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สารจาก
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

สวัสดีครับ พอ แม พี่นองชาวเมืองแกน ที่เคารพรักทุกทาน ตลอดระยะเวลานับตั้งแตที่กระผมพรอมดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนชาวเมืองแกน  ใหเขามาเปนตัวแทนใน
การทําหนาที่บริหารงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กระผมและคณะผูบริหารทุกทานพยายามทุมเทการทํางาน
ใหบังเกิดผลสําเร็จ โดยยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนสําคัญ พรอมๆ กับการพัฒนาใหเกิดความเจริญ
กาวหนาในทุกๆ ดาน โดยเริ่มที่การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพอ แม พี่น องและลูกหลานชาวเมืองแกน 
ทั้งในเร่ืองการพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การปรับปรุงพัฒนา
สิ่งสาธารณประโยชนตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน และไดเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคต จึงไดมีการพัฒนาฟนฟูศักยภาพผูสูงอายุในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปรับสภาพจิตใจใหแกผูสงูอายุ ตลอดจนการสงเสรมิงานประเพณวีฒันธรรมตางๆ นอกจากนีย้งัสงเสริมการทองเท่ียว
เมืองแกนใหเปนที่รู จักแพรหลาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เปนสังคมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอยางยั่งยืน
  กระผมพรอมดวยคณะผูบริหาร ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในผลสําเร็จของโครงการกิจกรรมตางๆ 
ที่ทางเทศบาลฯ ไดจัดข้ึน โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากพอแมพี่นองประชาชนชาวเมืองแกนเปนสําคัญและ
ดียิ่งเสมอมา ชุมชนไดมีสวนชวยผลักดันและฟนฝาปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาที่
เปนระบบและถูกตอง โปรงใส เห็นผลชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนที่ประจักษตอสายตา
ของทุกทาน ทั้งนี้กระผมไดกําชับทีมงาน ตลอดจนพนักงานเทศบาล ใหทํางานเชิงรุก รวมกันคิด รวมกันทํา 
อยางบูรณาการ เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ถือเปนหลักการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญสูการพัฒนาที่ยังยืนสืบตอไป
 ทายสุดนี้ กระผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดประทานพรใหทุกทานจงประสบความสุขความเจริญ
ประสงคสิ่งใดขอใหสมดั่งปรารถนาทุกประการ

        นายสงวน แกวตาติ๊บ
           รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
          นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สวัสดีครับ พอ แมม พี่น องชาวเมือง
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การบริหารเพ่ือพฒันาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถอืเปนหนาทีส่าํคญัอยางยิง่ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานทุกคน โดยตระหนักถึงภารกิจท่ีจะดูแลความเปนอยูของประชาชน ดวยความมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม ทีค่รอบคลมุในทกุดาน ไมวาจะเปนดานสาธารณปูโภค การจดัการสิง่แวดลอม การพฒันาคุณภาพชวีติ 
สงเสริมเศรษฐกิจการคา การศึกษา การสรางสมานฉันท การสงเสริมวัฒนธรรม และสรางเมืองธรรมาภิบาล 
โดยยังคงไวซึ่งอัตลักษณและวิถีชีวิตของชาวเมืองแกน อันนํามาสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
 กระผม พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกคน ไดทุ มเทการทํางานใหเกิด
ผลสําเร็จมากที่สุด โดยยึดหลักธรรมภิบาล การใหบริการประชาชนเปนสําคัญ โดยเริ่มที่การสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี สุขภาพดีถวนหนา มีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคี รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น เปนผู ที่มีการเรียนรู ตลอดชีวิตและสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหเปนรากฐานมั่นคงของ
เทศบาล รวมถึงการสงเคราะหผู ดอยโอกาส ตลอดจนสงเสริมชุมชนท่ีนาอยู โดยไดสงเสริมการอนุรักษฟ นฟู
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและเก้ือกูล สรางชุมชนท่ีปราศจากมลภาวะ 
มีความสะดวกและพรอมดวยโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาสาธารณประโยชนตางๆ นอกจากนี้เรายังไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูความยัง่ยนื เพือ่ใหประชาชนมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ วสิาหกจิชมุชน ผลิตภณัฑชมุชน 
ได รับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพ ทรัพยากรทองถิ่นได รับการสงเสริมและพัฒนาใหเป นเมือง
แหงการทองเที่ยวโดยวิถีชุมชนอยางยั่งยืน  
 จากผลการปฏิบัติงานตลอดปที่ผานมา กระผมขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการสงเสริมการบริหาร 
จนทําใหภารกิจของเทศบาลประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี และขอใหมั่นใจ ไวใจในการบริหารงานของคณะผูบริหาร
ที่จะมุงมั่นพัฒนาเทศบาลใหมีความกาวหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองประชาชนคนเมืองแกนตอไป

       นายประพันธ ชัยอินตา
         รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

สารจาก
รองนายก

เทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายประพันธ ชัยอินตา

พฒันาเทศบบบบบบบบบาาาาาาาาาาาาลลเมอือออองงงงงเเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมืืืืือออออออออออออออองงงงงงงงงงแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกนนนนนนนนพพัััฒัฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาา ถถถถถถถถถถถือออออออออออออเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาทททททททีส่าํคัััััญัญญญญญญญญญญญญออออออออออยยยยยยยยยยาาาาาาาาาางงงงงงงงงยยยยยยยยยยิิิิิิิิิิ่ง่งงงงงงงงขขขขขขขขขขขขขขออองคคคคคคคคคคคคณณณณณณณณณณณะผผผผผผผูบบบบบบบบบบบบรรรรรรริหาร สมาชกิ
กคน โดดดดยยยยยยยยยยยตตตตตระหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนััััััััััักกกกกกกกกกกถถถถถถถถถถถึึึึึึึึึึึึงงงงงงงงงภภภภภาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรกกกกกกิิิิิิิิิิจที่จะดูููแแแแแแแแแแลลลลลลลลความเปนอยูของงงงงงงปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรระชาาาาาาาาชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนน  ดดดดดดดดดดววววววววววยยยยยยยยยยคคคคคคคคความมุงงงงงงงงมมมมมมมั่นนพัฒนา
ม ทีค่คคครรรรรรรรรรรรออออบคคคคคคลลลลลลลลลลลลลลลุุุุุุมุมมมมมมมมใใใใใใใใใในนนนนนนนนนทททททททททุุุุุุุกุกกกกกกกกกกกกดดาน ไมวาจะเเเเเเเปปปปปปปปปปนนนนนนดดดดดดาาาาาาานสาธารณูปโภค การรรรรรจจจจจจจจจจจจจดัดการรรรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิิิิ่่่่ง่งงงงงงงแแแแแแแแแแแวววววววววววดดดดดดดดดดดดลอม กกกกกกกกกาาาาาาาารรรรพัฒน
ฐกิจจจจกกกกกกกกกกการคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาา กกกกกกกกาาาาาารรรรรรรรรรรรรศึึึึึึกษา การสราางงงงงงงสสสสมมมมมมมมาาาาาาานนนนนนนฉฉันทททททท การสงเสริมวัฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนธรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมม แแแแแแแและสราางงงงงงงงเเเเเเมือง
อัตตตตตตตตตตตลักษษษษษษษษษษษษษษณณณณณณณณณณณณแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลละะะะะะะะะะะะววววววิถถถถถถีชชชชชชชีววววววิิตตตตตตขขขขขขออออออองงงงงงงชชชชาาาาววววววววววววเเเเเเมมมมมมืืืองงงงแแแแแแกกกกกกนนนนน ออันนํามาสสสสสสสูเเเเเเมมมมมมมมมมืืืือออออองงงงนนนนาอยยูอออออออออออยางย่่่่่่่ัััังยยืืืืืืืืืืืนนนนนนนน
ม พรออออออออออมมมมมมมมมมดดดดดดดดดววววยยยยยยยยยยยยยคคคคคคณณณณณณณะะผูบบรรรรรริิิิิิหหหหหหาาาาาร สสสสสสสสมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาชชชชชิิิิิิกกกกกกสสสสสสสภาาาาาาาเเเทศบาล และพนนนนััััััักกกกกกกกกงงงงงงงงงงงาาานนนนนนนนนนนนนนนนนนนททททททุกคน ไดทุ มเทกกกกกกาารท
ที่สสสสสสสุุุุุุุุุด โดดยยึดดดดดดดดดดหหหหลลลลักกกกธรรรมภิบบบาาาาลลลล กกกกกกกกกกกกาาาาาาารรรรรใใใใใใหหหหหหบบบบบบบรรรรรรรรริิิิิิิิิิิิกกาารรรรรปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนสสสสสสสสสํําาาคคคคััััััััญญญญญญญญญญญญ โดยยเเรริิ่มมทที่การสสสสสสสงงงงงงงเสริ
องงงงงงงงงงงงปรระะชชาาชชนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใหหหมมีคคคคคควววาาาาาาาามมมมเเเเปปปปนนนอยยยยยยยยยยยยยููููููููููู ทททททททททททททีีีีีีีีีีีีีี่่่่่ดดดดดดดีีีีีี สสสสสสุุุุุขภภภภภภาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพพพพพดดีถถถถถถถถถถวววววววววววนนนนนนนหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนาาาาาาาาาาาา มมมมมมมมีีีีีีีีคคคคคคคุุณณณณณณณณณณณธธธธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมมม   จริยยธธรรรรมม สสาามัคคคคคคคคคีีีีีีีี รัก
ถินนนนนน เปนผู ทีมมมมมมมมมีีีีีีีกกกกกกกกกกาาารรรรรรรรรรรรรรรเเเเเเรรรีีีีียนนรรู ตตลลลลอออออออออออออออออดดดดดชชชชชชชชชชชชชชชชชีีีีีีีีววววววิิิิิิตตตตตตแลลลลลลลลละะะะะะะสสสสรรรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาางงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคควววววววววววาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามมมมมมมมมเเเเเเเเเเเขขขขขขขขขขมมมมมมมแแแแแแแแแขขขขขขข็็็็็็งงงงงงงงงงงขขขขขขขขขขขขขออออออออองชุมชน ใหเปนนนนนนนนรรรรรรากฐิ่ ป  ี่ ีีีีีี ีีีีีีีีีี  ีีีีีีีี ิิิิ   ็็็็ ใใ  ป
ถึงกกกกกกกาาาาาาาารสงเคราะะะะะะะะะะะหหหหหหหหผผผู ดดออออยยยโโโโโออออออกกกกกกกกกกกกาาาาาสสสสสสสส ตตตตตตตตตลลลลลลลลลลลลลลอออออออดดดดดดดดดดดดดดดจนสงเสริมมมมมมมมมชชชชชชชชชชชชชชุุุุุุมชชชนนนนนนนนนนททททททท่่่่ีีีีีีีีีีีนนนนนนนนนนนนนนนาอยู โดยไดสงเสสสสสสสสสรรรรรรริิิิิิิิิมการ
การทททททททรรรรรรรรรรรรัพยากรธรรรรรรรรรรมมมมมมมมมมมมมมชชชชชชชาติแลลลลลลลละะะะะะะะะะะะสสสสสสสิิิิิิ่่่่่่งงงงงงแแแแแววววววดดดดดดลลลลลลออออออมมมมมมมมมออออยางสมดดดดดดดุุุุุลลลลลลลลลแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลละะเกื้อกูล สรางชุมชชชชชชชชชชชนนนนนนนที่ปราศ
และพรอออออมมมมมมมมมมมมดดวยโคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรรรรรรงงงงงงงงงงงงงงงงงสสสสสสสสสสสสสรรรรรรรรางพพพพพพพพืืืืืืืื้นนนนนนนนนนนนนนฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐาาาาาาาาานนนนนนนนน พพพพพพััััฒฒฒฒนนนนนนาาาสสสสสสาาาาาาาธธธธธธาาาาาารณณณณณณณณปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโโโโโยชนนนนนนนนนนนนตตตตตตตางๆ นอกจากนนนนนนนี้เเเเเเเเรรรรรรราาาายังไดมุงพัฒ
าเศรษฐกิจพพพพพออออออออออออออเเเเเเเเเเพพพพพพีีีียียยยยยงไไไไไไไไไไไไไปปปปปปปปปปปปปปปปสสสสสสสสสสสสสสสููููููููููคคคคคคคคคคคคคคคคววววววววววววาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมมมมมมมยยยยยยยยยยยัง่งงงงงงงงงยนื เพื่่่อ่ใใใหประชาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนมคีวววววววววววววาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมมเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนอออออออยูท่ีดขีึน้นนนนนนน วววววววววิิิิิิิิิสิสสสสสาหกจิชุมชน ผลิ
นาอยางตอเ น่่ืืืออออองงงงงงงงงงงงแแแแแแแแและมมมมมมมมีีีีีีีีคคคคคคคคคคคคคคคุณณณณณณณณณณณภภภภภภภภภภภภภาาาาาาาาาาาพพพพพพพพพพพ ทททททททททททททททรรรรรรรรรรรรรัััััััััััััพพพพพพพพพพพพพพยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรททททททททททอออออออออออออองงงงงงงงงงถถถถถถถถถถิิิิิิิิ่่่่่นนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไได  รัััััััับกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรสสสสส งเสริมและพัฒนา
ที่ยวโดยวิถีชุมชนอยางยยยยััััััััั่งงงงงงงยยยยยยยยยยยืนนนนนนนนนนนน   
ลการปฏิบัติงานตลอดปที่ผานมา กระผมขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการสงเสริ



 เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทีม่คีวามใกลชดิประชาชน
มากที่สุด มีหนาที่ใหบริการประชาชน ดูแลทุกขสุขของประชาชน  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาไดดําเนินงานโครงการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นตามความตองการของประชาชน และดําเนินการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบายคณะผูบริหาร 
โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนรากฐานการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง และตรงตาม
ความตองการของพ่ีนองประชาชนชาวเมืองแกนใหมากท่ีสุด
 วารสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ  2560 ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเ พ่ือรวบรวม
และประชาสัมพันธข อมูลผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ที่เทศบาลไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
ที่กล่ันกรองมาจากความตองการของประชาชนที่ผ านการประชาคม รวมทั้งยังไดจัดทํารายงานทางการเงิน 
งบรายรับ-รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ใหประชาชนไดรับทราบดวย จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เปนไปดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
      ในนามเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พี่นองประชาชน 
ตลอดจนพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกทาน ที่มีสวนรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของทองถ่ินอยางดียิ่งเสมอมา ดิฉันในนามปลัดเทศบาล หวังเปนอยางย่ิงวาความ
ปรารถนาดีระหวางเทศบาลกับประชาชน จะรวมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแกนใหเจริญกาวหนาและเปนเมือง
ที่นาอยู คูหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเปนรากฐานสําคัญสูการพัฒนาท่ียั่งยืน สืบตอไป

       นางสุดารัตน  อินทราศี
            ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

สารจาก
ปลัดเทศบาล

ทศศศบบบบบบบบบบบบาาาาาาาาาลลลลลลเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมอืงเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมอืออออองงงงงงงงงแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกนนนนนนนนนนพพพพพพพพพพพพพพัััััััััััฒัฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนาาาาาาาาา  เเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนอออออออองงงงงงงคคคคคคคกกกกกกกกกกกกรรรรรรรปปปปปปปปปปปกกกกกกกกกกกกกกคคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรออออออออองสวนทองถถถถถถถถถถถิิิิิิน่นนนนนนนนนน ททททีม่คีวามใกลชดิป
บริการประะชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาาชชน ดูููููููููููแแแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลลลลลทททททททททททททททททุุุุุุุกกกกกกกกกขขขขขขขขขขขขขสสสสสสสสสสุขขขขขขขขอออออออออองงงงงงงงปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะชชชชชชชชชชชาาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนน  เเเเเเเเเเทททททททททศศศศศศศบาลเมมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืืืือออออออออองงงงงงงงงเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืืืืืออออออออองงงงงงงงแแแแแแแแแแแแแแกกกกกกกกนพพพพพพพพพพพพัฒฒฒฒฒฒฒฒนาาาาาาาไไไไไไไไไไไดดดดดดดดําเนินงานโ
องถิ่นตามมมมมมมมมมมมมคคคคคความมมมมมมมมตตตตตตตตตตตตออออออออออองงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกการรรรรรรรรรขขขขขขขขขขขขขออออออออองประชาาชชชชชชชชชชนนนน และดําเนินกาาาาารรรรรรรรรรพพพพพพพพพพพพพพัฒฒฒฒนาาาาาาาาททททททททททออออออออออออออองงงงงงงงงถถถถถถถถถิิิิิิิิิ่นนนนนนนนนนตตตตตตตตตตามนโโโโโโโโโยยยยยยยบบบบบบบายคณะ
าภิบาาาาาาาาลลลลลลล การรรรรรรรรรรรรบบบบบบบบบบบบบรรรริิิิิิิิิหหหหหหหหหหาาาาารรรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกิิิิิิิิิิิิจการบานเมมมมมมมมืืืืืืืืือออออองงงงงงททททททีีีีี่ดดดดดดีีีีีี เปนรากฐานการปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิิิิิิิบบบบบบบัติงาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหหสสสสสสสสสสสําาาาเร็จลุลลลลลลลลลลวววววววงง และ

พี่นออออองงงงงงงงงงประะะะะะะะะะะะชชชชชชชาาาาาาาาาชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนชชชชชชาวเมืองแกนใหมมมมมมาาาาากกกกกกกกททททททท่ีสสสสสสุุุุุุุด
ายยงงงงงงงงงานผผผผผผผผผผลลลลลลลลลลลกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรดดดดดดําาาาาาเเเเเเนนนนนนินนนนนนงงงงงงาาาาาานปปปปปปรรรรรรรระะะะะะะจจจํํําาาาาปปปปปป  งงงงงงบบบบบบปประมาณณณณณณ  22222222255556666000 ฉบบบบบบบบบบบัััับนน้้้้้้้้้้้้้ีีีีีีีีีีี  จัดดดดดดทททททททททําขึ้นเเเเเเเพพพพพพพ่ืืืืืือร
ธขขขขขขขขขขขขอมูลลลลลลลลลผผผผผผผผผลลลลลลลลลกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรดดดดดดดําาาาาาาเเเเเนนนิิิิิินนนนงงงงงงาานนนนนโคคคคคครรรรรรรรงงงงงงงงงงงงงกกกกกกาาาาาารรรรรรตตตตตตตางงงงงงงๆๆ ที่เทศบาลไดดดดดดดําาาาาาเเเเเนนนนนิิิินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนการตามแผนพัฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนา
คคคคคความตตองกกกกกกกกกกาาาารรขขขอองปประชชาาาชชชนนนนนนนนนนนนทททททททททีีีี่ผผผผผผาาาาาานนนนนนกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรปปรระะะะะะะะะะชชชชชชชชชชาาาาาาาาาคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมม รรรรรรรรรววววววววววววมมมมมมมมมทททททททททัั้้้้้้งงงงยยยัััััััังงงงงงไไไไไไไไไไดจัดดททํําารราายงานนนนนนนททททททาง
ในนนนนนนนนนนนปงงบบปปรระะมมมมมมมมาาาาาาาาณ พพพพพพ..ศศศศศ......222225555566660 ใหหหหหหหหหหหหหปปปปปปปปปปปปปรรรรรรระะะะะะชชชชชชาชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไดดดรรรรรรรรัััััััับบบบบบบบบบบททททททททททรรรรรรรรรรรรรราาาาาาาาาบบบบบบบบบบดดดดดดดดดดวววววววยยยยยย จจจจจจจจึึึึึึึึึึงงงงงงงงงงงเเเเเเเปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนออออออออออออีีีีีีีีีกชชอองงททาางงหหนนึึ่งท่ีจจจจจจจจจะะเป
ถึงงงงงงงงงงงขขขขอมูลขาวววววววววววสสสสสสสสสาาารรรรรรรรรรรรรขขขขขขขขขขขขออองงททาาางงงรรรรราาาาาาาาชชชชชชชชชชชกกกกกกกกกาาาาาารรรรรร เพพพพพพพืืืืืือออออออออออใใใใหหหหหหหหหหหหหหหกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดํํํําาาาาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเนนนนนนนนนนนนิิิิิินนนนนนนนนงงงงงงงงาาาาาาาานนนนนนนนนขขขขขขขขขขขอออออออออออออองงงงงงงงเทศบาลเมืองเมมมมมืออออออออองงแกึ   ืืืืืืื่่่่ ใใใ  ํํํํํํํ ิิิิิิิิิิ ืื ื
รงใใใใใใใใใใสสสสสสสสสสสและสามาาาาารรรรรรรรรรรรรรถถถถตตตรรวววจจจจจสสสสสอออออบบบบบบบบบบไไไไไไไไดดดดดดด 
บาลเมมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืออออออออองเมืองแกนนนนนพพพพพพพพพพพพพพพัฒฒฒฒฒฒฒนา ขออออออออออออขขขขขขขออออออบบบบบพพพพพพรรรรรระะะะคคคคคคุุุุุณณณณณณณณณณ คณะผูบรรรริิิิิิหหหหหหหหาาาาาารรรรรรรรรรร สสสสสสสสสมาชิกสภาเทศบาลลลลลลลลลลฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ พี่นองป
จาหนาทททททีีีีีีี่่่่่่ขขขขขขขขขขขขของเทศศศศศศศศศศศบบบบบบบบบบบบบบบบบาาาาาาาาาาาาาลลลลลลลลลลเมืืืืืืืืืออออออองงงงงงงงเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืืืืืือออออออองงงงงงงแแแแแแกกกกนนนนนพพพพพัฒฒฒฒฒฒนนนนนนาาาาาาาททททททุุุุุุุุกททททททททาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนน ททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีี่่่่่มีีีีีสวววววววววววนรวมในการขับบเเเเเเเเคคคคคคคคคคคลลลืืืืืื่่่อนการดํา
รมการพัฒนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาขขขขอออออออออองงงงงงงงทททททททททททททออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงงถถถถถถถถถถถถถิ่นนนนนนนนนนนอออออออออออออออยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาางดียิ่่่่งเสมอมา ดิฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉันนนนนนนนนนนนในนนนาาาาาาาาาาามมมมมมมมมมมปปปปปปปปปปปปปลลลลลลลลััััััััััััดดดดดดดดดดเทศบาลลลลลลลล หหหหหหหหหววัััััังเปนอยางยิ่ง
งเทศบาลกับประะะะะะชชชชชชชชชชชาาาาาาาชน จะะะะะะะะะะะะะะรรรรรรรรรรววววววววววววมมมมมมมมมมมมมมมมขขขขขขขขขัััับบบบบบบบบบเเเเเเเเเเเเเเคคคคคคคคคคคคคคลลลลลลลลลลลล่่่่่่ืืืืืืืืืืืืืืืืออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรพพพพพพพพพพััฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมืืืืืืืืืือออออออออออองแกนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใหหหหหหหหหหเเเเจริญกาวหนาและเ
ษฐกิจพอเพียง ถือเปนรรรราาาาาาากกกกกกกกกกกฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐาาาาาาานนนนนนนนนนสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยยยยืนนนนน สสสสืืืืืืืบตอไป

เเท

      ง ุุ ตน  นทราศ
            ปปปปปลลลลััดดดดเเเเทททศศศบบบบาาาาลลลลเเเเมมือองงเมืองงแแกนพพัฒฒนา

ั  ิ ี

สูการพฒนาททยยยยยยยยยงงงงงงงงงงงยยยยยยยยยยยยยนนนนน สสบตอไป

นนาางสสุุดดาารรตน  ออนทราศ
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ดวงตราประจําเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

ภาพดวงตราท้ังสองสื่อความหมายดังนี้

คําอธิบาย
ขนาด : เปนดวงตรารูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕ เซนติเมตร
รูปลักษณะ : ดวงตราประจําเทศบาล
ขอบบนมีอักษร “เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา”
ขอบลางมีอักษร “จังหวัดเชียงใหม”

“เมืองพระเจาสามฝงแกน  แดนโบราณถ่ินเกา
เสาอิทขิลหลักเมือง  ลือเลื่องเมืองเกษตรกรรม

งามลํ้าโตงปนแอกปนเฝอ”

คําขวัญเมืองแกน

ตรงกลาง : มีรูปพระบรมราชานุเสาวรียพระเจาสามฝ งแกน (ประทับอยู เหนือทุงนาริมแมนํ้ามีหลุก หรือระหัดวิดนํ้า 
ภูเขา เขื่อน และกองฟาง)

-พระบรมราชานุเสาวรียพระเจาสามฝงแกน สื่อความหมายถึง พระเจาสามฝงแกน กษัตริยลานนาราชวงศมัง
รายพระองคที่ 8 ประสูติ ณ ริมแมนํ้ารองแกน ทุงพันแอกพันเฝอพันนาฝงแกน เมื่อ พ.ศ.1933

-เขื่อน สื่อความหมายถึง เขื่อนแมงัดสมบูรณชล เปนเขื่อนดินสรางขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยูบนลําน้ําแมงัด ในพื้นที่บานใหม ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม  เริ่มกอสรางเมื่อป 
พ.ศ.2520 แลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ.2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธี เป ดเขื่อน เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ  พ .ศ .2529 สามารถสงนํ้าเข าสู พื้นที่ เพาะปลูกได  30,000 ไร  
และสงน้ําสนับสนุนใหแกฝายสินธุกิจปรีชา (ฝายแฝก) และโครงการแมปงเกา จังหวัดลําพูน รวมพื้นที่การเกษตร ที่ได
รับประโยชนทั้งส้ิน 188,000 ไร

-แมนํ้า สื่อความหมายถึง พื้นที่เมืองแกนมีแมนํ้าสําคัญไหลผานสามสายไดแก แมนํ้าปง แมนํ้างัด และแมนํ้ารองแกน
-ทุงนา-กองฟาง-หลุก สื่อความหมายถึง ทุงพันแอกพันเฝอพันนาฝงแกน ปรากฏชื่ออยูในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม 

และตํานานเมืองเกษนคร แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองแกน ซึ่งเปนเขตการปกครองหนึ่งในลุมนํ้าแกน บงบอกถึง 
ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุ ธัญญาหาร และการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนคนเมืองแกน
และเปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตรท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม

-ภูเขา สื่อความหมายถึง ทุงพันแอกพันเฝอพันนาฝงแกนเปนที่ราบหุบเขาบริเวณเทือกเขาถนนธงไชย มีภูเขาผาหมปก 
ดอยหลวงเชียงดาวทางทิศเหนือ ดอยปนวา และดอยปุย ดานทิศตะวันออก แสดงถึงความม่ันคง และความเปนบึกแผน
ของเมืองแกน
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วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

“รวมใจ รวมพัฒนา ประชามีสุข”
วิสัยทัศนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 เป นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีส วนร วม มีระบบโครงสร างพื้นฐานที่ เอื้อ
ตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม ประชาชนดํารงตนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมทองถิ่น ประชากรมีคุณภาพทุก ๆ ดาน ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

ภารกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 1. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
 2. มีโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรพอเพียง
 3. บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
 4. สงเสริมแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนที่รู จักแพรหลาย
 5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 6. ประชาชนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

จุดมุงหมายการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 1. นําหลักการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชนมาใชในการบริหารงาน
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง โดยมุงเนนโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน เสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน
 3. ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต
 4. ประชาชนมีจิตสํานึก ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวทางโบราณสถานและการอนุรักษ 
ฟนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
 5. ประชาชนทุกคนไดรับการพัฒนา การใหบริการดานการศึกษา  สุขภาพ  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยสินอยางท่ัวถึง และเทาเทียม
 6. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน และนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ขอมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
การจัดตั้ง : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ไดรับการเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลตําบล
เมืองแกนพัฒนาเปนเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2550 
ซึ่งเดิมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาไดรับ
การจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก
สขุาภิบาลตําบลเมืองแกนพัฒนาตามพระราช
บัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปน
เทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2542

 ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมแตง หางจากอําเภอเมือง ไปทางทิศเหนือ
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และหางจากที่วาการอําเภอแมแตงเปนระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยใชเสนทางแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 ตามถนนทางหลวงชนบทเชียงใหม 3038
มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตําบล คือ ตําบลชอแล 6 หมูบาน และตําบลอินทขิล 10 หมูบาน ตั้งแต หมูที่ 1 – หมูที่ 11 
(ยกเวนหมูที่ 9 ) จํานวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร (15,000 ไร)

 อาณาเขต
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ทองที่เทศบาลตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง
 ทิศใต ติดตอกับ ทองที่เทศบาลตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทองที่เทศบาลตําบลแมหอพระและองคการบริหารสวนตําบลบานเปา
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทองที่เทศบาลตําบลอินทขิล

 ประชากร : จํานวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ กันยายน 2560 มีประชากร 12,998 คน 
แบงเปน ชาย 6,713 คน และหญิง 6,785 คน ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ ประมาณ 542 คน/ตารางกิโลเมตร 
จํานวนครัวเรือน 5,521 ครัวเรือน
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 ศาสนา : นับถือศาสนาพุทธรอยละ 95 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาล มีวัดจํานวน 15 วัด 
นับถือศาสนาคริสตรอยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมดมีโบสถคริสตจํานวน 1 แหง สํานักสงฆ 1 แหง
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศโดยรวม

 สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนพื้นที่ราบ ระหวางเทือกเขาและท่ีราบลุมแมนํ้าปง มีลํานํ้าธรรมชาติ 2 สาย 
คือ ลํานํ้าแมปง และนํ้าแมงัด มีลําเหมืองสาธารณะที่รับนํ้ามาจากฝายลูกลางของชลประทานและคลองชลประทานที่รับ
นํ้ามาจากโครงการเข่ือนแมงัดสมบูรณชล สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาคอนขางเย็นสบาย มีอุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยตลอดป 26 องศาเซลเซียส

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
 การประกอบอาชีพ : ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสวนใหญ ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรประมาณ 1,899 ครัวเรือน เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญมีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งมีความ
พรอมดานนํ้าเพื่อการเกษตรอยางสมบูรณ รองลงมาจะประกอบอาชีพ คาขาย ธุรกิจสวนตัว ในบางพื้นท่ี เชน หมู 1
หมู 2 ตําบลชอแล หมู 1 และหมู 10 ตําบลอินทขิล เปนศูนยกลางการคาเปนที่ตั้งของตลาดและยานการคาซึ่งมีปมนํ้ามัน
ขนาดเล็ก (ปมหลอด) หลายแหงโดยตลอดสองขางถนนมีบานเรือนปลูกสรางกันอยูอยางหนาแนน สวนการประกอบอาชีพอื่น 
เชน รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับจางในภาครัฐและเอกชนมีเพียงเล็กนอย ซึ่งประชากรในเขตเทศบาลฯ 
มีรายไดเฉลี่ย จํานวน 30,920 บาท/คน/ป

วัฒนธรรม,ประเพณี ทองถิ่นที่สําคัญ 
 1.ประเพณีสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เปนประเพณีขึ้นปใหมของไทย มีการทําบุญ
และเยี่ยมเยือนผูมีพระคุณโดยการรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกภายในหมูบาน
 2.ประเพณีสลากภัตร (กวยสลาก) ประมาณเดือน สิงหาคม ,กันยายน กิจกรรมสังเขป เปนประเพณีทําบุญให
กับคนท่ีตายไปแลวและส่ิงศักด์ิสิทธิ์รวมท้ังทําบุญใหกับตนเองและญาติพี่นอง ซึ่งถวายสังฆทาน ตามจํานวนท่ีตองการ 
ใหพระสงฆวัดตางๆ มารับไทยทาน โดยการจับฉลาก จึงเรียกวาสลากภัตร
 3.ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือน กุมภาพันธ กิจกรรมสังเขป เปนการเฉลิมฉลองการจัดสรางถาวรวัตถุของวัด 
เชน ศาลาการเปรียญ ,โบสถ ,วิหาร ฯลฯ โดยมีการทําบุญในตอนเชาและในเวลากลางคืนจะมีมหรสพ จะมีหมูบานตางๆ 
รวมทําบุญดวย
 4.ประเพณีลอยกระทง,ยี่เปง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป จัดทําลอยกระทงในเวลากลางคืน
เพื่อขอขมาตอพระแมคงคา มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ เผาเทียนเลนไฟ ในวันพระจันทรเต็มดวง และ
จัดทําซุมประตูปา ฟงเทศนมหาชาติ
 5.ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ทําบุญเล้ียงผีฝายเพ่ือขอบคุณแมนํ้าใหทําผลผลิต
ทางการเกษตรไดผล มีการจุดบั้งไฟ และการแขงขันเรือพาย
 6.ประเพณีเดือน 8 เขา เดือน 9 ออก ใสขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน ประมาณเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ใสขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน ไหวสา บวงสรวง ดวงพระวิญญาณพระเจาสาม
ฝงแกน ปดทองพระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน สืบชะตาหลวงแบบพ้ืนเมือง ใสบาตรพระประจําวันเกิด บูชาคุณ 108
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นท่ี
ติดตอกับอุทยานแหงชาติศรีลานนาจึงมีแหลงนํ้าที่สําคัญคือ 
ลํานํ้าแมปงและลํานํ้าที่ไหลมาจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชลซึ่ง
อยูในพ้ืนที่ของอุทยานแหงชาติ ศรีลานนา ไดแก ลํานํ้าแมงัด
ซึ่งประชาชนไดนํามาใชประโยชนในการทํา การเกษตร และ
เปนแหลงผลิตไฟฟาพลังนํ้านอกจากน้ียังมีคลองชลประทาน
ไหลผานกลางพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและมี
นํ้าไหลผานตลอดป

ขอมูลทางการศึกษา
 โรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 1.ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปงกรการุณยมิตร
 2.โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ขอมูลดานสาธารณสุข
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถใชบริการในดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการเบื้องตน
ไดจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนการเบื้องตนไว 
เทศบาลเมืองเมืองแกนไดจัดตั้ง คลินิกชุมชนเมืองแกน ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2548 ใหบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล และในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชอและตําบลอินทขิล กระทรวงสาธารณสุขไดมีการ
จัดทําบัตรทอง ๓๐ บาท ใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโรงพยาบาลแมแตง
เปนผูรับผิดชอบในการใหบริการ

ดานการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา ดาํเนนิการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย
เอง ซึง่มปีริมาณขยะมลูฝอย 10 ตนั/วนั มรีถยนตบรรทกุขยะมูลฝอย
ขนาดความจุ 8 ลบ.หลา 3 คนั และขนาดความจุ 10 ลบ.หลา 1 คนั 
พนักงานเก็บขน และกวาดขยะมูลฝอย 20 คน มีรถยนตเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 1 คัน
 อัตราการเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย 
ครัวเรือน 15 บาท/เดือน รานคา 20 บาท/เดือน/ราน 
ตลาดสด 80 บาท/เดือน/แหง และอัตราคาธรรมเนียมเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลบอละ 200 บาท ปจจุบันเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ไดวาจางบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะและ
นําไปกําจัดที่ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
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อํานาจหนาท่ีในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
 (๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๐
 (๒) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา
 (๓) ใหมีโรงฆาสัตว
 (๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
 (๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
 (๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
 (๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
 (๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน
 
 มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
 (๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
 (๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
 (๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
 (๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
 (๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
 (๖) ใหมีการสาธารณูปการ
 (๗) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
 (๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 (๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
 (๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
 (๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน
 (๑๒) เทศพาณิชย
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 รวมไปถึงพระราชบัญญัติกําหนดแหนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ดังนี้
 มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา
 (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
 (5) การสาธารณูปการ
 (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว
 (9) การจัดการศึกษา
 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย
 (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
 (14) การสงเสริมกีฬา
 (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
 (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 (21) การควบคุมการเล้ียงสัตว
 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ
 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 (25) การผังเมือง
 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 (28) การควบคุมอาคาร
 (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
 (31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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คณะผูบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายประพันธ ชัยอินตา
รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายสงวน แกวตาต๊ิบ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายดวงจันทร ไชยยา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ั ั ๊ ั ไ

นายสิงหแกว นาธรรมเจริญ
ประธานสภา

นายอานนท พงคเจริญลาภ

นางพยอม มณีรักษ

นายบุญเลิศ จันทอน

นายอิ่นคํา ฟองสมุทร

นายชินวุฒิ สุวรรณศรี

นายอุทัย สุทธิ

นายวิรัตน ผัดเจริญ

นายธํารง ปนอิ่น

นายประพันธ กระจางโฉม

นายสวัสดิ์ ฤาชา

นายเกียรติศักดิ์ ชอเจริญ

นายจุมพล ศรีวิชัย

นายชูชาติ คําฟู

นายอาทิตย เสนแกว

นายทองอินทร กันธะ

นายสุเทพ จันทิมา

นายประชา คันธวนิช
รองประธานสภา

ี ั ์์  ํ ปป ่ ั

่

ี



12 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นางสุดารัตร  อินทราศี
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

นายไตรณรงค บุญชูศิลป
ผูอํานวยการกองชาง

นายฐิติ อินทะพันธุ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นายนรินทร หลวงปา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายศรชัย ชมถิ่น
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

นางกุหลาบ ไชยมิ่ง
ผูอํานวยการกองคลัง

นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
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ประมวลภาพผลการดําเนินงานกิจกรรม 
โครงการตางๆ ประจําป ๒๕๖๐

โครงการเมืองแกนสดใส
รวมใจใชจักรยานเพื่อสุขภาวะ

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ศูนยพัฒนาเด็กทีปงกรการุณยมิตร 
และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

โครงการทําดอก
"ดารารตัน"



1414

14 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

โครงการฟนฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และการปรับสภาพ
จิตใจคนพิการ

 โครงการ "Stop Teen
Mom" รณรงคปองกัน
การตั้งครรภไมพรอม

ในวัยรุน

 โครงการอบรมยกระดับฝมือแรงงาน
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โครงการปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

อบรมหลักสูตร

การใชไอทีสําหรับ

 กลุมผูสูงอายุ

เสริมสรางศักยภาพสําหรับเด็กและเยาวชน



1616

16 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกขยะ

กิจกรรมรณรงค
ปองกันและ
ควบคุมโรคไข
เลือดออก

กิจกรรมรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณโดย
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
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สรางสุข แสวงบุญ เสริมบารมีทาน..ฟงเทศนสัญจร

โครงการฝกอบรมบุคลากร หลักสูตร
การดําเนินงานและศิลปะการผูกผา

ในศาสนพิธีตางๆ

 อบรมชิงปฏิบัติการ
 เรื่องเทคนิคการถายทอด

และรักษาองคความรู
ดานวัฒนธรรม ประเพณี
ลานนา ภมูปิญญาทองถ่ิน



1818

18 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ชาวเมืองแกน รวมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด
พระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชสารเสพติดในเด็กนักเรียน
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โครงการฝกอบรมหลักสูตรและพัฒนาเครือขาย
อาสาสมัครมัคคุเทศกทองถิ่น

โรงเรียนสรางสุขสามฝงแกน
สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา



2020

20 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

สืบสานประเพณีเลี้ยงผีฝาย

 ปาเวณีเดือน 8 เขา เดือน 9 ออก
ใสขันดอกบูชาเสาหลักเมือง

อินทขิลเมืองแกนและบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณ
พระเจาสามฝงแกน
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การแขงขันกีฬานักเรียน ประจําป ๒๕๖๐

10 ป  แห งความมุ  งมั่น
ในการพัฒนาด  านการ ศึกษา 
ของคณะผูบริหารเทศบาลเมือง
เมอืงแกนพัฒนา พรอมดวยสมาชิก
สภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา 
และสวนราชการ ไดดาํเนนินโยบาย
ส งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ของทองถ่ิน ประกอบกับนโยบาย
ทีต่องการใหลกูหลานคนเมืองแกน
ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ได
มาตรฐาน ทั้งดานการจัดการเรียน
การสอน และดานอาคารสถานที่ 
ดวยความมุงมั่น และความทุมเท 

พิธีทําบุญเปดอาคารโรงเรียน
อนุบาลสานสายใยรัก 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 (แผนกมัธยมศึกษา)

ทัง้นีไ้ดมพีธิทีาํบญุเปดอาคาร
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
(แผนกมัธยมศึกษา) เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560 และเปดการ
เรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 เม่ือปการศึกษา 2560 ที่ผานมา

เพือ่ลกูหลานคนเมืองแกนจะตองไดรบั
โอกาสดีๆ ทางการศึกษา จนถึงวันนี้
กับอีกกาวแหงความสําเร็จที่สําคัญ 
โรง เรียนอนุบาลสานสายใยรัก 
เทศบาลเ มืองเมืองแกนพัฒนา 
(แผนกมัธยมศึกษา) 



22 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หนาวนี้ที่เมืองแกน

หนาวนีหนาวน้ี
ที่ีเมืองแกนที่ีเมืองแกน

กาวที่สําคัญ และม่ันคงอยางคอยเปนคอยไปในหวงระยะ
เวลา 7 ป ที่ผานมา กับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางตอ
เนื่องท่ัวทุกสารทิศ ที่หลั่งไหลกันมาทองเท่ียวในงานหนาวน้ีที่
เมืองแกน ตอกย้ําถึงความสําเร็จของการสงเสริมการทองเท่ียว
แบบวิถีไทย การนําเสนอความเปนไทยลานนา ทั้งศิลปะ 
วฒันธรรม ความเปนอยู และอาหารการกิน เปนจดุเดนทีส่ามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนมาก 
ใหอยากเขามาสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม และอาหารการกิน 
ที่ไมเหมือนใคร คงไวซึ่งอัตลักษณแหงลานนา 

“หนาวน้ีทีเ่มืองแกน” เปนงานท่ีถอืกําเนิดมาจากโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู  
“หนาวนี้ที่เมืองแกน” งานนี้ไดริเริ่มจัดขึ้นตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2553 
เปนตนมา จากความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น สงผลใหทางเทศบาลฯ 
รวมกับชุมชนไดมีการผลักดันใหเกิดเปนงานหนาวน้ีที่เมืองแกน
ขึ้นทุกๆ ปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางอาชีพเสริม 
และเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร เพือ่เปนการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวดานการเกษตรกรรม
เกิดการกระตุนเศรษฐกิจ เปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมแบบลานนา
ดั้งเดิมแกนักทองเที่ยว ตลอดจนเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
นโยบายทองเที่ยวแหงชาติและยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
โดยการจัดงาน “หนาวนี้ที่ เมืองแกน” ประชาชนในพื้นที่
ไดเขามามีสวนรวมเร่ิมตั้งแตการวางแผนการดําเนินงานใน
แตละกิจกรรม เพื่อทําความเขาใจในเปาหมาย กฎ กติกา 
และแนวทางปฏิบัติร วมกัน กอนการดําเนินงานโครงการ 
การเข ามามีส วนร วมในกิจกรรมต างๆ  ตามโครงการฯ 
ดวยความเต็มใจ ตามกําลังความรู ความสามารถ รวมกัน
ปรับปรุง ติดตามการประเมินงานในแตละกิจกรรมรวมกัน 
เพื่อแก  ไขป ญหาและอุปสรรคในภารกิจในงานดังกล าว 
ใหสําเร็จลุล วงตามเปาหมาย และรวมกันรับผลประโยชน 
ทั้งในเร่ืองของรายไดที่เพิ่มขึ้น และความภาคภูมิใจท่ีไดอยู 
อาศัยในพ้ืนท่ีมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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77น้ีหนาวน้ี
ที่ีเมืองแกนน



24 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

การใหพี่นองประชาชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมและการพัฒนาของทองถิ่น 
ถือเปนเทคนิคและนวัตกรรมในการบริหาร
งานและพัฒนาทองถิ่น ที่ทําใหโครงการนี้
ประสบผลสําเร็จและดําเนินการมาไดอยาง
ต อเนื่องจนถึงป ที่ 7 และจะไม หยุด ย้ัง 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคงไวซึ่ง
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
การนํ า วิ ถี ชุ มชนมาช  วย ในการพัฒนา 
และการมีภาคีเครือขายรวมสราง ขยายผลการ
สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน ดังวิสัยทัศน
การพัฒนาของ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ที่วา “รวมใจ รวมพัฒนา ประชามีสุข”

สําหรับการจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน 
ไดกําหนดใหมีการจัดขึ้นในชวงเดือนธันวาคม 
ตอเน่ือง ระหวางวันที ่25 ธนัวาคม – 3 มกราคม 
ของทุกๆ ป รวมทั้งเรื่องสถานท่ีหลักในการ
จัดงาน ยังคงเลือกใชบริเวณสนามกีฬากลาง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและบริเวณสวน
สุขภาพเชนเดิม ปนี้ดอกไมเมืองหนาวท่ีนํามา
ตกแตงเนรมิตใหบานสะพร่ังทั้งเมืองก็คือ 
“ดอกคําแผแหล” ใครที่อยากจะรูวาหนาตา
ของดอกไมชนิดนี้เปนอยางไรก็ขอเชิญให
มาดูที่เมืองแกนไดเลย และไฮไลทของงาน
ที่พลาดไมไดอีกจุดหน่ึง กับการไดมาถายรูป
กับทุงดอกคําแผแหล ทุงดอกดาวกระจาย
หลากหลายสีสันนับลานตน ที่แขงกันบาน
ชชูอเตม็พืน้ทีข่องลานเพลนิเจรญิใจ แลนดมารก
แหงใหม “ทุงกงัหนัเมอืงแกน” ณ บรเิวณดานหลงั
อาคารสํานกังานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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นอกจากน้ีกจ็ะมีกจิกรรมท้ังในดานกีฬาภูมปิญญาไทย ภมูปิญญาทางวัฒนธรรมทองถ่ิน
ดานอาหารและโภชนาการ โดยนําเสนอผานการแสดงในขวงวิถีคนเมืองแกน 
ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปญญา และอัตลักษณของคนเมืองแกน การย่ําขาง 
ผียาหมอนึ่ง กินออพญา การจอตอง เขียนต๋ัวเมือง ตี๋มีด จักสานเคร่ืองไมเคร่ืองมือ 
การเขาคํา-ออยตา ยาตม จอบตุม ซอยยา และแปงบูรีขี้โย การทําอาหารพ้ืน
เมืองตามแบบฉบับลานนา การสืบสานการทํานาแบบดั้งเดิมท่ีไดจําลองไวให
ลูกหลานไดเห็นและเรียนรูรวมกัน อีกทั้งมีสินคาหัตถกรรมจากฝมือพอคาแม
ขายคนเมืองแกน มาวางจําหนาย ซึ่งบอกไดเลยวาหาดูจากที่ไหนไมไดอีกแลว 
และสําหรับนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการถายรูปเปนท่ีระลึกเราก็ไดมีการจัด
สถานท่ีสวยงามไว มากมาย แตที่น าจะเปน พระเอกในปนี้ก็คือ “หลุก”
ซึ่งเราไดสรางขึ้นที่รองนํ้าแกน สวนหนาตาจะเปนอยางไรน้ันก็ตองมาดูกันเอาเอง

พูดถึงเรื่องกิจกรรมตางๆ ที่จะมีขึ้นในงานไปแลว ในนามของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา ยังมองไปถึงเร่ืองการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี 
เราไมได มองแคเมืองแกนเพียงอยางเดียว แตเราตองการแสดงศักยภาพ
ของท องถ่ินว าชุมชนสามารถทํากิจกรรมในเชิงท องเ ท่ียวได ด วยตัวเอง 
เราต องการใหเป นภาพรวมของท้ังอําเภอแมแตง เพราะท่ีนี่ยังมีสถานท่ี
ทองเที่ยวที่นาสนใจ อีกมากมาย จึงตองจุดประกายเรื่องนี้จากพื้นที่จุดเล็กๆ คือ 
“เมืองแกน” ของเรากอน แตจะตองสงผลตอแหลงทองเที่ยวท้ังอําเภออยาง
แนนอน เราอยากเปนสวนหนึ่ง ที่ชวยสงเสริมในเรื่องการทองเท่ียวใหกับจังหวัด 
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักทองเท่ียวประทับใจและอยากกลับมาเชียงใหมอีกครั้ง” 
เมื่อลมหนาวมาเยือน...

“คนเมืองแกน” ยินดีต อนรับทุกทานเสมอ เมืองของเรามีมิตรไมตรี
ที่พรอมจะมอบให งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ก็เปนโอกาสอันดีที่อยากจะขอ
เชิญชวน ทุกทานที่อยากสัมผัสกับลมหนาวซึ่งเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดของป 
อยากสัมผัสวิถีชีวิต อยากมาดูประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนแบบของชาวลานนา 
อยากมาเห็นทุ  งดอกไม  เมืองหนาวนานาชนิด อยากมาร วมกิจกรรมอีก
มากมายที่ เราจัดขึ้น เราก็อยากบอกวาไม ควรพลาดเป นอยางยิ่งสําหรับ
งานประจําปที่พวกเราคนเมืองแกนทั้งเมืองพรอมใจจัดขึ้น และเราเชื่อวาทานจะ
กลับไปพรอมความสุขที่ไดจากธรรมชาติ จากความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม
ที่ยากจะพบเห็นไดที่ไหนในปจจุบัน และเราเช่ือวา งานหนาวน้ีที่เมืองแกน 

จะเปนอีกชวงหน่ึงของชีวิตทาน ที่ท าน
จะรู สึกประทับใจจนมิรู  ลืม เลยที เดียว 
“หนาวน้ีทีเมืองแกน” ครั้งที่ 7 กับการตอบ
รับเปนอยางดีจากนักทองเที่ยวทําใหงานน้ี
เปนอีกงานท่ีนาสนใจกับชวงเวลาสงทายป 
ดังนั้นถือวาเปนโอกาสอันดีกับชวงเวลาแหง
ความสุขที่ทานจะเดินทางมากับครอบครัว 
หรือ เพื่อนสนิท เพื่อท่ีจะมาสัมผัสกับอีกงาน
หนึ่งซึ่งนับเปนงานท่ีใสใจและรายละเอียด
ลงไป เพื่อใหเมืองแกน เปนที่ซึ่งนาจดจําใน
ความรูสึกของทุกทานตลอดไปนานๆ 
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วัดบานเดนสะหรีศรีเมืองแกน 
“นมัสการพระเกจิชื่อดัง ชมศิลปกรรมล้ําคา

บูชาพระธาตุสิงสองราศี เสริมบารมีแกชีวิต”
เชิญสักการะศาสนสถานท่ีมีความงดงามตาม

แบบสถาปตยกรรมไทยลานนาและกราบนมัสการ 
ครูบาเมืองนาถสีโล พระนักพัฒนาท่ีมีผู เสื่อมใส
ศรัทธาเปนอยางมาก

1วันวิถีชีวิต
@เมืองแกน

วัดศรีภูมินทร (สันปาสัก)
“ศิลปะกําแพงเกา เลาเร่ืองราวประวัติศาสตร 

ไหวพระธาตุเสริมบารมี”
ไหวพระเจาทันใจซ่ึงเช่ือกันวา สักการะบูชา

แล วชีวิตมีสิ ริมงคลคิดสิ่ ง ใดจะสมปรารถนา 
ชมศิลปะเจดีและกําแพงเกา 12 ราศีที่มีประวัติ
ความเปนมายาวนานกวา 100 ป

วัด, สํานักสงฆ

ตลาด

เสนทางถนน
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วัดบานปง
“ขอบารมีหลวงปูหนอยให

ปลอดภัยแคลวคลาดอายุยนืยาว”
ชมซุมประตูสวยงามแบบ

ลานนา และกราบนมัสการสรีระ
รางหลวงปูครบูาหนอย ทีม่รณภาพ
และสังขารไมเนาเปอย อายุ 104 ป 
เชื่อกันวาเมื่อมาสักการะขอพร 
แลวจะทําใหมีอายุมั่นขวัญยืน
อยู เปนรมโพธิ์ร มไทรใหกับลูก
หลานไปนานๆ

วัดปาไผ
“บชูาพระมหากัจจายน ชวีติ

เปนมหามงคล”
ชมศาสนสถาน จิตรกรรม

ฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติกุฏิสงฆ
และวิหาร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธ
รปูทองเหลอืง พระพทุธรูปประทบั
ยืนอุมบาตร พระมหากัจจายน
เชื่อกันวาสักการะขอพร จะทําให
ชิวิตเป นมหามงคลอุดมด วย 
ลาภ ยศ

วัดหนองบัว
“ชมวัดเกาเงาประวัตศิาสตร 

งามพระธาตุ สถาป ตยกรรม
ลานนา”

เชญิชมสถาปตยกรรมลานนา 
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ
สงฆศาลาบาตร ปูชนียวัตถุมี
พระพุทธรูปทองเหลืองเกาแก
สวยงามตามแบบศิลปะลานนา

วัดปาอรัญญวิเวก
“สนทนาธรรม นั่งวิปสสนา 

การเรียน การงานกาวหนา”
กราบนมัสการและสนทนา

ธรรมกับ พระอาจารยเปล่ียน  
ปญญาปทีโป พระนักปฏิบัติและ
นั่งวิปสสนาทําสมาธิ เพื่อความ
สงบรมเยน็ในจิตใจในป พ.ศ.2471 
หลวงปูมั่น ภูริทัตโต และหลวง
ปูแหวน สุจินโณ ไดเคยเดินทาง
มาจําพรรษาท่ีวัดแหงนี้

วัดชอแลพระงาม
“ ไ ห ว  พ ร ะ ธ า ตุ ง า ม 

ชมศลิปกรรมพมาเดน ชวีติรมเยน็
เปนศิริมงคล”

ไหวพระธาตุศิลปะงานชาง
ฝมือชางมาน (พมา) รวมกับ
ชาวบานชอแลชวยกันกอสราง
องคพระธาตุและลวดลายตางๆ 
งดงามแบบลานนาผสมมาน (พมา) 
เปนทีส่กัการะของพทุธศาสนกิชน
เปนเวลาชานาน

วัดปาจี้
“สักการะครูบาศรี วิ ชั ย 

ชมจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติ 
นมัสการครูบาใจ”

สั ก ก า ร ะค รู บ า ศ รี วิ ชั ย 
เพื่อความเปนสิริมงคล นมัสการ
ครูบาใจผูกอตั้งวัด ชมศิลปกรรม
ฝาผนังพุทธประวัติ พระบรมธาตุ
ศรีวิชัย เจดียทรงลานนา ไทยเกา
แกกวา 100 ป
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วดัสนัปาตอง(อนิทขลิ)
“ไหวพระเจาโตน ชมวัดเกา 

เสาหลักเมือง เลือ่งลอืรกันรินัดร”
ชมวิหารไมเกาแกและไหว

องคพระประธานในวิหารซึ่งมี
องคเดียว ชาวบานเรียกกันวา
พระเจาโตน(โทน) อันเปนสถาน
ที่ตั้งศาลหลักเมืองในอดีตและ
เล่ืองชื่อการขอพรเรื่องความรัก

วัดหางดง
“สถาปตยกรรมวัดพื้นบาน 

ขอพรพระธาตุเกา”
อิ่มเอมใจกับสถาปตยกรรม

แบบพืน้เมอืงลานนาและชมอโุบสถ 
ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ศาลา
บาตรปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป
ทองเหลอืงสวยงามตามแบบศลิปะ
ของชาวลานนาเชื่อกันวาขอพร
แลวจะโชคดีตลอดไป

วัดปาจิตตาราม
“เจริญวิปสสนากรรมฐาน 

สกัการะพระพทุธรปู ชมกฏุหิลวง
ปูแหวน”

เจริญวิปสสนากรรมฐาน
ในวัดมีความรมรื่นของพันธุ ไม
นานาพนัธุ และนอกจากนีภ้ายใน
วัดยังมีกุฏิสงฆของหลวงปูแหวน
เม่ือครั้งมาจําพรรษา

วัดบานใหม
“กราบพระประธาน ทาํบญุ

สะเดาะเคราะห ดับทุกข ดับภัย”
ไหว พระทําบุญสะเดาะ

เคราะหดับทุกข ดับภัยตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเรากอนและ
เชือ่วาหากเราอธษิฐานตอพระพทุธ
รูปที่วัดนี้จะทําใหพนทุกขได

สํานักสงฆศรีระมิงค
“พบสัจธรรมชีวิต กําหนด

จิตวิปสสนากรรมฐาน การเรียน 
การงานกาวหนา”

สถานปฏิบัติธรรมวิปสสนา
ทําสมาธิ เพื่อความสงบรมเย็นใน
ชีวิตสงบรมเย็นกับบรรยากาศ
เหมาะแกการปฏิบัติธรรมเปน
อยางมาก

วัดวังแดง
“ชมวิหารแปลก จิตรกรรม

ฝาผนังเดน ไหวพระธาตุใหชีวิต
รมเย็น”

ไหวพระประธาน พระธาตุ
และชมศิลปกรรมลานนาเกาแก
ชมความแปลกของวิหารหันหนา
ไปทางใตไมเหมือนที่อื่น ขอพร
พระใหชีวิตประสบสุขสําเร็จไร
ซึ่งอุปสรรคมีอายุยืนเปนรมโพธ์ิ
รมไทรใหกบัลูกหลานตอไปนานๆ
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วัดหนองออน
“สั กการะพระ พุทธรู ป

เกาแก กราบหลวงพอโสธรจําลอง 
เพื่อความเปนสิริมงคล”

เชิญชมอุ โ บสถ  ศาลา
การเปรยีญ กฏุสิงฆ และพระพุทธ
รูปปางหามญาติเกาแกสวยงาม
แบบศิลปะของชาวลานนา

วัดมวงคํา
ชมพระเจดียองครวมลาน

นาซึ่งผสมผสานระหวางพระธาตุ
ดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญไชย 
พระธาตุชอแฮรวมเปนพระธาตุ
องครวมองคเดียว

พระบรมราชานสุาวรีย
พระเจาสามฝงแกน

ความศรัทธาของพ่ีน อง
ประชาชนชาวเมืองแกนซ่ึงได
ร  วม กันบริจาคโลหะวัตถุนํ า
มาหล อหลอมเป นพระบรม
ราชานุ สาวรี ย  เป  นที่ เ คารพ
สักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจของ พี่
นองประชาชนชาวเมืองแกนและ
ผูที่สัญจรไปมา

พิพิธภัณฑ แหลงเตา
อินทขิลเมืองแกน

ความภาคภูมิ ใจของคน
เมืองแกน สะทอนใหเห็นความ
เจริญรุงเรืองในอดีต แหลงเรียนรู
ทางดานประวัติศาสตรลานนา
โบราณ

เข่ือนแมงดัสมบูรณชล
เข่ือนดินขนาดใหญที่หลอ

เลี้ยงชีวิตเกษตรกรชาวเมืองแกน
และพ้ืนที่ใกลเคียง พบกับความ
งามทางธรรมชาติที่ สวยงาม
เกินคาํบรรยาย และแวะชิมอาหาร
หลากหลายเมนูเด็ดที่เขื่อนแมงัด
สมบูรณชล

เมืองแกน ราชพฤกษ
บานสะพรั่ง

ถนนสี เหลืองทองอร าม
จากดอกราชพฤกษ สรางสีสัน
งดงามเชิญนักทองเที่ยวเซลฟ  
ช วงระหว างเ ดือน  มีนาคม -
พฤษภาคม ของทุกป
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ลําดับที่ ยุทธศาสตรบริหารจัดการบานเมืองที่ดี งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการจัดการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 50,000.00
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 50,000.00
3 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย    ดําเนินการแตไมใชงบ
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล          500.00
5 โครงการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรเทศบาล             125,189.00
6 โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 3,078.00
7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 4,375.00
8 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา      1,875.00
9 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  3,200.00
10 โครงการจัดทํา ปรับปรุง และทบทวนแผนชุมชน    3,375.00
11 โครงการสงเสริมการเรียนรูการเมืองสูประชาชน    1,000
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ลําดับที่ ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน ชอแล 76,000.00
2 โครงการกอสรางถนนลาดยางโอเวอรเลย ถนนสายหนาเตาเผาอินทขิล 458,000.00

3 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายขางสระนํ้า 
ชุมชนหนองออน   701,000.00

4 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศาลาเอนกชุมชน วังดิน 438,000.00
5 โครงการกอสรางร้ัวรอบพ้ืนทีเ่ขตสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 784,200.00
6 โครงการกอสรางเสาธงของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสานใยรัก 45,400.00
7 โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าบาดาล 276,930.00
8 โครงการซอมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนทาตนปุย 225,000.00
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ลําดับที่ 
ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือ

ในการรักษาความสงบเรียบรอย 
งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขไฟปาและหมอกควัน 10,000.00
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 10,000.00ุุุ ุุุ
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32 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
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ลําดับที่ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการฝกอบรมการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของสตรีในชุมชน 10,000.00

2 โครงการฝกอบรมและสงเสริมสนับสนุนใหความรูทักษะการทําปุยหมัก 
ปุยชีวภาพ ปุยเคมี 20,000.00

3 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายไดลดรายจาย 20,000.00
4 โครงการวันเกษตรเมืองแกน 200,000.00
5 โครงการกินอยูอยางปลอดภัยสิ่งแวดลอมปลอดพิษ 5,000.00
6 โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน Home Stay และ Farm Stay 40,000.00

7 โครงการฝกอบรมและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 5,000.00

8 โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําเทศบาลฯ 10,0000.00

9 โครงการสงเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร “ของดี
อําเภอแมแตง” 30,000.00

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนแหลงเรียนรู การเกษตรและฝกอบรมรณรงคให
ความรูตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 120,000.00

11 โครงการอบรมสงเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด 5,000.00

3232



Annual  Repart 2017
www.muangkaen.go.th

33AnAnAnAnAnAnAAAAAnAnAAnAAAnAnAnAnnnAnAnAnAAAnAnAnAAAAnAAAAnAnAnAnAnAnnAnAnAnAAAnAnAnAAnAnAnAAnAnAAAAAnAAnAnAnnAnAAAAnAnAnnAnAnAnAnnAnAnAnAAAAnnAAAAnAAAnAnnnAAAnnAAAnAnAnAAAAAnAAAAnnnAAAnAnAAAAnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAnnAAAAAAnAAAAAAAAnAAAAAAAnnnAAAAAnAnAAAnAAnnnnAAnAAAnnAAAAnnnnAAAAAAAAnnnnnununununun aaalaalalalalallalallalaalalalalalalalalllallallalaalalallllalalllalalalaaaaaaalalaaaaalalaaaaaaalalaaalllaalaalaallalllaallaalllaallllaaaa  ReReReReReppppapapapappapappapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaapapapapapapapapapaapapaapappapapppppapaapapapppappppaapapaaapappapappapapapapappapappppapaapapapapaaaapaaaaaaaaaapaaaaaaaaapapaaaapaappaaaaapapppapapapappapaaaaaaaapaappppppppp rtrtrtrrtrrtrrtrtrtrttrtrtrtrttrtrrtrtrtrtrtttrtttrrtrtrtrrtrtrtrtttrttrtrtrrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrrrtrtrrrrrtrttrtrtrtrtrttrtrrrrtrrtrtttrtrtrtrtrtrttttttrtrttrtrtrtrttrttrtrttttrrrtrrrtttrrrtrttrrrtrrrrrtrrrtrtrtrt 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222010101010010101010010101000010101010101010101010001010000010101011101001010100101000101111101101000011101001000001011010101001010000101010000001110100100000110000001010000010111001000001000101000001010111001011010101000011101000010000010101000010000000010100001777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwwww.ww.ww.www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwwwww.w...wwwwwwww.wwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwwwwwwww.wwww.wwwwwwwwwwwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.wwwwww.wwwwwwwwww..wwwwwwwwww.ww...wwwwwwwwwwwww....w.wwwwwwwwwwwwww....wwwwwwwwwwwww...wwwwwwwwww...wwwwww mummumumummumumuumuuumumumummmmumumummmmmmmmummmumuuuummmmummmmuuuuuummmuuuuuuuummuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmuuuuuuuuuuuummuuuuuuuumuummmmmmumuuuumumumumummmmmmmuumummmmmmmmmumuuummmummumummmuuumuuuuuuuuuuuuuuuuummuuananananaaaananaaaanannanananannnnnaanananaananananananananananannaaaanaanaananaaaaananananannnaaaanannnaaaaanannnnnnnanaaannnnnnnnaaanannnnnnnaannnnnaaaanannnnnnaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnnnnaaaaaaaaaaaannnnnnnnaaaaaannannnnnnnnnaaaaannnnnnaaaaannnnnnnnannnnnaaannnnnnnannnnnnannnnnnnnnnnnnnngkgkgkgkkgkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkggkkkkkkkkkkgkkkkkkkkkkkgggggggggkgkkkkkkkkkkggggggggggkkkgkkkkgggggggggggggggkkkkkkgggggggggggggkkkkkkkkgggggggggkgggkkkkkkkkkkkkggggggggggggkkkkkkkkkkkkggggggggggkkkkkkkkkkkggggggggggkkkkkkkgggggggkkkkkkkgggggggggggkgkkkkkkkkkggggggggkkkkkkkkkkggggggkgkkkkkkkkkkkkkkkkkggggggkkkkkkkggggggggggkkkkkkkkgggggggggggggggggggggggggggggggg aeaaaeaaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeeeaeaeeaeaeaeaeaeaaeaaeaeaeaeaeaeaeaeaeeaeaeaeaaeaeaaaeaeaeaeaeaeeeaeaaaeaaaaeaeaeaeaeaeaeaeeaeaeeeeaeaaaaaeaeaeaeaeeaeeaaaaaaaaaeaeeaaaaaaeeeaeaaaaaaaaeeeeaeeaaaaeaaaeaeaeaaaaaeaaaaeeaeeeaeaaaaaaaaeaeeeeaeaaaaeaaaaaeeeeaeaaaaaaaaeaeaeaeaeaeaaaaeeaeaaaaeaeeaaeaeaaeaeaaeaaaaaeeaeaaaaeeaaa n.nnnn.n.n.nn.nn.n.nnn.n.n.n.n.nn.n.n.nn.nnn.nn.n.n.nnn.n.n.n.nn.nn.n.n.nn.n.n.n..nnnnn.n.nnnn.nnn.n.n.n.n.n.n.nnnnnnnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnnnnnn..n.nnnnnnnn.n.nnnnn....nnn.nnn...nnnnn...nnnnn gggogogogogoggogogoggogogoogoogogoogogogogogoggogogoggogoggogoogogogogoggogggoggogogoogogooogogogogoggggogggggoggogooogogoggggggoggggggooooogoogogogggogggggggooogoogoogogogogogogogogggggggggggoooooogogogogogggggggggogggoogoogooooogoggggggggoggogoooogogogogogogggggogogogoogogogogogggoogooogoogogggggoggoooogoggggggogoggogoggggggogoogooggggggooooogggooooggogggogggggoogogogogogogggggogogoogoggggggggooogogogggggggggggggggggggggggggggg t.tttt..tttt.ttttttttt.tt.t.tttttttttttt.t.t.tttttttttttt.t.t.ttttt.t.ttt.tttttttttt.t.tttttt.tttttttttttttttttttttttt.tttttttttt.t.ttttt.tttttttttt.t.tttttt.tttt.tttt.t.t...t.tttttt..tt.tttt..tttt.t.tt.tttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ลําดับที่ ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย 10,000.00
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 100,000.00
3 โครงการจัดงานสําคัญทางศาสนา 50,000.00
4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน 500,000.00
5 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการฌาปณกิจศพ 15,000.00
6 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑแหลงเตาเผาอินทขิลเมืองแกน 10,000.00
7 โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทงในชุมชน 50,000.00
8 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 200,000.00
9 โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ลานนา 250,000.00

10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู 
(หนาวนี้ที่เมืองแกน) 2,500,000.00
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34 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ลําดับที่ ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณท่ีใชดําเนินงาน (บาท)

1 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนการเปนพลเมืองอาเซียน 10,000.00
2 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน 133,000.00
3 โครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000.00
4 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000.00
5 โครงการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน(BBL) 25,000.00

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 150,000.00

7 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนคนเมืองแกน 150,000.00
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 3,920,000.00
9 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 22,000.00
10 โครงการจัดทํา ปรับปรุง และทบทวนแผนชุมชน 6,000.00
11 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 58,000.00
12 โครงการฝกอบรมสงเสริมมัคคุเทศกทองถิ่น 30,000.00
13 โครงการปรับปรุงฝงกลบบอขยะ 100,000.00
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คูมือประชาชน

การชําระภาษีทองถ่ิน

คูมือการขออนุญาต กอสราง / ดัดแปลง / ร้ือถอนอาคาร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)และชําระ

ภาษี
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง
สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป

หลักฐานที่นํามาแสดง
 1. สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.3ก
 2. สําเนาบัตรประชาชน
 3. สําเนาทะเบียนบาน
 4. ใบเสร็จรับเงินปสุดทาย (ถามี)

 5. สําเนาสัญญาซ้ือ- ขาย ที่ดินและสิ่งกอสราง สําเนา
โฉนดหรือเอกสารสิทธิ์อยางอื่น
 6. สําเนาสัญญาการเชา สําเนาทะเบียนการคา หรือ
ทะเบียนพานิชย
 7. ภาพถาย ปาย-สถานประกอบการ

ขั้นตอนในการขออนุญาต
 1. ยื่นแบบขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
 2. เม่ือมีผู มาขออนุญาตไดรับอนุญาตแลว ทานจะตองมายื่นขอรับใบอนุญาตตอไปนี้
     2.1 ใบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ ขออนุญาต 
     2.2 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารร้ือถอนอาคาร (แบบ อ.1) ใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใบออกอนุญาตไว หากประสงคจะขออนุญาตอีกตองดําเนินการเชนเดียวกันกับการขออนุญาตใหม
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
  2. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
  3. สําเนาโฉนดท่ีดินที่จะทําการกอสราง (ฉบับเทาตัวจริง) จํานวน 1 ชุด
  4. แบบแปลนผังบริเวณและรายงานประกอบแบบแปลน จํานวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
     4.1 รายการประกอบแบบ  4.2 แผนที่สังเขป
     4.3 รูปแปลนพ้ืน    4.4 รูปดาน 4 ดาน
     4.5 รูปตัด 2 ดาน    4.6 รูปโครงหลังคา
     4.7 รูปแปลนคาน คานคอดิน ฐานราก 4.8 รูปขยายสวนตางๆ ของโครงสราง (คาน ,เสา, ฐานราก)
     4.9 รูปแปลนไฟฟา , สุขาภิบาล  4.10 รายการคํานวณ (กรณีเปนอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)
  5. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีเจาของอาคารไมไดเปนเจาของที่ดินอาคารนั้นตั้งอยู)
  6. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีที่อาคารกอสรางชิดเขตท่ีดินนอยกวา 50 ซม.)
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
 1. ใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ  20 บาท   2. ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ 10 บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  10 บาท
 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองชาง  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โทร 053-587360 ตอ 22

ภาษีปาย
ยื่นแบบ (ภ.ป.1)
และชําระภาษี

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง
สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกป

ภาษีบํารุงทองที่
ชําระภาษี

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง
สิ้นเดือนเมษายน ของทุกป

ติดตอขอยื่นแบบชําระภาษีไดที่ กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
“พัฒนารายได บริการประทับใจ ประสานความรวมมือ ถูกตอง คุมคา โปรงใส”

โทร  053-857360 ตอ 19



3636

36 รายงานกิจการ ประจําป 2560
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

งบแสดงผลการดําเนินง
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

รายการ  ประมาณการ รวม บริหารทั่วไป
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึกษา สาธารณส

รายจาย

เงินเดือน (ฝายการเมือง)  3,453,120.00  3,371,520.00  3,371,520.00  -    -   

เงินเดือน (ฝายประจํา)  28,522,445.00  27,976,871.54  8,354,462.53  159,420.00  10,197,205.24  2,618,430

คาตอบแทน  3,398,910.00  3,386,928.25  3,092,552.25  -    89,570.00  128,806

คาใชสอย  20,423,115.00  18,888,734.26  2,667,991.01  1,126,740.00  6,283,845.00  856,491

คาวัสดุ  6,926,230.00  6,182,050.38  558,847.90  172,685.70  1,843,277.99  272,196

คาสาธารณูปโภค  2,128,400.00  1,755,082.24  1,731,107.82  -    23,974.42 

เงินอุดหนุน  1,966,500.00  1,753,600.00  -    -    1,753,600.00 

รายจายอ่ืน  40,000.00  20,000.00  20,000.00  -    -   

งบกลาง  32,091,800.00  30,707,563.74  -    -    -   

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 1)  6,228,410.00  5,039,283.24  271,168.74  137,731.00  1,497,660.00  237,230

คาที่ดินและส่ิงกอสราง (หมายเหตุ 2)  4,821,070.00  3,014,240.00  10,200.00  -    545,640.00 

เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค

คาตอบแทน  425,970.00  425,970.00  -    -    425,970.00 

คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 3)  96,400.00  96,400.00  -    -    96,400.00 

รวมรายจาย 110,522,370.00 102,618,243.65  20,077,850.25  1,596,576.70  22,757,142.65  4,113,153

รายการ

รายรับ

ภาษีอากร

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

รายไดจากทรัพยสิน

รายไดเบ็ดเตล็ด

รัฐบาลจัดสรรให

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

รวมรายรับ

รายรับจริงสูง (ตํา) กวารายจายจริง
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งานจายจากเงินรายรับ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สุข สังคม 
สงเคราะห เคหะและชุมชน

สราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อุตสาหกรรม
และ

การโยธา
การเกษตร การพาณิชย งบกลาง

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

0.51  212,700.00  4,895,700.00  1,320,103.26  -    -    -    218,850.00  -   

6.00  -    48,000.00  28,000.00  -    -    -    -    -   

1.00  33,743.00  3,497,468.00  1,117,354.75  3,026,836.50  -    278,265.00  -    -   

6.30  7,295.00  3,228,250.09  87,597.40  11,900.00  -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    30,707,563.74 

0.10  -    2,767,093.40  128,400.00  -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -   2,458,400.00  -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

3.91  253,738.00 14,436,511.49  2,681,455.41  3,038,736.50 2,458,400.00  278,265.00  218,850.00  30,707,563.74 

 ประมาณการ รวม

 880,000.00  935,385.30 

 976,800.00  1,150,377.30 

 1,076,000.00  597,883.29 

 228,000.00  155,330.00 

 46,756,000.00  49,593,505.00 

 60,083,200.00  52,515,418.00 

 522,370.00  522,370.00 

 110,522,370.00 105,470,268.89 

 2,852,025.24



เทศบาลเมืองแกนพัฒนา
9 หมู 10 ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
www.muangkaen.go.th , E-mail : Info@muangkaen.go.th

Facebook : facebook.com/Muangkaen , line ID : @muang_kaen
โทรศัพท 0-5385-7360 โทรสาร 0-5385-7017

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท

นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา 25 รองนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา 13

รองนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา 14 ปลัด ทม.เมืองแกนพัฒนา 15

สํานักปลัด 17 กองชาง 21-22

กองคลัง 19-20 กองศึกษา 30

กองสวัสดิการสังคม 16 กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดลอม 24

งานประชาสัมพันธ 18 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479-228

ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 053-479-087 โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก 053-479-051

งานทะเบียนราษฏร 
(ชั้นลางท่ีวาการอําเภอแมแตง) 053-470-674 คลีนิคชุมชนเมืองแกน 053-479-238

FFFFFFFFFFFaaaaa


