
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 เมืองตาก
งานสืบสานประเพณีปใหมมง พบพระ

งานสืบสานประเพณีปใหมมง อุมผาง

งานสืบสานประเพณีปใหมมง แมสอด

งานสืบสานประเพณีปใหมมง บานตาก

งานสืบสานประเพณีปใหม ปกากะญอ แมระมาด

งานประเพณีปใหม 5 ชนเผา ดอยมูเซอ  เมืองตาก

มหกรรมปนจักรยานมิตรภาพไทย- เมียนมาร  แมสอด

ประเพณีมะมุโตะ ปกากะญอ อุมผาง

ประเพณีสงกรานตถนนขาวแคบ เมืองตาก

ประเพณีสงกรานตและผูสูงอายุ วังเจา

งานสงกรานตชนเผาปกากะญอ พบพระ

ประเพณีสงกรานต ณ โบราณสถานวัดดอยขอยเขาแกว เมืองตาก

พิธีบวงสรวง-สรงน้ําพระเจาตากสินมหาราช เมืองตาก

ประเพณีบวงสรวงและสรงน้ําศาลหลักเมืองจังหวัดตาก เมืองตาก

งานสรงน้ําพระธาตุ ณ วัดดอยพระธาตุ ต.แมกุ แมสอด

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เมือง

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ วังเจา

ประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนเกา  ณ วัดพระธาตุนอย ต.ตากต บานตาก

ประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนเกา  ณ วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะต บานตาก

ประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนแปด ณ วัดสามเงาออก ต.สามเงา สามเงา

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง เมืองตาก

งานประเพณีตนกําเนิดกระทงสาย แขงเรือพายโบราณ บานตาก
เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา อุมผาง

แผนดําเนินงาน 
แผนสงเสริมการทองเที่ยว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

เดือนรายการ อําเภอ



ลําดับ งบประมาณ 

ที่ (บาท) ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
1 โครงการลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 4,000,000  
2 โครงการงานประเพณีตนกําเนิดกระทงสายแขงเรือพายโบร  150,000     
3 โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร 200,000     
4 โครงการเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา 100,000     
5 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตาก 500,000     
6 โครงการฝกอบรมดานบริการการทองเที่ยวรองรับสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือกงานตากสินฯ 500,000     
8 โครงการมัคคุเทศกคืนถิ่น 150,000     
9 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก 300,000     

10 โครงการรถไฟนําเที่ยว 100,000     
11 โครงการวันอนุรักษชางไทย 100,000     13

150,000     

เดือน
รายการ

แผนดําเนินงาน 

แผนสงเสริมการทองเที่ยว องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

1 โครงการลอยกระทงสาย 1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก 4,000,000 จํานวน 1. ประเพณีลอยกระทงสายยัง กองแผนและ

ไหลประทีปพันดวง อันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย งบ อบจ.ตาก นักทองเที่ยว คงอยูและประชาชนรูซึ้งถึงคุณคา งบประมาณ

2. เพื่อใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยว ไหลประทีปพันดวง  นักทองเที่ยว ไมนอยกวา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น จํานวน 20,000 คน ตอป รอยละ 80 2. มีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยว

3.เพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน ของเปาหมาย จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น 

ในจังหวัดตาก 3.ประชาชนมีรายไดจากการ

ทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการงานประเพณีตนกําเนิด 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด  - สนับสนุนเทศบาลตําบล 150,000 จํานวน 1. ทําใหประชาชนมีรายไดจาก กองแผนและ

กระทงสายแขงเรือพายโบราณ กระตุนเศรษฐกิจ และเพื่อใหประชาชน บานตาก จัดงานประเพณี งบ อบจ.ตาก นักทองเที่ยว การทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งบประมาณ

มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตนกําเนิดกระทงสายแขงเรือพาย ไมนอยกวา 2.ประชาชนในทองถิ่น ไดอนุรักษ

2. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ประเพณี โบราณ อําเภอบานตาก รอยละ 80 ฟนฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอําเภอบานตากใหเปน จังหวัดตาก นักทองเที่ยว ของเปาหมาย อําเภอบานตากใหเปนที่รูจักกัน

ที่รูจักกันแพรหลาย เปนตนกําเนิด จํานวน 2,000 คน ตอป แพรหลายทั้งชาวไทย และชาว

กระทงสายของจังหวัดตาก และเปน ตางชาติ และเปนเอกลักษณของ

เอกลักษณของอําเภอบานตาก อําเภอบานตากใหเปนที่รูจักกัน

แผนสงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเที่ยว

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

3 โครงการจักรยานมิตรภาพ 2.เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการ ไทย - เมียนมาร 200,000 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมาทองเที่ยวจังหวัดตาก

ไทย - เมียนมาร กระจายรายไดจากอุตสาหกรรม ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 และมีรายไดจากการทองเที่ยว

การทองเที่ยวภายในจังหวัดตาก จํานวน 2,000 คน ตอป ของเปาหมาย เพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธ 3.ชาวไทย-ชาวเมียนมาร มีความ

อันดีระหวางกันของประชาชน สัมพันธที่ดีตอกัน

ชาวไทย และชาวเมียนมาร

4 โครงการเทศกาลสงเสริมการ 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ  - สนับสนุนอําเภออุมผาง 100,000 จํานวน 1.ทําใหวัฒนธรรม วิถีชีวิต กองแผนและ

ทองเที่ยวแผนดินดอยลอยฟา อําเภออุมผาง จัดเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว งบ อบจ.ตาก นักทองเที่ยว แหลงทองทองเที่ยว ธรรมชาติ งบประมาณ

2.เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม วิถีชีวิต แผนดินดอยลอยฟา นักทองเที่ยว ไมนอยกวา ของอําเภออุมผาง เปนที่รูจักของ

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ของอําเภอ จํานวน 5,000 คน ตอป รอยละ 80 นักทองเที่ยว และเกิดความ

อุมผาง ใหนักทองเที่ยวไดมีความรู ของเปาหมาย ประทับใจและนําไปเผยแพร 

ความเขาใจ ประทับใจ และนําไป อันจะทําใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว

เผยแพร อันจะทําใหมีนักทองเที่ยว อําเภออุมผางมากยิ่งขึ้น

มาเที่ยวอําเภออุมผางมากยิ่งขึ้น 2.ประชาชนมีรายไดจากการ

3.เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

5 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว  1. เพื่อรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยว 1. จัดทําหนังสือ คูมือ แผนพับ  500,000 จํานวนฉบับ 1. มีขอมูลแหลงทองเที่ยว ที่พัก กองแผนและ

จังหวัดตาก ที่พัก รานอาหาร รานจําหนายของฝาก แผนที่ ขอมูลแหลงทองเที่ยว และ งบ อบจ.ตาก ตอป รานอาหาร รานจําหนายของฝาก งบประมาณ

ของที่ระลึก ฯลฯ ที่ทันสมัย ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

2. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล จํานวน 10,000 ฉบับ ตอป 2. นักทองเที่ยวรูจักแหลงทองเที่ยว

การทองเที่ยวของจังหวัดตากเปนแหลง ของจังหวัดตาก และมาทองเที่ยว

ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวกลุม 3. ประชาชนมีรายไดจากการ

เปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได

จากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

6 โครงการฝกอบรมดานบริการ  - เพื่อให จนท.อปท. ผูประกอบการ  - ฝกอบรมดานบริการการทองเที่ยว 150,000 จํานวนผูเขารวม  - ทําให จนท.อปท. ผูประกอบการ กองแผนและ

การทองเที่ยวรองรับสูประชาคม ดานทองเที่ยว ฯลฯ  มีความรูดาน โดยมีผูเขารับการฝกอบรม งบ อบจ.ตาก ฝกอบรม ดานทองเที่ยว  มีความรู ความเขาใจ งบประมาณ

เศรษฐกิจอาเซียน การบริการทองเที่ยว และนํามาปรับใช จํานวน 100 คน ตอป ไมนอยกวา ในการบริการนักทองเที่ยว และนํา

กับองคกร และหนวยงานของตน รอยละ 80 มาปรับใชกับองคกร และหนวย

ใหเปนที่ประทับใจนักทองเที่ยว ของเปาหมาย งานของตน ใหเปนที่ประทับใจ

ตอป นักทองเที่ยว

7 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา  - รวมจัดกิจกรรมมวยไทย - 500,000 จํานวนผูชม 1. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมเทิด กองแผนและ

งานตากสินฯ ตากสินฯ และระลึกถึงพระมหากรุณา มวยคาดเชือก งานตากสินฯ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสิน งบประมาณ

ธิคุณ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผูเขาชมกิจกรรม ไมนอยกวา และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการกอบกูเอกราช ทําใหประเทศไทย จํานวน 12,000 คน ตอป รอยละ 80 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ดํารงเอกราชมาจนทุกวันนี้ ของเปาหมาย ในการกอบกูเอกราช ทําใหประเทศไทย

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ ตอป ดํารงเอกราชมาจนทุกวันนี้

จังหวัดตาก สรางความหลากหลาย 2. นักทองเที่ยวสามารถใชเวลา

ในการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยว ทองเที่ยวไดอยางสมบูรณและคุมคา

สามารถใชเวลาทองเที่ยวไดอยาง มากที่สุด สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

สมบูรณและคุมคามากที่สุด ทั้งในจังหวัดตาก และตางจังหวัด

3. เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสาน ใหมาทองเที่ยวจังหวัดตากมากยิ่งขึ้น

ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก 3. ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก 

ใหรูจักแพรหลาย เปนเอกลักษณ เปนที่รูจักแพรหลาย เปนเอกลักษณ

ของจังหวัดตากสืบไป ของจังหวัดตากตลอดไป

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

# โครงการรถไฟนําเที่ยว 1. เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก  - รถไฟนําเที่ยวบริการนักทองเที่ยว 100,000 จํานวน 1. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว กองแผนและ

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเมืองตาก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตาก และ งบ อบจ.ตาก นักทองเที่ยว เมืองตาก ไดรับความสะดวกในการ งบประมาณ

และบริเวณใกลเคียง อันจะทําให ตําบลใกลเคียง ไมนอยกวา เที่ยวชมเมืองตาก ใชเวลาทองเที่ยว

นักทองเที่ยวใชเวลาในการทองเที่ยว - ตามประกาศของ อบจ.ตาก รอยละ 80 เมืองตาก มีเวลาซื้อสินคาและบริการ

เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซื้อสินคา - นักทองเที่ยว จํานวน 10,000 คน ของเปาหมาย อื่นนานขึ้น

และบริการอื่น   ตอป ตอป 2. ทําใหประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. เพื่อใหประชาชนชาวจังหวัดตาก มีความภาคภูมิใจสถานที่ทองเที่ยว

มีความภาคภูมิใจสถานที่ทองเที่ยว ในพื้นที่ของตน มีสวนรวมและ

ในพื้นที่ของตน มีสวนรวมและให ใหบริการนักทองเที่ยว

บริการนักทองเที่ยว 3. ทําใหเยาวชน ประชาชนสามารถ

3. เพื่อใหเยาวชน ประชาชนสามารถให ใหขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม

ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟ รถไฟนําเที่ยว และแหลงทองเที่ยวที่

นําเที่ยว และแหลงทองเที่ยวที่เปน เปนเสนทางผาน หรือจุดแวะรถไฟ

เสนทางผาน หรือจุดแวะรถไฟนําเที่ยว นําเที่ยวไดอยางถูกตอง เปนที่

ใหแกนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง และ ชื่นชอบของนักทองเที่ยว

เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว 4. ทําใหประชาชนมีรายไดจากการ

4. เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากการ ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

8 โครงการมัคคุเทศกคืนถิ่น 1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู  - ฝกอบรมใหความรูแกเด็กและ 150,000 ผูเขารวม 1. เด็กและเยาวชนมีความรู กองแผนและ

ความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว เยาวชน จํานวน 90 คน ตอป งบ อบจ.ตาก ฝกอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว งบประมาณ

ของจังหวัดตาก ไมนอยกวา ของจังหวัดตาก

2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รอยละ 80 2. เด็กและเยาวชนมีความรัก

มีความรักและหวงแหนในถิ่นบานเกิด ของเปาหมาย และหวงแหนในถิ่นบานเกิด

ผานการเรียนรูในลักษณะการพูด ผานการเรียนรูในลักษณะการพูด 

การแสดงออกตอหนาสาธารณชน การแสดงออกตอหนาสาธารณชน

หรือแขกผูมาเยือน หรือแขกผูมาเยือน

9 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม 1. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล  จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 300,000 จํานวนผูเขารวม 1. นักทองเที่ยวรูจักแหลงทองเที่ยว กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก การทองเที่ยวของจังหวัดตากใหเปนที่รูจัก จังหวัดตาก ผูเขารวมกิจกรรม งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ของจังหวัดตาก และมาทองเที่ยว งบประมาณ

2. เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยว จํานวน 500 คน ตอป ไมนอยกวา จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

กลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยว รอยละ 80 2. ประชาชนมีรายไดจาก

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได ของเปาหมาย การทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตอป

โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) หลัก

# โครงการวันอนุรักษชางไทย 1. เพื่อเผยแพรความรู และกระตุนให  จัดงานวันชางไทย ณ บานปูเตอ 100,000 จํานวน 1. ทําใหประชาชนตระหนักถึง กองแผนและ

ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด นักทองเที่ยว ความสําคัญของชาง ซึ่งเปนสัตว งบประมาณ

สําคัญของชาง ซึ่งเปนสัตวสัญลักษณ นักทองเที่ยว จํานวน 500 คน ไมนอยกวา สัญลักษณประจําชาติไทยในการ

ประจําชาติไทยในการเผยแพรประวัติ ตอป รอยละ 80 เผยแพรประวัติความเปนมาของ

ความเปนมาของวันชางไทย ของเปาหมาย วันชางไทย

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และ ตอป 2. ทําใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยว

สงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยว จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น 

ในทองถิ่น รวมทั้งการสรางเครือขาย 3. เกิดเครือขายอาสาสมัครอนุรักษ

อาสาสมัครอนุรักษชางในทองถิ่น ชางในทองถิ่น

3. เพื่อใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยว

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

8 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริม 1. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล  - จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ 300,000 จํานวนครั้ง 1. นักทองเที่ยวรูจักแหลงทองเที่ยว กองแผนและ

การทองเที่ยวจังหวัดตาก การทองเที่ยวของจังหวัดตากเปนแหลง แหลงทองเที่ยวจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก ตอป ของจังหวัดตาก และมาทองเที่ยว งบประมาณ

ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในงานกิจกรรมทองเที่ยวตางๆ จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวกลุม ไมนอยกวา 1 ครั้ง ตอป 2. นักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูล

เปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได

จากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค
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