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คํานํา 
 

 นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสรมิการทองเทีย่วเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหง
เอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน    การเขาถึงแหลง
ทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณ      การกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อสงเสริม
ใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชนดวยกันทุกฝายและมีความ
ย่ังยืน นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสรมิการทองเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน ประกอบกับ
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอน
ภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และนอกจากน้ีงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวยัง
เปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยวควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการสงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการทองเที่ยว 
  องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เห็นวาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุก เปนสิ่งสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากน้ันก็นําแผนงานและ
โครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผนสงเสริมการ
ทองเที่ยว (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ข้ึน  
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สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไป  และขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล                    1 
1. ดานกายภาพ             ๑ 
๒. ดานการเมืองการปกครอง           ๓ 
๓. ประชากร             ๓ 
๔. สภาพทางสังคม            ๓ 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน            ๔ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ            ๕ 
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)        ๗ 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ            ๙ 
๑๐. อื่น ๆ             ๙ 
สวนท่ี  ๒ การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเท่ียว  ๑๐ 
สวนท่ี  3 แผนสงเสริมการทองเท่ียวภายในตําบลเขากระปุก (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)    ๑๖ 
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สวนท่ี  1 

สภาพท่ัวไป  และขอมลูพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล 

 ตําบลเขากระปุกน้ัน  เดิมอยูในเขตปกครองของตําบลกลัดหลวง  อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
จัดต้ังเปนตําบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ.2527 พื้นที่เดิมเปนเขตปาไม ประชาชนจากทองถ่ินอื่นไดเขามาจับจองที่ดิน
เพื่อทําการเกษตร และโดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตามแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ตําบลเขากระปุกมีถํ้าอยูหลายแหง คือ หมูที่ 3, หมูที่ 6 และหมูที่ 9 ซึ่งจากคํา
บอกเลาที่สืบตอกันมาวาถํ้าเหลาน้ีมีเครื่องปนดินเผาที่มีลักษณะคลายกระปุก ชาวบานจึงเรียกวา “ถํ้าเขากระปุก” 
จึงเปนที่มาของตําบลในปจจุบัน 
 ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล        
พ.ศ. 2538 มีผลใหสภาตําบลที่มรีายไดไมรวมเงินอดุหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป  เฉลี่ยไมตํ่ากวา
ปละ 150,000 บาท อาจจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลได กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใหสภาตําบล   
เขากระปุกเปนองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ. 2539 เปนตนมา 

 1.  ดานกายภาพ 
 ๑.๑ ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุกอยูหางจากตัวอําเภอ
ทายางไปทางทิศใต  ประมาณ  32  กิโลเมตร   

อาณาเขต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี    
ตําบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังน้ี 

ทิศเหนือ 
  ติดตอกับตําบลกลัดหลวง ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตน
จากหวยหินลาดบริเวณพิกัด NQ  673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขานํ้าหยด เขาพุข้ีลิง 
เขาพุปะคํา เขาหนองขุย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามหวยมะแฟม หวยหินเพลิง ติดกับ ถนน รพช.        
สายยางชุม – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามลําหวยหินเพลิงกับถนน รพช.   
สายเขาลูกชาง – หนองโรง ที่บริเวณพิกัด NQ 868111 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสายเขาลูกชาง – หนองโรง 
ตัดกับหวยพังพอนที่บริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวหวยพังพอน  สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
หวยพังพอน  หวยหินเพลิงและหวยธรรมชาติ  บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  913131 รวมระยะ
ทางดานทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 
 



๕ 
 

 

ทิศตะวันออก 
  ติดตอกับตําบลเขาใหญ ตําบลหวยทรายเหนือ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากจุดบรรจบหวยพังพอน หวยหินเพลิงและลําหวยธรรมชาติบนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณ
พิกัด NQ 913131 ไปทางทิศใตตามแนวสันเขาผานยอดเขาพะยอม บริเวณพิกัด NQ 914094 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตตามแนวพื้นที่ราบบรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสายทุงเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณพิกัด 
NQ 881071 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวหวยโรง ถึงบริเวณพิกัด NQ 853078 ไปทางทิศใตตามแนวหวยโรง
ถึงสถานีอนามัยบานรางจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไปทางทิศใตตามถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  สิ้นสุดที่
จุดตัดถนนสายหนองพลับ – ยางชุม กับลําหวยไมตาย บริเวณพิกัด NP 821947 รวมระยะทางดานทิศ
ตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร 

ทิศใต 
  ติดตอกับตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากถนน
สายหนองพลับตัดกับหวยไมตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวหวยไมตายตัดผานถนน 
รพช. บริ เวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวหวยไมตายถึงสันเขาถํ้าดิน บริเวณพิกัด              
NP 784928 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาผานบริเวณพิกัด NP 773933 , NP 764939,   
NP 756941, NP 754947 ,NP 751952 , NP 744966 ไปทางทิศตะวันตก ผานบริเวณพิกัด              
NP 728969   ไปทางทิศตะวันตกผานพิกัด NP 706974  และ  NP 690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด        
NP 679977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวสันเขาสิ้นสุดที่แนวสันเขาบริเวณพิกัด  NP 675970        
รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ  24  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก 
  ติดตอกับตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแนวสันเขา 
บริเวณพิกัด  NP 675970 ผานเนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวลําหวยหินลาดสิ้นสุดที่หวยหินลาด บริเวณ
พิกัด NQ 673028 รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  5  กิโลเมตร 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทางตอนกลางของตําบลเปนที่ราบสูง  สวนทางทิศตะวันตกเปน
ภูเขาสลับปาไม  ไดแก ปาหนองกระทุม ปายางนํ้ากลัดใตและยางนํ้ากลัดเหนือ 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู  
 ฤดูรอน  เริ่มเดือน  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มเดือน  มิถุนายน – กันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มเดือน ตุลาคม – มกราคม 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย 

 ๑.๕ ลักษณะของแหลงนํ้า  
 แหลงนํ้าขององคการบรหิารสวนตําบลเขากระปุก ซึ่งมีการพัฒนาใหอยูในสภาพที่สามารถใชการได มีดังน้ี 
   1.  ลําหวย จํานวน  33 แหง 
   2.  ฝาย  จํานวน  25 แหง 
   3.  สระนํ้า จํานวน          129 แหง 
   4.  อางเก็บนํ้า จํานวน    5 แหง 
   5.  บอบาดาล จํานวน  90   บอ  
   6.  ประปา จํานวน  24 แหง 
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๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม มีสภาพที่ยังอุดมสมบูรณ เน่ืองจากต้ังอยูในพื้นที่โครงการพระราช
ประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง และพื้นที่เขตหามลาสัตวปาเขากระปุก-เขาเตาหมอ 

๒.  ดานการเมืองการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปกุ มีพื้นที่ทั้งหมด 149,252 ไร หรือ 238.80 
ตารางกิโลเมตร มีหมูบาน จํานวน 14 หมูบาน แบงเปนหมูบานในโครงการพระราชประสงค 6 หมูบาน ไดแก   
หมูที่  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14 และหมูบานปกติ 8  หมูบาน ไดแก หมูที่  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 และ 12 

 2.2 การเลือกต้ัง แบงเขตการเลือกต้ังเปน 14 เขต ตามจํานวนหมูบาน 

 3.  ประชากร  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 7,696 คน แยกเปน ชาย 3,783 คน หญิง 3,913 คน  
มีความหนาแนนเฉลี่ย  :  32 คน/ตารางกิโลเมตร 

3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
จํานวนประชากร  

ชาย   3,783  คน 
หญิง   3,913  คน 
รวม   7,696  คน 
จํานวนครัวเรือน  2,441  คน 

  ขอมูล  :  สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอทายาง (ณ วันที่  5 ตุลาคม 2559) 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 

 

 
   

4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา  
 1.  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 6  แหง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  แหง) 
  1.1  โรงเรียนบานหนองตาฉาว  หมูที่  2 
  1.2  โรงเรียนบานเขากระปุก  หมูที่  3 
  1.3  โรงเรียนบานหนองคอไก  หมูที่  5    
  1.4  โรงเรียนบานโปงเกตุ  หมูที่  9  (ขยายโอกาส) 
  1.5  โรงเรียนบานเขาอางแกว  หมูที่  8  (ขยายโอกาส) 
  1.6  โรงเรียนบานหนองโรง  หมูที่  12  (ขยายโอกาส) 
 2.  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  1  แหง 
 3.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  14  แหง 
         4.  หอกระจายขาว  จํานวน  4  แหง  และเสียงตามสาย  จํานวน  10  แหง 
 
 

ชวงอาย ุ
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป – 17 ป 902 862 1,764 
18 ป – 60 ป 2,431 2,550 4,981 
61 ป ข้ึนไป 426 470 896 
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 5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4  แหง 
             5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระพทุธบาทเขาลูกชาง (ศูนยพฒันาเด็กเลก็บานเขากระปุก) หมูที่ 3 
        5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาอางแกว  หมูที่ 8 
        5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงเกตุ  หมูที่ 9 
       5.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองโรง  หมูที่ 12 

4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  3  แหง    
         1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก  หมูที่  3 
          2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานหุบเฉลา  หมูที่  8 
          3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานหนองโรง  หมูที่  12 
               4. สถานพยาบาลเอกชนจํานวน  2  แหง คือ   
      4.1 สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) หมูที่ 4 
      4.2 สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) หมูที่ 9 

4.3 อาชญากรรม -   

          4.4 ยาเสพติด ปญหายาเสพติดในชุมชนของตําบลเขากระปุก จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรทาไมรวก
ไดแจงใหกับตําบลเขากระปุกทราบน้ันพบวาในเขตพื้นที่มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย      
และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกบัทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเขากระปุกที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของพื้นที่สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจ
หนาที่เทาน้ัน  เชน  การรณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือ      
จากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุกก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห มีการดูแลผูดอยโอกาส ผูประสบปญหาทางสังคมไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 
พรอมทั้งประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อขอรับการชวยเหลืออีกทาง 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง  

 ๕.1.1 ถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก มีดังน้ี 
    1. ถนนดิน จํานวน 20 สาย ความยาว 10 กิโลเมตร 
    2. ถนนลูกรัง 165 สาย ความยาว 163.684 กิโลเมตร 
    3. ถนนคอนกรีต จํานวน 5 สาย ความยาว 2.880 กิโลเมตร 
    4. ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 19 สาย ความยาว 16.571 กิโลเมตร 
 ๕.2.2 ถนนที่อยูในความรบัผิดชอบของหนวยงานอื่น ๆ  
    1. ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 กิโลเมตร อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 
 2. ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ความยาว 36.00 กิโลเมตร อยูในความดูแลของกรม         
ทางหลวงชนบท 
 3. ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ความยาว 31.40 กิโลเมตร อยูในความดูแลของทางหลวง
แผนดิน 
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5.2 การไฟฟา  การบริการดานไฟฟาในเขตองคการบรหิารสวนตําบลเขากระปุก  มีลักษณะใชในครัวเรือนและ
ไฟฟาสาธารณะตามริมถนน  ซึ่งการจําหนายไฟฟาที่นําไปใชประโยชนในครัวเรือนมีหลายประเภท ไดแก  บานที ่อยู
อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร สวนราชการ ในสวนไฟฟาสาธารณะตามริมถนน องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก    
มีหนาที่รับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บํารุงรักษา ตามความจําเปนอันจะตองสอดคลองกับงบประมาณ  

5.3 การประปา การบริหารดานประปาในเขตตําบลเขากระปุก มี 2 ลักษณะคือ 
      1. องคการบริหารสวนตําบลบริหารจัดการ มี 8 หมูบาน 
  1. หมูที่ 1 บานหนองโรง  มีประปา  จํานวน  2 แหง 
 2. หมูที่ 3 บานเขากระปุก  มีประปา  จํานวน  1 แหง 
 3. หมูที่ 5 บานหนองคอไก มีประปา จํานวน  1 แหง 
 4. หมูที่ 6 บานหนองเอื้อง มีประปา จํานวน  4 แหง 
 5. หมูที่ 7 บานหนองซอ  มีประปา จํานวน  2 แหง 
 6. หมูที่ 8 บานหุบเฉลา  มีประปา จํานวน  2 แหง 

7. หมูที่ 9 บานโปงเกตุ  มีประปา จํานวน  3 แหง 
 8. หมูที่ 13 บานเขาอางแกว มีประปา จํานวน  2 แหง 
      2. หมูบานบริหารจัดการเอง มี 6 หมูบาน 
 1. หมูที่ 2 บานหนองตาฉาว มีประปา จํานวน  4 แหง 
 2. หมูที่ 4 บานบอประหัง มีประปา จํานวน  3 แหง 
 3. หมูที่ 10 บานหวยหินเพลิง มีประปา จํานวน  3 แหง 

4. หมูที่ 11 บานโปงเกตุบน มีประปา จํานวน  2 แหง 
5. หมูที่ 12 บานหนองโรงลาง มีประปา จํานวน  2 แหง 
6. หมูที่ 14 บานผานํ้าหยด มีประปา จํานวน  1 แหง 

 5.4 โทรศัพท ประเภทการสื่อสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก  ประกอบดวย 
 -  ประชากรมีโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ใชทุกครัวเรือน 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ ใชบริการไปรษณียของอําเภอทายาง
และมีไปรษณียเอกชนต้ังอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 2 บานหนองตาฉาว 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลเขากระปุก  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรรม  
ไดแก  ทําสวน  ทําไร  และเลี้ยงสัตว  พืชผลที่สําคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สบัปะรด  กลวย  ชมพู  มะเขือเทศ  
ผักตาง ๆ ฯลฯ   

6.2 การประมง (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขากระปกุไมมีการประมง) มีเพียงการจับปลาใน
แหลงนํ้าสาธารณะจําหนวย ไดแก ปลานิล 

6.3 การปศุสัตว  มีการเลี้ยง วัว แพะ หม ูไก และมีฟารมไกพันธ ไข จํานวน 1 แหง  

6.4 การบริการ  
      1. บานเชา  จํานวน 7 แหง   
      2. รานอาหาร จํานวน  2 แหง 
      3. รีสอรท  จํานวน 1 แหง  
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6.5 การทองเท่ียว 
     ถํ้าเขากระปุก   หมูที่  3 

        ปาสนสองใบ   หมูที่  ๑ , หมูที่ 12 , หมูที่ 10 
        นํ้าตกหินลาด หมูที่  10 
        นํ้าตกผานํ้าหยด   หมูที่  14   

   6.6 อุตสาหกรรม  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขากระปุกไมมกีารอุตสาหกรรม)   

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
      การพาณิชย 
 1. ซักอบรีด  จํานวน   1  แหง 
 2. หองเชา  จํานวน  7 แหง 
 3. รานคา  จํานวน  74 แหง  
 4. ฟารมไก  จํานวน  1 แหง 
 5. ฟารมวัว  จํานวน  1 แหง 
 6. อูซอมรถยนต  จํานวน  2 แหง 
 7. รานอาหาร  จํานวน  2 แหง 
 8. ปมนํ้ามัน  จํานวน  2 แหง 
 9. มินิมาทร  จํานวน  1 แหง 
 10.รานวัสดุกอสราง จํานวน  2 แหง 
 11. อูซอมมอเตอรไซร จํานวน  1 แหง 
 12. รานเสริมสวย จํานวน  4 แหง 
 13. รีสอรท  จํานวน  1 แหง  
 14. รานอัดฉีด  จํานวน  1 แหง 

      กลุมอาชีพ 
 

ลําดับ ชื่อกลุม 
ขอมูลรายละเอียดกลุม หมายเหตุ 

หมูที ่ จํานวนสมาชิก 
(คน) 

งบประมาณ 
ในการกอตั้ง 

กอตั้งเมื่อป  

1 กลุมเฟอรนิเจอรไม 2 10 100,000 2559  

2 กลุมนํ้าพรกิเผา 
2 11 50,000 2559  
9 30 30,000 2553  

3 กลุมดอกไมประดิษฐ 2 12 50,000 2559  
4 กลุมเกษตรพอเพียง 2 20 200,000 2559  

5 กลุมเล้ียงหมูหลุม 

5 7 10,000 2550  
6 4 7,000 2554  
9 10 20,000 2550  

11 25 40,000 2554  
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ลําดับ ชื่อกลุม 
ขอมูลรายละเอียดกลุม หมายเหตุ 

หมูที ่ จํานวนสมาชิก 
(คน) 

งบประมาณ 
ในการกอตั้ง 

กอตั้งเมื่อป  

6 กลุมเล้ียงไก 
5 40 - 2554  

10 20 - 2559  
11 30 - 2553  

7 กลุมพวงหรีด 
6 25 40,000 2553  
8 20 40,000 2555  

8 กลุมอาชีพสานสุม 8 20 - 2555  
9 กลุมอาชีพกลองยาว 8 15 - 2553  

10 กลุมอาชีพปลูกผัก 8 10 30,000 2553  
  13 40 100,000 2546  

11 กลุมปลูกกลวย 8 10 30,000 2553  
12 กลุมปลูกสับปะรด 8 40 30,000 2553  

  13 40 100,000 2546  
13 กลุมเล้ียงแพะ 8 20 30,000 2553  

  10 14 50,000 2550  
  13 22 30,000 2555  

14 กลุมเล้ียงวัว 8 5 30,000 2553  
15 กลุมอาชีพทําไขเค็ม 9 25 20,000 2554  
16 กลุมผูกผา 9 20 20,000 2550  

17 กลุมเพาะเห็ดภูฐาน 
10 10 - 2559  
11 25 15,000 2554  

18 กลุมสับปะรดกวนมะพราวออน 10 15 15,000 2555  
19 กลุมเล้ียงเปด 11 30 - 2553  
20 กลุมทําขนม 11 20 20,000 2554  
21 กลุมนวดแผนไทย 12 6 - 2554  
22 กลุมเล้ียงสัตว 13 40 100,000 2546  

 
6.8 แรงงาน ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลเขากระปกุ  สวนใหญมอีาชีพเกษตรกรรรม  

รับจางทั่วไป 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
 

    ชื่อหมูบาน                   ชื่อผูใหญบาน 
  ประชากร 

  รวม 
จํานวน 
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

บานหนองโรง นายณรงค    แสงประเสริฐ 237 243 480 184 
บานหนองตาฉาว นายไพโรจน  เจริญยิ่ง (กํานันตําบลเขากระปุก) 393 389 782 246 
บานเขากระปุก นายประชุม   เดชวัน 267 292 559 170 
บานบอประหัง นายธีรพล    พันธประดษิฐ 338 360 698 268 
บานหนองคอไก นายบุญลือ   เอ่ียมสะอาด 290 293 583 209 
บานหนองเอ้ือง นายสมชาติ   ศรีสุขา 309 348 657 203 
บานหนองซอ นายสําราญ   บญุมา 61 53 114 51 
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    ชื่อหมูบาน                   ชื่อผูใหญบาน 
  ประชากร 

  รวม 
จํานวน 
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

บานหุบเฉลา นายพงษเพชร  จิตระวัง 293 329 622 176 
บานโปงเกต ุ นายสมบตัิ   นวมพิพัฒน 404 388 792 246 
บานหวยหินเพลิง นางสาวนัยนา  เพ็งอุดม  242 229 471 178 
บานโปงเกตุบน นายชุบ  วันชะนะ 320 306 626 143 
บานหนองโรงลาง นายธนธรณ   ขันธชยั 208 260 468 154 
บานเขาอางแกว นายวินัย  คงแจม             283 271 554 143 
บานผานํ้าหยด นายศักดิส์ิทธ์ิ  สุขเอ่ียม 138 152 290 88 
                                                    รวม 3,783 3,913 7,696 2,441 

 
      7.2 ขอมูลดานการเกษตร พืชผลที่สําคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กลวย  ชมพู  มะเขือเทศ     
ผักตาง ๆ ฯลฯ 

7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
   1.  ลําหวย จํานวน  33 แหง 
   2.  ฝาย  จํานวน  25 แหง 
   3.  สระนํ้า จํานวน          129 แหง 
   4.  อางเก็บนํ้า จํานวน    5 แหง 
   5.  บอบาดาล จํานวน  90   บอ  

 7.4 ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
      โดยการใชประปาซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 
      1. องคการบริหารสวนตําบลบริหารจัดการ 
      2. หมูบานบริหารจัดการเอง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพทุธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม  
  วัด  จํานวน  6  แหง  และมัสยิด  1  แหง 

1.  วัดหนองตาฉาว  หมูที่  2   
   2.  วัดเขากระปุก  หมูที่  3 
    3.  วัดหนองโรง  หมูที่  4 
   4.  วัดหนองเอื้อง หมูที่  6 
   5.  วัดโปงเกตุ  หมูที่  9     
   6.  วัดหุบเฉลา  หมูที่  13 
   7.  มัสยิดอัซซกิรอ 2 หมูที่  10 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 
      1. วันสงกรานต 
      2. วันลอยกระทง  
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8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน – 

8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  
      1. สบัประรดกวนมะพราวออน  หมูที่ 10 บานหวยหนิเพลงิ 
      2. เห็ดโคน  (ตามฤดูกาล) 
 ๓. องุน  
 ๔. สินคาทางการเกษตรจากโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําร ิ
 ๕. สินคาทางการเกษตรจากศูนยเรียนรูทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 นํ้า ในพื้นที่ตําบลเขากระปกุมีแหลงนํ้าที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คือ  
      1. นํ้าตกผานํ้าหยด 
      2. นํ้าตกหินลาด 
      3. ลําหวย 

9.2 ปาไม ในพื้นที่ตําบลเขากระปุกมีปาไมที่สําคัญ ไดแก ปาสนสองใบ ปาดิบช้ืนในเขตอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน 

9.3 ภูเขา ในพื้นที่ตําบลเขากระปุกมีภูเขาที่สําคัญ ไดแก ภูเขาถํ้าเขากระปุก ภูเขาตะเมาะนอย                        
ภูเขาหินลาด ภูเขากระโรงฟาง ภูเขาอางแกว 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   
      1.1 ปาชุมชนเขาสน (ปาสนสองใบ) ในเขตปาสงวนชะอํา – บานหนองโรง ในหมูที่ 1 , 10 และ 12 

       1.2 แรหินสี  แรหินออน  ปาสงวนแหงชาติยางนํ้ากลัดใต  หมูที่  6, 8, 11 และ 13  
       1.3 ปาดิบช้ืนในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน  หมูที่ 8  และ  14 

10. อ่ืน ๆ  

   ๑๐.๑ สถานท่ีสําคัญในตําบล 
      ๑๐.๑.1 โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ หมูที่ 5 
   ๑๐.๑.2 ศูนยเรียนรูทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5 

 ๑๐.๒. สถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   ๑๐.2.1 ถํ้าเขากระปุก   หมูที่  3 
   ๑๐.2.2 ปาสนสองใบ   หมูที่  10 
   ๑๐.2.3 นํ้าตกผานํ้าหยด หมูที่  14 
 ๑๐.2.4 นํ้าตกหินลาด  หมูที่  10   
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สวนท่ี  ๒ 

การวิเคราะหศักยภาพและเปาหมายการทองเท่ียว 

นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1. พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเปนแหลงทองเที่ยว เชน ปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทาง
ทองเที่ยวใหพรอม ตลอดถึงสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามวิถี
ชีวิตชุมชน 
 2. สงเสรมิการปลูกตนไมทัง้ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบลเขากระปุก  
 3. สรางจิตสํานึกของประชาชนใหรักและชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการใหเขา
มามีสวนรวมในการรับผิดชอบ 
 
การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
  (๑) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว สงเสริม
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวภายในพื้นที่และภายในจังหวัด 
 (4) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว 
 (5) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก 

เปาหมายการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก 
1. รวมกันสรางเปาหมายทีเ่ราตองการ ตองการเห็นการทองเทีย่วของเราเปนเชนไร ? 

- มีนักทองเที่ยวเขามาเย่ียมชมแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  

- อยากใหตําบลเขากระปกุเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรอยาง

เต็มรปูแบบ 

- คนในชุมชนมีแหลงรายไดทางการทองเที่ยวเสริม 

- อยากใหนักทองเที่ยวประทบัใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน 

- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

- อยากใหแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเขากระปุกเปนทีรู่จกั 

มิติดานสิ่งแวดลอม 
- อยากใหประชาชนในชุมชนเอื้อเฟอกันเหมือนในอดีต 

- อยากใหปาไมอุดมสมบรูณ 

มิติในดานเศรษฐกิจ 
- คนในทองถ่ินมีงานทํา เศรษฐกจิในชุมชนดี 

- ไมมีปญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไป 
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 
1.   ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  เสนทางคมนาคมชํารุด  ไมสะดวกตอการ
คมนาคม 
1.2 การระบายนํ้าไมสะดวกมีผลใหนํ้าทวมขังบาง
พื้นที ่
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเน่ืองจากภัยธรรมชาติของพื้นที ่
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือนํ้าทวมทางระบายนํ้า  
ระบายนํ้าไมทัน 

2.   ปญหาดานแหลงนํ้า 
๒.๑  แหลงนํ้าต้ืนเขิน 
2.๒  ภาชนะเก็บนํ้ามีไมเพียงพอในฤดูแลง 
2.๓  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรมีไมเพียงพอ 
 

 
- เกิดปญหาเน่ืองจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติ                
เพื่อการเกษตรต้ืนเขิน และมีนอย และประสบปญหา 
เกือบทุกหมูบานของตําบล  

3.   ปญหาดานเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า เมื่อเทียบกับ
ตนทุน 
 
3.2  ปญหาดานรายไดไมเพียงพอตอการประกอบ
อาชีพ 
 

3.3  ปญหาดานตลาด 
 

3.4  ประชาชนไมคอยมีความรูดานวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การสงเสริมกลุมอาชีพมักประสบความลมเหลว 
 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
มีนอย 

 
- ประชาชนเกอืบทกุครัวเรือนไดรบัปญหาเกือบทุกป 
โดยเฉพาะสบัปะรด ออย กลวย พืชผักสวนครัวฯลฯ 
และถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม รอยละ 80            
ซึ่งมผีลตอการมีรายได  ถาหากราคาพืชผลตกตํ่า ทํา
ใหเกิดปญหาดานรายไดมากข้ึน 
- ตลาดและสถานทีร่ับซือ้สินคาสวนใหญอยูหางไกล 
และใชเวลามากในการขนสงสินคาเพื่อจําหนาย 
 
- สวนใหญประชาชนไมคอยใหความสําคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ดานวิชาการ  ดานเทคนิคตางๆ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู  ในการเพิ่มรายไดและผลผลิต 
- รัฐบาลอุดหนุนกองทุนตางๆ ใหกลุมอาชีพ และกลุม
เกษตรกร แตการปฏิบัติขาดความรับผิดชอบของกลุม 
 

- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง              
แตไมมีงบประมาณ  และยังขาดการประชาสัมพันธ 

- สถานที่ทองเที่ยวมีสภาพไมคอยสวยงาม  จึงไมเปน
ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 

4.ปญหาดานสังคม 
4.1  การบรกิารดานสาธารณูปการมีนอย 
 
 
4.2  ประชาชนดอยโอกาสทางขาวสารขอมลู 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เชน  สวนสาธารณะ  สวน
พักผอนมีนอยมาก ซึง่เปนผลตอการพฒันาดานบุคคล  
เพื่อพฒันาดานจิตใจ 
- สถานที่ใหขาวสารทางราชการมีเพียงรอยละ 20 
ของตําบล  ทําใหโอกาสรับรูขาวสารมีนอย 
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ชื่อปญหา สภาพปญหา 

4.3  การสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรมยังไมจรงิจงั 
 

- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  สวนใหญหาง
กิจกรรมดานศาสนา ไมใหความสําคัญหรอืสบืสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมูบานตําบล  รวมถึง         
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5.   ปญหาดานสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปญหาโรคระบาด  และโรคติดตอ 
 

 
- พื้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด คือ 
ไขเลือดออก และโรคมาเลเรีย    
- พื้นที่สวนใหญเปนปา และมีพื้นทีก่วาง การควบคุม
โรคในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดจงึทําไดคอนขางยาก 

6.   ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
6.1  จิตสํานึก  และการใหความสําคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปญหาดินเปรี้ยว เปนกรด-ดาง 
 
 
6.3  ปญหาปาไมถูกทําลาย 
 

 
 
-ราษฎรรอยละ  20  ของตําบลยังขาดจิตสํานึกใน
การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก
ตัดตนไมเพื่อทําเผาถาน การลาสัตวปาเพื่อบริโภค 
โดยไมคํานึงถึงธรรมชาติ และปญหาที่ตามมา 
-สภาพพื้นที่ทําการเกษตรไมคอยไดผลผลิต
เน่ืองมาจากการใชปุยเคมมีากและสภาพดินเสื่อม
โทรม 
-มีการบุกรุกพื้นที่เพือ่ทําการเกษตร และเผาถาน ทํา
ใหปาไมถูกทําลายโดยไมมกีารปลูกตนไมยืนตน
ทดแทน 

7.    ปญหาดานการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไมคอยมีความรู   ความเขาใจเทาที่ควร 
 
 
7.2   ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวมนอย 
 
 
7.3  การพัฒนาดานรายได  ไมดีเทาที่ควร 

 
- สมาชิกบางสวนยังไมคอยมีความเขาใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมกีารแกไข
ระเบียบใหม 
- ประชาชนสวนใหญ ไมคอยใหความสําคัญเกี่ยวกบั
การดําเนินการ  ประชาชนไมคอยมีเวลา  และขาด
ความเขาใจที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดเกบ็  ประชาชนไมคอย
ใหความรวมมือในการย่ืนรายการเสียภาษี                     
เปนเหตุใหการจัดเกบ็ และการพฒันารายได  ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก(SWOT) 

 
ดาน จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/

อุปสรรค 
ด า น
เศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ 
  แวดลอมที่เหมาะแกการทําการเกษตร 
- เปนแหลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ 
  สามารถเพาะปลูกไดตลอดทั้งป 
- มีโครงสรางการคมนาคมขนสงสามารถที่สะดวกในการขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไดสะดวก 
 
โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
  เสนทางคมนาคม 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตรอยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง 
-  ภาวะวิกฤตดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนสงเสริมการ

ปลูกพืชที่เปนอาหารเพิ่มมากข้ึน 

จุดออน 
- ไมมีแหลง

นํ้ า
ธรรมชา
ติ ไ ห ล
ผาน 

-  ขาดการ
รวมกลุม
ที่เขมแข็ง
เ พื่ อ
ร ว ม กั น
เปนกลุม
ผู ผ ลิ ต
บางกลุม 

- ปญหา
หน้ีสินของ
เกษตรกร 
- อยูหาง
จ ากตลาด
รับซื้อ 
- เกษตรกร
สวนใหญยัง
นิ ย ม ใ ช
สารเคมี 
  ทํ า ใ ห มี
ต น ทุ น ใ น
การผลิตสูง 
- แหล ง

ทองเที่ยว
อยูในเขต
อุทยาน  

  ซึ่ ง ข า ด
ก า ร
ปรับปรุง
แ ล ะ
สงเสริม  
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อุปสรรค 
- 
สภาวการณ
ทาง
เศรษฐกจิ
ในระดับ 
ประเทศ 
ภูมิภาค
สงผลตอ
การพัฒนา
ทองถ่ิน 

ด า น
พั ฒ น า
สังคม 

จุดแข็ง 
-  มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุมสตรี อสม./กองทุนหมูบาน/อปพร.  
 
 
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดใหอํานาจหนาที่ 

เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
กวางขวางมากข้ึน 

-   นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ซึ่งถือเปน
วาระแหงชาติ 

จุดออน 
- อ ง ค ก ร
ชุ ม ช น ยั ง
ขาดความ
เ ข า ใ จ ใ น
บ ท บ า ท
ของตนเอง
ในเรื่องการ
มีสวนรวม 
-  ก ลุ ม

อ ง ค ก ร
ตางๆ ไม
เขมแข็ง 

 
อุปสรรค 
-  ชุ ม ช น
ส ว น ใ ห ญ
เปนชุมชนที่
อยูหางไกล
กั น ทํ า ใ ห
ก า ร
ส อ ด ส อ ง
ดูแลอาจไม
ทั่วถึง 

 

 

 

 
ดาน จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดลอมยังมีสภาพที่ดีเน่ืองจากยัง

ไม มี อุ ต ส าหก รร มแล ะ ชุมชน ยั ง ไม
หนาแนน 

- พื้นที่ปาสวนใหญยังเปนปาที่มีความอุดม
สมบูรณ 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

จุดออน 
-  ขาดแคลนบุคลากรในการสอดสอง

ดูแลปาไมอยางใกลชิด 
-  การใชทรัพยากรไมคุมคา ฟุมเฟอย  
 
 
อุปสรรค 
-  ยังมีการลอบต้ังไมทําลายปาจาก

บุคคลนอกพื้นที่ 
 

ดานการบริหารจัดการ ในดานผูนําและโครงสรางองคกร เพื่อใหการนําแผนพัฒนาการทองเที่ยวไปสูการ
ปฏิบัติ ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาหน่ึงชุด ทําหนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดตอระหวางชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นอกจากน้ี เพื่อใหทุกกลุมได เขามามีบทบาทและทํางานรวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกลาว ควรจัดต้ังดวยระบบโควตา กลาวคือ ใหแตละกลุมสงตัวแทนที่มีความเหมาะสมเขามา
ทํางาน คณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวยฝายตาง ๆ ดังน้ี 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝายประชาสัมพันธและการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สรางกิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝายการเงินและบญัชี จัดทําระบบการเงิน บญัชีรายรบั/รายจาย ดูแล
ทรัพยสินของคณะกรรมการ (ถาม)ี 

3. ฝายวิชาการ ศึกษา คนควา และรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน
เพื่อนํามาเปนขอมลูดานการทองเที่ยว เกบ็รวบรวมไว
อยางเปนระบบเพื่อใหมีการศึกษา และเผยแพรตอไป 
 

4. ฝายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคา ออกแบบเสนทางการทองเที่ยวใหครบวงจร นําเสนอ
รูปแบบการทองเที่ยว และใหบริการนักทองเที่ยวใหมี
มาตรฐาน และคงความเปนอัตลักษณของชุมชนเอาไว  
 

     5.  ฝายดูแลสถานที่ บํารุงรักษาสิง่แวดลอมและ
ปรับปรงุภูมิทัศน 

บํารุงรักษาธรรมชาติ และสิง่แวดลอมของชุมชนเอาไว 
ปรับปรงุภูมิทัศน สราง ซอมแซม ปรับปรงุอาคาร
สถานที่ หองนํ้า ถนน ระบบการบําบัดนํ้าเสีย และ
ประสานขอรบัการชวยเหลอืจากหนวยงานภายนอก 
 

 

 
ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 
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    6.  ฝายสาธารณสุข ใหความรูดานสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ดานการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงคใหคนในชุมชนใสใจเรื่องความสะอาด  

    ๗.  ฝายทะเบียน พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวและการ
ใหบรกิารในดานตาง ๆ ในชุมชน เชน แหลงทองเที่ยว 
สถานประกอบการ และผูประกอบการฯ 

    ๘.  ฝายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เชน การจัดเวร
ยาม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ขอมูลและพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

   ๙.  ฝายพัฒนาสงัคม สรางทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีตอการจัดการ
ทองเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเขาใจ การ
วางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความชวยเหลือจากหนวยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการดานการทองเที่ยวโดยตรง
แลว ยังมีกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทองเที่ยวโดยออม ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง
ย่ิงข้ึนในการดําเนินงานการทองเที่ยว ประกอบดวยกลุมบุคคล ดังน้ี 

ฝาย หนาที่และความรับผิดชอบ 
หนวยงานทีส่นับสนุนการทองเที่ยวโดยตรง 

- สํานักงานการทองเที่ยว 

เพชรบรุ ี
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผูประกอบการและเจาบานที่ดี โครงการสรางเครอืขาย  
- เปนพีเ่ลี้ยงและคอยสนับสนุนดานองคความรู  
 

องคการบรหิารสวนตําบลเขากระปุก สนับสนุนการทํางานของหมูบาน 
 

โรงเรียน/ศูนยพฒันาเด็กเลก็ - สนับสนุนใหมีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ในโรงเรียน 
วัด - เปนศูนยประสานงานความรวมมือระหวางในชุมชน 
อปพร. - ดูแลรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะชวงเทศกาล และชวงวัดหยุดยาว เพื่อสรางความ
เช่ือมั่นดานความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 

ภาคเอกชน เชน ผูประกอบการ รานคา ที่พัก 
รานอาหาร และธุรกจิอื่น ๆ  

-ลงทุนธุรกจิทองเที่ยวและการใหบรกิาร ที่ไดมาตรฐานไม
เอาเปรียบผูบริโภค 
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สวนที่ 3 
แผนสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลเขากระปกุ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารเขากระปกุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ สงเสริม ฟนฟู สรางเครือขายและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่  
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 3 
หมูท่ี 4 - ตําบลหวยทรายเหนือ 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต  
กวาง 6 เมตร ยาว 550
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,815,000 
(อบต.) 

- ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตท่ี
ดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 5 หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน
คลุก กวาง 5 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 825,000 
(อบต.) 

- ถนนลูกรังท่ีดําเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๓ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายตําบลเขา
กระปุก อําเภอทายาง – 
ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณ
ซอย   ชายเขา หมูที่ 2 ตําบล
เขากระปุก อําเภอทายาง
เชื่อมตอ ตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา) 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมถีนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  
กวาง 6 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - - 4,680,000 
(อบต.) 

ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตท่ี
ดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 8 
หมูท่ี 3 - หมูท่ี 7 – ตําบลไรใหม
พัฒนา 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  
กวาง 6 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - - 9,000,000 
(อบต.) 

ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตท่ี
ดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่  
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๕ โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
ซอย 9 เลาะชายเขาสูโครงการ
ชั่งหัวมัน หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลูกรัง  
กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 900,000 
(อบต.) 

ถนนลูกรัง 
ท่ีดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๖ โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
ซอยบานนายดาวรุง – โครงการ
ชั่งหัวมัน หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลูกรัง  
กวาง 5 เมตร  
ยาว 3,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 2,625,000 
(อบต.) 

ถนนลูกรัง 
ท่ีดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๗ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 5 
หมูท่ี 10 
 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 6
เมตร ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

- - - 7,500,000 
(อบต.) 

ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตท่ี
ดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 6 
หมูท่ี 14 เชื่อม ตําบลกลัดหลวง 
 

เพ่ือใหประชาชนใน 
ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 6 
เมตร ยาว 1,100 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

- - - 3,465,000 
(อบต.) 

ถนนลาดยางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตท่ี
ดําเนินการกอสราง 

ประชาชน ไดมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก 

กองชาง 

๙ โครงการปองกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหมของ อบต.เขากระปุก 

เพ่ือเพ่ิมความปลอด 
ภัยในการใชรถใชถนน
ของประชาชนในตําบล
ในชวงเทศกาลปใหม 

จัดต้ังศูนยอํานวยการปอง 
กันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000   
(อบต.) 

- 30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

จํานวนศูนยอํานวยการ
ปองกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม ท่ี
ดําเนินการจัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย
และจากการใชรถใชถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 

สํานักปลัด 
อบต. 

๑๐ โครงการปองกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวัน
สงกรานตของ อบต.เขากระปุก 

เพ่ือเพ่ิมความปลอด 
ภัยในการใชรถใชถนน
ของประชาชนในตําบล
ในชวงเทศกาลปใหม 

จัดต้ังศูนยอํานวยการ
ปองกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต 
จํานวน 1 คร้ัง 

30,000   
(อบต.) 

- 30,000   
(อบต.) 

30,000   
(อบต.) 

จํานวนศูนยอํานวย การ
ปองกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวัน
สงกรานตท่ีดําเนินการ
จัดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย
และจากการใชรถใชถนน
ในชวงเทศกาลวันสงกาล
สงกรานต 

สํานักปลัด 
อบต. 



๑๘ 
 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ   1. ทํานุบํารงุสงเสริมกิจกรรมทาง ดานศาสนา 
   2. สงเสรมิอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่  
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณีสีสัน
แหงสายน้ํา ลอยกระทงตําบล
เขากระปุก ประจําป 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง  จํานวน  1  
คร้ัง 

100,000  
(อบต.) 

- 100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง 

ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพ่ือ
อนุรักษและสืบทอด
ตอไปยังลูกหลาน 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 โครงการวันสงกรานต รอย
ดวงใจสานใยรักผูสูงอายุ 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประเพณี 
วันสงกรานต  จํานวน  1  
คร้ัง 

30,000  
(อบต.) 

- 30,000  
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมวันสงกรานต 

ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพ่ือ
อนุรักษและสืบทอด
ตอไปยังลูกหลาน 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการถวายเทียนเนื่องในวัน
เขาพรรษา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมแหเทียนเนื่อง
ในวันเขาพรรษา จํานวน  
1  คร้ัง 

15,000  
(อบต.) 

- 15,000   
(อบต.) 

15,000  
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมแหเทียนเนื่อง
ในวันเขาพรรษา 

ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพ่ือ
อนุรักษและสืบทอด
ตอไปยังลูกหลาน 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
ขบวนแหพระนครคีรี – เมือง
เพชร ประจําป 

เพ่ืออนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัน
เปนเอกลักษณของ
จังหวัดเพชรบุรีใหคงอยู
ตลอดไป 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอทายาง จํานวน 1 
คร้ัง 

20,000 
(อบต.) 

- 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีสนับสนุน
การจัดทําขบวนแหพระ
นครคีรี -เมืองเพชร 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต 
อบต. ไดมีสวนรวมใน
การอนุรักษฟนฟู
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดเพชรบุรี 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 



๑๙ 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่  
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
วิสาขบูชา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลเขากระปุกมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
จํานวน 1 คร้ัง 

5,000 
(อบต.) 

- 5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 

ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามเพ่ือ
อนุรักษและสืบทอด
ตอไปยังลูกหลาน 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการเมาลิด ประจําป  เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามไดเขา
รวมงานประจําปของ
มัสยิดอัซซิกรอ 

จัดกิจกรรมเมาลิด มัสยิด
อัซซิกรอ 2 จํานวน ปละ 
1 คร้ัง 

29,000 
(อบต.) 

- 29,000 
(อบต.) 

29,000 
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมเมาลิด มัสยิด
อัซซิกรอ 2 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามไดมี
โอกาสปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม  

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนท่ี
นับถือศาสนาอิสลามได
รูถึงจริยธรรมท่ีแทจริง 

จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนศาสนา
อิสลาม จํานวน 1 คร้ัง 

50,000 
(อบต.) 

-   จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมเมาลิด มัสยิด
อัซซิกรอ 2 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามไดมี
โอกาสปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘ โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตร
และของดีทายาง 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ตกแตงขบวนแหเขา
รวมงานการทองเท่ียวเชิง
เกษตรและของดีทายาง 
ประจําป จํานวน 1 คร้ัง 

100,000  
(อบต.) 

- 100,000  
(อบต.) 

100,000  
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีเขารวม
กิจกรรม 

สงเสริมการทองเท่ียว
ของจังหวัดเพชรบุรีและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๙ โครงการสงเสริมการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

เพ่ือประชาสัมพันธ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในตําบลเขา
กระปุ 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในตําบลเขา
กระปุก 

5,000   
(อบต.) 

- - - จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ 
ท่ีดําเนินการจัดทํา 

สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียว
ของตําบลเขากระปุกให
เปนท่ีรูจักและเปนการ
ดําเนินงานตามโครการ
พระราชดําริ 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่  
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.
เขากระปุก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณท่ีทําการ อบต.
เขากระปุก ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย 
พรอมสําหรับใชในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน อบต.
เขากระปุก จํานวน 1 
แหง 

50,000 
(อบต.) 

- - - จํานวนสถานท่ีท่ี
ดําเนินการปรับปรุง       
ภูมิทัศน 

ท่ีทําการ อบต.เขา
กระปุก มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย พรอม
สําหรับใชในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
อบต. 

๑1 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล สงเสริมการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน และแผนพัฒนาทองถ่ิน  

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป
ไดรับความรู ความ
เขาใจ ในบทบาทหนาท่ี 
ของ อบต. และมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จัดประชุมประชาคม
ประชาชนท่ัวไปและผูท่ี
เกี่ยวของ  
ปละ 1 คร้ัง 

30,000 
(อบต.) 

- 30,000 
( อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
ประชาชนหมูบาน/
ตําบล 

ประชาชนท่ัวไปทราบ
บทบาทหนาท่ีของ อบต. 
และมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลัด 
อบต. 

๑๒ โครงการทองถ่ินเพชรบุรีสวย
ดวยมือเรา 

เพ่ือรณรงคใหประชาชน
เห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดลอมและ
ความสะอาด 

จัดทํากิจกรรมทองถ่ิน
เพชรบุรีสวยดวย 
มือเรา 

100,000 
 (อบต.) 

- 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรมทองถ่ิน
เพชรบุรีสวยดวยมือเรา
ท่ีดําเนินการ 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดลอมและ
ความสะอาด 

สํานักปลัด 

๑๓ โครงการจัดทําปายบอกทาง
แหลงทองเท่ียวน้ําตกหินลาด  

เพ่ือเปนการจัดทําปาย
บอกเสนทางแหลง
ทองเท่ียวน้ําตกหินลาด 

จัดทําปายบอกเสนทาง
แหลงทองเท่ียว  
จํานวน 3 แหง 

15,000 
(อบต.) 

- - - จํานวนปายท่ีดําเนิน
ติดต้ัง 

จํานวนปายบอกทางไป
น้ําตกหินลาดเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๔ โครงการจัดทําปายแผนผังแสดง
สถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ี
สําคัญของตําบลเขากระปุก 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวของตําบล           
เขากระปุก 

จัดทําปายแผนผังแสดง
สถานท่ีทองเท่ียวและ
สถานท่ีสําคัญของตําบล            
เขากระปุก จํานวน ๒ 
ปาย 

  1๒0,000  
(อบต.) 

1๒0,000  
(อบต.) 

จํานวนปายแผนผัง
แสดงสถานท่ีทองเท่ียว
และสถานท่ีสําคัญของ
ตําบลเขากระปุกท่ี
จัดทํา 

ประชาชนท่ัวไป และ
นักทองเท่ียวสามารถ
เดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวของตําบล            
เขากระปุก 

สํานักปลัด 

 


