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ค าน า 
 

นโยบายในการพัฒนาบริการและสํงเสริมการทํองเที่ยวเพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ทํองเที่ยวแหํงเอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน การ
เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกลําวมีความจาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุาย 
เพ่ือสํงเสริมให๎การทํองเที่ยวของไทยได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได๎ประโยชน์ด๎วยกันทุกฝุาย
และมีความยั่งยืน นโยบายดังกลําวมีความส าคัญตํอการสํงเสริมการทํองเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท๎องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ก าหนดให๎การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
ถํายโอนภารกิจด๎านการทํองเที่ยวให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และนอกจากนี้งานด๎านการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยวควรมีแนวทางในการดาเนินการเพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอชุมชนและการทํองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการสํงเสริมการทํองเที่ยวตามที่การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยใช๎เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด๎านการทํองเที่ยว  

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ เห็นวําการจัดทาแผนการสํงเสริมการทํองเที่ยวองค์การบริหาร
สํวนต าบลเขาค๎อ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพึงกระทา เพ่ือเป็นการพัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต๎องและเหมาะสม ซึ่งต๎องใช๎การวางแผนอยํางเป็นระบบ จากนั้นก็นาแผนงานและ
โครงการไปสูํการปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ จึงได๎จัดทาแผนการสํงเสริม
การทํองเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 

 
 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
จากความขัดแย๎งทางด๎านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย  จึงท าให๎เกิดสงครามกํอการร๎ายขึ้น  ตั้งแตํ 

ปี พ.ศ. 2508  โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่รอยตํอ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย  ซึ่งฝุายตํอต๎านรัฐบาล
พิจารณาแล๎วเห็นวําพ้ืนที่ดังกลําวเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมสภาพทั่ วไปเป็นปุาเขาสลับซับซ๎อนยากที่รัฐบาลจะ
ปราบปรามได๎โดยใช๎เขาค๎อเป็นศูนย์กลาง 

ตํอมากองทัพบกได๎มอบหมายให๎กองทัพภาคที่ 3  รับผิดชอบในการตํอสู๎กับผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต์  โดย
จัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้นที่สนามบินอ าเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2511 
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และได๎ด าเนินการตํอสู๎อยํางตํอเนื่องกันมา  โดยผํานยุทธการที่ส าคัญ ๆ 
รวม 13 ครั้ง เชํน ยุทธการภูขี้เถ๎า ยุทธการรามสูร ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก – 13  ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร 
เป็นต๎น 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 –2515 กองทัพภาคที่ 3 ได๎เริ่มสร๎างถนนแยกจาก สายพิษณุโลก-หลํมสัก 
ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 บ๎านแคมป์สนไปยังบ๎านเลําลือ และในปี พ.ศ. 2517 ได๎มีแนวความคิดที่จะลด
ความกดดันขัดขวางพรรคคอมมิวนิสต์แหํงประเทศไทย (พคท.) โดยสร๎างถนนอีกสายที่บ๎านนางั่วไปยังบ๎านสะเดาะ
พงเพ่ือเชื่อมกับถนนสายแรกที่บ๎านสะเดาะพง แตํได๎รับการขัดขวางและตํอต๎านอยํ างรุนแรง จนกํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํทั้งสองฝุายเป็นอยํางมาก 

ในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ได๎เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมกองร๎อยพิเศษคํายสฤษดิ์
เสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชด าริให๎ใช๎ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” เพ่ือยุติสถานการณ์สู๎รบ โดยที่
จะใช๎พ้ืนที่ทั้งสองข๎างทางเป็นประโยชน์กับราษฎรทั่ว ๆ ไป มิใชํเฉพาะทหารเทํานั้น  กองทัพภาคที่ 3 จึงได๎จัดตั้ง
หมูํบ๎านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้น  โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  ได๎พระราชทานพระราชทรัพย์สํวนพระองค์
จ านวนหนึ่ง เป็นทุนในการกํอสร๎างทางครั้งแรก  โดยตั้งเป็นกองอ านวยการ “โครงการพัฒนาลุํมน้ าเข็ก”  โดยมี
งานหลักคือ การกํอสร๎างทางลาดยางทุํงสมอ – เขาค๎อ ตลอดสายการฝึกราษฎรอาสาสมัคร การจัดสรรที่ดินท ากิน
ให๎กับราษฎร การจัดหาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร และเรียกโครงการนี้วํา “โครงการพัฒนาลุํมน้ าเข็ก” เริ่ม
ด าเนินการเมื่อวันที่  10  มีนาคม พ.ศ.  2520 เป็นต๎นมา 

และในปี พ.ศ. 2522 ได๎มีประชาชน อาสาสมัครเข๎ามาอยูํในพ้ืนที่เบาบาง เริ่มมีการจัดตั้งหมูํบ๎านตามถนน
สายแคมป์สน – สะเดาะพง ซึ่งแตํละหมูํบ๎านของต าบลเขาค๎อ ได๎มีการตั้งชื่อตามทหารหรืออาสาสมัครที่ได๎พลีชีพ
ปกปูองอธิปไตยของชาติในพ้ืนที่นั้น ๆ  และตํอมาได๎มีการจัดตั้งหมูํบ๎านขึ้นอีก เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมขึ้นจน
สามารถตั้งเป็นต าบลได๎ ต าบลเขาค๎อจึงได๎กํอตั้งขึ้นนับแตํนั้นมา 

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อได๎รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบจ านวน 
14 หมูํบ๎าน และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547  สภาต าบลริมสีมํวงและสภาต าบลสะเดาะพงได๎ยุบรวมกับ
องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อท าให๎มีเขตความรับผิดชอบที่มากข้ึนจากเดิม 14 หมูํบ๎านเป็น 25 หมูํบ๎าน 
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1.ด้านกายภาพ 
 
1.1 สภาพภูมิศาสตร์ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะทางหํางจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 54 กิโลเมตร และหํางจากอ าเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 44 กิโลเมตร มีพ้ืนที่กรปกครอง 
ประมาณ 580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 362,500 ไรํ 
 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลทุํงเสมอ อ าเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ ต าบลปุาเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลบุํงน้ าเต๎า อ าเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต าบลหนองแมํนาและอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
ส าหรับพื้นที่ 580 ตารางกิโลเมตร แบํงเนื้อท่ีเป็นรายต าบลดังนี้ 

 ต าบลเขาค๎อ  84   ตารางกิโลเมตร     หรือ     52,500   ไรํ 
 ต าบลริมสีมํวง  363   ตารางกิโลเมตร   หรือ   226,875   ไรํ 
 ต าบลสะเดาะพง  133   ตารางกิโลเมตร   หรือ     83,125   ไรํ 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นปุาและภูเขาใหญํน๎อยสลับซับซ๎อนคล๎ายกับทะเลภูเขา  บางแหํงสูงชันมาก  มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลตั้งแตํ 500 – 1,400 เมตร  เขาค๎อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน๎อยใหญํของเทือกเขา
เพชรบูรณ์สองด๎านใต๎  เทือกเขาท่ีส าคัญบริเวณนี้ได๎แกํ 
 -   เขาค๎อ (ปางกํอ) สูงประมาณ 1,175 เมตร 
 -   เขายํา  สูงประมาณ 1,350 เมตร 
 -   เขาห๎วยทราย  สูงประมาณ 1,038 เมตร 
ส าหรับพ้ืนที่ปุาแถบนี้ จะเป็นปุาเต็งรังหรือปุาผลัดใบ  ปุาสน ปุาดินแดง ที่นําสนใจ คือ  ต๎นค๎อ ซึ่งเป็นพันธ์ไม๎
ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล๎ายต๎นตาล  แตํมีผลออกมาคล๎ายหมาก  สภาพปุายังคงเป็นปุาทึบ  บางแหํงซึ่งอยูํในเขต
ปุาไม๎ เขตเตรียมการสงวนแหํงชาติ (ปุาถาวร)  และมีสวนสัตว์เปิดเขาค๎อ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเพ่ือเศรษฐกิจเขา
ค๎อ)  เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12 ,500 ไรํ  นอกจากนั้นยังมีการปลูกปุาเพ่ิมเติมใน
เขตท่ีถูกบุกรุกท าลายปุา 
 

  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ฤดูร๎อนอากาศไมํร๎อนจัด ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิ
ต่ าสุดที่เคยวัดได๎เฉลี่ยประมาณ ๘ องศาเซลเซียส  ในชํวงระหวํางเดือน  ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ส าหรับฤดูฝนจะมี
ฝนตกชุกปริมาณฝนที่เคยวัดได๎ประมาณ 189 มิลลิเมตร  สูงสุดเคยวัดได๎  300 มิลลิเมตร  ต่ าสุดวัดได๎  50  
มิลลิเมตร 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะพ้ืนที่ประกอบไปด๎วยเทือกเขาสูง และที่ราบหุบเขาสลับซับซ๎อน ดินที่พบบนภูเขามีทั้งดินลึกและ
ดินตื้น เนื้อดินมีท้ังเป็นดินเหนียวถึงดินรํวนปนทราย ลักษณะไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับพ้ืนที่ 
 
 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   

ประเภท เขาค้อ ริมสีม่วง สะเดาะพง รวม 

ล าน้ า,ล าห๎วย 14 11 10 35 
บึง,หนอง 24 3 3 30 
แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น - - - - 
ฝาย 6 2 7 15 
บํอน้ าตื้น 11 2 4 17 
บํอโยก 8 8 3 19 
ประปาหมูํบ๎าน 12 7 6 25 
ถังปูนฉาบ 5 1 9 15 
ถังปูนฉาบ  รพช. 10 2 4 16 
ถังขนาด  5,000 ลบ.ม. - - 10 10 
ถังขนาด  2,000 ลบ.ม. 9 6 7 22 
ถังปูนฉาบประชาสงเคราะห์ 14 - - 14 
อํางเก็บน้ า 4 1 1 6 
ถังแบบ ฝ.99 6 3 5 14 
ถังปูนฉาบ 3,000 ลบ.ม. - - 1 1 
ถังกลมฉาบ - - 6 6 

รวม 123 64 130 259 
 

 
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ปุาไม๎ของในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ มีทั้งปุาธรรมชาติและปุาปลูก (สํวนใหญํเป็นปุาปลูกกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ 
ของเนื้อท่ี) ประกอบด๎วยปุาเบญจพรรณ (ประเภทที่ไมํมีไม๎สัก) ปุาเต็งรังหรือปุาแดง ปุาดงดิบ ทุํงหญ๎า พันธุ์ไม๎มีคําทางเศรษฐกิจ
หลายชนิด เชํน ยาง สัก ประดูํ แดง มะคําโมง เต็ง รัง ตะเคียนทอง สนเขา กํอ สมุนไพร กล๎วยไม๎ปุาตํางๆ ฯลฯ  
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ  มีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุม  3  ต าบล คือ  ต าบลเขาค๎อ ต าบล
ริมสีมํวง ต าบลสะเดาะพง   โดยจ าแนกได๎ดังนี้ 
 -   ต าบลเขาค้อ      จ านวน   14   หมู่บ้าน 
  -   หมูํที่   1     บ๎านกนกงาม  -   หมูํที่   2     บ๎านดอกจ าปี 
  -   หมูํที่   3     บ๎านสิมารักษ์  -   หมูํที่   4     บ๎านกองเนียม 
  -   หมูํที่   5     บ๎านปัญญาดี  -   หมูํที่   6     บ๎านรัตนัย 
  -   หมูํที่   7     บ๎านใจทน  -   หมูํที่   8     บ๎านปานสุขุม 
  -   หมูํที่   9     บ๎านเลําลือ  -   หมูํที่   10   บ๎านเพชรด า 
  -   หมูํที่   11   บ๎านฟองเพชร  -   หมูํที่   12   บ๎านสํงคุ๎ม 
  -   หมูํที่   13   บ๎านอุทโยภาส  -   หมูํที่   14   บ๎านเลําเน๎ง 
 -   ต าบลริมสีม่วง     จ านวน   6   หมู่บ้าน 
  -   หมูํที่   1   บ๎านจะวะสิต  -   หมูํที่   2   บ๎านธนิตค าเที่ยง 
  -   หมูํที่   3   บ๎านริมสีมํวง  -   หมูํที่   4   บ๎านเพชรชํวย 
  -   หมูํที่   5   บ๎านกรเพชร  -   หมูํที่   6   บ๎านชื่นจิต 
 -   ต าบลสะเดาะพง    จ านวน   5   หมู่บ้าน 
  -   หมูํที่   1   บ๎านเขายํา   -   หมูํที่   2   บ๎านสะเดาะพง 
  -   หมูํที่   3   บ๎านเสลียงแห๎ง 1  -   หมูํที่   4   บ๎านเสลียงแห๎ง 2 
  -   หมูํที่   5   บ๎านเลํากี่ 
 
2.1 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ ได๎แบํงการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตการเลือกตั้ง 25 หนํวยเลือกตั้ง โดย
แบํงการเลือกตั้งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ผู๎บริหารท๎องถิ่น (นายก อบต.) จ านวน 1 คน 
2. สมาชิกสภาท๎องถิ่น (ส.อบต)  จ านวน หมูํละ 2 คน 
มีจ านวนประชากรผู๎มีสิทธิที่มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 6,700 คน 
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3.ประชากร 
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ตารางแสดงจ านวนประชากรรวมในชํวง 2 ปีย๎อนหลังและปัจจุบัน 
 
ปีพ.ศ. ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

2559 5,436 5,265 10,701 3,702 
     
2562   11,496 4,206 
 
 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ต าบลเขาค้อ  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร ชาย หญิง 
1 กนกงาม 573 1,146 1,064 2,210 นายไพโรจน์ ค๎อศุภฤกษ์

สกุล 
08-2879-3359 

2 ดอกจ าป ี 123 173 158 331 นายอุทัย พ่ึงพา 08-1786-5684 
3 สิมารักษ ์ 130 159 145 304 นายสมบูรณ์ โนนบุญตา 09-3251-7937 
4 กองเนียม 129 157 167 324 นายอุทิศ ชมชื่น 09-4201-1938 
5 ปัญญาด ี 234 220 224 444 นายอานันท์ ศรีคง 08-7839-1436 
6 รัตนัย 158 151 179 330 นายสมศักดิ ์ ยอดมา 08-8153-4903 
7 ใจทน 113 168 178 346 นายบุญเสริม พํวงเที่ยง 08-0689-6393 
8 ปานสุขุม 103 137 150 287 นายนิพนธ์ ค ง ด อ น

ทอง 
08-6213-0866 

9 เลําลือ 179 487 526 1,013 นายสุริโย บ ารุงคีรี 09-8534-8056 
10 เพชรด า 235 489 447 936 นายฐเดช สินจ๎าง 08-0808-2060 
11 ฟองเพชร 66 62 58 120 นายอนันต์ พลน๎อย 08-1188-6596 
12 สํงคุ๎ม 328 235 236 471 นายพิสิษฐ์พล โพธิ์ลิบ 08-6932-0212 
13 อุทโยภาส 220 210 200 410 นายบุญมา สอดตา 08-5735-6644 
14 เลําเน๎ง 145 377 359 736 นายพรชัย ประทีปคีร ี 08-7209-2208 
รวม 2,736 4,171 4,091 8,262  
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สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ต าบลริมสีม่วง 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร 
รวม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

ชาย หญิง 
1 จะวะสิต 96 119 139 258 นางวิไลพร ศรีวิเศษไทย 08-4531-3076 
2 ธนิตค าเที่ยง 115 131 146 277 น.ส.วันศิริ ค าเสือ 09-8768-8159 
3 ริมสีมํวง 129 134 111 245 นางวันเพ็ญ แก๎วแกม 08-5727-4007 
4 เพชรชํวย 119 179 171 350 นายภูริช สร๎อยสนธิ์ 09-0456-2560 
5 กรเพชร 54 82 85 167 นายสมชาย วงศ์เขียน 08-5726-1569 
6 ชื่นจิต 58 82 67 149 นายสมยง ปิ่นพุก 08-7204-2646 
รวม 571 727 719 1,446  

 
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ต าบลสะเดาะพง 

หมูํที ่ ชื่อหมูํบ๎าน ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม ชื่อผู๎ใหญํบ๎าน เบอร์โทร 
ชาย หญิง 

1 เขายํา 196 186 202 388 นายชูชาติ ดํวนเดิน 08-4818-2705 
2 สะเดาะพง 184 166 181 347 นายจิตภานุ ปลาทอง 08-9932-8367 
3 เสลียงแห๎ง1 216 251 230 481 น า ย เ ส า ว

พันธ์ 
โคตรสีกุล 08-4492-1885 

4 เสลียงแห๎ง2 137 157 143 300 นายพยนต์ ชวดเชื้อ 08-1036-4077 
5 เลํากี ่ 166 143 129 272 นายอรัน ราศชีัย 08-7848-4540 
รวม 899 903 885 1,788  

 
หมายเหตุ  เป็นก านันในแตํละต าบล   
ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน ที่วําการอ าเภอเขาค๎อ  ณ 30 มิถุนายน  2563 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ต าบลเขาค้อ ต าบลริมสมี่วง ต าบลสะเดาะพง 
รวม 

ช่วงอายุ จ านวน ช่วงอายุ จ านวน ช่วงอายุ จ านวน 

น๎อยกวํา1-10ปี 1,315 น๎อยกวํา1-10ปี 165 น๎อยกวํา1-10ปี 217 1,697 
11-20 ปี 1,188 11-20 ปี 159 11-20 ปี 208 1,555 
21-30 ปี 1,351 21-30 ปี 188 21-30 ปี 218 1,757 

31-40 ปี 1,297 31-40 ปี 226 31-40 ปี 332 1,855 
41-50 ปี 1,042 41-50 ปี 244 41-50 ปี 238 1,524 

51-60 ปี 916 51-60 ปี 202 51-60 ปี 311 1,429 
61-70 ปี 551 61-70 ปี 168 61-70 ปี 174 893 

71-80 ปี 237 71-80 ปี 63 71-80 ปี 61 361 
81-90 ปี 85 81-90 ปี 24 81-90 ปี 24 133 
91 ปีขึ้นไป 20 91 ปีขึ้นไป 1 91 ปีขึ้นไป 3 24 

รวม 8,262 
 

1,446 
 

1,788 11,496 

 
ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน ที่วําการอ าเภอเขาค๎อ ณ 30 มิถุนายน 2562  
4.สภาพทางสังคม 
 
4.1 การศึกษา 
 มีสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  5 แหํง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านกนกงาม หมูํที่ 1  ต าบลเขาค๎อ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุาแดง  หมูํที่ 5  ต าบลเขาค๎อ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเลําลือ  หมูํที่ 9  ต าบลเขาค๎อ 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเพชรด า  หมูํที่ 10 ต าบลเขาค๎อ 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านชื่นจิตร  หมูํที่ 6 ต าบลริมสีมํวง(ตั้งอยูํที่บ๎านเพชรชํวย 

หมูํที่ 4 ต าบลริมสีมํวง) 
- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน   4   แหํง 

   1.โรงเรียนอนุบาลเขาค๎อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 
   2.โรงเรียนบ๎านปุาแดง 
   3.โรงเรียนบ๎านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
   4.โรงเรียนธรรมนูญกองชํางวิทยา 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน   1   แหํง 
 1.โรงเรียนรํมเกล๎าเขาค๎อเพชรบูรณ์ 
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4.2 สาธารณสุข 
 ในด๎านสาธารณสุของค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ ได๎มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลของรัฐที่คอยให๎บริการกับประชาชน ดังนี้ 
  -   โรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน      1 แหํง 
      1. โรงพยาบาลเขาค๎อ 
  -   โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน      4 แหํง 
      1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปานสุขุม        หมูํที่ 8  ต าบลเขาค๎อ 
      2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปุาแดง          หมูํที่ 5 ต าบลเขาค๎อ 
      3. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลรื่นฤดี           หมูํที่ 1 ต าบลสะเดาะพง 
      4. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลพัฒนวรพงษ์    หมูํที่ 1 ต าบลริมสีมํวง 
 
4.3 อาชญากรรม 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อก็ได๎ด าเนินการปูองกันการเกิด
เหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อที่สามารถด าเนินการได๎ตาม
อ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน   
 
4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเขาค๎อได๎แจ๎ง
ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํ
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานของ
องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล
เขาค๎อสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารสํวนต าบลเขาค๎อก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

 
4.5 การสังคมสังเคราะห์ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
4. ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน       
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 
ต าบล ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนดิน ถนนลูกรัง 

เขาค๎อ 6 12 45 5 
ริมสีมํวง 1 13 18 5 
สะเดาะพง 6 10 9 5 

รวม 11 35 72 15 

 
 
5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํอง
สวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎
ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อจึงไมํสามารถด าเนินการได๎
เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวน
นี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน 
 
5.3 การประปา 
 ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อได๎มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ และ
มีหมูํบ๎านที่ใช๎บริการประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อเพียง 3 หมูํบ๎าน ด๎วยพื้นที่ของแตํละหมูํบ๎านซึ่งอยูํ
หํางกันออกไปท าให๎การขยายเขตประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อไปได๎ไมํทั่วถึง ทางองค์การบริหาร
สํวนต าบลเขาค๎อจึงได๎อุดหนุนงบประมาณกํอสร๎างระบบประปาให๎หมูํบ๎านบริหารกิจการประปาของหมูํบ๎านเอง 
เพ่ือที่จะให๎ประชาชนได๎มีน้ าใช๎อยํางทั่วถึงและมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันทุกหมูํบ๎านมีน้ าประปาใช๎แตํชํวงหน๎าแล๎ง
จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเป็นอยํางมาก ท าให๎ชาวบ๎านได๎รับความเดือดร๎อน ทางองค์การบริหารสํวนต าบลเขา
ค๎อเองก็ได๎ท าโครงการแก๎ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาและได๎บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ
เพ่ือจะพิจารณาด าเนินการตํอไป 
 
 
 5.4 โทรศัพท์ 
   

(1)  ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์มือถือใช๎ ร๎อยละ 99 ของครัวเรือน 
(2)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     ๑   ชุมสาย 
(3)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน      ๑     แหํง 
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5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แหํง  ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่ง
วัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 
6.1 การเกษตร 
 ประชากรสํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ มีอาชีพทางการเกษตร  พืชที่ปลูก เชํน  ข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์  ฟักม๎ง กระทกรก มันเทศ  กะหล่ าปลี  แครอท  ถั่วลันเตา  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหัว  พริกใหญํ  
กระชายด า  กระชายขาว  ขิง ไม๎ผล  ไม๎ดอก  รวมทั้งการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและการท านา  โดย  แยกเป็นพ้ืนที่
ท านา  -  ไรํ  พืชผักและไม๎ดอกไม๎ประดับ  830  ไรํ  พืชไรํ  16,858  ไรํ ไม๎ผล  6,547 ไรํ  พ้ืนที่อ่ืน ๆ จ านวน 
5,354  ไรํ แยกเป็นต าบลได๎ดังนี้ 
 

ต าบล ท านา 
พืชผักและไม้
ดอกไม้ประดับ 

พืชไร่ ไม้ผล พื้นที่เกษตรอ่ืนๆ 

เขาค๎อ - 150 13,300 2,154 316 
ริมสีมํวง - 350 2,524 2,543 3,153 
สะเดาะพง - 330 1,034 1,850 1,885 

รวม - 830 16,858 6,547 5,354 

 
6.2 การประมง 
       ไมํมีการท าประมงในพ้ืนเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ  
 
6.3 การปศุสัตว ์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ   เป็ด  
โค  สุกร  กระบือ  เป็นต๎น 
 
6.4 การบริการ 
 

ต าบล 
โรงแรม/ 
รีสอร์ท 

โรงสี ร้านค้า บ้านเช่า ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน 
โรงงาน

อุตสาหกรรม 
เขาค๎อ 121 4 78 16 9 15 - 
ริมสีมํวง 7 - 27 1 - 2 - 
สะเดาะพง 33 4 25 - 4 7 1 

รวม 161 8 130 17 13 24 1 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 มีสถานที่ทํองเที่ยวในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ ดังนี้ 

- พระต าหนักเขาค๎อ 
- อนุสาวรีย์ผู๎เสียสละ 
- ฐานอิทธิ 
- พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก 
- หอสมุดนานาชาติ 
- กังหันลม(บ๎านเพชรด า) 
- จุดชมวิวเขาค๎อ 
- อํางเก็บน้ ารัตนัย 
- โครงการพัฒนาลุํมน้ าเข็ก(เขาค๎อ)อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
6.6 การอุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 แหํง 

- โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค๎อ จ ากัด ในโครงการพัฒนาลุํมน้ าเข็ก  (เขาค๎อ) อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 

- ธนาคาร    1 แหํง  สถานีบริการน้ ามัน    24     แหํง 

- บริษัท - แหํง  ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า          - แหํง 

- ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  - แหํง  ตลาดสด     - แหํง 

- ร๎านค๎าตํางๆ  130 แหํง โรงฆําสัตว์              - แหํง 

- โรงแรม/รีสอร์ท 161    แหํง 

 

กลุ่มอาชีพ 

กลุํมอาชีพ  จ านวน  10  กลุํม 
๑. กลุํมผ๎าเขียนเทียน บ๎านเลําลือ-เลําเน๎ง ๒. กลุํมเพาะเห็ดฟาง 

3. กลุํมไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาว  4.กลุํมผลิตภัณฑ์ข๎าวลืมผัว 

5. กลุํมจักสาน    6.กลุํมหัตถกรรมไม๎ไผํ 
7. กลุํมปลูกมะขามหวาน   8. กลุํมปลูกฝักแม๎ว 

9.กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม   10. กลุํมสมุนไพรพื้นบ๎าน 
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6.8 แรงงาน 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ปัจจุบันมีแรงงานอายุตั้งแตํ 15 -60 ปี สํวนใหญํเป็นแรงงานด๎าน
การเกษตร เพราะในพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไป
รับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัยและท าการเกษตร   
 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อมีหลายชนเผําซึ่งนับถือศาสนาที่แตกตํางกันไป ดังนี้ 

- ศาสนาพุทธ 
- ศาสนาคริสต์ 
- นับถือบรรพบุรุษ 

 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประชากรในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ สํวนใหญํเป็นชาวไทยและเป็น
ชาวเขา ซึ่งแบํงออกเป็นหลายชนเผํา ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีและงานประจ าปีของแตํละชนเผําขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เชํน 

- ประเพณีปีใหมํม๎ง 
- ประเพณีปีใหมํลีซอ 
- ประเพณีปีใหมํไทยภูเขาเผําลีซู 
- ประเพณีสงกรานต์ 
- ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 
- ประเพณีลอยกระทง 

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  
วิธีการท าผ๎าเขียนเทียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบในชุมชน เป็นต๎น  

ภาษาถิ่น ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ มีหลายชนเผําหลายชุมชน จึงมีภาษาพูดของแตํละชน
เผําซึ่งแตกตํางกันออกไป แตํภาษาที่ใช๎กันทั่วไปมักจะเป็นภาไทย แตํในสํวนชนเผําชาวเขาก็จะมีภาษาของแตํละ
ชนเผํา เชํน ภาษาม๎ง เย๎า ลีซอ เป็นต๎น 

 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชากรในพ้ืนที่ สํวนใหญํจะยึดหลักการท าการเกษตรและรับจ๎างเป็นต๎น สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก
ของ 3 ต าบลเขาค๎อ สํวนใหญํจะเป็นสินค๎าทางการเกษตรและจากกลุํมอาชีพเป็นต๎น เชํน 

- ยอดฟักม๎ง 
- ลูกฟักม๎ง 
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- กระทกลก (เสาวรส) 
- ข๎าวไรํลืมผัว 
- ผ๎าเขียนเทียน 
- ผลิตภัณฑ์จากไม๎ไผํ 
- สตอเบอรี่ 
- อโวคาโด๎ 

 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (แสดงทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ อบต. เขาค๎อ) สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบ
สูงและภูเขา  มีการหักร๎างถางปุาท าไรํเลื่อนลอยท าให๎สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํไมํมีต๎นไม๎และเป็นพ้ืนที่การเกษตรจึงท า
ให๎มีการเผาปุาท าให๎สภาพปุาไม๎เป็นปุาเสื่อมโทรม  สํวนสภาพปุาที่ยังคงเหลืออยูํในเขตพ้ืนที่ก็ยังเป็นทรัพยากร
หลักที่เอ้ือผลประโยชน์ตํอประชาชนในพ้ืนที่ในเรื่องของสิ่งแวดล๎อม  ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรการทํองเที่ยวที่
ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อตลอดจนในภาพรวมของอ าเภอเขาค๎อ 
 
8.1 น้ า 

ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากอํางเก็บน้ าซึ่งมีอยูํในแตํละพ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา และบางพ้ืนที่จะมีน้ าประปาใต๎
ดินซึ่งสามารถขุดเจาะน ามาใช๎ อุปโภค-บริโภค   

 
8.2 ป่าไม้ 
 พ้ืนที่ปุาแถบนี้ จะเป็นปุาเต็งรังหรือปุาผลัดใบ  ปุาสน ปุาดินแดง ที่นําสนใจ คือ  ต๎นค๎อ ซึ่งเป็นพันธ์ไม๎
ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล๎ายต๎นตาล  แตํมีผลออกมาคล๎ายหมาก  สภาพปุายังคงเป็นปุาทึบ  บางแหํงซึ่งอยูํในเขต
ปุาไม๎ เขตเตรียมการสงวนแหํงชาติ (ปุาถาวร)  และมีสวนสัตว์เปิดเขาค๎อ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาเพ่ือเศรษฐกิจเขา
ค๎อ)  เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12 ,500 ไรํ  นอกจากนั้นยังมีการปลูกปุาเพ่ิมเติมใน
เขตท่ีถูกบุกรุกท าลายปุา 
 
8.3 ภูเขา 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ มีภูเขาใหญํน๎อยสลับซับซ๎อนคล๎ายกับทะเลภูเขา  บางแหํงสูง
ชันมาก  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแตํ 500 – 1,400 เมตร  เขาค๎อ และเนื่องจากภูเขาในแถบนี้เป็นภูเขาที่
เกิดจากการยกตัวในอดีตท าให๎มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดราบ หรือมีที่ราบอยูํบนยอดเป็นหน๎าผาสูงและ
สลับซับซ๎อน เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน๎อยใหญํของเทือกเขาเพชรบูรณ์สองด๎านใต๎   

 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อนั้นเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎และเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  และอากาศที่ไมํมีมลพิษ จึงท าให๎ประชาชนในพ้ืนที่ได๎มีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ดี
และมีน้ าไว๎อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี และด๎วยอากาศที่ไมํมีมลพิษนั้นจึงท าให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพที่
แข็งแรงและอายุยืนยาว ปุาไม๎ ดิน น้ า อากาศ จึงเป็นทรัพยากรหลักท่ีเอ้ือผลประโยชน์ตํอประชาชนในพื้นท่ีใน 
 



-14- 
 
เรื่องของสิ่งแวดล๎อม  ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ
ตลอดจนในภาพรวมของอ าเภอเขาค๎อ 
 
9.อ่ืนๆ 
 
9.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

ต าบล วัด โบสถ ์ ส านักสงฆ์ มัสยิด 
เขาค๎อ 2 3 7 - 
ริมสีมํวง 1 - 5 - 
สะเดาะพง 2 - - - 

รวม 5 3 12 - 
 

 วัด 
 1.วัดวิชมัยปุญญาราม  หมูํที่ 1 ต าบลเขาค๎อ 
 2.วัดเขาค๎อพัฒนาราม  หมูํที่ 13 ต าบลเขาค๎อ 
 3.วัดปุาไชยชุมพล  หมูํที่ 3  ต าบลสะเดาะพง 
 4.วัดหน๎าพระต าหนัก เขายํา เลํากี่ หมูํที่ 5  ต าบลสะเดาะพง 
 5.วัดปุากาญจนาภิเษก  หมูํที่ 6  ต าบลริมสีมํวง 
 ส านักสงฆ์ 
 1.ส านักสงฆ์บ๎านดอกจ าปี  หมูํที่ 2  ต าบลเขาค๎อ  2.ส านักสงฆ์บ๎านสิมารักษ์  หมูํที่ 3 ต าบลเขาค๎อ 
 3.ส านักสงฆ์บ๎านกองเนียม  หมูํที่ 4 ต าบลเขาค๎อ  4.ส านักสงฆ์รัตนปัญญา  หมูํที่ 5 ต าบลเขาค๎อ 
 5.ส านักสงฆ์บ๎านใจทน  หมูํที่ 7 ต าบลเขาค๎อ      6.ส านักสงฆ์บ๎านปานสุขุม  หมูํที่ 8 ต าบลเขาค๎อ          
 7.ส านักสงฆ์เพชรสวําง  หมูํที่ 11 ต าบลเขาค๎อ   8.ส านักสงฆ์สามัคคีจิตบุญธรรม หมูํที่ 1 ต าบลริมสีมํวง      
 9.ส านักสงฆ์เอ่ียมส าอาง  หมูํที่ 2 ต าบลริมสีมํวง  10.ส านักสงฆ์บ๎านธนิตค าเที่ยง หมูํที่ 2 ต าบลริมสีมํวง 
 11.ส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ  หมูํที่ 3 ต าบลริมสีมํวง 12.ส านักสงฆ์เพชรสีมํวง  หมูํที่ 4 ต าบลริมสีมํวง 
 โบสถ ์
 1.คริสตจักรโครงการพระคุณเขาค๎อ TH 209  หมูํที่ 1 ต าบลเขาค๎อ  
 2.คริสตจักรเพชรด า หมูํที่ 10 ต าบลเขาค๎อ 
 3.คริสตจักรรวมมิตรเขาค๎อ  หมูํที่ 14 ต าบลเขาค๎อ 
 
9.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -   สถานีต ารวจ  จ านวน      1 แหํง 
  1. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเขาค๎อ 
 -   จุดตรวจประจ าต าบล จ านวน      2 แหํง 
  1.จุดตรวจสามแยกตลาดพัฒนา   ต าบลเขาค๎อ 
  2.จุดตรวจสี่แยกรื่นฤดี  ต าบลสะเดาะพง 
 -   สถานีดับเพลิง  จ านวน      - แหํง 
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9.4 มวลชนจัดตั้ง 
 ลูกเสือชาวบ๎าน    จ านวน  2 รุํน รวม   400 คน 
 ไทยอาสาปูองกันชาติ   จ านวน  - รุํน ๆ ละ   - คน  

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน           2        รุํน รวม   187  คน   
กองทุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ  จ านวน  - รุํน ๆ ละ   - คน  
คณะกรรมการหมูํบ๎าน  อพป.  จ านวน  - รุํน ๆ ละ    -     คน 

 9.5 แผนที่สังเขปแสดงพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อที่รับผิดชอบ 
 
ต าบลเขาค้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าบลริมสีม่วง  
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ต าบลสะเดาะพง 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. พัฒนาแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว เชํน ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส๎นทางทํองเที่ยวให๎
พร๎อม รณรงค์การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ตลอดถึงสํงเสริมการจัดการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน  
2. สํงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ๎าน และนอกบ๎าน โดยเฉพาะสองข๎างถนน  
3. สร๎างจิตสานึกของประชาชนให๎รักและชํวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน แมํน้ าเข็ก ล า
คลอง โดยการให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการรับผิดชอบ  
 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๑) สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการทํองเที่ยวและเรํงรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอา
นวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูํแล๎ว สํงเสริมการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน  
(3) สํงเสริม สนับสนุนตลาดนักทํองเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด  
(4) สํงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมทางการทํองเที่ยว  
(5) ผลักดันความรํวมมือของหนํวยงานตํางๆ เพ่ือให๎บริการนักทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพ  
(6) พัฒนาด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จัก  
 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ  
1. รํวมกันสร๎างเปูาหมายที่เราต๎องการ ต๎องการเห็นการทํองเที่ยวของเราเป็นเชํนไร ?  
- มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม  
- อยากให๎ต าบลเขาค๎อเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางการเกษตรอยํางเต็มรูปแบบ  
- คนเขาค๎อมีแหลํงรายได๎ทางการทํองเที่ยวเสริม  
- อยากให๎นักทํองเที่ยวประทับใจในสินค๎าพ้ืนบ๎าน และบริการของคนในชุมชน  
- อยากให๎คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยว ชํวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
- อยากให๎แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีต าบลเขาค๎อเป็นที่รู๎จัก  
 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
- อยากให๎ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกัน รํวมกันพัฒนาพ้ืนที่เหมือนในอดีต  
- อยากให๎บางขันหมากมีความสะอาด ไมํทิ้งขยะลงในแมํน้ าล าคลอง  
 
มิติในด้านเศรษฐกิจ  
- คนในท๎องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี  
- ไมํมีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข  
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกันทั่วไป 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา  
1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 การคมนาคมชารุด ไมํสะดวกตํอการคมนาคม  
1.2 การระบายน้ าไมํสะดวกมีผลให๎น๎าทํวมขัง  

- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่  
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ ากัดเซาะถนนหรือน้ าทํวม
ชํองทางระบายน้ า ระบายไมํทัน  
 

2. ปัญหาด้านแหล่งน้ า  
2.1 ภาชนะเก็บน้ ามีไมํเพียงพอในฤดูแล๎ง  
2.2 แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรมีไมํเพียงพอ  

-เกิดปัญหาเนื่องจากแหลํงน้ าตามธรรมชาติ เพ่ือ
การเกษตรตื้นเขิน และมีน๎อย และประสบปัญหา  
เกือบทุกหมูํบ๎านของต าบล  

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต๎นทุน  
3.2 ปัญหาด๎านรายได๎ไมํเพียงพอตํอการประกอบอาชีพ  
3.3 ปัญหาด๎านตลาด  
3.4 ประชาชนไมํคํอยมีความรู๎ด๎านวิชาการในการผลิต  
3.5 การสํงเสริมกลุํมอาชีพมักประสบความล๎มเหลว  
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว มี
น๎อย  

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได๎รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะข๎าว ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ และถูก
พํอค๎าคนกลางเอาเปรียบ  
- ประชาชนมีอาชีพด๎านเกษตรกรรม ร๎อยละ 80 ซึ่งมี
ผลตํอการมีรายได๎ ถ๎าหากราคาพืชผลตกต่ า พลอยให๎
เกิดปัญหาด๎านรายได๎มากข้ึน  
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค๎าสํวนใหญํอยูํหํางไกล 
และใช๎เวลามากในการขนสํงสินค๎าเพ่ือจาหนําย  
- สํวนใหญํประชาชนไมํคํอยให๎ความส าคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ ด๎านวิชาการ ด๎านเทคนิคตํางๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู๎ ในการเพิ่มรายได๎และผลผลิต  
- รัฐอุดหนุนกองทุนตํางๆ ให๎กลุํมอาชีพ และกลุํม
เกษตรกร แตํการปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุํม 
- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหลํงทํองเที่ยวหลายแหํง แตํไมํมี
งบประมาณ บางแหํงมีเอกชนครอบครอง และยังขาด
การประชาสัมพันธ์  
- สถานที่ทํองเที่ยวมีสภาพไมํคํอยสวยงาม จึงไมํเป็นที่
ดึงดูดนักทํองเที่ยว   
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4.ปัญหาด้านสังคม  
4.1 การบริการด๎านสาธารณูปการมีน๎อย  
4.2 ประชาชนด๎อยโอกาสทางขําวสารข๎อมูล  
4.3 การสํงเสริมด๎านศาสนา วัฒนธรรมยังไมํจริงจัง  

- สิ่งสาธารณูปการ เชํน ตู๎โทรศัพท์ สวนสาธารณะ สวน
พักผํอนมีน๎อยมาก ซึ่งเป็นผลตํอการพัฒนาด๎านบุคคล 
เพ่ือพัฒนาด๎านจิตใจ  
- สถานที่ให๎ขาํวสารทางราชการมีเพียงร๎อยละ 20 ของ
ต าบล ทาให๎โอกาสรับรู๎ขําวสารมีน๎อย  
- เยาวชน และประชาชนทั่วไป สํวนใหญํหํางกิจกรรม
ด๎านศาสนา ไมํให๎ความส าคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ของหมูํบ๎านต าบล รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย  
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดตํอ  

- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได๎รับเชื้อหรือปุวยเป็นโรค 
ไข๎เลือดออก  
-อุปกรณ์การปูองกันมีน๎อย เชํนเครื่องพํนหมอกควัน มี
น๎อย แตํต๎องดาเนินการทั้งต าบล  

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.1 จิตสานึก และการให๎ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ดําง  
6.3 ปัญหาปุาไม๎ถูกทาลาย  
 

-ราษฎรร๎อยละ 20 ของต าบลยังขาดจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุกที่
สาธารณะเพ่ือทาการเกษตร โดยไมํค านึงถึงปัญหาที่
ตามมา  
-สภาพพ้ืนที่ได๎รับความเดือดร๎อนหรือประสบปัญหา 
ของต าบลซึ่งมาจากการใช๎ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน  
-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือทาการเกษตร ทาไห๎ปุาไม๎ถูกทา
ลายโดยไมํมีการปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นทดแทน  

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  
7.1 บุคลากรไมํคํอยมีความรู๎ ความเข๎าใจเทําท่ีควร  
7.2 ประชาชนให๎ความส าคัญในการมีสํวนรํวมน๎อย  
 
7.3 การพัฒนาด๎านรายได๎ ไมํดีเทําท่ีควร  

- สมาชิกบางสํวนยังไมํคํอยมีความเข๎าใจเกี่ยวกับ การ
บริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก๎ไขระเบียบ
ใหมํ  
- ประชาชนสํวนใหญํของต าบล ไมํคํอยให๎ความส าคัญ
เกี่ยวกับการดาเนินการ ประชาชนไมํคํอยมีเวลา และ
ขาดความเข๎าใจที่ถูกต๎องตามระบอบประชาธิปไตย  
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไมํคํอยให๎
ความรํวมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็นเหตุให๎การ
จัดเก็บ และการพัฒนารายได๎ ไมํมีประสิทธิภาพ
เทําท่ีควร  
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ(SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness  
- มีการแบํงสํวนราชการและมอบหมายหน๎าที่อยําง
ชัดเจน มีการแบํงสํวนโครงสร๎างหลักออกเป็น 
ข๎าราชการการเมืองกับข๎าราชการประจา  
- กิจกรรมแตํละอยํางมีการวางแผนการดาเนินการ ไว๎
เป็นอยํางดี ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผนดาเนินงาน 
รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแตํละเรื่อง มีการก าหนด
ระยะเวลาดาเนินงานสาหรับแตํละโครงการไว๎อยําง
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได๎ตามแผนที่วางไว๎  
- มีการประเมินโครงการทุกครั้งอยํางเป็นระบบ  
- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให๎บริการแกํ
ประชาชน  
- ระบบการติดตํอสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง  
- มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให๎บริการ
ประชาชนทุกหมูํบ๎าน  
- มีระบบการให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์องค์กรแกํประชาชน  
- นาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีมาเป็น
หลักในการบริหาร  
- มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการพัฒนา
ด๎านตําง ๆ  
- ผู๎บริหารมีความมํุงมั่นตั้งใจทางานเพ่ือพัฒนาองค์กร
และประชาชน  
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน๎าที่  
- มีการทางานเป็นทีมและความสามัคคี  
- บุคลากรเข๎มแข็ง มีความรู๎ ความสามารถที่สามารถ
ถํายทอดความรู๎ด๎านตําง ๆ ให๎สํวนรวมได๎เป็นอยํางดี  
- มีความสามารถดาเนินกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
นโยบายรัฐในสํวนของเชิงรุก  

-การแบํงงานในหน๎าที่ยังไมํเป็นเอกภาพ  
- โครงการใหญํ ๆ ไมํสามารถดาเนินการได๎ตามแผน
เนื่องจากได๎รับการจัดสรรงบประมาณน๎อยกวําที่ก าหนด  
- การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ๎างไมํสอดคล๎องกับ
งบประมาณท่ีได๎รับ  
- บุคลากรบางสํวนที่ได๎รับการฝึกอบรมไมํสามารถนา
ความรู๎ที่ได๎มาประยุ 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats)  
-ประชาชนสํวนใหญํให๎ความส าคัญและมีสํวนรํวม  
ในกิจกรรมหมูํบ๎าน, สํวนรวมและกิจกรรมของ อบต.  
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให๎  
ครอบคลุมปัญหาความต๎องการของประชาชนทุกด๎าน  
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริมมาก
ขึ้นสํงผลให๎รายได๎ครัวเรือนเพิ่มข้ึน  
- หมูํบ๎านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารสํวนต าบลได๎เป็น
อยํางดี  
- สํวนราชการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพร๎อมสนับสนุน 
ด๎านวิชาการและเงินทุน  
- ผู๎นามคีวามสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา การ
จัดการรํวมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน  
- พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่น  
- องค์กร กลุํมตําง ๆ มีความเข๎มแข็ง  
- นโยบายภาครัฐ จังหวัด สํงเสริมการทํองเที่ยว  

- งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากรัฐบาลไมํเป็นไป  
ตามกฎหมายก าหนด  
- นโยบายรัฐหรือผู๎บริหารบางครั้งไมํสํงผลหรือสะท๎อน
ตํอความต๎องการของประชาชนได๎  
- ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกวําที่คาดการณ์ไว๎
และไมํสามารถรับสถานการณ์ได๎ทันทํวงที  
- ประชาชนบางสํวนไมํมีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง  
- ประชาชนบางสํวนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 
ความฟุุมเฟือยเกินฐานะความเป็นอยูํที่แท๎จริง  
- ปัญหาการใช๎แหลํงน๎าเพ่ือการเกษตรยังไมํมี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช๎น๎า 
หรือการขาดแคลนน๎าในชํวงฤดูแล๎ง  
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี อยูํ  
- เกิดปัญหาความไมํแนํนอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
- ประชาชนบางสํวนยังขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบ
รํวมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

 
ด๎านการบริหารจัดการ ในด๎านผู๎นาและโครงสร๎างองค์กร เพ่ือให๎การนาแผนพัฒนาการทํองเที่ยวไปสูํการ

ปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน๎าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดตํอระหวํางชุมชน องค์การบริหารสํวนต าบล และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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นอกจากนี้ เพ่ือให๎ทุกกลุํมได๎เข๎ามามีบทบาทและทางานรํวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกลําว ควรจัดตั้งด๎วยระบบโควตา กลําวคือ ให๎แตํละกลุํมสํงตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข๎ามา
ทางาน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ประกอบด๎วยฝุายตําง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน๎าที่และความรับผิดชอบ  
 

1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด  
 

เชื่อมโยงกิจกรรมการทํองเที่ยวของประชาชนในชุมชน 
สื่อสารภายในชุมชน สร๎างกิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูด
นักทํองเที่ยว ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้ง
รัฐและเอกชน  

 

2. ฝุายการเงินและบัญชี  
 

จัดทาระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจําย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ๎ามี)  

 

3. ฝุายวิชาการ  
 

ศึกษา ค๎นคว๎า และรวบรวมเรื่องราวตําง ๆ ของชุมชน
เพ่ือนามาเป็นข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว เก็บรวบรวมไว๎
อยํางเป็นระบบเพื่อให๎มีการศึกษา และเผยแพรํตํอไป  

 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค๎า  
 

ออกแบบเส๎นทางการทํองเที่ยวให๎ครบวงจร นาเสนอ
รูปแบบการทํองเที่ยว และให๎บริการนักทํองเที่ยวให๎มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว๎  

5. ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์  
 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเอาไว๎ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห๎องน๎า ถนน ระบบการบาบัดน๎าเสีย และ
ประสานขอรับการชํวยเหลือจากหนํวยงานภายนอก  

6. ฝุายสาธารณสุข  ให๎ความรู๎ด๎านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ด๎าน
การประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป รณรงค์ให๎
คนในชุมชนใสํใจเรื่องความสะอาด  

 

5. ฝุายทะเบียน  
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและการ
ให๎บริการในด๎านตําง ๆ ในชุมชน เชํน แหลํงทํองเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู๎ประกอบการฯ  

 

6. ฝุายรักษาความปลอดภัย  
ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เชํน การจัดเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบข๎อมูลและ
พัฒนาฐานข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  

 

7. ฝุายพัฒนาสังคม  
สร๎างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีตํอการจัดการ
ทํองเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข๎าใจ การ
วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน และขอความ
ชํวยเหลือจากหนํวยราชการ  
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นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลําว ซึ่งมีหน๎าที่ในการบริหารจัดการโครงการด๎านการทํองเที่ยวโดยตรง
แล๎ว ยังมีกลุํมบุคคลที่เก่ียวข๎องกับการสนับสนุนการทํองเที่ยวโดยอ๎อม ซึ่งจะชํวยสนับสนุนให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
ยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการทํองเที่ยว ประกอบด๎วยกลุํมบุคคล ดังนี้ 

 
ฝ่าย หน๎าที่และความรับผิดชอบ  

หนํวยงานที่สนับสนุนการทํองเที่ยวโดยตรง  
-สานักงานการทํองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  

-พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู๎ประกอบการและเจ๎าบ๎านที่ดี โครงการสร๎างเครือขําย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด๎านองค์ความรู๎ จัด
อบรมยุวมัคคุเทศก์  

องค์การบริหารสํวนต าบลเขาค๎อ สนับสนุนการทางานของสภาวัฒนธรรม วัด ชุมชน 
หมูํบ๎าน  

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์  
-สนับสนุนให๎มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ภาษา
ถิ่นในโรงเรียน  

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความรํวมมือระหวํางในชุมชน  
อปพร.  ดูแลรักษาความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยวและคนใน

ชุมชน โดยเฉพาะชํวงเทศกาล และชํวงวัดหยุดยาว และ
สร๎างความเชื่อม่ันด๎านความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยว  

ภาคเอกชน เชํน ผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า ที่พัก 
ร๎านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ  

ลงทุนธุรกิจทํองเที่ยวและการให๎บริการ ที่ได๎มาตรฐาน
ไมํเอาเปรียบผู๎บริโภค  
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บทที่ 3 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลเขาค้อ (พ.ศ.2562-2566) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารต าบลเขาค้อ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สํงเสริม ฟ้ืนฟู สร๎างเครือขํายและเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 การบริหารจัดการพื้นท่ีจุดกังหัน
พลังงานลม 

เพื่อสร๎างพื้นที่บริหาร
จัดการพลังงานลม
อยํางเป็นระบบ 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการบริหาร
พื้นที่จุดกังหัน
พลังงาน 

การบริหารจัดการ
พื้นที่กังหันพลังงานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

2 เจ๎าบ๎านที่ดีเป็นศรีเมือง เพื่อบริการ
นักทํองเที่ยว 

2 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งบริการ
นักทํองเที่ยว 

มีการบริการ
นักทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

3 จัดระเบียบสองข๎างทาง ในเขต
อบต.เขาค๎อ 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรีรยบร๎อย 

ปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ์ที่
เพิ่มขึ้น 

ปูายประชาสัมพันธ์
ตําง ๆ มีตวามเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมูํบ๎าน  
-หมูํที่ 2 ต าบลสะเดาะพง 
(แหลํงทํองเที่ยวกุหลาบแดง) 

เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

แหลํงทํองเที่ยวได๎รบั
การพัฒนา 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล๎อมใน อบต.เขาค๎อ 

เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวและแหลํง
เรียนรู ๎

1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งท่ี
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

มีความเหมาะสมใน
การให๎บริการ
ประชาชน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

6 กํอสร๎างศูนย์บริการนักทํองเที่ยว
แบบครบวงจร 

เพื่อบริการ
นักทํองเที่ยว 

1 แหํง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน
ศูนย์บริการ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีความเหมาะสมใน
การให๎บริการ
ประชาชน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

7 กํอสร๎างจุดชมวิวบ๎านเลํากี ่ เพื่อให๎มีสถานท่ี
ทํองเที่ยวแหํงใหม ํ

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

มีสถานท่ีทํองเที่ยว
ใหม ํ

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอํางรัตนยั
เพื่อการทํองเที่ยว หมูํที่ 6 
ต าบลเขาต๎อ 

เพื่อพัฒนาสถานท่ี
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

สถานท่ีทํองเที่ยว
ได๎รับการพัฒนา 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

9 กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎าเขต 
อบต.เขาค๎อ 

เพื่อสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าแหลํง
ทํองเที่ยว เขต อบต.
เขาค๎อ 

จ านวน 4 ซุ๎ม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนซุ๎มประตูที่
เพิ่มขึ้น 

มีซุ๎มประตูเป็น
ทางเข๎าเขตทํองเที่ยว 
อบต.เขาค๎อ 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูํบ๎าน
(รั้วในหมูํบ๎าน) 

เพื่อให๎หมูํบ๎านเกิด
ความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

1,000 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
กํอสร๎างรั้ว 
 

หมูํบ๎านเกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

11 ตลาดชุมชน 4 เผํา ให๎มีสถานที่จ าหนําย
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

ตลาดชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนตลาด
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีจ าหนําย
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

12 พัมนากลุํมอาชีพ OTOP เพื่อพัฒนากลุํมอาชีพ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
พัฒนากลุํมอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

มีการพัฒนากลุมํเพื่อ
พัฒนาความรู ๎

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

13 ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร ์
-หมูํที่ 5 ต าบลสะเดาะพง 
(ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบน้ าตก) 

เพื่อพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งท่ี
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

แหลํงทํองเที่ยวได๎รบั
การพัฒนา 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

14 จัดท ามาสคอท 3 ชนเผํา เพื่อสํงเสริม
นักทํองเที่ยว 

2 ชุด 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนมาสคอต
เพิ่มชึ้น 

สํงเสริมนักทํองเที่ยว กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

15 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ทํองเที่ยว อบต.เขาค๎อ 

เพื่อประชาสมัพันธ์
การทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนสื่อการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

มีประชาสัมพันธ์การ
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

16 ฝึกอบรมมัคคุเทศน์ท๎องถิ่น เพื่ออบรมให๎ความรู๎
แกํประชาชน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารับ
อบรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับการ
ฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

17 ฝึกอบรมให๎ความรู๎
ผู๎ประกอบการการทํองเที่ยว ให๎
เป็นเจ๎าบ๎านท่ีด ี

เพื่อให๎ความรู๎เรื่อง
การทํองเที่ยวและ
การเป็นเจา๎บ๎านท่ีด ี

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารับ
อบรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
เรื่องทํองเที่ยวและ
การเป็นเจา๎บ๎านท่ีด ี

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

18 เปิดเทศกาลกินข๎าวใหมํม๎งชิมสต
รอเบอรรี่ทีเ่ขาค๎อ 

เพื่อเผลแพรํ
วัฒนธรรมและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ีเปิด
เทศกาล 

มีการเผยแพรํ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

19 เที่ยวเขาค๎อหน่ึงคืน อายุยืนหนึ่ง
ปี 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริม 

มีการเผลแพรํ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

20 พัฒนาถ้ า ผกค. เป็นสถานท่ี
ทํองเที่ยว 

เพื่อพัฒนาสถานท่ี
ทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

สถานท่ีทํองเที่ยว
ได๎รับการพัฒนา 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

21 การสํงเสริมการจัดการทํองเที่ยว
โดยชุมชน 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน 

1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

สถานท่ีทํองเที่ยว
ได๎รับการพัฒนา 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

22 โครงการถนนคนเดิน 3 ชนเผํา เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีรายได๎
และสํงเสรมิพัฒนา
เป็นแหลํงทํองเที่ยว 

1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
ถนนคนเดิน
เพิ่มขึ้น 

มีการสํงเสรมิแหลํง
ทํองเที่ยว 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

23 อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขา
ค๎อ 

เพื่อเผยแพรํ
วัฒนธรรมและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ีเปิด
เทศกาล 

มีการเผยแพรํ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

24 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ตรวจสารเคมีในผลผลิตทาง
การเกษตรและลดการใช๎สารเคมี
ในการท าเกษตร 

เพื่อตรวจสารเคมีใน
การเกษตรและลด
การใช๎สารเคม ี

1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกับการเกษตร 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

25 จัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตอาโวกาโดคณุภาพ 

เพื่อให๎การผลิตอาโว
กาโดในพื้นที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
งาน 

การผลิตอาโวกาโดใน
พื้นที่มีคุณภาพ
สํงเสริม 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

26 จัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิตกาแฟคณุภาพ 

เพื่อให๎การผลิตกาแฟ
ในพื้นที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

1 ครั้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
งาน 

การผลิตกาแฟใน
พื้นที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

27 ฝึกอบรม อปพร. จดัตั้งใหมํ 
อบต.เขาค๎อ 

เพื่อมี อปพร.ในศูนย์
เพิ่มมากข้ึน 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ี
ฝึกอบรม 

มี อปพร.เพิ่มขึ้น ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

28 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

1 ครั้ง  - 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
โครงการ 

อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ
ลดลง 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

29 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

1 ครั้ง  - 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
โครงการ 

อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานตล์ดลง 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

 
 
 



-28- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

30 ฝึกอบรมให๎ความรู๎การ
ปูองกันและระงับอัคคภีัย
เบื้องต๎นในเขตพ้ืนท่ี อบต.เขา
ค๎อ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 

เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู๎และ
ทักษะในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น 

1 ครั้ง  - 45,000  -  --  - จ านวนครั้งท่ีจัด
อบรม 

ปนะชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู๎และทักษะ
ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎น 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

31 ฝึกอบรมการเรยีนรูภ๎าษา 
AEC  
-หมูํที่ 6 ต าบลริมสีมํวง 
-หมูํที่ 1,5 ต าบลสะเดาะพง 

เพื่อให๎มีความรูด๎๎าน
ภาษา 

1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครั้งท่ี
ฝึกอบรม 

มีความรูด๎๎านภาษา กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

32 ติดตั้งกล๎อง CCTV เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5 จุด 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนกล๎อง 
CCTV เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

33 ติดตั้งกล๎อง CCTV 
-หมูํที่ 1 ต าบลเขาค๎อ 
-หมูํที่ 9 ต าบลเขาค๎อ 
-หมูํที่ 12 ต าบลเขาค๎อ 
-หมูํที่ 13 ต าบลเขาค๎อ
(อบต.) 
-หมูํที่ 14 ต าบลเขาค๎อ 
-หมูํที่ 5 ต าบลสะเดาะพง 
-หมูํที่ 1 ต าบลริมสีมํวง 
-หมูํที่ 1 ต าบลสะเดาะพง
(แยกขึ้นพระต าหนักเขาค๎อ) 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 
5 จุด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนกล๎อง 
CCTV เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

34 ติดตั้งกล๎อง CCTV 
หน๎าโรงเรียนปุาแดง-รพ.สต.
ปุาแดง 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1 จุด 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนกล๎อง 
CCTV เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 



-29- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

35 ติดตั้งกล๎อง CCTV 
(จุดทางเข๎าบ๎านเลาํลือ,ศาล
เจริญทองนิ่ม,แยกทางขึ้น
เพชรด า,แยกบ๎านเพชรด า 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

4 จุด 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนกล๎อง 
CCTV เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

36 ติดตั้งกล๎อง CCTV 
บริเวณจุดเสี่ยงในเขต อบต.
เขาค๎อ 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกล๎อง 
CCTV เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองชําง 
อบต.เขาค๎อ 

37 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยและวัฒนธรรม 

1 ครั้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมประเพณ ี

ประชาชนไดร๎ํวม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

38 ประเพณีปีใหมํชาวไทยภูเขา 
-หมูํที่ 1,9,10,14 ต าบลเขา
ค๎อ 

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยและวัฒนธรรม 

21 ครั้ง 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 จ านวนครั้งท่ี
ฝึกอบรม 

มีการสํงเสรมิ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

39 จัดงานสํงเสริม สืบสาน
ประเพณีท๎องถิ่นกาชาด
มะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ ์

เพื่อสํงเสริม  สืบ
สานประเพณี
ท๎องถิ่น (อุดหนุน) 

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ี
สํงเสริมสืบสาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น 

มีการสํงเสรมิสืบ
สานประเพณ ี

กอง
การศึกษา 
อบต.เขาค๎อ 

40 คืนค๎อให๎เขา เพื่ออนุรักษ์และ
ปลูกปุา 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
ปลุกปุา 

มีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

41 โครงการปลูกและดูแลต๎น
กัลปพฤกษ์บริเวณสองข๎าง
ทางสายหลักในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาค๎อ 

เพื่ออนุรักษ์และ
ปลูกปุาเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

1 ครั้ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครั้งท่ี
ปลูกปุา 

มีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

42 พื้นที่ต๎นแบบการบริหาร
จัดการขยะที่เหมาะสมในเขต
พื้นที่ต าบลเขาค๎อ 

เพื่อมีการบริหารจัดการ
ขยะอยํางถูกวิธี
เหมาะสมในสภาพพื้นที ่

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ีมี
การบริหาร
จัดการขยะ 

มีการบรหิารจดัการ
ขยะ 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 



-30- 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

43 ให๎ความรู๎ในการจดัการขยะ
ในครัวเรือนและสถานท่ี
บริการในพื้นที ่

เพื่อให๎ความรู๎การ
จัดการขยะใน
ครัวเรือนแกํ
ประชาชน 

1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครั้งงที่
จัดการขยะ 

มีการให๎ความรู๎การ
จัดการขยะใน
ครัวเรือนแกํ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

44 ศึกษาผลกระทบและความ
เป็นไปได๎ในการบริหาร
จัดการขยะ 

เพื่อทราบผลกระทบ
ในด๎านตําง ๆ  

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูํบ๎านที่
มีการศึกษา 

ทราบผลกระทบใน
ด๎านตํางๆในการ
บริหารจดัการขยะ 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

45 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎น
ทาง 

เพื่อการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต๎นทาง 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูํบ๎านที่
มีความรูเ๎รื่อง
การคัดแยกขยะ 

มีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต๎นทาง 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

46 การรจดัการขยะแบบมสีํวน
รํวมของชุมชน 

เพื่อการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการ
บริหารจดัการขยะ 

1 ครั้ง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดการขยะ 

มีการจัดการขยะที่
มีสํวนรํวมของ
ชุมชน 

ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

47 โครงการจดัท าแนวกันไฟ เพื่อจัดท าแนว
ปูองกันไฟปุา 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ีมี
การจัดท าแนว
ปูองกันไฟ 

มีแนวปูองกันไฟปุา ส านักปลดั 
อบต.เขาค๎อ 

 
 
 


