 24,150.00



ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ

เบิกจาย

6. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน

โครงการวางทอระบายน้ําบานหนอง

ข้ีเหล็ก หมูที่ 4 - ศาลปู่ ตา

59,500.00 59,000.00

6. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเ พ่ือ

ดําเนินการขยายเขตไฟฟาระบบประปา

หมูบานแก หมูที่ 3

296,000.00 295,679.84

6. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเ พ่ือ

ดําเนินการขยายเขตไฟฟาระบบประปา

หมูบานหินต้ัง หมูที่ 9

281,000.00 280,522.44



ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ

เบิกจาย

7. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ศ า ส น า  วัฒ น ธ ร ร ม 

ประเพณีและกีฬา

คาใชจ ายโครงการสง เสริม

กิ จ ก ร รมประ เพณีวั นลอย

กระทง

70,000.00 65,000.00

7. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ศ า ส น า  วัฒ น ธ ร ร ม 

ประเพณีและกีฬา

โครงการวันเขาพรรษา 15,000.00 14,600.00

7. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ศ า ส น า  วัฒ น ธ ร ร ม 

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬา

ั ิ 

130,000.00 125,000.00



ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ

เบิกจาย

8. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร

จดัการบา้นเมืองที่ดี

โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

450,000.00 450,000.00

8. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร

จดัการบา้นเมืองที่ดี

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแก

บุคลากรสวนทองถิ่นต้ังไว

20,000.00 11,070.00
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สรปุผลแผนการดาํเนนิการ  ประจาํปี 2563
1. ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชดาํริ

2. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการศึกษา 3.ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการเกษตร

4. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 5. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 7. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาการทอ่งเท่ียว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา

8. ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 9. ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น

10. ยุทธศาสตรด์า้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวม



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 3 บา้นแก 2,311,000.00 1,759,744.00 1,759,744.00

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 9 บา้นหินตัง้ 2,167,000.00 1,701,744.00 1,701,744.00

ขยายเขตประปาฝงขวา ถนนสายบานแก -บานตลาดนาบุญ บานแก หมูที่3 

ตาํบลวงัหิน อาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา

83,000.00 0.00 0.00

ขุดลอกหนองมาบกระทา 247,200.00 0.00 0.00

ขุดลอกหนองมาบกระทา ขนาดกวาง(รอบกน) 247 เมตร ลึก 2 เมตร 

ลาดเอียง1:1 ปริมาตรดินขดุไมน่อ้ยกวา่7,676 ลกูบาศกเ์มตร

247,200.00 0.00 0.00

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดิน ระบบเปิด หนองกรวด บา้นสาํโรงใต้

หมูท่ี่ 10  จาํนวน 1 บ่อ ตาํบลวงัหิน เทศบาลตาํบลวงัหิน อาํเภอโนนแดง

จงัหวดันครราชสีมา

500,000.00 0.00 0.00

รายงานยอดเงนิอดุหนุนระบุวตัถุประสงค ์/ เฉพาะกจิคงเหลอื
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดิน

ระบบเปิด หนองโพธ์ิ บา้นแก

หมูท่ี่ 3

500,000.00 483,500.00 483,500.00

โครงการกอสรางแหลงกักเก็บนํ้า

หมูที่ 6 บานดอนยาวนอย ตําบล

วังหิน กวาง 0.30 เมตร ยาว 9 

เมตร ลึก 0.50  เมตร เทศบาล

ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง

จังหวัดนครราชสีมา 200  จุด

500,000.00 0.00 0.00

โครงการกอสรางแหลงกกัเก็บนํ้า 

หมูที่ 1-13 บานโนนเพ็ด-หนอง

ตะเข  ตําบลวังหิน  บอระบบปด  

ขนาดกวาง 1.50  เมตร  ยาว  

1.50  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  

จํานวน  100  บอ  เทศบาลตําบล

วังหิน  อําเภอโนนแดง  จังหวัด

478,000.00 432,000.00 432,000.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

โครงการขุดสระหนองโพธ์ิ หมูที่ 3 

บานแก ตําบลวังหิน ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 100,798 ลูกบาศก

เมตร เทศบาลตําบลวังหิน อ.โนน

แดง จ.นครราชสีมา 1  แหง

3,983,000.00 1,984,000.00 1,984,000.00

โครงการจางกอสรางสนามฟุตซอล

บานทุงรี หมูที่  7

2,058,000.00 0.00 0.00

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาด

ใหญมาก หมูที่ 6  บานดอนยาว

นอย ต.วังหิน ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรัพยากรนํ้า เทศบาลตําบลวัง

หิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

600,000.00 0.00 0.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

พัฒนาแหลงทองเที่ยวอางดอนยาว

นอย หมูที่ 6 ประกอบดว้ย ก่อสรา้ง

ห้องนํ้าสาธารณะ ลานกิจกรรม

ศาลาพกัผอ่นหย่อนใจ ติดตัง้ไฟฟ้า

ส่องสว่างพรอ้มโคมและสายไฟฟ้า 

ก่อสรา้งถนนบริเวณอ่างดอนยาว

น้อยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในศูนย์เรียนรู ้อ่างดอน

ยาวนอ้ย จาํนวน 2 ช่วง เทศบาล

ตาํบลวงัหิน อาํเภอโนนแดง จงัหวดั

นครราชสีมา

5,411,000.00 0.00 0.00

กอสรางถนนเช่ือมเสนปรางคสีดา

บานดอนยาวนอยประกอบดวย

7,346,000.00 0.00 0.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

โครงการซอมสรางถนน คสล.รหัส

ทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.267-02

สายบ้านหนองขีเ้หล็ก หมู่ท่ี 4 -

บา้นบุหวาย หมู่ท่ี 12 ตาํบลวงัหิน

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,635 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไมน่อ้ย

กว่า 13,175  ตารางเมตร

เทศบาลตาํบลวงัหิน อาํเภอโนน

แดง จงัหวดันครราชสีมา

6,813,000.00 0.00 0.00

โครงการซอมสรางถนน คสล.รหัส

ทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.294-15 

สายบา้นหนองบวั หมูท่ี่ 2 ตาํบลวงั

หิน - บา้นโนนกระหาด หมู่ท่ี 11  

ตาํบลนางราํ กวา้ง 5 เมตร ยาว 

66  เมตร หนา 5 เมตร 

4,311,000.00 0.00 0.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.294-

13 สายบ้านโนนเพ็ด หมู่ท่ี 1 -

บา้นหนองบัวหมู่ท่ี 2 ตาํบลวงัหิน

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 

2,018 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10,090 

ตารางเมตร เทศบาลตาํบลวังหิน 

อาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา 

5,477,000.00 0.00 0.00

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน

46,182,400.00 6,884,488.00 8,424,488.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

เรือทองแบนไฟเบอรกลาสขนาด 17 
ฟุต พร้อมเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 13 แรงมา้ แบบ

หางยาวพรอ้มอปุกรณพ์รอ้มใชง้าน

84,000.00 0.00 0.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ 84,000.00 0.00 0.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะ

กิจจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน

16,848.00 16,848.00 16,848.00

รวมหมวดคา่วสัดุ 16,848.00 16,848.00 16,848.00



โครงการ จัดสรรเขาแผนงาน

(บาท)

รับเงินแลว

(บาท)

เบิกจาย

(บาท)

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิว

ดินขนาดกลาง หมูที่2 บา้นหนองบวั 

ตาํบลวังหิน ตามแบบมาตรฐาน

กรมทรพัยากรนํา้ เทศบาลตาํบลวงั

หิน อาํเภอโนนแดง จังหวัด

นครราชสีมา 

1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00

กอสรางผิวจราจรพาราแอสฟลท

คอนกรี ตรหัสทางหลวงทอง ถ่ิน 

นม.ถ.267-10 ถนนบา้นแก หมูท่ี่3 

ตาํบลวงัหิน-ตลาดนาบุญ อาํเภอสี

ดา จงัหวดันครราชสีมา

3,260,000.00 3,260,000.00 3,260,000.00

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,810,000.00 4,810,000.00 4,810,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะ

ิ  ิ

340,000.00 340,000.00 340,000.00



โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบเบิกจาย

โครงการกอสรางถนน คสล. จาก หมูที่ 5 – หมูท่ี่ 4 500,000.00 499,000.00 เงินสะสม

กอสรางถนน คสล.จากโรงเรยีนวัดบานทุงร ี- นานางสอง หมูท่ี่ 7 274,000.00 273,500.00 เงินสะสม

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 9 (บา้นนางสมพร-สระประดู ่) 189,000.00 188,000.00 เงินสะสม

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 12 (บา้นนายราญ-นางแฉลม้) 212,000.00 211,500.00 เงินสะสม

โครงการกอสรางถนนถนนดิน หมูที่ 6 (บา้นนางเพลิน-คลอง

อีสานเขียว)

270,000.00 - เงินสะสม

ปรับปรุงถนนดินรอบอางดอนยาวนอย หมูที่ 6 500,000.00 499,000.00 เงินสะสม

บญัชโีครงการรายจา่ยเงนิสะสม/เงนิสาํรองจา่ย/โอนจา่ยตัง้รายการใหม่ 
ประจาํปี 2563



โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบเบิกจาย

กลองวงจรปด 8 ตวั 60,000.00 - เงินสะสม

เกาอี้พลาสติกแบบทาวแขน 56,000.00 เงินสะสม

โครงการปลูกตนไมเพิม่พื้นทีส่ีเขียว 105,450.00 - เงินสะสม

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (บานนายเกิด - หนองกระทุ่ม) 66,900.00 

โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคพรอมอุปกรณออกกําลงักาย หมูท่ี่ 6 360,000.00 เงินสะสม

อุปกรณจัดทําหนากากอนามยัในการปองกนัและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

16,600.00

16,600.00 

เงินสะสม

พัดลมอุตสหกรรม 10,000 เงินสะสม

ถังขยะสีแดง 35,250 เงินสะสม

จางเหมาดําเนินการฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือปองกันโรคไวรัชโควิช 2019 6,500 เงินสะสม

ยา เวชภัณฑที่ไมใชยา 30,440 เงินสะสม

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 8,400 เงินสะสม

จัดทําปายประชาสัมพันธปองกนัโรคไวรัชโควิช 2019 4,230 เงินสะสม



โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบเบิกจาย

โครงการกอสรางถนนดินจากวัดปา-นานายวอก หมูท่ี่ 12 460,000.00 460,000.00 เงินทุนสํารอง

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 (บา้นสาํโรงใต-้โรงเรียนแกสาํโรงวิทยา) 486,000.00 486,000.00 เงินทุนสํารอง

โครงการกอสรางถนน คสล. จากประปา – คลองอีสานเขียว บา้นแก หมูท่ี่ 3 301,000.00 301,000.00 เงินทุนสํารอง

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 (บา้นสาํโรงใต-้โรงเรียนแกสาํโรงวิทยา) 242,000.00 242,000.00 เงินทุนสํารองจาย

กอสรางถนนดินจากนานายเสนห - นานายเช่ือม หมูท่ี่ 6 500,000.00 487,000 เงินทุนสํารองจาย

โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 11(บา้นนางโปรย-บา้นนายอบ้) 63,500.00 - กันเงินเหลื่อมป

โครงการวางทอรับนํ้า หมูที่ 2 (คลองอีสานเขียว-สระโคกสะแบง) 119,000.00 119,000.00 กันเงินเหลื่อมป

คาจางออกแบบอาคาร 50,000.00 50,000.00 โอนต้ังจายรายการ

ใหม



โครงการท่ีดาํเนนิการตามเทศบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ประชมุสภาเทศบาลตาํบลวงัหิน



จดังานพธีิรบัพระบรมฉายาลกัษณ์



งานวนัเดก็แห่งชาติ



จติอาสาร่วมพฒันากาํจดัวชัพชืภายในอ่างดอนยาวนอ้ย  หมู่ท่ี 6



กจิกรรมปลกูตน้ไมเ้พือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม



โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุกลุ่มอาชพี (หลกัสตูรงานหตัถกรรมสานตระกรา้จากเถาวลัย)์ 
งบประมาณจากเทศบาลตาํบลวงัหิน ประจาํปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบา้นหนองงเูหลอืม



โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้งูอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพีหลกัสตูรการสานหมวกจาก
ตน้กก งบประมาณจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสมีา ณ ศาลากลางบา้นสาํโรงเหนอื 



โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้งูอายุ เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี หลกัสตูรการประกอบ
อาหารไทย โดยสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสมีา ณ วดับา้นดอนยาวนอ้ย



โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้งูอายุ เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 
หลกัสตูรการถกัพรมเชด็เทา้ ณ บา้นหนองบวั 



ก่อสรา้งลานตากผลผลติทางการเกษตร บา้นแก หมู่ท่ี 3
(งบเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2563



ปรบัปรงุศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ภายในตาํบลวงัหิน
(เงนิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2563)



โครงการวางท่อระบายนํา้บา้นหนองขี้เหลก็ หมู่ท่ี 4 - ศาลปู่ตา
(งบเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2563)



ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตาํบลวงัหิน



จา่ยเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์



โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตคนพกิาร



โครงการแข่งขนักฬีาวงัหินเกมส์



โครงการอบรมเพิม่ประสทิธิภาพประสทิธิผลการปฏบิตัิงานและอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้ก่บคุลากรทอ้งถิน่



มอบถุงยงัชพีใหก้บัประชาชน
ท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรค

ไวรสัโควิด 2019





ฉดีพ่นนํา้ยาฆ่าเชื้อโรคไวรสั
โคโรน่า 2019 ภายในเขต

ตาํบลวงัหิน



เขา้รบัรางวลัตาม
โครงการลดเปลีย่นโลก

กบัโตโยตา้



วางพวงมาลางานวนัปิยมหาราช



โครงการป้องกนั และดแูลสขุภาพจากภยัฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน

(PM 2.5) งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตาํบลวงัหิน ประจาํปี 2563



ถวายเทียนประจาํพรรษา สงัฆทานและปัจจยั แด่พระภิกษุสงฆ ์จาํนวน 7 วดั 
ภายในเขตเทศบาลตาํบลวงัหิน



โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขเ้ลอืดออก ภายในเขตเทศบาลตาํบลวงัหิน



พธีิต ัง้ศาลพระภมิูเจา้ท่ีหลงัใหม่ เพือ่เสรมิความสริมิงคลใหแ้ก่พีน่อ้ง
เทศบาลตาํบลวงัหิน



โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณธิาน สมเด็จพระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี



มอบหนา้กาก Face shield  และเจลแอลกอฮอล ์ใหแ้ก่โรงพยาบาลโนนแดง ,
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ ,สถาบนัการเงนิตาํบลวงัหิน ,สาํนกังานทอ้งถิน่อาํเภอ,สาํนกังาน

ปกครองอาํเภอโนนแดง ,ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และคณะอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจาํหมู่บา้น(อสม.) เพือ่ใชใ้นการป้องกนัเชื้อโควิด-19



โครงการท่ีดาํเนนิการจา่ยเงนิสะสมประจาํปี 2563



โครงการวางท่อรบันํา้ หมู่ท่ี 2 (คลองอสีานเขยีว-สระโคกสะแบง)
(กนัเงนิเหลือ่มปี 2562)



ถนนดนินานายเสนห์ – นานายเสน่ห์
(จา่ยขาดเงนิสะสม)



ก่อสรา้งถนน คสล.จากบา้นนายราญ – บา้นนางแฉลม้
(จา่ยขาดเงนิสะสม)



โครงการก่อสรา้งถนนดนิบา้นดอนยาวนอ้ย หมู่ท่ี 6(จากนานายแตม้-นานายเจรญิ)
(เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม)



โครงการก่อสรา้งถนนดนิจากวดัป่า-นานายวอก  หมู่ท่ี 12
(เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม)



ก่อสรา้งถนน คสล. จากประปา – คลองอสีานเขยีว บา้นแก  หมู่ท่ี 3
(เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม)



ก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ท่ี 10 (บา้นสาํโรงใต-้โรงเรยีนแกสาํโรงวิทยา)
เงนิจา่ยขาดสะสม



ก่อสรา้งถนน คสล. จาก หมู่ท่ี 5 – หมู่ท่ี 4
(เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม)



ก่อสรา้งถนน คสล.จากโรงเรยีนวดับา้นทุ่งร ี- นานางสอง  หมู่ท่ี 7
(เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม)



โครงการต่อเติมอาคารหอประชมุเทศบาล
(เงนิจ่ายขาดเงนิสะสม)



โครงการท่ีดาํเนนิการตามงบประมาณอดุหนุน
เฉพาะกจิ/เงนิเหลอืจา่ย ประจาํปี 2563



โครงการขุดสระหนองโพธ์ิ  หมู่ท่ี 3



ก่อสรา้งแหล่งกกัเกบ็นํา้  หมู่ท่ี 6 บา้นดอนยาวนอ้ย จาํนวน 200 จุด



ก่อสรา้งแหล่งกกัเก็บนํา้ หมู่ท่ี 1-13 บา้นโนนเพด็-หนองตะเข ้ ตาํบลวงัหิน  
บ่อระบบปิด 



ก่อสรา้งธนาคารนํา้ใตด้ิน  ระบบเปิด  หนองโพธ์ิ  บา้นแก  หมู่ท่ี 3



ก่อสรา้งธนาคารนํา้ใตด้นิ  ระบบเปิด  บา้นหนองขี้เหลก็  หมู่ท่ี 4



ก่อสรา้งธนาคารนํา้ใตด้ิน  ระบบเปิด  หนองกรวด  บา้นสาํโรงใต ้ หมู่ท่ี 10



ก่อสรา้งธนาคารนํา้ใตด้ิน  ระบบปิด  หมู่ท่ี  3,6,7,10,12,  จาํนวน 5 บ่อ



ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น  นม.ถ.294-13 
สายบา้นโนนเพด็ หมู่ท่ี 1 - บา้นหนองบวัหมู่ท่ี 2 ตาํบลวงัหิน



ซ่อมสรา้งถนน คสล.รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น  นม.ถ.294-15 
สายบา้นหนองบวั หมู่ท่ี 2 ตาํบลวงัหิน - บา้นโนนกระหาด  หมู่ท่ี 11 ตาํบลนางราํ



ซ่อมสรา้งถนน คสล.รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น  นม.ถ.267-02
สายบา้นหนองขี้เหลก็ หมู่ท่ี 4 - บา้นบุหวาย หมู่ท่ี 12



ก่อสรา้งถนนเชือ่มเสน้ปรางคส์ดีา-บา้นดอนยาวนอ้ย
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