
สรุปผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทนั 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกบ้านโนนทนัน้อย 
– เช่ือมถนนลาดยางสาย อด. 4009 (บ้านห้วยเด่ือ-ค าผักกูด 
) พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย(ซ่อมแซม
ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) หมู่ 1 บ้านโนนทนัต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภ ูถนนกว้าง 6.oo เมตร 

ผิวจราจร  4.00 เมตร 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกเกษตร
พอเพียง(นาพ่อเหรียญ) บ้านโนนทัน พร้อมเกรดเกล่ีย
ตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย ( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ) ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หมู่ 1 บ้านโนนทันต าบลโนนทัน 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนทอง – 
เชื่อมหนองขุ่น  พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจร
ตลอดสาย ( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนน
กว้าง 6.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 
2,500 หมู่2 บ้านโนนทอง ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู  



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนทอง – 
เชื่อมชุมชนเกษตรนาพ่อลี  พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่ง
ผิวจราจรตลอดสาย ( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ) ถนนกว้าง 6.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร หมู่2 บ้านโนนทอง ต าบลโนน

ทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  



โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังสายบ้านโค้งสวรรค์ – เช่ือม
บ้านโนนทอง หมู ่2  พร้อมเกรดเกล่ียตกแตง่ผิวจราจร
ตลอดสาย ( ซอ่มแซมสว่นท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่) ถนนกว้าง 
6.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร 

หมู ่3  บ้านโค้งสวรรค์ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง  
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังสายแยกบา๋นกยงู – เช่ือมเขตต่อต าบล
หนองอ้อ อ.หนองววัซอ จ.อดุรธานี  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร
ตลอดสาย ( ซ่อมแซมสว่นท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่) ถนนกว้าง5.oo เมตร 
ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ 4 บ้านถ า้กลองเพล 

ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกวัดถ า้หมากหม่าง – เช่ือม
อ่างบอน พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย ( ซ่อมแซม
ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 
เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ 4 บ้านถ า้กลองเพล ต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างเกบ็น า้ห้วยสีเสียด –  
เช่ือมชุมชนหนองกอก   พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจร
ตลอดสาย ( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนนกว้าง  
6.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หมู่ 
5 บ้านอ่างบรูพา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัล าภ ู



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีรุ้ง – เชื่อมค าผัก
กูด พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย ( 
ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนนกว้าง 5.oo 

เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร 
หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างหมากพับ – 
เชื่อมวัดถ า้เทพนิมติ  พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิว
จราจรตลอดสาย (ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) 
ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ต าบลโนน
ทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชุมชนเกษตรล าห้วยเดื่อ 
(ซอยนาพ่อสัมฤทธ์ิ)  โดยการลงหนิคลุก พร้อมเกรดเกล่ีย
ตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) 
ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 500 
เมตร หมู่ 6 บ้านห้วยเด่ือต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยป้ัมน า้มันบางจาก โดย
การลงหนิคลุก พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย                    
( ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนนกว้าง 5.oo เมตร 
ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หมู่ 6 บ้านห้วย
เดื่อ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภ ู 



โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังสายรอบหมูบ้่าน – ฝายบ้าน
ภหูินลาดช่อฟา้  พร้อมลงทอ่ คสล.ขนาด Ø 40x100 

จ านวน 1 จดุ พร้อมเกรดเกล่ียตกแตง่ผิวจราจรตลอดสาย 
( ซอ่มแซมสว่นท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่) ถนนกว้าง 5.oo เมตร 
ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หมู ่7 บ้านภู
พานค า ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภพูานค า – เช่ือมฝายบ้าน
ด้านทศิตะวันออก พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอดสาย ( 
ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ถนนกว้าง 6.oo เมตร ผิว
จราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หมู่ 7 บ้านภพูานค า 
ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูพานค า – 
เช่ือมล าห้วยเทา พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจร
ตลอดสาย (ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ) ถนน
กว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร หมู่ 7 บ้านภูพานค า ต าบลโนนทัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภพูาน
ค า – เช่ือมชุมชนเกษตรพ่อกอง   
พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอด
สาย (ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ) 
ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 
เมตร ระยะทาง 300 เมตร หมู่ 7  
บ้านภพูานค า ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล าภ ู



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพ่อจรัส  
พร้อมเกรดเกล่ียตกแต่งผิวจราจรตลอด
สาย (ซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ) 
ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 
เมตร ระยะทาง 300 เมตรหมู่ 7 บ้านภู
พานค า ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองบวัล าภ ู 



โครงการปรับปรุงถนนลกูรังสายโรงงานไพบลูย์–เช่ือม
ถนนลาดยางเส้นไปวดัถ า้กลองเพล พร้อมเกรดเกล่ีย
ตกแตง่ผิวจราจรตลอดสาย ถนนกว้าง 5.oo เมตร ผิว
จราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หมู ่8 บ้านหนอง
บวัเหนือ ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



โครงการขยายเขตประปา  
(ขยายท่อเมนต์) หมู8่ บ้านหนองบวัเหนือ  
ระยะทาง 350 เมตร  



โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังสายจากบ้านห้วยเด่ือพฒันา 
– เช่ือมแยกหลบุใหญ่ พร้อมเกรดเกล่ียตกแตง่ผิวจราจร
ตลอดสาย (ซอ่มแซมสว่นท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่) ถนนกว้าง 
5.oo เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร 
หมู ่10 บ้านห้วยเด่ือพฒันา ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังสายหลงัอาคารไดโนเสาร์ – 
เช่ือมตาดโตน พร้อมเกรดเกล่ียตกแตง่ผิวจราจรตลอด
สาย (ซอ่มแซมสว่นท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่) ถนนกว้าง 6.oo 

เมตร ผิวจราจร  4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร 
งบประมาณ  หมู ่10 บ้านห้วยเด่ือพฒันาต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-..โครงการก่อสร้างรัว้ก าแพงรอบศนูย์พฒันาเด็ก
เลก็บ้านถ า้กลอง  หมูท่ี่ 4  
บ้านถ า้กลองเพลต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง   
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-..โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

(กิจการสภาฯ ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 8.00
เมตร ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง  
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-..โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง (ลงหินคลกุ)สายบ้านโนน
ทนัน้อย  (คุ้มท่ี9 )  เช่ือมชมุชนเกษตรสวนยางนายหน ู     
แก้วหลอ่   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 ,100  เมตร  
ซอ่มแซมจดุท่ีเสียหาย หมู ่1 บ้านโนนทนั ต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง(ลงหินคลกุพร้อม
เกรดเกล่ีย)สายจากถนนลาดยาง-เช่ือมหนองกอก  
หมู ่1 บ้านโนนทนั  ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 1 
,250  เมตร  ซอ่มแซมจดุท่ีเสียหาย  

-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังเพ่ือการเกษตรสายจาก
ถนนลาดยาง-เช่ือมชมุชนเกษตรพอ่อนนัต์  ทองมะคา่  
(ลงหินคลกุพร้อมเกรดเกล่ีย)   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร  ซอ่มแซมจดุท่ีเสียหาย หมู ่1 บ้านโนนทนั  
ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-.โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง(ลงหินคลกุ)สายคุ้ม
ท่ี 14 – เช่ือมชมุชนเกษตรพอ่ช้วน  จนัมนตรี  
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 380 เมตร  ซอ่มแซม
จดุท่ีเสียหาย หมู ่1 บ้านโนนทนั ต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 



-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง (ลงดินลกูรังพร้อมเกรด
เกล่ีย) ถนนลกูรังสายบ๋ากกแต้   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 1,500 เมตร  ซอ่มแซมจดุท่ีเสียหาย  หมูท่ี่ 7   บ้านภู
พานค า  ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง(ลงดนิลกูรัง) พร้อม
เกรดเกลี่ย ถนนลกูรังสายดงขวาง ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร   ยาว 2,000 เมตร  ซอ่มแซมจดุท่ี
เสียหาย หมูท่ี่ 7 บ้านภพูานค า  ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง (ลงดนิลกูรัง) พร้อม
เกรดเกลี่ย ถนนลกูรังสายภหูินลาดช่อฟา้   ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร   ยาว 2,000  เมตร ซอ่มแซมจดุ
ท่ีเสียหาย หมูท่ี่ 7   บ้านภพูานค า  ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง(ลงดนิลกูรังพร้อม
เกรดเกล่ีย) ถนนลกูรังสาย พล.ต.อ.สมเพียร  เอก
สมญา ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,200  เมตร  
ซอ่มแซมจดุท่ีเสียหาย  หมูท่ี่ 7  บ้านภพูานค า  
ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง(ลงดนิลกูรังพร้อม
เกรดเกลี่ย ถนนลกูรังสายวดัถ า้น า้ทิพย์  ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร   ยาว 600  เมตร  ซอ่มแซมจดุ
ท่ีเสียหาย  มูท่ี่ 7   บ้านภพูานค า  ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-โครงการก่อสร้างรางระบายน า้แบบส าเร็จรูปสาย
กลางบ้าน (รางรูปตวัย)ูหมูท่ี่ 2บ้านโนนทอง ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู ขนาดกว้าง  
0.58x0.60x.0.30 เมตร ยาว 167  เมตร 



-โครงการวางทอ่ระบายน า้ขนาด  0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบอ่พกัระยะทางยาว 255 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิว
จราจรกว้าง 0.70 เมตร ยาว  255 เมตร  ร่องระบายน า้
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 2.45 เมตร หมูท่ี่ 9 บ้านห้วยเด่ือ
เหนือ  ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการปรับปรุงซอ่มแซมฝา้เพดาลห้องกองคลงั 
องค์การบริหารสว่นต าบลโนนทนั ขนาดพืน้ท่ี กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 5.30 เมตร ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง  
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการขดุลอกร่องระบายน า้จากสามแยกห้วย
เดื่ออา่งบรูพา ถึงสะพานขาว หมู ่9 บ้านห้วยเดื่อ
เหนือ ยาว 350 เมตรต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการซอ่มแซมถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรสายสบิสองพ่ีน้อง หมู ่7 บ้านภพูานค า 
ต าบลโนนทนั  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบญุมา  
ศรีมนัตะ   ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 81 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหมู ่4 บ้านถ า้กลองเพล ต าบลโนน
ทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู 

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเคน  
ก้านศรีรัตน์ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู ่4 บ้านถ า้กลองเพล ต าบล
โนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ.ู  

 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเห
มือย  อปุรัตน์ถา ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 
เมตร หนา 0.15 เมตร หมู ่4 บ้านถ า้กลองเพล 
ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการก่อสร้างรางระบายน า้แบบส าเร็จรูปสาย
กลางบ้าน(รางรูปตวัย)ู  ขนาด 0.58x0.60x0.30 

เมตร ยาว 167 เมตร หมู ่2 บ้านโนนทอง ต าบลโนนทนั 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู ่3 สายหลงัศาลา
กลางบ้านเช่ือมหนองแวงกดุโสน บ้านโค้งสวรรค์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 
เมตร ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง จงัหวดั
หนองบวัล าภ ู

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่8 บ้านหนองบวั
เหนือ สายข้างโรงงานไพบลูย์ (นายพงษ์ศกัดิ ์
พรมนนัท์ ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15ต าบลโนนทนั  
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพิทกัษ์  
สงัฆรัตน์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู ่10 ต าบลโนนทนั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ู



-โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า บ้านโนนทนั หมูท่ี่ 
1 สายชมุชนเกษตรพอ่อนนัต์  

-โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า บ้านอา่งบรูพาพร้อม
ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA หมู ่5  
บ้านอา่งบรูพา 

 สายหลงัวดัถ า้อา่งสิลาอาสน์ )  

-โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสงูและขยายเขต
ไฟฟา้แรงต ่า พร้อมตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 
30 KVA หมู ่6 บ้านห้วยเด่ือ สายอา่งหมากพบั-

วดัถ า้เทพนิมิต  

-โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า บ้านหนองบวั
เหนือ หมูท่ี่ 8  
สายกลางบ้าน-เช่ือมสามแยกบ้านโนนทอง 


