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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

********************** 

1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต  
จังหวัดตากมีพื้นที่ตั ้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ ้งที ่ 15 องศา 55 ลิปดา          

36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
116.2 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 
426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,254,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.19 
ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่ 

 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 1 ประเทศ ดังน้ี 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง 
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร และนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีชายแดนยาว 542 กิโลเมตร 
 

1.2 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูง มีพ้ืนท่ีราบสําหรับ

การเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าปิงเป็นทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซ้อน จังหวัดตาก
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา 
และอําเภอวังเจ้า มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.70      
ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออกน้ีประกอบด้วย ภูเขาสูงประมาณร้อยละ 65 ของพ้ืนท่ี 
ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณ 

2. ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอพบพระ 
อําเภอท่าสองยาง และอําเภออุ้มผาง มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231.25 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 65.30 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประมาณร้อยละ 80 ปกคลุมด้วยป่าโปร่ง 
ป่าดงดิบ และป่าสน 
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1.3 สภาพภูมิอากาศ   
      เน่ืองจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก    

โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งกลางทําให้ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต่างกันไปด้วย เน่ืองจากเทือกเขา
ถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันทําให้          
ซีกตะวันออกจะได้รับความชุมช้ืนจากลมมรสุมไม่เต็มท่ี ขณะท่ีฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
มากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอยู่ในเขตภูเขาอากาศจะหนาวเย็นมากกว่า        
ซีกตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
1.4 ลักษณะของดิน 

          ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ถึงตํ่า มีการใช้สารเคมีหรือสารอันตราย ส่งผลกระทบให้มีการปนเป้ือนของดิน ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า        
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก พ้ืนที่ ท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชันมาก เม่ือเกิดฝนตกหนักมาก          
มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 

 

เส้นแบง่แนวเขตประเทศ

เส้นแบง่แนวเขตจงัหวดั

ที่ตัง้อําเภอ 

ถนนทางหลวง

เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ

สัญลักษณ์ในแผนที่ 
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1.5 ลักษณะของแหล่งนํ้า 

           จังหวัดตากมีแม่นํ้าท่ีสําคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง และแม่นํ้าเมย ซ่ึงมีความสําคัญ
ต่อการเพาะปลูก และการประมงนํ้าจืด ประชากรส่วนใหญ่ใช้นํ้าจากลําห้วยท่ีพาดผ่านพ้ืนท่ีของหมู่บ้านหรือ
ใกล้เคียง และในบางพ้ืนท่ีมีการกักเก็บนํ้าโดยการสร้างฝายเพ่ือใช้การอุปโภค สําหรับหมู่บ้านท่ีมีปัญหาเสี่ยงภัย
แล้งมีท้ังหมด 432 หมู่บ้าน จําแนกเป็นอําเภอเมือง 69 หมู่บ้าน อําเภอบ้านตาก 49 หมู่บ้าน อําเภอสามเงา 43 
หมู่บ้าน อําเภอแม่สอด 69 หมู่บ้าน อําเภอแม่ระมาด 51 หมู่บ้าน อําเภอท่าสองยาง 54  หมู่บ้าน อําเภอพบพระ 
40 หมู่บ้าน อําเภออุ้มผาง 39 หมู่บ้าน และอําเภอวังเจ้า 18 หมู่บ้าน 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
          ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมีความหนาแน่นในบริเวณที่เป็นพ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ี     
ด้านตะวันตกของจังหวัดมีบางส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม่ใช่ป่า คิดเป็นร้อยละ 27.95 
สังคมพืชโดยส่วนใหญ่มีท้ังป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีจํานวน 7,567,768  ไร่ พ้ืนท่ีป่าไม้
ครอบคลุมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และหนาแน่นในพ้ืนท่ีทางด้านตะวันตก มีไม้มีค่าอยู่หลายชนิด 
เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรงั ไม่มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ตะเคียน ตลอดจนไม้เบญจพรรณอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

2. การเมือง/การปกครอง 
จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร       

ส่วนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องค์การบริหารส่วนตําบล โดยอําเภออุ้มผาง เป็นอําเภอที่มีพื ้นที่มากที่สุด 
รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแม่สอด ส่วนอําเภอวังเจ้า มีพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด อําเภอท่ีมีจํานวนหมู่บ้าน
มากที่สุด คืออําเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อําเภอแม่สอดและอําเภอบ้านตาก ส่วนอําเภอวังเจ้า มีหมู่บ้าน  
น้อยท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 1  จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
ปีท่ี

จัดต้ัง 
พ้ืนท่ี    

(ตร.กม.) 

จํานวนตําบล 
จํานวน  
หมู่บ้า

น 

จํานวน  
เทศบาล 

จํานวน  
อบต. 

หมาย
เหตุ 

นอกเขต ในเขต 
รวม 

เทศบาล 
เทศบา

ล 
1. เมืองตาก 2429 1,600 10 4 14 104 3 8 

 
2. บ้านตาก 2438 993 5 2 7 79 2 6 

 
3. สามเงา 2501 2,772 6 - 6 46 1 6 

 
4. แม่สอด 2441 1,986 9 1 10 90 4 8 

 
5. แม่ระมาด 2494 1,476 6 - 6 57 3 5 

 
6. ท่าสองยาง 2501 1,920 6 - 6 67 1 6 

 
7. พบพระ 2530 1,007 5 - 5 55 1 5 

 
8. อุ้มผาง 2502 4,325 4 2 6 36 3 2 

 
9. วังเจ้า 2539 329 3 - 3 28 1 3 

 
10. ทม.ตาก 2479 - - - - - - - 

16 
ชุมชน 

11. ทน.แม่
สอด 

2480 - - - - - - - 
20 

ชุมชน 

รวมท้ังส้ิน - 16,408 54 9 63 562 19 49 
 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก,  
        30 มีนาคม 2559 
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3. ประชากร 
 

จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 618,382 คน โดยอําเภอวังเจ้า มีความหนาแน่นของประชากร
มากท่ีสุด จํานวน 100.53 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอพบพระ มีความหนาแน่นของประชากร จํานวน 
77.68 คน/ตร.กม.  และอําเภออุ้มผาง มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด จํานวน 9.39 คน/ตร.กม. 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรของจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 
ตําบล 

หมู่บ้าน 
พ้ืนท่ี ประชากร

ท้ังหมด 
ชาย หญิง 

ความ
หนาแน่น เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

เมืองตาก 3 8 104 1,600 101,921 51,000 50,921 63.70 
บ้านตาก 2 6 79 993 45,368 22,453 22,915 45.69 
สามเงา 1 6 46 2,772 32,079 15,811 16,268 11.57 
แม่สอด 4 8 90 1,986 149,708 75,337 74,371 75.38 

แม่
ระมาด 

3 5 57 1,476 56,542 28,946 27,596 38.31 

ท่าสอง
ยาง 

1 6 67 1,920 80,848 41,939 38,909 42.11 

พบพระ 1 5 55 1,007 78,219 39,945 38,274 77.68 
อุ้มผาง 2 3 36 4,325 40,622 21,176 19,446 9.39 
วังเจ้า 1 3 28 329 33,075 16,572 16,503 100.53 

รวม 18 50 562 16,408 618,382 313,179 305,203 37.69 
 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก, 31 ธันวาคม 2558 
 

4. การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางคมนาคมทางบก สายหลัก 14 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจ้า ถึงอําเภอสามเงา 

ระยะทาง 90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแม่สอด ถึง อําเภอเมืองตาก ระยะทาง 
85.905 กิโลเมตร และอําเภอเมืองตากถึงเขตติดต่อจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 60.676 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมสําคัญตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) โดยเริ่มจากเมืองท่าดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทย  และสิ้นสุดท่ีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง 
ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง 
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การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพ้ืนท่ี รวม 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานตาก
(ปัจจุบันไม่มีการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร) และท่าอากาศยานแม่สอด ซ่ึงมีศักยภาพในการให้บริการและ 
อํานวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอ่ืนที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมท้ัง   
การขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ โดยได้รับการกํากับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 

5. การค้าชายแดน  
 

จังหวัดตากมีจุดผ่านแดนถาวร และมีช่องทางอนุมัติทําการค้า 1 ช่องทางคือ จุดผ่านแดนถาวร      
แม่สอด – เมียวดี ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีตลาดการค้าท่ีสําคัญคือ ตลาดริมเมย 
นอกจากน้ีมีคลังสินค้าช่ัวคราวซ่ึงได้รับอนุญาตจากด่านศุลกากรจํานวน 14 คลัง ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยม่วง       
บ้านวังตะเคียน และบ้านท่าอาจ ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จํานวน 13 คลัง และบ้านวังผา ตําบล       
แม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จํานวน 1 คลัง ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  มูลค่าสินค้าส่งออกและนําเข้าของจังหวัดตาก ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2559 
 

เดือน 

ปีงบประมาณ / มูลค่าสินค้า (หน่วย : ล้านบาท) 

มูลค่าสินค้าส่งออก มูลค่าสินค้านําเข้า 

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

ตุลาคม 3,693.34 4,137.10 5,505.19 7,327.99 140.938 234.782 411.687 230.518 

พฤศจิกายน 3,401.05 4,226.78 5,399.74 6,312.87 192.747 286.717 493.06 195.497 

ธันวาคม 3,364.85 4,245.13 5,595.97 6,822.79 225.574 336.879 427.152 295.446 

มกราคม 3,038.22 4,395.88 5,238.28 6,276.15 301.441 329.647 293.47 293.47 

กุมภาพันธ์ 3,121.87 4,304.77 5,171.33 6,270.58 257.821 330.082 342.186 343.189 

มีนาคม 4,121.63 5,223.37 6,177.60 
 

286.887 349.179 283.501 
 

เมษายน 3,036.40 4,307.10 4,464.61 
 

189.523 272.126 212.627 
 

พฤษภาคม 3,840.78 5,408.54 6,271.67 
 

289.091 247.681 260.546 
 

มิถุนายน 3,375.75 4,741.94 4,901.73 
 

164.961 219.045 297.662 
 

กรกฎาคม 2,986.30 4,424.03 4,593.44 
 

152.919 237.418 299.171 
 

สิงหาคม 3,571.20 5,286.39 5,376.05 
 

116.755 298.569 310.884 
 

กันยายน 3,912.60 5,256.33 5,544.47 
 

172.07 376.895 441.608 
 

รวม 41,464.00 55,957.36 64,240.06 33,010.37 2,510.39 3,519.02 4,073.55 1,475.11 
 

ท่ีมา : ด่านศุลกากรแม่สอด, กุมภาพันธ์ 2559 
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6. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 

จังหวัดตากได้ดําเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2557 มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP เข้าร่วมลงทะเบียนฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 209 ราย ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว 177 ราย 
และ SMEs 4 ราย รวม 347 ราย แยกเป็นรายอําเภอ  

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการลงทะเบียน ผู้ผลติ /ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดตาก 
 

อําเภอ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
ผู้ผลิตชุมชนท่ี
เป็นเจ้าของราย

เดียว 
SMEs รวมท้ังส้ิน 

เมืองตาก 23 50 1 74 
บ้านตาก 29 15 1 45 
สามเงา 13 10 0 23 

แม่ระมาด 42 5 0 47 
ท่าสองยาง 29 4 0 33 
แม่สอด 24 58 1 83 
พบพระ 16 29 1 46 
อุ้มผาง 19 2 0 21 
วังเจ้า 14 4 0 18 

รวมท้ังส้ิน 209 177 4 390 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557) 
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ตารางท่ี 5  สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ์) 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ระดับ    
5 ดาว 

ระดับ    
4 ดาว 

ระดับ    
3 ดาว 

ระดับ    
2 ดาว 

ระดับ    
1 ดาว 

รวม 

อาหาร 5 7 6 6 2 26 
เครื่องด่ืม 0 5 1 1 0 7 

ผ้า เครื่องแต่งกาย 9 46 24 2 0 81 
ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 1 4 12 23 3 43 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 0 2 0 0 3 

รวม 16 62 45 32 5 160 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 
 
 

ตารางท่ี 6   จํานวนสินค้า OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ์) 
 

อําเภอ 

ประเภท/จํานวนผลิตภัณฑ์ 

อาหาร เครื่องด่ืม 
ผ้า/ 

เครื่องแต่ง
กาย 

ของใช้/ สมุนไพร 
รวม ของตกแต่ง/ ท่ีไม่ใช่ 

ของท่ีระลึก อาหาร 
เมืองตาก 97 4 35 73 11 220 
บ้านตาก 28 2 5 27 0 62 
สามเงา 35 11 5 8 13 72 

แม่ระมาด 22 6 13 42 4 87 
ท่าสองยาง 4 2 14 12 3 35 
แม่สอด 13 2 237 17 9 278 
พบพระ 21 4 38 52 2 117 
อุ้มผาง 11 13 13 17 2 56 
วังเจ้า 9 0 8 7 7 31 

รวมท้ังส้ิน 204 44 368 255 51 958 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557) 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1 การนับถือศาสนา 
          ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดตากนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 454,451 คน คิดเป็นร้อยละ 84 

รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ จํานวน 51,234 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 ศาสนาอิสลาม จํานวน 35,167 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.5 และศาสนาอ่ืนๆ (ซิกส์ ฮินดู และอ่ืนๆ) จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามลําดับ   

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 (จํานวนประชากร ณ เดือนกันยายน 2558) 

 
7.2 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

           จังหวัดตากมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพ้ืนเมืองท่ีสําคัญท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน แยกเป็นรายอําเภอ ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

เมืองตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง, ประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์ 

 

และกาชาดจังหวัดตาก, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน, ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีกินวอ  
ประเพณีปีใหม่ม้ง/มูเซอ/ลีซอ 

 
ประเพณีวันสงกรานต์ “ถนนข้าวแคบ”หาดทรายทอง, ประเพณีทําบุญตักบาตร  

 
(ข้าวสารอาหารแห้ง) วันขึ้นปีใหม่ 

บ้านตาก ประเพณีข้ึนธาตุเดือน 9, ประเพณีกินฮ้าว, ประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือพายพ้ืนบ้าน 

 
ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน  
ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีปีใหม่ม้ง, พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

สามเงา 
ประเพณีข้ึนธาตุเดือน 5, ประเพณีข้ึนธาตุแก่งสร้อย, ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีเพ็งเดือนย่ี 

 
จ่ีข้าวหลาม, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีแข่งบ้ังไฟ (บ้านสองแคว, บ้านแม่ระวาน 

 
ตําบลยกกระบัตร), ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน 
ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีข้ึนธาตุเดือนแปดเป็ง, พิธีบูชานํ้า 

วังเจ้า 
ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ, ประเพณีปีใหม่ม้ง 
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ตารางท่ี 7 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก (ต่อ) 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

แม่สอด 
ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต์แม่สอด – เมียวดี 
ประเพณีงานบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ 

 

ประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า (ตักบาตรถวายข้าวพระพุทธ) 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณีขึ้นธาตุดอยดินจ่ี, ประเพณีข้ึนธาตุผาแดง 

 
ประเพณีถือศีลอดวันเมาลิด, ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) , ประเพณีปีใหม่ม้ง 

 
ประเพณีปีใหม่มูเซอ, ประเพณีสรงน้ําธาตุ,งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า 

แม่ระมาด 

ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝน, ประเพณีสืบชะตา 
ประเพณีปีใหม่กะเหร่ียง, ประเพณีขึ้นธาตุ, ประเพณีแห่ไม้คํ้าสะหรี และสืบชะตาหลวง
ประเพณีตานต้อด, ประเพณีก้ีจือลาขุ 

พบพระ ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน 

 
ประเพณีเพ็งเดือนย่ีจ่ีข้าวหลาม, ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีปีใหม่ม้ง 
ประเพณีปีใหม่ลีซอ, ประเพณีปีใหม่ปากะญอ,ประเพณีปีใหม่เย้า,งานวันเกษตรพบพระ 

ท่าสอง
ยาง 

ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน 
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุห้วยลึก, ประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง, ประเพณีเท่ียวถ้ําแม่อุสุ 

 
ประเพณีถือศีลลาขุ (ก้ีจือลาขุ) 

อุ้มผาง ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน 

 
ประเพณีแผ่นดินดอยลอยฟ้า, ประเพณีผูกข้อมือถือศีลลาขุ, ประเพณีปีใหม่กะเหร่ียง 

 
ประเพณีถือศีลลาขุ(ก้ีจือลาขุ) ,งานแผ่นดินดอยลอยฟ้า 

 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 2559 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   8.1 น้ํา 
      จังหวัดตากมีลุ ่ม นํ้าหลักครอบคลุม 5 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าสาละวิน              

ลุ่มนํ้าแม่กลอง และลุ่มนํ้ายม ดังน้ี 
1) ลุ่มนํ้าวัง เป็นลุ่มนํ้าท่ีเริ่มจากตอนใต้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง

และจังหวัดตาก รวมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 10,793.57 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 กิโลเมตร  
2) ลุ่มนํ้าปิง เป็นลุ่มนํ้าท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค์ 

รวมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 กิโลเมตร  
3) ลุ่มนํ้าสาละวิน เป็นลุ่มนํ้าท่ีครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ 

รวมพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีอยู่ในประเทศไทย 19,105.33 ตารางกิโลเมตร  
4) ลุ่มนํ้าแม่กลอง เป็นลุ่มนํ้าท่ีมีต้นนํ้าลําธารอยู่ในจังหวัดตาก เขตอําเภออุ้มผาง  
5) ลุ่มนํ้ายม เป็นลุ่มนํ้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย มีลุ่มนํ้าสาขาบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดตาก       

คือ ลุ่มนํ้าแม่รําพัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดตากบางส่วนของตําบลโป่งแดง
และตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 

ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดตาก, 30 พฤษภาคม 2559 
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   8.2 ป่าไม้ 
         ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมีความหนาแน่นในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูง โดยในพื้นท่ี    
ด้านตะวันตกของจังหวัดมีบางส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม่ใช่ป่าคิดเป็นร้อยละ 27.95 
สังคมพืชโดยส่วนใหญ่มีทั ้งป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ โดยเป็นป่าผลัดใบที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ในบริเวณ
อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอแม่สอด มีลักษณะสังคมของพืชเป็นป่าดิบแล้งปกคลุม  
เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen) เป็นสังคมพืชที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ที ่มีลักษณะเป็น  
พ้ืนท่ีสูง  โดยในส่วนของบางบริเวณจะมีพันธ์ุไม้ในสังคมพืชของป่าเบญจพรรณอยู่บ้างเล็กน้อย ซ่ึงป่าเบญจพรรณ
หรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) เป็นสังคมพืชที่ปกคลุมพื้นที่ลุ่มนํ้าหลากหลายมากที่สุด       
มีทั ้งป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สัก บางแห่งมีไม้ไผ่ขึ้นปะปนหนาแน่นโดยเฉพาะ     
ไผ่ชนิด ไผ่ซางนวล พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท้องท่ีจังหวัดตาก มีจํานวน 7,567,768 ไร่ป่าไม้ในจังหวัดตาก     
เป็นป่าไม้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพ้ืนท่ีป่าไม้ครอบคลุมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
และหนาแน่นในพื้นที ่ทางด้านตะวันตกมีไม้มีค่าอยู่หลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้มะค่า ไม้ตะแบก        
และไม้ตะเคียน ตลอดจนไม้เบญจพรรณอื่นๆ แต่ป่าไม้อันมีค่าเหล่าน้ีได้ลดปริมาณลงเร่ือยๆ เน่ืองจากการตัดไม้
ทําลายป่า 
 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, 30 มีนาคม 2559   
           ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้, 2557 
 
    8.3 ป่าชุมชน 
          จังหวัดตาก (สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) ป่าไม้จังหวัดตาก) ได้ส่งเสริมการจัดต้ัง 
ป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่สาธารณะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการจัดต้ัง 
ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่สาธารณะจํานวนท้ังสิ้นประมาณ  250 หมู ่บ ้าน  โดยมี
ว ัตถ ุประสงค ์เพื ่อส ่งเสร ิมให ้ช ุมชนมีส ่วนร ่วมก ับภาคร ัฐในการอน ุร ักษ ์ การฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม้            
สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากป่า โดยป่าชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึน ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าได้ เช่น สมุนไพร ของป่า เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตและสามารถใช้ผลผลิต
ที่มีการพัฒนาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ     
ความรับผิดชอบ และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงานด้านป่าชุมชน 
 

    8.4 ภูเขา 
           ลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดตาก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นทิวเขาสูง เกิดเป็นแนวยาว
กระจายตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนแม่เมย - วังเจ้า และเป็นรอยเลื่อนท่ีมี
พลังงานให้หินพ้ืนท่ีผุพังเป็นดินหนา พ้ืนท่ีทิวเขาสูง ประกอบด้วยหินแปร หินอัคนี และหินตะกอน หินแปร 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินไนส์ หินอัคนีส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต ซึ ่งกระจายครอบคลุมพื้นที่ส ่วนใหญ่      
ทางตอนเหนือของจังหวัด หินภูเขาไฟและหินตะกอนเจือเศษหินภูเขาไฟพบในพื้นท่ีอําเภอวังเจ้าและ 
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ทางตอนเหนือส่วนท่ี ติดต่อกับจังหวัดลําปางและสุ โขทัย นอกจากน้ี ยังพบหินไนส์และหินแกรนิต            
บริเวณตอนเหนือฝากตะวันตกของทิวเขาสูง ท้ังในเขตอําเภอท่าสองยาง และอําเภอแม่ระมาด พบหินตะกอน
ชนิดหินทราย ดินดาน และหินปูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีภูเขาสูงด้านตะวันตก ต้ังแต่อําเภอท่าสองยางต่อเน่ืองไปทางใต้
จรดอําเภออุ้มผาง 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, 2554 
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ส่วนท่ี 2  
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 

********************** 
 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก   
สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราช

จากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 ต้ังอยู่บริเวณถนนตากสิน ด้านหลังศาลากลางจังหวัดตาก ตัวอาคารเป็น       

ศาลาจตุรมุข ภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถ

ที่กําลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา เป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองตากและเป็นท่ี

เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองตากและประชาชนท่ัวไป ทุกๆปีในวันสิ้นปีและวันปีใหม่จะมีงานฉลอง    

คืองานตากสินมหาราชานุสรณ์ ท่ีจัดข้ึนบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งน้ีเป็นประจําทุกปี 
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วัดดอยข่อยเขาแก้ว (วัดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก 
เป็นวัดที ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงมาเสี ่ยงทายที ่ว ัดนี ้ ในครั ้งที ่ยังดํารงตําแหน่ง         

พระยาตาก โดยทรงใช้ไม้เคาะระฆังขว้างไปยังถ้วยแก้วท่ีต้ังห่างออกไปประมาณ 5 วา ให้ถูกเฉพาะท่อนกลาง      
ที่คอดกิ ่วของถ้วยแก้วโดยที่ส่วนอื่นไม่แตกเสียหาย ซึ่งเป็นที ่ประจักษ์แก่ราษฎรที่มาร่วมทําบุญในวัดน้ี      
ดังคําเสี่ยงทายของเจ้าตากสินมหาราชท่ีแสดงว่าพระองค์ทรงมีบุญญาธิการมากพอที่จะเป็นท่ีพึงของ       
อาณาประชาราษฏร์ได้  

 

 
 

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  
สะพานแขวนท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี สร้างขึ้นเม่ือ  

พ.ศ. 2525 เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่นํ้าปิงระหว่างเทศบาลเมืองตากและตําบลป่ามะม่วง เป็นสะพานสําหรับ      
เดินชมวิวทิวทัศน์ริมแม่นํ้าปิงยามเย็นท่ีสวยงามท่ีสุดและมีการประดับไฟสวยงามมากในยามค่ําคืน  
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วัดชัยชนะสงคราม  (วัดท่าแค) 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  

สร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2299 มีพระพุทธรูปสาํคัญประจําจังหวัดตากคือ หลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของประชาชน นิยมมาสักการะเพ่ือขอความสําเร็จในด้านการงานและการสอบแข่งขันต่างๆ 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก 

สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงจากจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก (หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เม่ือครั้งเสด็จเมืองตาก เม่ือปี พ.ศ. 2501 

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตาก   
ท่ีมีอยู่จํานวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เน้ือหาการจัดแสดง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันบนจัดเป็นห้องแสดง
พระราชกรณียกิจท่ีเป็นภาพถ่าย โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบ้ือง พระพุทธรูป เป็นต้น 
ช้ันล่างจัดเป็นห้องแสดงสิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก 
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ตรอกบ้านจีน 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  

เป็นชุมชนการค้าขายที่รุ่งเรืองมากในอดีต โดยมีชาวจีนช่ือ "จีนเต็ง" ซ่ึงอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร ได้มาทํา
การค้าขายไปจนถึงเชียงใหม่ และได้ขยายกิจการลงมาถึงเมืองตาก ได้เข้าหุ้นส่วนค้าขายกับพ่อค้าจีนอีกสองคน
ชื่อ "จีนบุญเย็น" และ "จีนทองอยู่” เส้นทางลําเลียงสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ส่งมาจากปากนํ้าโพ     
จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือมาข้ึนท่ีบ้านท่าจีน ปัจจุบันยังคงมีเรือนไทยโบราณสร้างด้วยไม้สักทรงไทยท่ีมีลักษณะเด่น
แตกต่างจากท่ีอ่ืน ท้ังศิลปะสมัยสุโขทัย อยุธยา จีน และคลาสสิกสไตล์ยุโรป สมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงหาดูได้ยาก   
ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเย่ียมชม 

 

 

เจดีย์ยุทธหัตถี 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอบ้านตาก 
เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคําแหงมหาราช หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เจดีย์ชนช้าง 

ต้ังอยู่บนดอยช้าง ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก เป็นโบราณสถาน สร้างในสมัยสุโขทัยมีอายุราว 700 ปีเศษ 
องค์เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่เย้ืองกับวัดพระบรมธาตุประมาณ 200 เมตร  ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นศิลปะแบบ
สุโขทัย ก่ออิฐถือปูนฐานกว้าง 12 เมตร เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขึ้นไป สูง 16 เมตร เหนือเรือนธาตุทําเป็น
ลําสี่เหลี่ยมย่อมุมตลอดถึงยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ บนยอดประดับฉัตร มีร่องรอยการซ่อมแซมตลอดมา    
แต่ไม่เสียรูปทรงเดิม ฐานพุ่มมีลายป้ันเป็นรูปหน้าสิงห์สวยงาม หน้าสิงห์ด้านทิศเหนือยังสมบูรณ์ ด้านอ่ืนๆ 
ชํารุด องค์เจดีย์ส่วนใหญ่มีคราบตะไคร่นํ้าจับอยู่ท่ัวไป จะมีการขุดแต่งและทําความสะอาดรอบเจดีย์ในช่วงใกล้
วันเทศกาล ซ่ึงเป็นงานเดียวกับงานไหว้พระธาตุบ้านตาก 
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พระธาตุหินก่ิว 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอแม่สอด 
 

     วัดพระธาตุหินกิ่วดอยดินจ่ีมีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่า "พญาล่อง" ต้ังอยู่ 
บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญขนาดเล็ก สร้างไว้บนก้อนหินด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา          
เป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ต้ังอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาด 
ออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์น้ีว่า "เจดีย์หินพระอินทร์แขวน" มีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 7 อย่าง ได้แก่ 

1. ภายในถํ้าฆ้องถํ้ากลองมีพระพุทธรูปท่ีพระพักตร์งามท่ีสุดในโลกสร้างแบบศิลปะพม่าประดิษฐานอยู่ 
2. พระธาตุหินกิ่ว (พระธาตุหินพระอินทร์แขวน) ประดิษฐานอยู่บนหินกิ่วที่มีลักษณะคล้ายกับ     
     พระธาตุอินทร์แขวนท่ีประเทศเมียนมา 
3. เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีต้ังอยู่เกือบช้ันบนสุดของยอดเจดีย์ ภายในเป็นท่ี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของมีค่า เงินรูปี เหรียญตรา และพระพุทธรูปทองคํา 5 องค์ 
4. รอยเท้าพระอรหันต์ หรือรอยเท้าคนมีบุญ 
5. พระพุทธรูปปางลีลา 
6. เมืองลับแล 
7. เรือโบราณ 200 ปี 
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กาดนั่งยอง คล้องย่าม 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  
 

 กาดน่ังยองคล้องย่าม เป็นถนนสายวัฒนธรรมท่ีช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน และ   
ภูมิปัญญาของคนเมืองตาก ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่นํ้าปิงตลอดความยาวหลายร้อยเมตร โดยที่มาของชื่อ 
“กาดน่ังยอง คล้องย่าม” มาจากการท่ีกาดหรือตลาดแห่งน้ี ต้ังร้านด้วยแคร่ไม้ไผ่ ด้วยความสูงประมาณเข่า   
ทําให้เวลาซ้ือหรือเลือกชมสินค้า ต้องน่ังยองๆ อีกท้ังการต้ังร้านด้วยแคร่ นอกจากเป็นการส่งเสริมการใช้ไม้ไผ่   
ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้ว ยังทําให้ไม่บดบังทัศนียภาพทางธรรมชาติและสวนหย่อม ริมแม่นํ้าปิงท่ีสวยงาม 
ส่วนคําว่า "คล้องยาม" น้ัน เน่ืองจากจังหวัดตากมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ และมักนิยมใช้ย่าม ซ่ึงเป็นสินค้า  
ที่ผลิตเองภายในท้องถิ่นและยังเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก ดังนั้นการใช้ถุงย่ามจึงเป็นการสนับสนุนให้
มีการซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองมาใช้ ช่วยกระจายรายได้ให้พ่ีน้องกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ และการใช้ย่ามยังเป็นการลดใช้
ถุงพลาสติก ลดการทําลายสิ่งแวดล้อม เพ่ือคืนธรรมชาติให้เมืองตากอีกทางหน่ึงด้วย โดยสินค้าที่จําหน่ายมีท้ัง
สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตาก อาทิ เมี่ยงจอมพล ยําข้าวเกรียบหรือยําข้าวแคบ         
ข้าวแคบสด แกงมะแฮะ เป็นต้น สินค้า OTOP สินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษของชาวบ้าน และสินค้าอ่ืนๆ 
เช่น เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ 
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กาดต้าตง 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอบ้านตาก  
 

 กาดต้าตง เป็นศูนย์กลางย่านการค้าด้ังเดิมของเมืองตากเก่าและอําเภอบ้านตาก ด้วยเสน่ห์ของบ้านไม้เก่า
สองช้ัน ในย่านการค้าเก่า ซ่ึงแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอําเภอบ้านตาก สามารถเดินชิมอาหารพ้ืนบ้าน
ท้องถ่ิน เช่น แกงถั่วมะแฮะ ยําข้าวแคบ ข้าวเกรียบปากหม้องาดํา หรือเม่ียงเต้าเจ้ียวท่ีหาทานได้ยาก รวมถึง
ข้าวห่อใบบัว เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถเดินเล่นชมวิวแม่นํ้าปิง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของอําเภอบ้านตากแห่งน้ี    
น่ันคือสะพานไม้ไผ่บริเวณเกาะกลางน้ําและวังปลา ซ่ึงจะมีปลาตะเพียนแดงจํานวนมาก มารอต้อนรับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 
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ตลาดริมเมย  

สถานท่ีต้ัง : อําเภอแม่สอด 
 

 เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเมย ตรงข้ามกับอําเภอเมียวดีของประเทศเมียนมา ซ่ึงเป็นตลาดค้าขาย
สินค้าพ้ืนเมืองมากมายท้ังของไทยและเมียนมา เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถ่ัว เครื่องหนัง     
ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากน้ียังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากประเทศเมียนมา 
นักท่องเที ่ยวชาวไทยที ่ประสงค์จะข้ามไปยังประเทศเมียนมาต้องทําหนังผ ่านแดนชั่วคราว โดยนํา            
บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้ เพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีสํานักงานออกบัตร    
ของอําเภอแม่สอด เวลาผ่านแดนปกติเปิดให้เข้าชมทุกวันต้ังแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ห้ามนํากล้องถ่ายรูป 
เข้าไปด้วยนอกจากน้ี นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางข้ามไปท่ีเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาจาก ได้ 2 วิธีคือ   
การข้ามสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งท่ี 1 และ แห่งท่ี 2 หรือน่ังเรือข้ามฟากท่ีมีบริการต้ังแต่ 07.30 - 
17.30 น. เม่ือนักท่องเท่ียวข้ามมาฝั่งประเทศเมียนมา (เมืองเมียวดี) จะพบสินค้าต่างๆ คล้ายกับตลาดริมเมย 
ควรเดินดูรอบๆ และพิจารณาให้ละเอียด เพราะสินค้าบางอย่างมีการทําลอกเลียนแบบ แนะนําให้ซ้ือสินค้าทาง
ฝั่งไทย เพราะท้ังคุณภาพและราคาสินค้าแทบจะไม่แตกต่างกัน ไม่ไกลจากด่านตรวจฝั่งประเทศเมียนมามากนัก 
จะมีตลาดสด ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถน่ังรถรับจ้างบริเวณน้ันไปเท่ียวชมได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรถดัดแปลง 
เหมือนรถจักรยานยนต์พ่วงกับรถเข็นของบ้านเรา 
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2. สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
 

อุทยานแห่งชาติลานสาง 
 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  

ได้รับการจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับท่ี 15 ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อนโดยมีเทือกเขาถนนธงชัยต้ังอยู่กึ่งกลางอุทยานแห่งชาติลานสาง มียอดเขาอุมยอมเป็นยอดสูงสุด 
สูงประมาณ 1,065 เมตร จากระดับนํ้าทะเล นอกจากน้ียังมีผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
และเป็นแหล่งต้นนํ้าที่สําคัญ ก่อให้เกิดเป็นนํ้าตกลานสาง และนํ้าตกอื่นอีกมากมาย สถานที่ท่องเที่ยว       
ส่วนใหญ่จึงเป็นนํ้าตกและจุดชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
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นํ้าตกทีลอซู  
 

สถานท่ีต้ัง : อําเภออุ้มผาง 
สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังของจังหวัด นํ้าตกเก่าแก่ท่ีซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบในเขตท่ีอยู่ของเผ่ากะเหรี่ยง 

“ปกาเกอะญอ” จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ทีลอซู” ต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นนํ้าตกเขาหินปูนขนาดใหญ่ 
เกิดจากลํานํ้าห้วยกล้อท้อท้ังสายท่ีไหลแผ่ปกคลุมพ้ืนท่ีหน้าผากว้าง ก่อนท่ีจะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่น
เป็นช้ัน ๆ สูงกว่า 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงท่ีนํ้าตกสวยท่ีสุด       
ซ่ึงนักท่องเท่ียวจําเป็นจะต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยเช่นกัน และจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี   
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง 

 
 

 
 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง 
สถานท่ีต้ัง : อําเภออุ้มผาง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผางมีพ้ืนท่ี 1,619,280 ไร่ เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพ่ือการสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกําเนิดของแหล่งมรดกโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ สัตว์ป่าท่ีพบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา 
เหย่ียว นกกระทุง ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง เม่ือ พ.ศ. 2532 สถานท่ีน่าสนใจภายใน
เขตอุทยาน ได้แก่ นํ้าตกทีลอซู  เส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดถึงหลักกิโลเมตรท่ี 161  มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่
ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง” เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร 
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นํ้าตกปิตุ๊โกร 
สถานท่ีต้ัง : อําเภออุ้มผาง 
  ต้ังอยู่บนเทือกเขาดอยสามหม่ืน อําเภออุ้มผาง เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 500 เมตร ถือเป็น
นํ้าตกแห่งความสวยงาม และเป็นนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุดเลยก็ว่าได้ โดยลักษณะของนํ้าตกจะเป็นสายนํ้าท่ีไหลผ่าน 
หน้าผาหินขนาดใหญ่ โดยช้ันนํ้าตกท่ีเป็นไฮไลท์สําคัญ คือ ช้ันนํ้าตกท่ีไหลมารวมกันจากด้านซ้ายและขวา   
เป็นรูปตัววีขนาดใหญ่ จนเกิดม่านสีขาวมองดูคล้ายรูปหัวใจ 
 

 
 
เข่ือนภูมิพล 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอสามเงา 

แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือของจังหวัดตาก แต่เดิมช่ือเข่ือนยันฮี เป็นเข่ือนอเนกประสงค์แห่งแรกของ
ประเทศไทย เป็นเข่ือนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ 8 ของโลก บริเวณรอบๆ 
ของเข่ือนภูมิพลมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวยๆ หลายเส้นทาง มีศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าจืดท่ีสามารถเข้าไปชมได้ 
นอกจากน้ันยังมีส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติท่ีจัดแสดงเรื่องราวการสร้างเข่ือนและประโยชน์ของเข่ือนภูมิพล 
และสนามกอล์ฟริมเข่ือนที่สามารถไปพักผ่อนและไปตีกอล์ฟชมวิว 
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วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ไม้กลายเป็นหิน) 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอบ้านตาก  

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท หรือวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน เป็นท่ีค้นพบฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 7 ตําบลตากออกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง ปากทางเข้า 
อยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 443 ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนหหลโยธิน) การเดินทางเข้าพ้ืนท่ีใช้เส้นทาง
ลําลองตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไม้กลายเป็นหินท่ีพบ 
ยาวประมาณ 20 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร เป็นไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่              
มีการค้นพบในทวีปเอเชีย โดยไม้กลายเป็นหินจัดเป็นฟอสซิลชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจาก    
ซากต้นไม้ท่ีถูกแทนท่ีด้วยนํ้าบาดาลซ่ึงมีสารละลายของซิลิกา และเกิดการตกตะกอนกลายสภาพเป็นหิน   
อย่างช้าๆ คือแทนที่แบบโมเลกุลจนกระทั่งกลายเป็นหินทั ้งหมด โดยไม่มีการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างและ
โครงสร้างอีก ไม้กลายเป็นหินมักฝังตัวอยู่ในช้ันกรวด คาดว่าจะเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีคอนตัน      
อายุประมาณ 2 ล้านปี จากการแพร่กระจายตัวของตะกอนตะพัก ท่ีปรากฏน่าจะเกิดสะสมตัวบริเวณตะพักคุ้งนํ้า
ของแม่นํ้าปิงโบราณ ก่อนท่ีจะมีการปรับสภาพและเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นแม่นํ้าปิงในปัจจุบัน 

 

 
 

ดอยสอยมาลัย 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอบ้านตาก 

เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,600 เมตร    
จากยอดดอยสามารถมองเห็นอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพลได้ และมีสิ่งท่ีน่าสนใจ คือ สลาแมนเดอร์หรือ จ้ิงจกนํ้า  
ซ่ึงเป็นสัตว์นํ้าดึกดําบรรพ์ท่ีหายาก ลักษณะคล้ายจ้ิงจก ลําตัวสีชมพู สภาพป่าโดยท่ัวไปเป็นป่าสนเมืองหนาว    
มีจุดชมวิวทะเลหมอกในยามเช้าท่ีสวยงาม ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมเป็นช่วงท่ี
เหมาะแก่การท่องเท่ียวที่สุด นักท่องเท่ียวสามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณที่ทําการอุทยาน โดยจะต้อง  
ขออนุญาตท่ีหน่วยพิทักษ์ป่ากิ่วสามล้อก่อนข้ึนดอยสอยมาลัยทุกครั้ง ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่ต่ืน  
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อุทยานแห่งชาติแม่เมย 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอท่าสองยาง 

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลแม่อุสุและตําบลแม่สอง บรรยากาศโดยรอบสงบร่มรื ่นด้วยป่าเขา เขตภูเขา
สลับซับซ้อนท่ีกินอาณาเขตกว่าแสนไร่ เป็นเขตป่าสมบูรณ์และมีแหล่งต้นนํ้าลําธารท่ีสําคัญหลายเส้น เช่น 
แม่นํ้าเมย แม่นํ้าแม่อุสุ แม่นํ้าแม่สอง และแม่นํ้าแม่สลิดหลวง และมีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย ท่ีเท่ียวโดดเด่น
ข้ึนช่ือในระยะหลังของท่ีน่ี คือ ถํ้าแม่อุสุ ถํ้าหินปูนขนาดใหญ่ท่ีได้ฉายาว่า “โรงละครใต้พิภพ” นอกจากน้ันแล้ว
อุทยานแห่งชาติแม่เมยก็ยังเป็นท่ีชมทะเลหมอกยอดนิยม จุดชมทะเลหมอกข้ึนช่ือท่ีน่ีมีหลายจุด เช่น ม่อนครูบาใส 
ม่อนกิ่วลิวลม ม่อนพูนสุดา และม่อนกะทิ โดยเฉพาะจุดชมทะเลหมอกภายในอุทยานฯ ได้แก่ "จุดชมทะเลหมอก
หลังท่ีทําการอุทยานฯ" เป็นจุดท่ีชมทะเลหมอกได้กว้างไกล สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ตกดิน 
ส่วน “ม่อนกิ่วลม” เป็นจุดท่ีนักท่องเที่ยวนิยมไปเท่ียวมากที่สุดเพ่ือดูพระอาทิตย์ยามเช้าเหนือทะเลหมอก  
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อุทยานแห่งชาติ นํ้าตกพาเจริญ 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอพบพระ 

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดตาก เป็นอุทยานธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 
2 อําเภอ 9 ตําบล ท่ีมีพ้ืนท่ีโดยรวมกว่า 5 แสนไร่ เป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารท่ีสําคัญ 
ภายในเป็นท่ีต้ังของนํ้าตกและท่ีเท่ียวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น นํ้าตกพาเจริญ นํ้าตกป่าหวาย นํ้าตกสายฟ้า 
นํ้าตกสายรุ้ง บ่อนํ้าร้อนห้วยนํ้านักและจุดชมวิวดอยเกี๊ยะ 

 

 
 

นํ้าตกนางครวญ 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอพบพระ 

นํ้าตกนางครวญเป็นนํ้าตกขนาดกลางท่ีงดงามด้วยลักษณะของนํ้าตกซ่ึงไหลลดหลั่นลงมาเป็นช้ันเล็กๆ 
ท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่น โดยมีต้นนํ้ามาจากลําคลองริมท้องนาข้างทางน่ันเอง สําหรับการเล่นนํ้าตกน้ัน      
ส่วนใหญ่นิยมเล่นกันในช้ันที่ 1 ซ่ึงมีความปลอดภัยมากกว่า ส่วนนํ้าตกช้ันท่ี 2 ต้องปีนป่ายไปตามหินลาดชัน   
ลงไปยังเบ้ืองล่าง อย่างไรก็ตาม การไปชมนํ้าตกสายน้ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน คือต้องเดินลงมาจากท่ีสูงตามทาง     
ที่อําเภอพบพระได้สร้างไว้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เดิมนํ้าตกแห่งนี้ชื่อว่า  
นํ้าตกเพอะพะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นนํ้าตกพบพระ และได้เปลี่ยนอีกครั้งเป็นนํ้าตกนางครวญในท้ายท่ีสุด 
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3.งานประเพณีประจําปี 
 

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 

สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  

จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 เป็นประเพณีเก่าแก่ของ         
ชาวจังหวัดตากที่สืบทอดกันมาช้านาน และแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยกระทงสายคือกระทง     
ท่ีทํามาจากกะลามะพร้าว หรือวัสดุธรรมชาตินํามาตัดเย็บเป็นกระทง ชาวบ้านจะนํากระทงซ่ึงภายในบรรจุด้วย
ข้ีไต้ หรือเช้ือเพลิงท่ีเตรียมไว้แล้วจุดไฟปล่อยลงในแม่นํ้าปิง กะระยะห่างเท่าๆ กัน สมํ่าเสมอไม่ขาดสายจะทําให้
กระทงส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องนํ้าลอยไปตามสายนํ้าของลํานํ้าปิง 
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งานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาดจังหวัดตาก 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอเมืองตาก  

จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ในวันท่ี 28 ธันวาคม – 3 มกราคม ของทุกๆปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงละครประกอบแสง สี 
เสียง เทิดพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้าน
แสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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ประเพณีข้ึนธาตุเดือน ๙ 
สถานท่ีต้ัง : อําเภอบ้านตาก  

   วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดตาก มีองค์พระเจดีย์ท่ีจําลองมาจากเจดีย์ชะเวดากอง        
ในประเทศเมียนมา ภายในประดิษฐานพระธาตุสําหรับคนที่เกิดปีมะเมีย (ม้า) วัดแห่งนี้ขึ ้นชื่อในด้าน         
งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและโบราณคดี มีงานแกะสลักไม้ภายในส่วนต่างๆ ของอุโบสถท่ี
สวยงามวิจิตร มีเรือนไม้โบราณ อีกท้ังในพระอุโบสถยังประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิประจําเมือง
อีกด้วย งานบุญท่ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ํา และ 15 ค่ํา เดือน 9 ของภาคเหนือ หรือตรงกับ   
เดือน 7 ของไทย ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกปี ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ 
เช่น ขบวนกลองยาว ขบวนปัจจัยไทยทาน ขบวนต้นเงิน ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย ผ้าห่มองค์พระธาตุ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



32 

 

4. อาหาร ของฝาก และผลิตภัณฑ์ OTOP  
 

 

 

ไส้เม่ียงมะพร้าว 
ของว่างของชาวเมืองตาก วิธีทําเริ่มจากใช้มะพร้าวขูด  
เป็นเส้นๆ ถ่ัวลิสง กระเทียม นํ้าตาลป๊ีป นํ้าปลา มาทอด 
ในนํ้ามันรวมกัน โดยจะทอดมะพร้าวก่อน ตามด้วยถ่ัวลิสง
และส่วนผสมอ่ืนๆ ทีละอย่าง เค่ียวไปเรื่อยจนทุกอย่าง
เหลืองกรอบเกาะตัวกันเป็นก้อน พักไว้ให้  เด็ดนํ้ามัน    
รอจนเย็น ก็จะได้ไส้เม่ียงท่ีนําไปรับประทานกับใบเม่ียง 

 

 

เม่ียงแคบหมู 
ส่วนผสมจะมีใบเม่ียง (ใบชา) ท่ีหมักแล้ว จากน้ันนํามา 
คลี่ออกจากก้อน ล้างนํ้าให้หายฝาด แล้วค่อยนํามาหมัก
กับนํ้าส้มสายชู (หรือนํ้ามะนาว) ขิงซอย และตัดรสด้วย
นํ้าตาลทรายให้กลมกล่อมมากข้ึน หมักท้ิงไว้สักครู่     
แล้วนํามาห่อเป็นคําๆ ส่วนไส้เม่ียงจะประกอบด้วย
แคบหมู ถ่ัวลิสง ขิงซอย เกลือ นํ้าตาล ผสมกัน         
แยกไว้ต่างหาก เวลารับประทานก็นําไส้เม่ียงไปห่อเข้ากับ   
ใบเม่ียงหมัก เคี้ยวแล้วอร่อยเพลินๆ ใบเม่ียงได้รสเปรี้ยวๆ 
หวานๆ ฝาดนิดๆ หอมมันแคบหมูและถ่ัวลิสง 

 

 

เม่ียงเต้าเจี้ยว 
“เม่ียงเต้าเจ้ียว” หรือ “เม่ียงจอมพล” เม่ียงชนิดน้ี
มี “เต้าเจ้ียว” เป็นนํ้าเม่ียง โดยเต้าเจ้ียวท่ีใช้น้ันจะเป็น
เต้าเจ้ียวท่ีหมักเอง แตกต่างจากเต้าเจ้ียวท่ัวไปเพราะ 
เต้าเจ้ียวของท่ีน่ีจะมีรสชาติท่ีเค็มน้อยกว่า และปรุงรส 
ให้มีรสเปร้ียวนิดๆ เค็ม และหวานหน่อยๆ  
เครื่องเคียงมีตะไคร้ ขิงสด มะนาว กระเทียม ถ่ัวลิสงค่ัว 
มะพร้าวขูด ข้าวพอง นํามาห่อเข้ากับข้าวเกรียบงาดํา 
หรือใบชะพลู ก็ได้ตามชอบ เวลากินก็ใส่ทุกอย่างรวมกัน 
ห่อเป็นกรวย แล้วราดด้วยเต้าเจ้ียว (ใครท่ีชอบรสหวาน 
สามารถใส่นํ้าตาลทรายลงไปเพ่ิมในเต้าเจ้ียวได้) กินเคียง
กับพริกข้ีหนูสด พริกแห้ง และมะเขือพวง 
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เส่งเผ่ 
ขนมหวานของชาวไทใหญ่ มีลักษณะคล้าย 
ขนมข้าวเหนียวแดงท่ีทําจากข้าวเหนียวกะทิ นํ้าอ้อย 
ต่างกันตรงหน้าขนม โดยเส่งเผ่จะราดด้วยหัวกระทิ 
แล้วป้ิงหรืออบจนหน้าเกรียม รสชาติหวานมัน 

 

ฮาล่ะหว่า 
ขนมหวานของชาวไทยใหญ่ ตัวขนมทําจากแป้งข้าวเจ้า 
นํ้าตาล กะท ิสาคูเม็ดเล็ก หน้าขนมทําเช่นเดียวกับเส่งเผ่ 
มีรสชาติหวาน ขนมน้ีบรรจุในถาดกลม และตัดขาย     
เป็นช้ินเล็กๆ มีขายในตัวอําเภอแม่สอด 

 

จะส่าน 
อาหารคาว ท่ีมีส่วนผสมของวุ้นเส้นลวก มะละกอขูด 
นํามาคุกเคล้ากับกุ้งแห้งป่น แล้วปรุงรสด้วยนํ้าตาล 
นํ้าปลา และมะขามเปียก โรยด้วยหอมเจียว 
กระเทียมเจียว พริกแห้ง และแคบหมู 

 

 

ยําข้าวเกรียบ 
ใช้ข้าวเกรียบมีงาทําเองของพ้ืนบ้านมายํารวมกับ   
นํ้าพริกกุ้งนํ้าพริกเผา ใส่ถ่ัวฝักยาว แครอท แคบหมู 
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ครกหิน  
จังหวัดตากเป็นแหล่งหินแกรนิตเน้ือแข็ง
คุณภาพดี นํามาแปรรูปเป็นครกท่ีมี
คุณภาพดีแข็งแรงทนทาน  
มีอายุการใช้งานยาวนาน  เหมาสําหรับ
เป็นของฝากของขวัญในทุกเทศกาล    
ท่ีต้ัง : 66 หมู่ 6 ตําบลแม่สลิด  
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 

 

 

สวนกุหลาบไร่ปฐมเพชร    
สามารถเข้าชมได้ฟรี มีท้ังพ้ืนท่ีท่ีปลูก
ดอกกุหลาบไว้เพ่ือตัดขาย และยังมี
บางส่วนท่ีไม่ได้ตัด แต่เก็บไว้ให้
นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเท่ียวชมและ
สามารถซ้ือดอกกุหลาบท่ีสามารถเก็บไว้
ได้เป็นปีเพ่ือเป็นของฝากของที่ระลึก 
จากฝีมือเกษตรกร ด้วยการนํา       
ดอกกุหลาบสดๆ มาอบแห้งแล้วจัดลง
โหลแก้วอย่างสวยงาม สีสันและรูปทรง
เหมือนดอกกุหลาบสดๆ  
ท่ีต้ัง : 15/1 ม.6 ตําบลช่องแคบ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 63160  
 เบอร์โทร : 089-8127265 

 

 

อัญมณี เครื่องประดับ 
อําเภอแม่สอด เป็นแหล่งการค้า 
อัญมณี และเครื่องประดับท่ีสําคัญ 
อัญมญีท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ หยก ทับทิม 
นิหร่า และพลอยสีจากประเทศเมียนมา 
ท่ีต้ัง : ตลาดริมเมย อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี 3  

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
********************** 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 “อบจ. ตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

1. กลยุทธ์ในการพัฒนา 
 1.1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเดินทางและท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
 1.2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพอย่างย่ังยืนและ
สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคมและวิถีชีวิตของชุมชน   
 1.3. สร้างความเช่ือม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน ให้สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชน  
 1 .4. บ ูรณ าการงานด ้านการท ่อ งเที ่ยว ในท ้อ ง ถิ ่นและจ ังห ว ัด ให ้ม ีเอกภาพ  สร ้างกล ไก               
ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  
2. สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเท่ียวในปี 2562 
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จากตัวเลขสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2562 
(มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562) ประเทศไทยจํานวนและมีรายได้จากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ดังน้ี 
 

 นักท่องเท่ียวต่างชาติ 
 การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เติบโตเล็กน้อย 
ในปี 2562 (มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562) ประเทศไทยมีรายได้รวมจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 1.04        
ล้านล้านบาท ขยายตัว 3 % จากปีท่ีแล้ว และมีจํานวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจํานวน 19.91   
ล้านคน ขยายตัว 2 % จากปีท่ีแล้ว เป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายภูมิภาค อาทิ ยุโรป โอเชเนีย 
ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวจีนซ่ึงเป็นตลาดหลักยังชะลอตัวต้ังแต่เหตุการณ์   
เรือนักท่องเท่ียวล่มกลางปี 2561 เป็นต้นมา แต่มีสัญญาณปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยสนับสนุน     
หลายประการ อาทิ การขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa On Arrival จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
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การเปิดเส้นทางบินใหม่เข้าสู่กรุงเทพ เชียงใหม่และภูเก็ต และการมีช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายเทศกาล   
โดยนักท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียใต้ เป็นกําลังหลักท่ีสําคัญ
ในการขับเคล่ือนสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกให้ยังคงเติบโตในแดนบวก 
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 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 คาดว่าจํานวนนักท่องเที ่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6       
เกือบทุกภูมิภาคมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ตัวเลขนักท่องเที่ยวในหลายภูมิภาคมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก 
ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเร่ิมมี
เสถียรภาพมากข้ึนในช่วงครึ่งปีหลัง โดยภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคท่ีตัวเลขนักท่องเท่ียวขยายตัวได้ดีจาก
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง และเริ่มเห็นการกลับมาเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน ในขณะท่ี    
ตลาดตะวันออกกลางจะยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวอยู่ เนื่องจากการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา         
จากการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจประเทศอิหร่านอย่างต่อเน่ือง 
 จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 3 
(กรกฎาคม – กันยายน) มีจํานวน 9.6 ล้านคน ขยายตัว 7 % จากปีท่ีแล้ว มีมูลค่าการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเท่ียวต่างชาติ 5.3 แสนล้านบาท ขยายตัว 11 % จากปีท่ีแล้ว โดยนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวมากที่สุดคือ ประเทศจีน จํานวน 5.8 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซีย จํานวน 1.9 ล้านคน เกาหลีใต้ 
จํานวน 9.2 แสนคน ลาว จํานวน 8.8 แสนคน และอินเดีย จํานวน 8.7 แสนคน ซึ ่งภูมิภาคที่มีรายได้           
เป็นอันดับหน่ึง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ยังคงเป็นภาคใต้ รองลงมาคือภาคเหนือ และภาคตะวันออก
ตามลําดับ 
 

 นักท่องเท่ียวชาวไทย 
 การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ยังคงเติบโตต่อเน่ือง 
เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีวันหยุดยาวต่อเน่ืองหลายช่วง อาทิ เทศกาลข้ึนปีใหม่ สงกรานต์ วันสําคัญทางศาสนาและ
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับ
การขยายตัวของสายการบินเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และยังได้มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้    
บุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเมืองหลักและการท่องเท่ียวเมืองรองในช่วงกลางปีส่งผลให้จํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ท่ี 77.58 ล้านคน/คร้ัง เพ่ิมข้ึน 4.85 % และรายได้ 5.62 แสนล้านบาท เพ่ิมข้ึน 8.12 % 
โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางเที่ยวในภาคกลางมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้ ซ่ึงกระแสการท่องเท่ียวส่งเสริมเมืองรองยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทางไปเยือน 
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 สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 คาดว่าจะยังคงมี        
การเติบโตเพ่ิมข้ึน จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ และช่วงวันหยุดสําคัญต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ท้ังสงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศมหาอํานาจ และภาวะการเงินโลก       
ท่ีกลับมาตึงตัว ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองไทย ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนและการเปิดภาคเรียน จึงคาดว่า
การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยจะเติบโตที่จํานวนคนมากกว่ารายได้ และเน้นการเดินทางระยะใกล้         
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  
 จากสถิติจํานวนนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินท่องเท่ียวในประเทศในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – 
กันยายน)  มีจํานวน 41.71 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัว 5.47 % จากปีท่ีแล้ว มีมูลค่าการท่องเท่ียวจํานวน 2.81    
แสนล้านบาท ขยายตัว 4.55 % จากปีที่แล้ว ซ่ึงภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของการท่องเท่ียวสูงกว่าภาคอ่ืนๆ 
คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย ตอบโจทย์นักท่องเท่ียว     
ได้ทุกกลุ่ม มีระยะการเดินทางใกล้และสะดวก โดยภาคกลางมีการเติบโตของรายได้ เพ่ิมข้ึน 4.7 % และ    
ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 4.5 % 
  

 
 

 สําหรับการท่องเท่ียวในเมืองรอง จังหวัดท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดได้แก่ ราชบุรี จันทบุรี พัทลุง บุรีรัมย์ 
และแม่ฮ่องสอน ตามลําดับ 
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ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยอุปสรรค 
การประกาศลดราคาน้ํามันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพ่ือเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนา
และท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน 
ทําให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวต่างประทศเพ่ิมขึ้น 

การเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศเช่ือมโยงระหว่าง
ภูมิภาค เส้นทางเชียงราย – ภูเก็ต ของ AirAsia และ
เชียงใหม่ – กระบี่ ของ Bangkok Airways 

เสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกต้ังประเทศ 

มาตรการกระตุ้นภาษีท่องเท่ียวช่วงกลางปี 2562 
(พฤษภาคม – มิถุนายน) ท่ีส่งเสริมให้คนไทย 
เดินทางท่องเท่ียวเมืองหลักและเมืองรอง 

การเปิดเส้นทางการบิน 
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านของ Bangkok Airways 
เส้นทางเชียงใหม่ – หลวงพระบาง สปป.ลาว 

กิจกรรมกระตุ้นตลาดของ ททท. 
เช่น งานเทศกาลไทยเท่ียวไทย งานเย็นท่ัวหล้า
มหาสงกรานต์ เทศกาลสีสันบอนลูนนานาชาติ  
งานว่ิงมาราธอน Amazing Thailand Marathon 
Bangkok 2019 

ค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ท่ัวประเทศ 

 ภาคใต้ประสบวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยเฉพาะ
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 

  
3. ทิศทางการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวไทยในปี 2563                        

 สําหร ับท ิศทางการท่องเท่ียวไทยในปี  2563 นี ้ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียว              

โดยกําหนดให้เป็นหน่ึงในกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงกําหนดเป้าหมายบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว มีการต้ังเป้าหมายผลักดันท่องเท่ียวให้มีสัดส่วนถึง 22% ต่อจีดีพีในปี 2561-

2565 และเพ่ิมข้ึนเป็น 30% ต่อจีดีพีในปี 2580 เม่ือสิ้นสุดยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังน้ี ได้มีการมอบนโยบายให้    

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมกันผลักดันแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการนํานโยบายของ

รัฐบาลมาต่อยอดพัฒนา เช่น ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ท่ีมีศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาเส้นทาง

ท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล หรือไทยแลนด์ริเวียร่า การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลคืออ่าวไทยและ     

อันดามัน เช่นเดียวกับการเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือและอีสาน ท่ีสามารถยกระดับด้านการท่องเท่ียว

ในจุดต่างๆ ข้ึนมาได้ ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดไว้รองรับแล้วประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท 

โดยถึงแม้จะยังมีอุปสรรคจากแรงกดดันของสถานการณ์โลกท่ีมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรง และยังมีข้อจํากัด

ของปัจจัยภายในประเทศ เช่น คุณภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

การขาดสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะท่ีรายได้เติบโตมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท่องเท่ียวเป็นหลัก 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปท้ังชาวต่างชาติและชาวไทย มีอัตราเติบโตในระดับตํ่า เฉลี่ยเพียงปีละ 3% และ
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นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางเข้ามาในไทยเป็นกลุ่มแมสระดับกลาง-ล่าง ส่วนนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีรายได้

มากกว่าปีละ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนเพียง 13% และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 2.1% เท่านั้น 

แต่คาดการณ์ว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงคิดเป็นรายได้จาก

การท่องเที่ยวได้ประมาณ 3.718 ล้านล้านบาท 

 ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นําจุดแข็งของประเทศที่สะท้อนจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเป็นแนวทางหลักในการทําการตลาดเพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรม    
การท่องเท่ียว ตามแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจําปี 2663 มีการกําหนดทิศทางโดย
การเน้นการเพ่ิมรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาความย่ังยืนทางการท่องเท่ียว มีการสร้างประสบการณ์ท่ีดี        
ท่ีนักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างชาติจะได้รับผ่านการการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยจะหารายได้
ท้ังจากตลาดระยะไกลและใกล้ เช่น อาเซียน รวมถึงนักท่องเท่ียวจากเอเชียตะวันออกท้ังจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ให้
เพ่ิมข้ึนประมาณ 2-3 % ด้วยการเน้นเจาะตลาดนักท่องเท่ียวใหม่มากข้ึน และต้ังเป้าหมายปี 2563 ให้มีรายได้
จากการท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 10 โดยเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพกําลังซื้อสูง มีความสนใจ
จําเพาะ (Niche Market) เน้นการท่องเท่ียวดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความย่ังยืนอย่างจริงจัง และกําหนด   
ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2563 เข้าสู่การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ(Responsible 
Tourism) เน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพกลุ่มกําลังซ้ือสูงเข้ามาเพ่ิมเติม และจะมีการจัดทําแคมเปญตามแนวคิด 
“ก้าวต่อไป เพ่ือการท่องเที่ยวไทยย่ังยืน” ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาด มุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ 
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพ่ือสร้างการรับรู้ในระดับประเทศต่อ        
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ อันหมายรวมถึงการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีด้วย เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวท้ังระบบโดยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด Amazing Thailand ภายใต้ Concept  “เมืองไทยสวยทุกท่ี 
เท่ทุกสไตล์”  ท่ีมุ่งเน้นให้การนําเสนอประสบการณ์ที่ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจจากประสบการณ์จริง
และเกินความคาดหมายที่นักท่องเที่ยวมีต่อประเทศไทย โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มความสนใจ 
หรือข้ามกลุ ่มลูกค้า กระตุ้นให้นักท่องเที ่ยวคนไทยมีความสนุก ความสุข และความภูมิใจในออกแบบ       
การท่องเท่ียวของตัวเอง และความต้องการส่งต่อวิธีเท่ียวของตนให้กับผู้อ่ืน นอกจากน้ีจะมุ่งสร้างผลักดันและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ
การเดินทาง รวมไปถึงการทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์การให้ความสําคัญกับสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว
ในแง่มุมของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรและไม่ทําร้ายสิ ่งแวดล้อมและสังคม มีการนําเสนอสินค้าและ
บริการท่ีสามารถชูเอกลักษณ์วิถีไทยท่ีทรงเสน่ห์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีกระบวนการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ ผ่านการใช้นวัตกรรมที ่ผสมผสานกับเรื ่องเล่าที ่เชื ่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ท่ีรักและต้องการพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินของตนเอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงในแบบท่ี
ท้องถิ่นต้องการเพื่อสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยว      
ท่ีช่วยเพิ่มการใช้จ่ายหรือกิจกรรมท่ีดึงให้นักท่องเท่ียวอยู่นานวันข้ึน  

 สําหรับในปี 2563 นั้นได้มีการวางเป้าหมายเชิงการตลาด เพื่อรักษาตําแหน่งประเทศท่ีสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียวติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก สร้างรายได้รวมเพ่ิมข้ึน 10% หรือประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท 
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และเพิ่มเป้าหมายด้านการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
และการท่องเท่ียวอย่างแท้จริง 

 

4. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (SWOT) 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา  
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (SWOT Analysis) 
 

 

จุดแข็ง (Strength-S) 
 

 

จุดอ่อน (Weakness-W) 

 

มีงบประมาณ สามารถดําเนินการได้ทุกด้าน        
โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
 

 

ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน้าท่ี 
 

 

มีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดหน้าท่ี           
ในการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และมีการทํางาน   
เป็นทีม 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอน                    
ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ 
 

 

มีความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในการพัฒนาท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 

 

งบประมาณมีจํากัดสําหรับพ้ืนท่ีรับผิดชอบ              
มีขนาดใหญ่ ทําให้การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
 

 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกด้าน 
 

 

ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนายังไม่ชัดเจน 

 

มีการนําระบบ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานและ    
การติดต่อสื่อสาร พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้งาน   
มีความทันสมัย 
 

 

 

มีโครงการหลายโครงการในด้านการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  
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โอกาส  (Opportunity-O) 

 

 
อุปสรรค  (Threat-T) 

 

กฎหมายกําหนดให้เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง
จากประชาชน  
 

 

กฎหมาย ระเบียบ บางอย่างไม่เอ้ืออํานวย 
ต่อการพัฒนา 
 

 

มีแหล่งท่องเท่ียว ประเพณีท่ีมีช่ือเสียงและ           
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตาก  
และมีความหลากหลายทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ีไม่ม่ันคง 
 

 

มีพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเอ้ือต่อการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือติดต่อค้าขาย กระจายสินค้าและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของไทย ทําให้มีโอกาสในการผลิต
สินค้าคุณภาพดี เพ่ือจําหน่ายในระดับภูมิภาค 
 

 

พ้ืนท่ีของจังหวัดตากบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล 
ทุรกันดารและพ้ืนท่ีบนเขาสูง ทําให้การพัฒนา    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคไม่ท่ัวถึง 
 

 

มีกฎหมายและระเบียบ เปิดโอกาสให้ประชาชน      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 

ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวน 
 

 

การเมืองท้องถ่ินมีความขัดแย้งน้อย 
 

 

กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
ของท้องถ่ิน 
 

 

มีพ้ืนท่ีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
 

 

แนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ          
ไม่ชัดเจน (การใช้ดุลยพินิจและการตีความกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ) 
 

 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประชากรท้องถ่ิน 
เช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ 

 

การจัดเก็บรายได้ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนเท่าท่ีควร ไม่มีแนวทางส่งเสริม            
การจัดเก็บรายได้ 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดตาก โดยการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกทําให้การประเมินศักยภาพขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก สรุปผลได้ ดังน้ี  

1. ด้วยจุดแข็งจากปัจจัยภายในของการบริหาร ทําให้มองเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

มีโอกาสที่จะบริหารงานได้อย่างมีระบบ ระเบียบ มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงถือเป็นโอกาสและผลประโยชน์ท่ีประชาชนในท้องถ่ินจะได้รับ  

2. ด้วยจุดอ่อนจากปัจจัยภายใน อาจเป็นปัญหาท่ีทําให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน       

จังหวัดตาก ในด้านการขาดแคลนบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน้าท่ี ซ่ึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าและ    

ไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด จึงจําเป็นต้องแก้ไขในบางประเด็นท่ีสามารถดําเนินการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการบริหารงานบุคคลมาใช้การจ้างเหมาแทน หรือการแบ่งงาน การกระจายงานไปยังผู้ท่ีมีความรู้  

ความเชียวชาญ และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานน้ันๆ หรือในรูปแบบของการให้เงินอุดหนุน นอกจากน้ี 

ในการการปฏิบัติราชการยังมีความจําเป็นต้องจัดหา จัดซ้ืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 3. ผลการวิเคราะห์โอกาส ทําให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากยังคงต้องให้ความสําคัญกับ

การวางแผน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับเอาภารกิจใหม่ ๆ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

ข้ันตอนการกระจายอํานาจและรายได้สู่ท้องถ่ิน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและสถานการณ์  

ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

4. ผลการวิเคราะห์อุปสรรคการพัฒนาตามการวิเคราะห์ SWOT ทําให้ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิด

ปัญหาที่เกี ่ยวข้อง จึงต้องมีการดําเนินงานทางด้านการบริหารและการพัฒนาในเชิงรุกในหลาย ๆ ด้าน          

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนมาก่อนและแก้ไขในภายหลัง 
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ส่วนท่ี 4 

กิจกรรม/โครงการท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
********************** 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ี 
ร่วมบูรณาการ 

สถานท่ีดําเนินการ 

 

1 
 

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 
 1000 ดวง 

 

เทศบาลเมืองตาก 
 

ริมสายธารลานกระทงสาย   
เชิงสะพานสมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

2 งานประเพณีต้นกําเนิดกระทงสาย 
แข่งเรือพายโบราณ  

เทศบาลตําบลบ้านตาก ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 
 

3 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมา หอการค้าจังหวัดตาก เชิงสะพานมิตรภาพไทย - 
เมียนมา แห่งท่ี 1  
ตําบลท่าสายลวด  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

 

4 งานเทศกาลงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียว 
แผ่นดินดอยลอยฟ้าและกาชาดอําเภออุ้มผาง 

ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
อุ้มผาง 

บริเวณสนามบินเก่า  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 
5 งานการส่งเสริมการท่องเท่ียวฤดูหนาว 

และงานกาชาด อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ท่ีว่าการอําเภอท่าสองยาง สนามกีฬาท่ีว่าการอําเภอ           

ท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

 
6 ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “กาดต้าตง” 

 
จังหวัดตาก    
การท่องเท่ียวแห่ง 
ประเทศไทย (ททท.)  

 

กาดต้าตง ตําบลตากออก  
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

7 กิจกรรมป่ันจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
 

จังหวัดตาก    บริเวณลานกิจกรรม 
หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราช อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 
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8 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือทางไกล 
“เข่ือนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ” 
 

 

จังหวัดตาก    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  
การท่องเท่ียวแห่ง 
ประเทศไทย (ททท.)  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) 

 

 

เขื่อนภูมิพล  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

9 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
การแข่งขันว่ิงเทรล  “TAK SKY TRAIL” 

จังหวัดตาก    บริเวณอุทยานแห่งชาติ    
ดอยสอยมาลัย อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 
 

10 เทศกาลอาหารถ่ินในตํานานตาก 
 @กาดน่ังยองคล้องย่าม 

การท่องเท่ียวแห่ง 
ประเทศไทย สํานักงานตาก 

กาดน่ังยองคล้องย่าม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

11 
 
 
 
 

งานตากสินมหาราชานุสรณ์  จังหวัดตาก  
ประจําปี 2562 -2563 
 

จังหวัดตาก    
และหน่วยงานต่างๆ  
ในจังหวัดตากท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
 

บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราช อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 
 

12 งานร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
จังหวัดตาก 

เทศบาลเมืองตาก บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก   
บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล 
เมืองตาก และตรอกบ้านจีน 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

13 งานร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
จังหวัดตาก (งานประเพณีมหาสงกรานต์ 
“ถนนข้าวแคบ” ) 
 

เทศบาลตําบลบ้านตาก ตําบลตากออก  
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

14 งานร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และ 
วันผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงทอง 

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

15 งานร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  
ณ โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว 

มูลนิธิวัดดอยข่อยเขาแก้ว โบราณสถานวัดดอยข่อย 
เขาแก้ว อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 
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16 
 

งานร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า   
ณ วัดพระธาตุน้อย 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ตากตก 

 

ตํ าบลตากตก  อํ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

 
 

17 
 

งานร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า   
ณ วัดพระบรมธาตุ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะตะเภา   

 

ตําบลเกาะตะเภา   
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
 

18 
 

งานร่วมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ  
ณ วัดดอยพระธาตุ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่กุ 

 

ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 

 
 

19 
 

งานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
วังประจบ 

 

ตําบลวังประจบ  
อําเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 
 

 

20 
 

งานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงทอง 

 

ตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

 

21 
 

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง  
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
(ประเพณีปีใหม่ม้ง อําเภอบ้านตาก ) 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ท้องฟ้า 

 

ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 
 

 

22 
 

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(ประเพณีปีใหม่ม้ง อําเภอแม่สอด) 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล
มหาวัน 

 

ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 

 

23 
 

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(ประเพณีปีใหม่ม้ง อําเภอพบพระ) 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
คีรีราษฎร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
รวมไทยพัฒนา 

 

ตําบลคีรีราษฎร์  
ตําบลรวมไทยพัฒนา 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

 
 

24 
 

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 (ประเพณีปีใหม่ม้ง อําเภออุ้มผาง) 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
โมโกร 

 

ตําบลโมโกร 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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25 

 
งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า 
ปกาเกอะญอ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
(ประเพณีปีใหม่ปกาเกอะญอ อําเภอแม่ระมาด) 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่ตื่น 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
สามหมื่น 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ขะเนจ้ือ 
 

 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่า 
ปกาเกอะญอ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
(ประเพณีมะบุ๊โค๊ะ ปกาเกอะญอ อําเภออุ้มผาง) 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
อุ้มผาง 
 

 

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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ส่วนท่ี 5    
แผนส่งเสริมการท่องเท่ียว 

********************** 
 

       1.  ตารางการจัดงานประเพณีประจําปี จังหวัดตาก 
 2.  แผนดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งานตากสินมหาราชานุสรณ จังหวัดตาก เมืองตาก

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เมืองตาก

งานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ บานตาก

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง 

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก (ประเพณีปใหมมง อําเภอพบพระ)

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ประเพณีปใหมมง อําเภออุมผาง)

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (ประเพณีปใหมมง อําเภอแมสอด)

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก (ประเพณีปใหมมง อําเภอบานตาก )

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก (ประเพณีปใหมปกาเกอะญอ อําเภอแมระมาด)

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก (ประเพณีมะบุโคะ ปกาเกอะญอ อําเภออุมผาง)

งานประเพณีปใหม 5 ชนเผา ดอยมูเซอ  เมืองตาก

งานรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต จังหวัดตาก เมืองตาก

1. ตารางการจัดงานประเพณีประจําป จังหวัดตาก

งานประเพณี/กิจกรรม อําเภอ
เดือน

พบพระ

อุมผาง

แมสอด

อุมผาง

บานตาก

แมระมาด



50

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งานรวมสืบสานประเพณีวันวันสงกรานต จังหวัดตาก (“ถนนขาวแคบ”) บานตาก 

งานรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ วังเจา

งานสงกรานตชนเผาปกากะญอ พบพระ

งานรวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต ณ โบราณสถานวัดดอยขอยเขาแกว เมืองตาก

พิธีบวงสรวง - สรงนํ้าพระเจาตากสินมหาราช เมืองตาก

ประเพณีบวงสรวงและสรงนํ้าศาลหลักเมืองจังหวัดตาก เมืองตาก

ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ  ณ วัดดอยพระธาตุ ตําบลแมกุ แมสอด

ประเพณีขึ้นธาตุนอยเดือนเกา ณ วัดพระธาตุนอย ตําบลตากตก บานตาก

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา ณ วัดพระบรมธาตุ  ตําบลเกาะตะเภา บานตาก

ประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปด ณ วัดสามเงาออก สามเงา

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมือง

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอวังเจา จังหวัดตาก วังเจา

เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟาและงานกาชาดอําเภออุมผาง อุมผาง

งานสงเสริมการทองเที่ยวฤดูหนาว และงานกาชาด อําเภอทาสองยาง ทาสองยาง

กาดนั่งยองคลองยาม เมืองตาก 

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “กาดตาตง” บานตาก 

กิจกรรมจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมา แมสอด

กิจกรรมปนจักรยานตามรอยประวัติศาสตรสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองตาก 

กิจกรรมการแขงขันกีฬาจักรยานเสือทางไกล “เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาต”ิ สามเงา 

งานประเพณี/กิจกรรม อําเภอ
เดือน



กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา การแขงขันว่ิงเทรล “TAK SKY TRAIL” บานตาก 
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ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาสัมพันธ  - จัดจางทําหนังสือ คูมือ แผนพับ แผนที่ 250,000 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก ขอมูลแหลงทองเที่ยว และขอมูลอื่นๆ งบประมาณ

ที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 ฉบับ

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (15 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการจัดทํา (90 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

2 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริม  - จัดบูทประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 150,000 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก จังหวัดตาก ในงานกิจกรรมการทองเท่ียว /ตางจังหวัด งบประมาณ

ตางๆ จํานวน 1 ครั้ง 

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. แผนดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร  

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม  - จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 100,000 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก จังหวัดตาก /ตางจังหวัด งบประมาณ

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 500 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4 โครงการฝกอบรมดานบริการ  - ฝกอบรมดานบริการการทองเที่ยว 150,000 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การทองเที่ยวรองรับสูประชาคม จํานวน 100 คน งบประมาณ

เศรษฐกิจอาเซยีน 1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพ่ือเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ

พ.ศ. 2562
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการมัคคเุทศกคืนถิ่น  - ฝกอบรมใหความรูทักษะเกี่ยวกับ 150,000 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก กองแผนและ

การแนะนําสถานที่ทองเท่ียว การให งบประมาณ

บริการนักทองเที่ยว แกเดก็ และเยาวชน

จํานวน 90 คน

1) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพ่ือเตรียมดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดฝกอบรม

4) การเบิกจายเงิน / สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

6 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก  - รวมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก 500,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองแผนและ

งานตากสิน ฯ งานตากสินมหาราชานุสรณ ประจําป ตากสินมหาราช งบประมาณ

พ.ศ. 2562 - 2563 จังหวัดตาก จังหวัดตาก

ผูเขาชมกิจกรรม จํานวน 12,000 คน

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสดุ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม    

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว 1. ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและราวกันตก 2,500,000 จุดชมวิวเสนทางตาก - กองแผนและ

เสนทางตาก - แมสอด บริเวณจุดชมวิวเสนทางตาก - แมสอด แมสอด  ต.แมทอ งบประมาณ

ขนาดพื้นที่ 42 ตารางเมตร อ.เมืองตาก  จ.ตาก

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน) 1,250,000

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน) 1,250,000

4) ดําเนินการปรับปรุง (120 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

2. ปรับปรุงอาคารรานคา รานอาหาร

และหองน้ํา บริเวณจุดชมวิวเสนทาง

ตาก - แมสอด

1) จัดทําราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจาง (30 วัน)

2) สรรหาผูรับจาง (30 วัน)

3) ลงนามสัญญาจาง (15 วัน)

4) ดําเนินการปรับปรุง (60 วัน)

5) ตรวจรับการจาง/เบิกจายเงิน (15 วัน)

พ.ศ. 2563
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการลอยกระทงสาย  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน 4,000,000 จังหวัดตาก กองแผนและ

ไหลประทีปพันดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง  งบประมาณ  

นักทองเที่ยว จํานวน 20,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหเทศบาลเมืองตากทราบ  

2) เทศบาลเมืองตากทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน  

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

9 โครงการงานประเพณีตนกําเนิด  - สนับสนุนเทศบาลตําบลบานตาก 450,000 อําเภอบานตาก กองแผนและ

กระทงสาย แขงเรือพายโบราณ จัดงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย จังหวัดตาก งบประมาณ

แขงเรือพายโบราณ ประจําป 2562  

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

นักทองเที่ยว จํานวน 2,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหเทศบาลตําบลบานตากทราบ 

2) เทศบาลตําบลบานตาก ทําหนังสือขอ

รับเงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการ

มารับเงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย -  - สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน 200,000 อําเภอแมสอด กองแผนและ

เมียนมา มิตรภาพไทย - เมียนมา จังหวัดตาก งบประมาณ

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน ประเทศเมียนมา

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหหอการคาจังหวัดตากทราบ 

2) หอการคาจังหวัดตากทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

11 โครงการเทศกาลสงเสริมการ  - สนับสนุนอําเภออุมผาง จัดงานเทศกาล 150,000 อําเภออุมผาง กองแผนและ

ทองเท่ียวแผนดินดอยลอยฟา สงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา จังหวัดตาก งบประมาณ

นักทองเที่ยว จํานวน 5,000 คน

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหอําเภออุมผางทราบ 

2) อําเภออุมผางทําหนังสือขอรับ

เงินอุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน

4) ติดตามผลการดําเนินการ

5) รายงานผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต       

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองการศกึษา  

 งานตากสินมหาราชานุสรณ มหาราชานุสรณฯ ประจําป ตากสินมหาราช ศาสนา

จังหวัดตาก พ.ศ. 2562 - 2563 มีกิจกรรม ดังนี้ จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

  - จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิด  

พระเกียรติฯ

 - การชกมวยไทยฯ  

 - ขบวนเทิดพระเกียรติฯ 

 - กิจกรรมตามที่จังหวัดมอบหมายฯ

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ

20,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

 3) ดําเนินการจัดกิจกรรม    

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

2 โครงการจัดงานตากสินมหาราชา  - อุดหนุนจังหวัดตากเปนคาใชจาย 2,000,000 ศาลสมเด็จพระเจา กองการศกึษา

นุสรณ จังหวัดตาก ประจําป ในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ ตากสินมหาราช ศาสนา

พ.ศ. 2562 - 2563 จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2562 จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ

ใหจังหวัดตากทราบ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562

57

พ.ศ. 2563
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) จังหวัดตาก ทําหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุน พรอมแตงตั้งกรรมการมารับ

เงินอุดหนุน

3) ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน    

4) ติดตามผลการดําเนินการ  

5) รายงานผลการดําเนินการ

3 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก วัฒนธรรม ชนเผามง จังหวัดตาก 

จํานวน 4 แหง ดังนี้

 1. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 300,000 อําเภอพบพระ กองการศึกษา   

ชนเผามง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม   

5,000 คน   

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ        

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

  3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

  4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

 5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

ชนเผามง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม  

2,000 คน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

3. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา      

ชนเผามง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง   

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

4. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 100,000 อําเภออุมผาง กองการศึกษา

ชนเผามง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง   

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ

พ.ศ. 2562
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ วัฒนธรรม ชนเผาปกาเกอะญอ  

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 2 แหง ดังนี้

1. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภอแมระมาด กองการศกึษา    

ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม  

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 200,000 อําเภออุมผาง กองการศึกษา    

ชนเผาปกาเกอะญอ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ศาสนา  

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง    

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม   

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ

ขึ้นธาตุ จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 2 แหง  ดังนี้

1. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

7,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง         

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม        

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

2. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา 70,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง        

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม       

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



62

ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ํา 90,000 อําเภอแมสอด กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก พระธาตุ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ศาสนา

จังหวัดตาก และวัฒนธรรม   

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 

1,500 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ    

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง        

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม    

5) รายงานผลการดําเนินงาน    

7 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

วันสงกรานต จังหวัดตาก วันสงกรานต จังหวัดตาก

จํานวน 4 แหง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 100,000 อําเภอเมืองตาก กองการศกึษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

พ.ศ. 2563
งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศกึษา

ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

3. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอบานตาก กองการศึกษา

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 2,000 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

4. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 50,000 อําเภอวังเจา กองการศกึษา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1,000 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ   

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม      13-15

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม     

5) รายงานผลการดําเนินงาน   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - รวมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก จํานวน 2 แหง ดังนี้

1. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    150,000 อําเภอวังเจา กองการศกึษา

อําเภอวังเจา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ และวัฒนธรรม

1,000 คน

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

  4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

2. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ    150,000 อําเภอเมืองตาก กองการศกึษา

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ  และวัฒนธรรม  

1,000 คน  

1) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ     

2) จัดทําโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง      

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม   

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม  

5) รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการรวมสืบสานประเพณี  - จัดงานรวมสืบสานประเพณีบวงสรวง 50,000 อําเภอเมืองตาก กองการศึกษา 

บวงสรวง และสรงน้ําศาล และสรงน้ําศาลหลักเมืองเกา จังหวัดตาก จังหวัดตาก ศาสนา

หลักเมืองเกา จังหวัดตาก จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 500 คน และวัฒนธรรม

1) ประสานงาน/วางแผนดําเนินการ

2) ขออนุมัติโครงการ/แจงกองคลัง

จัดหาพัสด/ุยืมเงินทดรองราชการ

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

4) เบิกจายเงิน/สงใชเงินยืม

5) ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการ

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ

พ.ศ. 2562
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