รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองสูเมืองแหงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรกรพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี

วัตถุประสงค
เพื่อรวมเทิดพระเกียรติ

(ผลผลิตของโครงการ)
ตําบลแมแรง

เนื่องในวันแมแหงชาติ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000
(เงินอุดหนุน

วันแมแหงชาติ

ทั่วไป)

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

20,000 รอยละของประชาชนที่ รวมเทิดพระเกียรติเนื่องใน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เขารวมโครงการฯ
ทั่วไป)

สํานักปลัดฯ

วันแมแหงชาติ

ทั่วไป)

(20,000)
2 โครงการวันสงกรานต

เพื่อเปนการอนุรักษ

ตําบลแมแรง

ประเพณีของลานนา

200,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

200,000

200,000 รอยละของประชาชนที่ ประเพณีลานนาไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เขารวมโครงการ
ทั่วไป)

อนุรักษและสืบสาน

กองการศึกษา
สํานักปลัดฯ

ทั่วไป)

(170,000)
3 โครงการประเพณียี่เปง

เพื่อเปนการอนุรักษ

จํานวน 1 ครั้ง

ประเพณีของลานนา

(รายได)

สรางความสามัคคีในชุมชน
4 โครงการ 5 ธันวามหาราช

เพื่อรวมเทิดพระเกียรติ

55,000

55,000
(รายได)

55,000 จํานวนหมูบานที่เขารวม ประเพณีลานนาไดรับการ
(รายได)

โครงการฯ

กองการศึกษา

อนุรักษและสืบสาน

(55,000)
ตําบลแมแรง

เนื่องในวันพอแหงชาติ

80,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

80,000

80,000 รอยละของหมูบานที่

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เขารวมโครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ตําบลแมแรงเกิดความสามัคคี

สํานักปลัดฯ

และรวมเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันพอแหงชาติ

(195,000)
5 อุดหนุนวัดปาเหียง กองงาม

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

โครงการประเพณีสรงน้ําอัฐิเจาอาวาสและรวมทําบุญ

(เงินอุดหนุน

วัดปาเหียงกองงาม

ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

ประจําปของหมูบาน

วัดปาเหียง กองงาม

ทั่วไป)

(20,000)
-54-

เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6 อุดหนุนวัดแมแรง โครงการประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา
สรงน้ําธาตุ วัดแมแรง

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 กิจกรรม

และรวมทําบุญ

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดแมแรง

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดดอนตอง

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดหนองเงือก

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดดอนหลวง

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดกอมวง

ทั่วไป)

(40,000)
7 อุดหนุนวัดดอนตอง โครงการ

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ วัดดอนตอง และรวมทําบุญ

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(20,000)
8 อุดหนุนวัดหนองเงือก โครงการ

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองเงือกและรวมทําบุญ

30,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

30,000

30,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(30,000)
9 อุดหนุนวัดดอนหลวง โครงการ

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดดอนหลวง และรวมทําบุญ

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(20,000)
10 อุดหนุนวัดรางกอมวง(ดอนปาตัน)

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

โครงการประเพณีสรงน้ําวัดรางกอมวงและรวมทําบุญ

จํานวน 1 กิจกรรม

20,000
(เงินอุดหนุน

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน

(ดอนปาตัน)

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ทั่วไป)

(20,000)
11 อุดหนุนวัดดอนนอย โครงการ
ประเพณีสรงน้ํากูอัฐิครูบาอดีต

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

และรวมทําบุญ

20,000
(เงินอุดหนุน

เจาอาวาสวัดดอนนอย

ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดดอนนอย

ทั่วไป)

(40,000)

-55เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 อุดหนุนวัดปาบุก โครงการ
ประเพณีสรงน้ําอัฐิธาตุครูบาศรี

วัตถุประสงค
เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 กิจกรรม

และรวมทําบุญ

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000
(เงินอุดหนุน

อริยวังโส

ทั่วไป)

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดปาบุก

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

วัดปาแดด

รวมสืบสานงานประเพณี

กองการศึกษา

ประจําปของหมูบาน

(หมูที่ 3)

ทั่วไป)

(30,000)
13 อุดหนุนวัดปาแดด โครงการ

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ํา

จํานวน 1 กิจกรรม

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดปาแดด และรวมทําบุญ

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนครั้งที่ไดรับการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อุดหนุน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(20,000)
14 อุดหนุนวัดศรีมงคลตนผึ้ง
โครงการประเพณีประจําป

เพื่อสืบสานประเพณี

จํานวน 1 กิจกรรม

และรวมทําบุญของหมูบาน

20,000
(เงินอุดหนุน

วัดศรีมงคลตนผึ้ง

ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนประชาชนที่

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เขารวมโครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

(20,000)
15 โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ
ของทุกหมูบาน

เพื่อสืบสานประเพณี
และรวมทําบุญของ
หมูบาน

หมูที่ 1 - 11

30,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

30,000

30,000 จํานวนหมูบานที่เขารวม รวมสืบสานงานประเพณี

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ประจําปของหมูบาน

กองการศึกษา

16 โครงการคัดเลือกผูสูงอายุสุขภาพดี เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี
ต.แมแรง

จํานวน 1 กิจกรรม

สุขภาพที่ดี

50,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

50,000

50,000 รอยละของผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการฯ
ทั่วไป)

ผูเขารวมโครงการสามารถเปน

กองการศึกษา

แบบอยางที่ดีดานสุขภาพได

ทุกกอง

ทั่วไป)

(50,000)
17 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง

เพื่อสืบสานงานประเพณี

ปละ 1 ครั้ง

สักการะพระนางจามเทวี

(เงินรายได)

และงานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน
18 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง

เพื่อสนับสนุนการจัด

30,000

30,000

30,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน รวมสืบสานงานประเพณี
จังหวัดลําพูน

(เงินรายได) (เงินรายได)

กองการศึกษา
(จังหวัดลําพูน)

(30,000)
ปละ 1 ครั้ง

กิจกรรมงานเทศกาลลําไย

12,000
(เงินรายได)

12,000

12,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน รวมสนับสนุนกิจกรรมประจําป
ของจังหวัดลําพูน

(เงินรายได) (เงินรายได)

กองการศึกษา
(จังหวัดลําพูน)

(12,000)
-56-

เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง

วัตถุประสงค
เพื่อสืบสานงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
ปละ 1 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000
(เงินอุดหนุน

อําเภอปาซาง

ทั่วไป)

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

50,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน รวมสืบสานงานประเพณี

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

กองการศึกษา

สงกรานตอําเภอปาซาง

(อําเภอปาซาง)

คนดีไดรับการสงเสริมและ

กองสวัสดิการสังคม

ทั่วไป)

(40,000)
20 โครงการคนดีศรีแมแรง

เพื่อยกยอง เชิดชูบุคคล

ตําบลแมแรง

ใหเปนแบบอยางแก

5,000
(เงินอุดหนุน

คนทั่วไป

ทั่วไป)

5,000

5,000 รอยละของจํานวนผู

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เขารวมโครงการ
ทั่วไป)

เปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป

ทั่วไป)

(4,000)
21 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระบรม
ธาตุหริภุญชัย

ปละ 1 ครั้ง

5,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

5,000

5,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน รวมอนุรักษและสืบสาน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ประเพณีดั้งเดิม

กองการศึกษา
(จังหวัดลําพูน)

(5,000)
22 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

ปละ 1 ครั้ง

รัฐพิธีตาง ๆ

10,000
(เงินรายได)

10,000

10,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน การจัดงานรัฐพิธีของอําเภอ

(เงินรายได) (เงินรายได)

ปาซางเปนไปดวยความ

(7,000)
23 อุดหนุนวัดดอนนอย

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

โครงการรุกขมูลกรรม

ประเพณี และสงเสริม

ประจําป 2559

การทําบุญของประชาชน

ปละ 1 ครั้ง

10,000
(เงินรายได)

สํานักปลัด
(อําเภอปาซาง)

เรียบรอย
10,000

10,000 จํานวนครั้งในการอุดหนุน วัฒนธรรม ประเพณี ไดรับ

(เงินรายได) (เงินรายได)

การอนุรักษ สืบทอด และ

(10,000)

กองการศึกษา
วัดดอนนอย

ประชาชนไดทําบุญ

ตําบลแมแรง
24 โครงการตําบลแมแรงรวมใจ
งดเหลาในงานศพ

เพื่อประชาสัมพันธในการ

ตําบลแมแรง

ยกระดับจิตใจของ

10,000
(เงินรายได)

ประชาชนใหมีสํานึก

10,000

10,000 จํานวนหมูบานที่เขารวม ภาพลักษณที่ดีของการจัดงาน

(เงินรายได) (เงินรายได) โครงการ

กองสวัสดิการสังคม

และประชาชนตระหนักใน

(5,000)

ความสําคัญของการมีสํานึกดี

ในการจัดงานรวมกัน

ตอชุมชน

ของชุมชน
-57-

เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญ คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ
และความเปนมาของการ

พนักงานเทศบาล และ

กอกําเนิดเทศบาล

ประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(50,000)

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

50,000 จํานวนของผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

พนักงานเทศบาลและบุคคลทั่วไป

สํานักปลัดฯ/และ

ไดตระหนักเห็น ถึงความสําคัญ ของ ทุกกอง
การปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะ
การปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล

-5825

25

25

827,000

827,000

827,000

