
รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 1 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
            ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน   

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้เป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรม
   เป็นเส้นทางเดียวที่ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการ
   ด ารงชีวิตความเป็นอย่าของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ใน
   ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อผลผลิต
   ทางการเกษตร  พืชผักสวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร  และในฤดูฝนถนนเป็นหลุม
   เป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมีการปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว  

3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                     2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                การเดินทาง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร  ยาว  435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                              หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,175 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ         :   บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ       :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ    :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์     :  1. ประชาชนบ้านฉางข้าวน้อยใต้  ได้รับความสะดวกในการสัญจร   
               2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร       
               3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน     
       4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน  
       5. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากข้ึน  

      
 
 
 
 
    



 
 รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 2 

            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสันนา(ถนนสายหน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท) 
                             ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน  

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดหลุดร่อน
   เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดฝุ่นละออง ท าให้การคมนาคมไปมาไม่สะดวก ก่อความ
   เดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางในการขนส่งผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาด ตลอดจนผู้สัญจร
   
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
             1,276 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ         :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ       :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ    :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์           :   1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 
                                 2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร  

                                       3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
                                      4. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากขึ้น 

 

           

      
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 3    
   
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสันนา เลียบคันคลอง ม.1 ต.ป่าซาง 
            อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายสันนาเป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเส้นทางเดียวที่
   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตความเป็น
   อยู่ของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง
   ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง  และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร  พืชผัก
   สวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร และในฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมี
   การปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว       
             
3. วัตถุประสงค ์       : 1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                             2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  
                             3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                 การเดนิทาง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
           กว่า 1,276 ตารางเมตร 

  
5. พื้นที่ด าเนินการ       :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ     :   เสนอโครงการเพือ่ขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์              :   1.  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 

 
                          2. ได้ถนนที่ความมั่นคงถาวร  

         
 

                          3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
        

 
                          4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 

     
  

 



            รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 4 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันนา ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายบ้านสันนาเดิมเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดเสียหาย เป็น
   หลุมเป็นบ่อ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเกิดความเดือดร้อนแก่
   ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางผ่านพ้ืนที่
   เกษตรกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผิวจราจรช ารุดบ่อยครั้ง  จึง
   จ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้มีสภาพมั่นคงขึ้น     
             
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
           2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุใน
      การเดินทาง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 684 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ       :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ     :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์              : 1. ประชาชนบ้านสันนา ได้รับความสะดวกในการสัญจร 

  
                         2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร  

    
  

                         3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
   

  
                         4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 

 
 

             
    
 



  

 


