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แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปงีบประมาณ 2561 - 2564 

 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เมืองแกน ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านัก

ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ถูกจัดท าขึ้นจากกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์หลักใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (ปีแห่งการส่งเสริม

การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 

Community : AEC) ดังนี้ 

  1. ตอบสนองนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และของเทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

     -   พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ยุคดิจติอลไทยแลนด์ 4.0 

     -   ผลักดันโครงการและกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ          

ทั้งรัฐบาล จังหวัดเชยีงใหม่ อ าเภอแมแ่ตง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขา้งเคียง 

     -   พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองแกน และผลักดันให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวระดับประเทศ 

     -   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองแกน ให้มีความ

พร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 

  2. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรภาคีต่างๆ 

     -   ร่วมมือและประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

อ าเภอแม่แตง บริษัทเอกชน รายการโทรทัศน์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวต่างๆ เชน่ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว, เอกสารการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

2. จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพิ่มขึน้ ปีละ 5 % 

3. สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึน้ปีละ  3  % 

4. พัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับภาคีเครือขา่ย 

5. ประชาชนเกิดจิตส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและขยายโอกาสด้านการตลาดท่องเที่ยว 

 2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแหง่ใหมใ่นจังหวัดเชยีงใหม่ 

3. เพื่อส่งเสริมการสรา้งรายได้จากการผลิต และการจ าหนา่ยสินค้าท้องถิ่น 

 4. เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 



 

 

กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ภายใต้ Local concept “ เมืองแกน เมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม” 

 เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานในการด ารงชีวิต มีจิตส านึกในการรัก

ท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาเมืองแกนไปสู่สังคมที่เป็นสุข เป็น 

“เมืองแกน เมอืงนา่อยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม” มีความเข้มแข็งของประชาชนและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนภายใต้แนวคิดที่จะยังคงไว้ซึ่ง “ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรม และ

ธรรมชาติ” โดยเน้นการสร้างกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองแกน และแหล่งท่องเที่ยวภายใน

อ าเภอแมแ่ตง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Local Heart เที่ยวด้วยใจ ใฝ่วิถชีุมชนคนท้องถ่ิน  

นักท่องเที่ยวหลัก คือ กลุ่มคนที่มีความต้องการที่จะมาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี การด าเนิน

ชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยแท้ ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีชุมชน และสร้างความรู้สึกให้นักท่องเที่ยว

ต้องการเดินทางมาเที่ยวเมืองแกน ซึ่งเป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์ “แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัด

เชยีงใหม่” ซึ่งประกอบด้วยแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ เชน่ 

1. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกนและเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน          

สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งหลอ่หลอมจากจิตศรัทธาอันเป็นหนึ่งเดียวของชาวเมืองแกน เป็นที่เคารพสักการะ

แก่ผู้คนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมา ณ บริเวณ “ข่วงเมืองแกน” ข่วงเมืองที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม เป็นสถานที่ประสูติของพระเจา้สามฝัง่แกน กษัตรยิ์ผูค้รองนครเชยีงใหม่ องค์ที่ 8  

2. ชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ “พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน” 

โบราณสถาน สะท้อนใหเ้ห็นความเจรญิในอดีต เพราะเป็นแหล่งผลิตถ้วยชามที่มีความสมบูรณ์ของเตาเผา

และเศษถ้วยชาม จงึถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ 

3. ชมความงามทางธรรมชาติ “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่เทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกร ที่ส่งผลให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความงดงาม               

มีบรรยากาศบริสุทธิ์ที่หอ้มล้อมด้วยทัศนยีภาพ 360 องศา เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มใีจรักธรรมชาติ 

4. แคมเปญ “ หนึ่งวัน หนึ่งวิถี 7 สิ่งสักการะแล้วดี ที่เมืองแกน” น าเสนอกิจกรรม เย็นใจ๋ ได้บุญ 

แอว่เมืองแกนได้ทั้งวัน การเที่ยวชมวิถีชีวติ และแหลง่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม รวมถึงท านุบ ารุงศาสนา

โดยการเที่ยวชมศาสนสถานในเขตพืน้ที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ครบในวันเดียว ดังนี้ 

- วัดเด่นสะหลีศรี เมืองแกน กราบนมัสการพระเกจิชื่อดัง ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล             

ชมศลิปกรรมล้ าค่า บูชาพระธาตุ 12 ราศ ีเสริมบารมแีก่ชีวติ 

- วัดบ้านปง ขอบารมหีลวงปูุครูบาหนอ้ย ให้ปลอดภัยแคล้วคลาด อายุยืนยาว 

- วัดอรัญญวิเวก สนทนาธรรม นั่งวปิัสสนา ส่งผลใหก้ารงาน การเรียนก้าวหน้า 



- วัดชอ่แลพระงาม ชมศลิปกรรมพม่า ไหว้สาพระธาตุงาม บันดาลชีวติรม่เย็นเป็นสิรมิงคล 

- วัดศรีภูมินทร์ ชมศลิปะก าแพงเก่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ ไหว้พระธาตุ เสริมบารมรีุ่งเรือง 

- วัดสันปุาตอง(อินทขิล) ไหว้พระเจา้โตน ชมวัดเก่า เสาหลักเมือง ลือเลื่องรักนิรันดร ์ 

2. Local Activity กิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชนคนท้องถ่ิน 

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยน าเสนอแนวคิดหลัก (Theme)         

การสรา้งกระแสใหเ้กิดการรับรู้ถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นา่สนใจตลอดทั้งปี ดังนี้ 

เดือนพฤศจกิายน :  โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน  

เดือนธันวาคม  :  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่

เมืองแกน” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม  – 3 มกราคม ของทุกปี ณ สนามกีฬากลาง

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

เดือนมกราคม  :  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หนาวนี้ที่

เมืองแกน” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม  – 3 มกราคม ของทุกปี ณ สนามกีฬากลาง

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

เดือนมีนาคม  :  ฤดูดอกราชพฤกษ์บานสะพรั่ง ที่เมอืงแกน ถนนทางหลวงชนบทเชยีงใหม่ 3038  

เดือนเมษายน  :  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ณ จุดเล่นน้ าแมน่้ าปิง สะพานช่อแล  

ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ของทุกปี 

เดือนพฤษภาคม :  โครงการสืบสานประเพณีบูชาเสาอินทขิลเมอืงแกน ณ ข่วงเมืองแกน “ประเพณี

เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมอืงแกน” 

เดือนมิถุนายน  :  โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ณ คันคลองชลประทานเขื่อนแม่งัด 

สมบูรณ์ชล 

(หมายเหตุ : กิจกรรม/โครงการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

3. Local Service บริการโดยคนในท้องถ่ิน 

พัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามรูด้้านการจัดการท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกและมีความเข้าใจ ภูมิใจ รักและ

หวงแหนในทรัพยากรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่และวิถี

ชีวิตของฅนเมืองแกนไว้ได้อย่างลงตัว สมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร แสดงออกถึงอัตลักษณ์แห่ง

ล้านนา ตลอดจนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทั้งการบริการที่พักแบบโรงแรม,รีสอร์ท,โฮมสเตย์–ลองสเตย์ , 

บริการอาหารพืน้บ้านลา้นนา , การน าทางท่องเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่น ทั้งนีเ้พื่อเป็นรายได้แก่คนในท้องถิ่น 
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“ เมืองแกน เมืองน่าอยู่ เคยีงคู่วัฒนธรรม”  

. นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาต ิจ านวน 100,000 คน /ปี 

1. การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว 

5. ภาคี

เครือข่ายร่วม

พัฒนา 

2. การพฒันา 

การบริการ 

4. การพัฒนา 

บุคลากร 

3. การพัฒนาการ 

ประชาสัมพันธ ์

- พัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว

และเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยว

ให้เป็นเส้นทาง

ทอ่งเท่ียว 

-บริหารจัดการ

แหล่งทอ่งเท่ียว 

สร้างกจิกรรม

ในแหล่ง

ทอ่งเท่ียว 

- อนุรักษแ์หล่ง

ทอ่งเท่ียว 

- เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

การทอ่งเท่ียว 

 

- สร้างมาตรฐาน

บริการ 

- พัฒนาส่ิง

อ านวยความ

สะดวก 

- สร้างมาตรฐาน

ความปลอดภัย 

- พัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อ

บริการในแหล่ง

ทอ่งเท่ียว 

 

- เพ่ือสร้าง

ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน ส่งเสริม

การทอ่งเท่ียว 

- พัฒนาผู้

ใหบ้ริการใน

แหล่งท่องเที่ยว 

 

- พัฒนา

ส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียว

ร่วมกัน 



 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ : พัฒนาให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวและเช่ือมโยงแหลง่ท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางทอ่งเที่ยว 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชงิเกษตรโดย

ชุมชนเพื่อการเรียนรู้  

"หนาวนีท่ี้เมอืงแกน " 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ

ท่องเท่ียวเชงิเกษตร เพื่อให้ชุมชนเกิด

รายได้ / เกดิการพึ่งตนเอง   

2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชงิ

ประวัตศิาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครัง้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ชุมชนเกิดอาชพีมี

รายได้ จากการ

ท่องเท่ียว  

2.นักทอ่งเท่ียวเดินทาง

มาท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

                                               

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ : บริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยว สร้างกจิกรรมในแหลง่ท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการจัดงานวัน

เกษตรเมอืงแกน 

1. เพื่อจัดงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้

ทางวิชาการและเทคโนโลยรีะบบผลิตพชื

เกษตร 

2. เพื่อแสดง จ าหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรในพืน้ท่ี 

ปีละ 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 50,000 1. เกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจในเทคนิค

ด้านการเกษตรเพิ่ม

มากขึ้น 

2. เกษตรกรสามารถ

จ าหนา่ยผลผลิต

ทางการเกษตรท าให้มี

รายได้เพิ่มมากขึน้ 

กองสวัสดิการสังคม 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ : อนุรักษ์แหลง่ท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการพัฒนาศูนย์

ข้อมูลเพื่อการศกึษา

ค้นควา้ทาง

ประวัตศิาสตร์แหล่งเตา

อนิทขิลเมอืงแกน 

1. เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัตศิาสตร์ส าหรับประชาชน 

2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดมูลคา่ทาง

เศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเท่ียว 

1. จัดให้มี

ผู้บรรยาย

ข้อมูลประจ า

แหลง่เตา 

2. ดูแลและ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณ

แหลง่เตา 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

1. ประชาชนเขตเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

สามารถใช้แหลง่เตาเป็น

แหลง่เรยีนรู้ท่ีมีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร ์  

2. ประชาชนท่ีอยู่

ใกลเ้คียง เกิดรายได้จาก

การทอ่งเท่ียว 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพัฒนาการบริการ  

กลยุทธ์ : พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการบริการขอ้มูล

การท่องเท่ียวเมอืงแกน 

1.เพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวและเป็น

ศูนยก์ลางในการให้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสารแก่นักท่องเท่ียว 

2.เพื่อเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ให้การ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

1.ศูนยบ์ริการ

ข้อมูลการ

ท่องเท่ียว

เมอืงแกน 

2. คู่มอืการ

ท่องเท่ียว

เมอืงแกน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

1.นักท่องเท่ียวมาใช้

บริการสอบถามข้อมูล

ศูนยบ์ริการท่องเท่ียว 

2.มเีอกสาร

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียว และอ านวย

ความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา

ในพืน้ท่ี 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพัฒนาการบริการ  

กลยุทธ์ : สร้างมาตรฐานความปลอดภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการจัดท าปูายแผน

ท่ีเส้นทางการท่องเท่ียว

และปูายลูกศรชี้ทางไป

สถานท่ีท่องเท่ียว และ

สถานท่ีส าคัญ ในพืน้ท่ี

เทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนา 

1.เพื่อบอกเส้นทางไปแหลง่ท่องเท่ียว ให้

นักท่องเท่ียวทราบ และเข้าถึงแหลง่

ท่องเท่ียวได้มากขึ้น 

2.เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใชร้ถใช้

ถนน 

จัดท าปูาย

ลูกศรชี้ทาง

ไปสถานท่ี

ท่องเท่ียวและ

สถานท่ี

ส าคัญในเขต

พื้นท่ี ตดิตัง้

บริเวณปูาย

ทางแยกของ

เทศบาล 

จ านวน 5 จุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 แหลง่ท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา เป็นท่ีรูจ้ัก 

นักท่องเท่ียวทราบถึง

เสน้ทางและเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวไดม้ากขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพัฒนาการบริการ  

กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือบริการในแหลง่ท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ    

www.muangkaen.go.th 

เพื่อให้เว็ปไชด์เป็นช่องทางที่ชว่ยอ านวย

ความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารต่าง ๆ ของ

เทศบาลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของประชาชน 

ปีละ  1  ครัง้ 10,000 10,000 10,000 10,000 มเีว็บไซดเ์พื่อใชใ้นการ

เผยแพร่กจิกรรม 

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

ของเทศบาลท่ีเป็น

ปัจจุบัน  ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ประชาชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจการ

เทศบาล 

1.เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผลงานและ

กิจกรรมตา่งๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ         

2.เพื่อใชเ้ป็นสื่อกลางในการสร้างการ

พัฒนารว่มกันระหว่างเทศบาลและ

ประชาชน 

3.เพื่อสง่เสริมหลักการบริการกจิการ

บ้านเมอืงท่ีดใีห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

4.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี มคีวามโปร่งใส 

สามารถเผยแพร่ได้อยา่งทั่วถึง 

1.รายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประจ าปี จ านวน 

3000 เล่ม 

2.ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ 

หนังสือพมิพ์      

“ฅนเมืองแกน” 

จ านวน 18,000 

เล่ม/ป ี

3.ปาูย

ประชาสัมพันธ์ 

ขนาด 

3.66x7.32 เมตร 

จ านวน 6 ปูาย 

4.ส่ือวดีีทัศน์

ประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

ประจ าปี จ านวน 

1 ชุด 

 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 1.ประชาชนได้รับ

ข่าวสารกิจกรรมตา่ง 

ๆ อย่างท่ัวถึง          

2. เกิดความโปร่งใสใน

การบริหารงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 



8 โครงการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียวเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลการท่องเท่ียว และ

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ให้เป็นท่ีรู้จัก

แพร่หลาย 

จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ 

ได้แก ่แผ่นพับ 

ปาูย

ประชาสัมพันธ์ 

และส่ือสาร

สนเทศ 

20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา มสีื่อ

ประชาสัมพันธ์ด้านการ

ท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

นักท่องเท่ียวให้ความ

สนใจ และเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวไดม้ากขึ้น 

ส านักปลัดเทศบาล 

9 โครงการส่งเสริม

ประเพณีลอยกระทงใน

ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมการ

ลอยกระทงในพืน้ท่ี 

2. เพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวธรรมไทย และ

ประเพณีของท้องถิ่น 

กิจกรรม

ประเพณีลอย

กระทง ปีละ 

1 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณี  วัฒนธรรมไทย

และของท้องถิ่นได้รับการ

สืบทอดและสรา้งรายได้

จากการท่องเที่ยว   

กองการศึกษา 

10 โครงการรณรงค์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ประเพณีสงกรานตต์าม

แบบล้านนาไทย 

1. เพื่อสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรม

สงกรานตใ์นพืน้ท่ี 

2. เพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวธรรมไทย และ

ประเพณีของท้องถิ่น 

กิจกรรม

ประเพณี

สงกรานต ์      

ปีละ 1 ครัง้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประเพณ ีวัฒนธรรมไทย

และของท้องถิ่นได้รับ

การสบืทอดและสรา้ง

รายได้จากการท่องเท่ียว 

กองการศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมการจัด

ประเพณีบูชาเสาอนิ

ทขิลและบวงสรวงดวง

พระวิญญาณพระเจ้า

สามฝั่งแกน 

1. เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การท านุบ ารุงศาสนา 

2. เพื่อส่งเสรมิความรู้ในขนบประเพณีท้องถิ่นแก่

ประชาชน 

3. เพื่อเป็นการส่งเสรมิภูมิปญัญาในการอบรมสั่ง

สอนให้ประชาชนมีศลีธรรม 

4. เพื่อส่งเสรมิกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

กิจกรรม

ประเพณีบูชา

เสาอนิทขิล

เมอืงแกน       

ปีละ 1 ครัง้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 1.ประชาชนได้รับรู้

ประวัตศิาสตร์เมอืง

แกนมากขึ้น 

2.นักทอ่งเท่ียวเพิ่มขึ้น 

3.ประชาชนมศีลีธรรม 

ชุมชนมคีวามสุขสงบ 

กองการศึกษา 

12 โครงการจัดงาน

ประเพณีเลีย้งผีฝาย 

เพื่อสนับสนุนการจัดพธีิกรรมภูมปัิญญา

ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษปุ์าตน้น้ า 

กิจกรรมการ

เลีย้งผีฝาย     

ปีละ 1 ครัง้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 พธีิกรรมภูมปัิญญา

ได้รับการสบืทอดและ

อนุรักษไ์ว้ 

กองการศึกษา 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ : เพ่ือสรา้งผลติภัณฑช์ุมชนสง่เสรมิการท่องเที่ยว   

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการฝกึอบรมและ

ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนนิงานกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนในเขตเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

เพื่อด าเนนิการฝึกอบรมดา้นวสิาหกิจชุมชน  

และสนับสนุนการด าเนนิงานกลุม่วสิาหกิจ 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

ปีละ 3 ครัง้ 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินกิจกรรมของ

กลุม่วิสาหกิจชุมชน และ

การพัฒนาผลติภัณฑ์ ให้

มคีวามหลากหลาย

ตรงกันความต้องการ

ของตลาด 

กองสวัสดิการสังคม 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ : พัฒนาผู้ใหบ้ริการในแหลง่ท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

14 โครงการฝกึอบรม

ส่งเสริมมัคคุเทศก์

ท้องถิ่น 

เพื่อผลิตมัคคุเทศกท์ าหน้าท่ีน าเท่ียว

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

วัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่นของชุมชน สร้าง

งาน สรา้งรายได้จากการท่องเท่ียวและ

พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

1.เด็กและ

เยาวชนใน

สถานศกึษา

ในเขต

เทศบาลฯ  

40 คน 

2.เด็กและ

เยาวชนท่ัวไป

เขตเทศบาล 

20 คน   

30,000 30,000 30,000 30,000 1. เด็กและเยาวชน ท า

หน้าที่เป็นมัคคุเทศก์

ให้บรกิารน าเท่ียวชม

แหลง่ท่องเท่ียว 

2. เด็กและเยาวชนได้

แสดงศักยภาพและ

พัฒนาตนเองเข้ามาเป็น

มัคคุเทศก์ในงานหนาวนี้

ท่ีเมืองแกน 

กองสวัสดิการสังคม 

 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 



แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

กลยุทธ์ : พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวรว่มกัน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

15 โครงการจัดวางระบบ

ผังเมอืงรวม 

1. เพื่อส่งเสริมสวัสดกิารสังคม  ส่งเสริม

เศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดลอ้ม 

2. เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่ วัตถุ  

คุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

ประวัตศิาสตร์  หรอืโบราณคดี หรือ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ

ประเทศท่ีงดงามหรือคุณค่าในทาง

ธรรมชาติ 

๒๔  ตาราง

กิโลเมตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถตรวจสอบการ

ใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ  

ควบคุมการก่อสร้าง  

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน  และการ

บริการสาธารณะอื่น ๆ 

กองช่างบูรณาการ

ร่วมกับกรมโยธาธกิาร

และผังเมอืง 

(หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)



 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน

รอบด้านในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มุง่สรา้งรายได้เพิ่มควบคู่กับการกระจายรายได้สู่สังคมอย่าง

เป็นธรรม พร้อมทั้งสร้างกลไกการท างานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการ

ท่องเที่ยวท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน ทั้งนี้จากการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2564 หากสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผน

ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวเมืองแกน ถูกพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศ อีกทั้งยังสามารถสร้างงาน สร้าง

รายได้ สร้างเศรษฐกิจของเมอืงแกนใหเ้ติบโตมากขึ้น 




