
สวนที่ 

ขอมูลท

                

1.  คว
 
สัตว ผ
แหงนี
ตนมะ
ทอง แ
ทําสว
เสนเลื
ต้ังบา
ใหญแ
ตอมีค
“บาน
ทางทิ
บริหา
 
หมูท่ี 
กระท
315,0
เพชรเ

2.  ขอ
 
จากท
กิโลเม
5,289 
 
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

วามเปนมา 
ตําบลห

ผูไปหาของป
นี้เปนที่พักระ
ะขามขึ้นอยูผู
และนายสุด  
วน  ทําไร แล
ลือดสําคัญขอ
นเรือนริมแ
และรมเย็นม
คนอาศัยอยูห
หาดขาม”  ป

ทิศตะวันตกข
ารสวนตําบล

องคกา
 10 ตําบล
ทรวงมหาดไท

00 ไร   หางจ
เกษม ระยะท

อมูลทางกาย
ตําบลห

างทิศตะวันต
มตร หรือ315
 คน หญิง 5,

 

                                  

ข

หาดขาม  แต
ปา ตอมาราษ
ะหวางเดินท
ผูท่ีผานไปมา
 โพธิ์ทอง  พ่ี
ละมีครอบครั
องชาวกุยบุรี
มน้ํา จึงผาน
มาก  เนื่องจา
หนาแนนมา
ปจจุบันบานห
ของที่วาการ
หาดขาม 
ารบริหารสวน
หาดขาม 
ทย เมื่อวันที่ 
จากอําเภอกุย
ทางประมาณ 

ยภาพ 
หาดขามมีสภ
ตก ลงมาทาง
5,000 ไรประ
365 คน มีคว

                                 

ขอมูลทั่ว

ตเดิมยังไมเป
ษฎรไดทยอย
าง ประกอบ
าไดอาศัยรม
นองสอบคร
รัวอื่นๆ ตาม
รีไหลผาน ตล
นหมูบานเปน
ากมีตนมะขา
กขึ้นจนเปน
หาดขามเปน
อําเภอกุยบุรี

นตําบลหาดข
อําเภอกุยบุรี
 19 มกราคม
ยบุรี ประมาณ
 34 กิโลเมตร

ภาพพื้นที่โดย
งดานทิศตะวั
ะกอบดวย 11
วามหนาแนน

                                 

สวนที ่

วไปของตํ

ปนหมูบานเ
ยกันไปทําไร
บกับสถานที่แ
มของตนมะข
รอบครัวไดม
มาอยูกลายเ
ลอดระยะทา
น ระยะๆ แล
ามใหญอยูห
นหมูบานแล
หมูท่ี  3  และ
รี มี  11 หมูบ

ขามเปนองค
รี จังหวัดปร
ม 2539  มีเนื้
ณ  4 กิโลเมต
ร ต้ังอยูทางทิ

ยท่ัวไปเปนที
ันออกของพ้ื

1หมูบาน  มปี
นของประชา

                แผนพฒั

  2 

ตาํบลหาด

ปนเพียงที่พั
รท่ีหมูบานย
แหงนี้มีทําเล
ขามเปนที่พัก
าตั้งรกรากทํ
เปนหมูบาน 
างผานปาทึบ
ละริมแมน้ําแ
ลายตน  ชาว
ะชื่อเรียกคํา
ะใชเปนชื่อข
บาน  มีการป

คกรปกครองท
ะจวบคีรีขัน
้อที่ประมาณ
ตร หางจากตั
ทิศตะวันตกข

ท่ีลาดเชิงเขาแ
พ้ืนที่ตําบลหา
ประชากร  รว
กรเฉลี่ย 47.8

ฒนาสามป(2553

ดขาม 

พักทางผานข
ยานซื่อและย
ลดี  มีหาดทร
กคางแรม  ต
ทํามาหากินได
 เกือบครึ่งห
บหลายแหง  
แหงหนึ่ง  มีห
วบานเรียกบ
าวา “มะ”  ห
ของตําบลดวย
ปกครองสว

ทองถิ่นขนาด
ธ โดยไดรับ

ณ 504 ตารางกิ
ัวจังหวัดประ
ของที่วาการอ

และราบลุมแ
าดขามเนื้อทีป่
วมทั้งสิ้น  10
87 คน  /   ตา

3-2555) อบต. ห

องกระเหรี่ย
างชุมก็ไดอา
ราย   ชายลําน
อมามีนายเก
ดบุกเบิกผืนแ
นึ่งของแมน้ํ
 เนื่องจากสมั
หาดทรายน้ํา
บริเวณนี้วา  ห
ายไป  เหลือ
ย    ตําบลหา
นทองถิ่น คื

ดกลาง ท่ีทําก
บการจัดตั้งต
กิโลเมตร หรื
ะจวบคีรีขันธ
อําเภอกุยบุรี 

และที่ดอนสล
ประมาณ 504
0,654 คน   แ
ารางกิโลเมต

6 

หาดขาม  

ยง พรานลา
าศัยสถานที่
น้ํากุยบุรี  มี
กลือน  โพธิ์
แผนดินเพื่อ
น้ํากุยบุรีเปน
มัยกอนนิยม
าจืดมีขนาด
หาดมะขาม 
อเพียงคําวา 
าดขามตั้งอยู
อ  องคการ

การตั้งอยูท่ี 
ามประกาศ
รือประมาณ 
ธ ตาม ถนน
 

ลับกันไป  
4 ตาราง
แยกเปนชาย  
ร 

  
  

 

 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

จํานว

ผูดูแล
หมูที

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
จํานว

 

หมูที่ 

หมูที่ 1 
หมูที่ 2 

หมูที่ 3 

หมูที่ 4 
หมูที่ 5 
หมูที่ 6 
หมูที่ 7 
หมูที่ 8 
หมูที่ 9 

หมูที่ 10

หมูที่ 11
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ทั่วไป 

                                 

นหมูบาน  
  ตํ

ลทุกขสุขของ
ที ่ หมูบ

หนอง
ไรบ
หาดข
โปงก
ยาง

ยางชุม
รวมไ
พุบ
ยาน

 ทาตกั
 เขาต

นประชากร 

ช่ือหม

 บานหนอง
 บานไรบน

 บานหาดข

 บานโปงก
 บานยางชมุ
 บานยางชมุ
 บานรวมไท
 บานพุบอน
 บานยานซื่

0 บานทาตัก

1 บานเขาตก

        รวม 

                                  

าบลหาดขาม
งประชาชนใน
บาน 
งเกด นาย
บน นาย
ขาม นาย
กะสัง นาย
ชุม นาย
มเหนือ นาย
ไทย นาย
อน นาย
นซ่ือ นาย
กน้ํา นาย
กน้ํา นาย

  (ขอมูล ณ  วั
 

มูบาน 

งเกด 
น 

าม 

ะสัง 
ม 
มเหนือ 
ทย 
น 
ซือ 

น้ํา 

กน้ํา 

                                 

มมีจํานวน   1
นตําบล 

ช่ือ-ส
ยประดับ     เรื
ยพิชิต          มี
ยประเสริฐ  วั
ยแนบ         บั
ยธีระ           ห
ยอรุณชยั      ส
ยสมชาย      ม
ยณรงค        จั
ยสมพล        อิ
ยศรีสวัสดิ์     
ยมงคล         ส

วันที่  25  พฤ
พ้ืนที

ตร.กม. 
7 
12 

11 

32 
21 
47 

217 
25 

114 

5 

13 

504 

                                 

11  หมูบาน  

สกุล 
รืองอราม 
มีศักดิ ์
วันเพ็ญ 
บัวทอง 
หนูนอย 
สมมิตร 
มณีวงษ 
จับใจ 
อิงอน 
 บุญมา 
สนธิ 

ฤษภาคม   25
ที่ทั้งหมด 

หรือคิดเปนไ
4,375 
7,500 

6,875 

20,000 
13,125 
29,375 

135,625 
15,625 
71,250 

3,125 

8,125 

315,000 

                แผนพฒั

 การปกครอง

ต
ผู

ผู
ผู
ผู
ผู
ผู
ผู
ผู
ผู
ผู

552) 

จํานว
ไร 

ฒนาสามป(2553

งมีกํานัน แล

ตําแหนง 
ผูใหญบาน 
กํานัน 

ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 
ผูใหญบาน 

 

วนครัวเรือน 

219 
390 

273 

344 
173 
455 
669 
53 

279 

132 

71 

3,058 

3-2555) อบต. ห

ละผูใหญบาน

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

ชาย 

410 
686 

554 

630 
300 
701 

1,008 
88 

454 

291 

129 

5,251 5

7 

หาดขาม  

นเปน 

เบอรติดตอ 
0870344760 
0894137977 
0819814190 
0890109662 
0899926389 
0860350125 
0892207028 
0814074252 
0894481548 
0818563675 
0861636318 

 

หญิง รว

411 82
724 1,4

595 1,1

636 1,2
336 63
739 1,4

1,001 2,0
85 17

452 90

281 57

139 26

5,399 10,6

 

วม 

21 
410 

149 

266 
36 
440 
009 
73 
06 

72 

68 

650 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

แยกเป
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณ
 
ทางทิ
ซึ่งเปน
 
เริ่มตน
ตะวัน
เขาหบุ
NP 74

กิ่งอําเ
74151
76146
ไปตา
ทางทิ
ทางเก
ราบ)  
ลงไป
ชลปร
บริเวณ
ขามส

 2 

ทั่วไป 

                                 

ปนชวงชั้นอา
อายุ  1 
อายุ  6 
อายุ 13
อายุ 19
อายุ 26
อายุ 46
อายุ  6
ผูพิการ

ณะภูมิประเท
ลักษณ

ศตะวันตกล
นอาชีพหลัก

 ทิ
นจากสันเขาบ
นออกเฉียงเห
บฝาก  บริเวณ
41519 รวมระ

ทิ
เภอสามรอยย
19 ไปตามแน
67  ไปตามลํา
มแนวสันเขา
ศตะวันออก
กวียนเดิมถึงค
 ทางทิศตะวั
ตามลํารางน้ํ
ระทาน บริเว
ณพิกัด NP 9
สะพานคลองซ

                                  

ายุ   ดังนี้ 
 เดือน - 5  ป
 ป  -  12  ป  

3 ป  - 18  ป  
9 ป  - 25  ป  
6  ป - 45  ป  
6  ป - 59  ป 
0 ป  ขึ้นไป 
รและผูดอยโ
ทศ 
ณะภูมิประเทศ
งมาทางทิศต
ท่ีเอื้ออํานวย
ศเหนือ  ติดต
บริเวณพิกัด 
นือ ถึงสันเข
ณพิกัด NP 73
ะยะทางดาน
ศตะวันออก
ยอด  จังหวดั
นวสันเขาทาง
าหวยทางทศิ
าทางทิศตะวั
เฉียงใตถึงสัน
คลองชลประ
ันออกเฉียงใ
้าทางทิศตะวั
ณพิกัด NP 9
14366  ตรงป
ซอยชลประท

                                 

ป     จํา
    จํา
     จํา
     จํา
    จํา
  จํา
  จํา
อกาส    จํา

ศสวนใหญข
ตะวันออก พ้ื
ยตอการพัฒน
ตอ ตําบลไรใ
 NP624424  
า  บริเวณพิกั
37535  แลวไ
นทิศเหนือ ปร

 ติดตอกับตํา
ดประจวบคีรี
งทิศใต  แลว
ศตะวันออกถึ
ันออกเฉียงเห
นเขาบริเวณพ
ะทาน  บริเวณ
ต ตัดผานถน
วันออก ถึงบ ิ
914367ลงสูท
ปายหินหลักเ
ทานไปตามถ

                                 

านวน   798 
านวน 1028 
านวน  1008
านวน  1181
านวน  3696
านวน 1,820
านวน 1,106
านวน  127  

องตําบลเปน
้นที่ดินสวนใ
นาศักยภาพใน
ใหม  ตําบลไ
 ไปตามแนวส
กัด   NP  651
ไปตามแนวส
ระมาณ  27  กิ
าบลสามกระ
ขันธ  โดยมแี
ววกไปทางทศิ
ถึงถนนลูกรัง
หนือถึงสันเข
พิกัด NP 843
ณพิกัด NP 86
นนสายหนอง
ริเวณพิกัด N
ทางคนเดิน ร
เขตตําบล แล
ถนนลูกรัง  ถึ

                แผนพฒั

คน     ช
คน  ช
 คน   ช
 คน ช
 คน  ช
 คน ช
 คน ช
คน 

นพ้ืนที่ ราบเชิ
ใหญเปนดินร
นตําบลหาดข
ไรเกา  อําเภอ
สันเขาทางทิ

1528  ไปตาม
สันเขาทางทิศ
กิโลเมตร 
ะทาย ตําบลกุ
แนวเขต   เริม่
ศตะวันออกเ
หนองแก – ว
ขา บริเวณพิก
3405 แลวไป
66404 ไปตา
งกระทิง – สํ

NP 914376 ว
ะยะทาง 70 เ
ลวไปตามทา
ถึงถนน รพช

ฒนาสามป(2553

ชาย  380   คน
ชาย  511   คน
ชาย   530  คน
ชาย  609    คน
ชาย  1,819 คน
ชาย   888   คน
ชาย 506     คน

ชิงเขาลาดจาก
รวนเหมาะที่
ขาม  มีอาณา
อสามรอยยอด
ิศเหนือแลวว
มแนวสันเขาท
ศใต สิ้นสุดที

กุยบุรี อําเภอก
มตนจากสัน
เฉียงใต  ถึงสั
วังเต็น  บริเว
กัด  NP 8034
ปตามลํารางน้ํ
มลําราง (ซึง่
าโหรง  บริเว
กลงมาทางทิ
เมตร ถึงถนน
งเกวียนทางท

ช.ประจักษพัฒ

3-2555) อบต. ห

น   หญิง 418
น   หญิง  517
น   หญิง  478
น   หญิง   57
น  หญิง 1,87
น   หญิง  932
น   หญิง  600

กเทือกเขาตะ
จะทําการเกษ
าเขต ดังนี้ 
ด จังหวัดระจ
วกไปทางทิศ
ทางทิศตะวนั
ท่ีสันเขา  บริเ

กุยบุรี และตํ
เขา  บริเวณพิ
สนัเขาบริเวณ
วณพิกัด NP 7
476  ไปตามแ
น้ําทางทิศตะว
งบางชวงมีสภ
วณพิกัด NP 
ทิศใตถึงคลอง
นสายเพชรเก
ทิศตะวันออ
ฒนา – ปลาย

8 

หาดขาม  

  คน 
7 คน 
8  คน 
2 คน 
77 คน 
2  คน 
0  คน 

ะนาวศรี       
ษตรกรรม

จวบคีรีขันธ 
ศ
นออกถึงสัน
เวณพิกัด 

าบลไรใหม 
พิกัด  NP 
ณพิกัด  NP 
789464   
แนวสันเขา
วันออกสู
ภาพเปนที่
 881392   
งซอย
กษม–ยางชุม 
กเฉียงใต 
ยน้ํา บริเวณ

    

 

  



สวนที่ 

ขอมูลท

                

พิกัด N
แนวแ
สายลุ
ปายหิ
2 กิโล
ทางทิ
ดานต
ตะวัน
รวมร

โดยมี
สันเข
ประม

NP 64
พิกัด N
ทางดา
พื้นทีป่
ประก
พ้ืนทีเ่
สภาพ
มีควา
พริก  
มีบาง
เชน ก
การใช
 
 
 
 
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

NP 911357  
แบงเขตลงสูท
มแสล  ระยะ
ินหลักเขตตํ
ลเมตร  ถึงถน
ศตะวันตก ถึ
ะวันตก แลว

นตกเฉียงใต ถึ
ะยะทางดาน

ทิ
แนวเขตเริ่มต
าตะนาวศรี เ
มาณ 15.6 กิโล

ทิ
49238 ไปทา
NP 584336 ไ
านทิศตะวันต
ปา  ทางดาน
กอบดวย   3  
เปนของอุทย
พดิน     พ้ืน
มอุดมสมบรู
 สับปะรด  อ
สวนที่เปนเห
การเลี้ยงกุง  เ
ชดิน     ตําบล

พืชไร 
ไมผลไ
พืชผัก 
นาขาว

                                  

 แลวลงไปตา
ทางคนเดิน  ถึ
ะทาง 500 เม
าบล  แลวตัด
นน รพช. สาย
ถึงสะพานขา
วไปตามแนว
ถึงสันเขา  บริ
นทิศตะวันออ
ศใต  ติดตอก
ตนจากสันเข
เขตแบงดินแ
ลเมตร 
ศตะวันตก 
งทิศตะวันต
ไปทางทิศตะ
ตก ประมาณ
ทิศตะวันตก
หมูบาน  คือ
ยานแหงชาติป
นท่ีสวนใหญข
รณตามธรรม
อย  วานหาง
หมาะสําหรับ
ลี้ยงปลา  แต
ลหาดขามมกี
   35,715  ไร
ไมยืนตน    1
   1,570  ไร  
ว    685  ไร   

                                 

ามลําน้ําคลอ
ถึงถนนสายล
ตร  ถึงถนน 
ดผานคลองซ
ยสําโหรง – ห
มคลองชลป
วสันเขาถึงสนั
รเิวณพิกัด N
อก  ประมาณ
กับองคการบ
ขา  บริเวณพิก
แดน  ไทย-พม

ติดตอกับสห
ก ถึงบริเวณพ
ะวันออกเฉีย
ณ 27 กิโลเมต
จะเปนพื้นที่
  หมู 7  บาน
ปากุยบุรี  ปร
ของตําบลหา
ชาติปานกลา
งจระเข   มะล
บเลี้ยงสัตว  เช
ตเปนสวนนอ
การใชท่ีดินใน
      

10,010  ไร   
     
     

                                 

องกุย ระยะท
ลุมแสล บริเว
  รพช. สายจ
ซอยชลประท
หนองตาเสอื
ระทาน  บริเ
นเขา  บริเวณ

NP  814329  แ
  52  กิโลเมต

บริหารสวนตํ
กัด  NP 7072
มา  บริเวณพิ

หภาพพมา เริ
พิกัด NP 589
งเหนือ สิ้นสุ
ตร 
ติดกับเทือกเ

นรวมไทย  ห
ระมาณ   596
าดขามเปนดิ
าง   เหมาะส
ละกอ   มะมว
ชน  โคเนื้อ  
อย 
นการเกษตร 

คิดเป
คิดเป
คิดเป
คิดเป

                แผนพฒั

าง14  กิโลเม
วณพิกัดNP 9
วนบน – ยาง

ทาน  วกลงไป
อ บริเวณพิกัด
เวณพิกัด NP
ณพิกัด NP 83
และสิ้นสุดที่
ตร 
าบลกุยบุรี อํ

265 ไปตามแ
พิกัด NP 6492

ริ่มตนจากแน
9279 ไปตาม
สดุที่สันเขา บ

เขาตะนาวศรี
มู 8  บานพบุ

6,875  ไร 
นรวนปนทร
สําหรับการป
วง  ขนุน ชม
โคนม   ไก  

 เปนพื้นที่ปร
นรอยละ    7
นรอยละ    2
นรอยละ   3.
นรอยละ   17

ฒนาสามป(2553

มตร  โดยใชกึ
903341  ไปท
งชุม บริเวณพิ
ปตามทางเกวี
ด NP 871342

P 855333  ลง
35341  ไปตา
สันเขา  บริเว

อําเภอกุยบุรี จ
แนวสันเขาท
238  รวมระย

นวสันเขาตะน
มแนวสันเขาท
บริเวณพิกัด N

ร ีซึ่งเปนพื้น
บอน  หมู  9  

ราย  มีการระ
ปลูกพืชตางๆ
มพู  ทุเรียน   ฝ
 สุกร   แพะ  

ระมาณ   47,
74.43   
20.86 
.27   
7.85 

3-2555) อบต. ห

กึ่งกลางคลอ
ทางทิศใตตาม
พิกัด  NP 90
วียนคนเดิน  
2  ไปตามทา
งไปตามทางเ
มแนวสันเขา
วณพิกัด  NP

จังหวัดประจ
างทิศตะวันต
ยะทางดานทิ

นาวศรี บริเว
ทางทิศเหนือ
NP 624424 ร

ท่ีอุทยานแห
  บานยานซือ่

ะบายน้ําดีถึง
   เชน   ขา
ฝรั่ง  และเผอื
 และการประ

980  ไร  โดย

9 

หาดขาม  

งกุยรีเปน
มถนน 
3338 ตรง
 ระยะทาง  
งเกวียน
กวียนเดิม
าทางทิศ

P 794296  

จวบคีรีขันธ  
ตก สิ้นสุดที่ 
ศใต 

วณพิกัด  
อ ถึงบริเวณ
รวมระยะ

งชาติกุยบุรี
อ  ซึ่งมี

งดีปานกลาง 
วโพด   ถั่ว 
อก และ 
ะมง 

ยแยก  ดังนี้ 

  

   
    



สวนที่ 

ขอมูลท

                

อุณหภ
 
บางส
เดือนต
สภาพ
 

 
 

แหลง

แมน้ํา
แหลง

ปริมา
คอนก
ยาว  7
โครงก
ยางชมุ

กอสร

เพื่ออปุ

ไวแล

ปราณ

 2 

ทั่วไป 

                                 

ภูมิ 
สภาพภ

วนของพื้นท่ี
ตุลาคม – พฤ
พอากาศออกเ

  - 
  - 
 -  

น้ําธรรมชาติ

ตําบลหาด
าตะนาวศรี ไ
น้ําที่สรางขึ้น
อางเก็บน้ํา

ณการเก็บกกั
กรีต 2  ฝง คอื
7  กิโลเมตร 
การพัฒนาลุม
ม) 

อางเก็บน้ํา
รางประมาณป

อางเก็บน้ํา
ปโภค  และบ
อางเก็บน้ํา

ว  และจะดํา
โครงการช

ณบุรี  ในพื้นที
ฝายกักเก็บ

ห
ห

                                  

ภูมิอากาศขอ
ท่ี  โดยท่ัวไป
ฤศจิกายน   อุ
เปน  3  ฤดู   
  ฤดูรอน 
  ฤดูฝน  
  ฤดูหนาว  

ติ 

ดขามมีแมน้ํา
หลผานตําบล
น 
ายางชุม  ต้ังอ
กน้ําประมาณ
อ คลองสงน้ํ
  800  เมตร
มแมน้ํากุยบุรี

าวังน้ําเต็น   
ป 2543 
ายานซื่อ   ต้ัง
บริโภคตลอด
าพุอายแดง   
เนินการปลอ
ชลประทานป
ท่ีหมู 1 บานห
บน้ําขนาดเล็
มูท่ี  4    จําน
มูท่ี  5    จําน

                                 

องตําบลหาดข
ฝนจะทิ้งชวง
อุณหภูมิสวน
คือ 

ต้ังแตเดือน
ต้ังแตเดือน
ต้ังแตเดือน

ากุยบุรีเปนแม
ลและมีหวยก

อยูท่ี หมูท่ี 6
ณ 32  ลานลูก
้าฝงซาย มีคว
  สงน้ําได  
ร ี อันเนื่องม

ซึ่งเปนโครง

งอยูหมูท่ี  9  
ดจนทางดาน
 ต้ังอยูหมูท่ี  
อยน้ําใหใชใน
ปราณบุรี   ใน
หนองเกดหมู
ก จํานวน    
นวน     3    แ
นวน     2    แ

                                 

ขามีสภาพอา
งประมาณเดื
นใหญจะอยูร

มีนาคม   
มิถุนายน 
ธันวาคม  

มน้ําสายหลัก
กะลาแตก เป

 เก็บกักน้ําจา
กบาศกเมตร 
วามยาว  16  
5  หมูบาน คื
มาจากพระรา

งการตามพระ

 บานยานซื่อ
การเกษตรไ
 9  บานยานซ
นดานการเกษ
นเขตตําบลห
มู 2 บานไรบน
15    แหง โด
แหง  
แหง 

                แผนพฒั

ากาศรอนแห
อน พฤษภาค
ะหวาง  25- 

ถึงเดือน พ
ถึงเดือน พ
ถึงเดือน ก

กในการทํากา
ปนลําหวยสา

ากเทือกเขาต
  ควบคุมพื้น
 กิโลเมตร  2
คอื   2  หมู 
าชดําริ  (โค

ะราชดําริ  ต้ัง

อ  เริม่กอสรา
ดภายในหมูบ
ซื่อ  เริม่กอส
ษตรตอไป 
หาดขาม สาม
น หมู 3 บาน
ดยแบงไดดังน

ฒนาสามป(2553

หงแลง จนถึง
คม  - กรกฎา
31  องศาเซส

พฤษภาคม 
พฤศจิกายน 
กุมภาพันธ 

ารเกษตรกรร
ขายอยแมน้ํา

ตะนาวศรี แล
นท่ีการเกษตร
200  เมตร  ค
 4  หมู  5  ห
ครงการเพิ่มป

งอยูท่ีหมูท่ี 4

งเมือ่  พ.ศ.  
บาน 
สรางเมื่อ  พ.ศ

ารถรับน้ําได
นหาดขาม แล
นี้ 

3-2555) อบต. ห

งรอนชุมชื้นเป
าคม  และฝน
สเซียส   ซึ่งส

รม ตนแมน้าํ
ากุยบุรี 

ลวปลอยลงสู
ร 5,065ไร มี
คลองสงน้ําฝง
หมู  6  หมู  
ประสิทธิภาพ

  บานโปงกะ

2538  สามาร

ศ.  2546  ไดก

ดจากคลองชล
ละหมู10บาน

10 

หาดขาม  

ปน
ตกชุกใน
สามารถแบง

าเกิดจาก 

คลองกุยบุรี
คลองสงน้ํา
งขวา  ความ
 11  และ มี
พการเก็บน้ํา

ะสัง  เริ่ม

รถปลอยน้ํา

กักเก็บน้ํา

ลประทาน
นทาตักน้ํา 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

 
 

การคม

ทางห

ชนบท
กุยบุรี

จะเปน
หนักท
ชวงเป
มีการใ
 

3.  ขอ
       
จังหวั
พิธีกร
การศึก

 
 
 
 
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

ห
ห

      ห
 ห

มนาคม        
  - 

ลวง ขนาดก
-  

ทขนาดกวาง
 

ตํา
นพ้ืนที่ปาติด
ทําใหน้ําปาไ
ปนเวลานานท
ใชปุยเคมีเปน

อมูลทางสังค
 ป

ัดเพชรบุรี   จ
รรมจึงเปนแบ
กษา 

 ระดับก
  1.

2.
3.

ระดับป
 1.
 2.
 3.
 4.

                                  

มูท่ี  7    จําน
มูท่ี  8    จําน
มูที่    9   จําน
มูที ่ 10   จําน

     ถนนสาย
ถนนสายเพช
วาง 8 เมตร 
 ถนนสายจว
 8  เมตร  ระ

าบลหาดขาม 
กับเทือกเขา
หลหลากทว
ทําใหผลผลติ
นสวนใหญ  

คม  การเมือ
ระชาชนในต
จังหวัดสุพรร
บบไทย ผสม

กอนวัยเรียน
. ศูนยพัฒนา
. ศูนยพัฒนา
.  ศูนยพัฒนา
ประถมศึกษา
.โรงเรียนบาน
.โรงเรียนบาน
.โรงเรียนบาน
. โรงเรียนบา

                                 

นวน     4   แห
นวน     2    แ
นวน     1    แห
นวน     3    แห

หลัก มีจํานว
ชรเกษม – ยา
ระยะทาง 18
วนบน-ยางชมุ
ยะทางรวม 1

ปญ
 มีสภาพภูมิป
ตะนาวศรี  ซึ
วมพื้นที่การเก
ตการเกษตรไ
 จึงประสบป

อง   การปกค
ตําบลหาดขา
รณบุรี   และ
มจีน  เชน งาน

     จํานวน   
เด็กเล็กบานไ
เด็กเล็กบานร
าเด็กเล็กบาน
า    จํานวน   
นหนองเกด(
นไรบน  
นหาดขาม  
านโปงกะสัง

                                 

หง  
แหง 
หง  
หง 

วน  2  สาย คื
างชุม  เปนถน
8 กิโลเมตร ใ
ม  เปนถนนล
17  กิโลเมตร

ญหาทางก
ประเทศเปนพื้
ซึ่งเปนแหลง
กษตรของเกษ
ไดรับเสียหาย
ปญหาปุยเคมแี

ครอง     
ามสวนใหญจ
มีคนไทยเชือ้
นบวชนาค  ง

 3   แหง  
ไรบน          
รวมไทย    
นยานซื่อ       
 8   แหง 
(ขยายโอกาส

 
 

  

                แผนพฒั

อื 
นนลาดยางแ
ชเปนเสนทา
ลาดยางแอสฟ
ร ใชเปนเสน

ายภาพ 
้นทีล่าดเชิงเข
ตนน้ําของแม
ษตรกรในพื้น
ย  โดยเฉพาะ
แพง 

จะยายมาจาก
อสายจีนบาง
งานแตงงาน 

            
       ห

             

ส)  ห
 ห
 ห
 ห
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แอสฟลทคอน
างสัญจรระห
ฟลทติก กอส
ทางสัญจรระ

ขาทางดานทศิ
มน้ํากุยบุรี  ใ
นท่ีราบลุมใน
ะสับปะรด  ซึ

กจังหวัดอื่น 
สวน   ขนบธ
 งานศพ  ตรุษ

 หมูท่ี   2 
หมูท่ี   7 
หมูท่ี  9 

หมูท่ี  1 
หมูท่ี  2 
หมูท่ี 3 
หมูท่ี  4 

3-2555) อบต. ห

นกรีต กอสร
หวางตําบลกับ
สรางโดยกรม
ะหวางตําบล

ศตะวนัตกของ
ในชวงฤดูฝน
นฤดูแลงฝนจ
ซึ่งมีพ้ืนที่ปลู

เชน  จัง
ธรรมเนียมป
ษจีน 

11 

หาดขาม  

างโดยกรม
บอําเภอกุยบุ ี
มทางหลวง- 
ลกับอําเภอ

งพื้นที ่
น   ฝนจะตก
จะตกทิ้ง
ลูกมาก  และ

หวัดราชบุรี 
ระเพณีและ

รี 
   

  



สวนที่ 

ขอมูลท

                

 
 
 
 
 
 

จํานว
 

ท่ี 
 

 

1 โ
2 โ
3 โ
4 โ
5 โ
6 โ
7 โ
8 โ
9 โ

 

องคก
 
 
 
 
 
การสา
 
 
 
 
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

 5.
 6.
 7.
 8.
 ระดับ

นนักเรียนใน

              โรง

โรงเรียนบาน
โรงเรียนบาน
โรงเรียนบาน
โรงเรียนบาน
โรงเรียนบาน
โรงเรียนบาน
โรงเรียนตําร
โรงเรียนดี. ม
โรงเรียน ยาง

รศาสนา  ได
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

าธารณสุข  
ตําบลห
 1.
 2.
 3.
 4.

                                  

. โรงเรียนบา

. โรงเรียน ดี 

. โรงเรียนบา

. โรงเรียน ตช
มัธยมศึกษา

นตําบลหาดข

เรียน 

นหนองเกด 
นไรบน 
นหาดขาม 
นโปงกะสัง 
นยางชุม 
นรวมไทย 
รวจตระเวนช
มากาเร็ต ฟุลเ
งชุมวิทยา 

ดแกวัดในตําบ
.วัดอุดมพลา
.วัดหาดขาม 
.วัดเฉลิมราษ
.วัดศรีวันบร
.วัดรวมไทย 

หาดขามมีสถ
. สถานีอนามั
. สถานีอนามั
. สถานีอนามั
. สถานีอนามั

                                 

านยางชุม  
 มากาเร็ต ฟุล
านรวมไทย 
ชด. บานยาน
  จํานวน 1 แ

ขาม  ขอมูล  ณ

ชายแดนบาน
เลอร 

บลมีจํานวนท
ราม(ไรบน) 
    
ษฎร(โปงกะส
รพต(วัดยางช
    

ถานีอนามัย  
มยับานไรบน
มยับานโปงก
มยับานรวมไ
มยับานหนอง

                                 

 
ลเลอร   

 
นซื่อ  
แหง   คือ   โร

ณ  วันที่  25 
   
   

ยานซื่อ 

ท้ังสิ้น   5 แห
  

 
สัง)  
ชุม)  

 

จํานวน   4   
น  
กะสัง  
ไทย  
งมะซาง 

                แผนพฒั

 ห
            ห
 ห
 ห

รงเรียนยางชุ

  เดือนพฤษภ
 จํานวนนักเรี
 ชาย   

115 
59 
82 
63 
60 
85 
37 
50 
79 

หง 
หมูท่ี  2 
หมูท่ี  3 
หมูท่ี  4 
หมูท่ี  6 
หมูท่ี  7 

 แหง 
หมูท่ี  2 
หมูท่ี  4 
หมูท่ี  7 
หมูท่ี   1 

ฒนาสามป(2553

หมูท่ี  5 
มูท่ี  6 
หมูท่ี  7 
หมูท่ี  9 
ชมวิทยา  หมูท

ภาคม 2552 
รยีน     

รว
   หญิง 

84 19
73 14
76 15
55 11
47 10
71 15
29 66
58 10
83 16

3-2555) อบต. ห

ท่ี  6 

วม 
           

จํานวนค

99 13 
46 8 
58 9 
18 7 
07 7 
56 10 
6 7 

08 6 
62 14 

12 

หาดขาม  

ครู 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

องคก
 

กลุม/อ
 

มีการป
ประก

โดยเก็

เกิดจน

ทําให
หาดข

4.  ขอ

ประก
เพื่อบ ิ
พัฒนา
อําเภอ
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

รภาครัฐ  
ตําบลห

1.
2.
3.
4.
5.
6.

องคกร/เครือ
 ตํ

1.
ประชุมเพื่อกํ
กอบอาชีพการ

2.
ก็บเงินเพื่อชว

3.
นตายใหแกส

4.
5.

เนื

เกษตรกรตอ
ขามสวนใหญ

อมูลทางเศร
เก

กอบอาชีพการ
ริโภค  ตอมา
าการปลูกสับ
อกุยบุรี  ประ

                                  

หาดขามมีสว
. สถานีตํารว
. อุทยานแหง
.โครงการชล
. ชุดพัฒนาสมั
.  ตชด. ที่  14
. ชุดประสาน

อขายในตําบล
าบลหาดขาม
. กองทุนหมู
กําหนดกฎเก
รเกษตร 
. กลุมฌาปน
วยเหลือคาทาํ
. กองทุนสวัส
สมาชิก 
. กลุมผูปลูกส
. กลุมผูปลูกว

นื่องจากตําบล

องไปรวมงาน
ญยายมาจากที

รษฐกิจ 
กษตรกรสวน
รเกษตรในอ
าไดมีโรงงาน
บปะรดขึ้นอย
ชาชนในตําบ

                                 

วนราชการทีอ่
จภูธรบานยา
งชาติกุยบุรี 
ลประทานอา
มพันธมวลชน
52 
งานโครงการ

ลหาดขาม 
มมีกลุมอาชีพ
บาน  ทุกหมู
ณฑในการป

กิจสงเคราะห
าศพสําหรับค
สดิการชุมชน

สับปะรด  ตา
วานหางจระเข

ลหาดขามมีขน

นทําใหเสียเว
ท่ีอื่นจึงขาดค

นใหญในตําบ
ดีตจะมีการถ
นอุตสาหกรร
ยางกวางขวา
บลหาดขามมี

                                 

อยูในพื้นที่  
างชุม 

งเก็บน้ําบาน
น ที่ 1205 

รอันเนื่องมาจ

พ กลุมองคกร
ูบานมีการเลื
ปฏิบัติใหแกส

ห   เปนกลุม
ครอบครัวท่ีเ
นตําบลหาดข

ามโครงการพ
ข  

ปญหาทางสั

นบธรรมเนียม

วลาในการปร
วามสามัคคกีั

บลหาดขามมี
ถางปาเพื่อปล
รมออย และส
ง ทําใหมีโรง
มพ้ืีนที่ในการ

                แผนพฒั

  ดังนี้   

นยางชุม 

ากพระราชดาํ

รมากมาย  แ
ลือกตั้งคณะก
สมาชิก เพื่อใ

ตามธรรมชา
สียชีวิต  
ขาม   ซึ่งเปน

พัฒนาเศรษฐ

สังคม 

มประเพณีแล

ระกอบอาชพี
กันในการทํา

มอีพยพยายถิ่น
ลูกพืช  เชน พ
สบัปะรด เพื่อ
งงานอุตสาห
รเกษตรแบงต

ฒนาสามป(2553

าริปากุยบุรี  

ตจะมีกลุมกอ
กรรมการหมู
ใหสมาชิกใน

าติท่ีคอนขาง

นการรวมกลุม

ฐกิจชุมชน 

ละพิธีกรรมมีก

พ  และประช
งานรวมกัน 

นฐานกันมาบ
พริก  ฝาย นุน
อสงโรงงานอ
หกรรมสับปะ
ตามการปลูก

3-2555) อบต. ห

องทุนอยูทุก
บานทุกหมูบ
นชุมชนไดกูยื

เขมแข็งในทุ

มเพื่อจัดสวัส

การจัดงานกนั

าชนที่อาศัยใ
 

บุกเบิกพื้นที่
น ในที่ลุมก็จ
อตุสาหกรรม
ะรด เกิดขนใ
กพืช  ดังนี้ 

13 

หาดขาม  

หมูบาน  คือ
บาน และ 
ยืมไป

ทุกชุมชน   

สดิการตั้งแต 

นหลายวัน 

ในตําบล

เพื่อ 
จะทํานาขาว 
มและมีการ 
ในพื้นที่ 

 

 

  



สวนที่ 

ขอมูลท

                

และป
จํานว

จะมีแ
คาแรง
รายได

รายจา

ของใช
หนี้สนิ

การเก
ครัวเรื
ผลิตภั

จระเข
ยางชุม
ใบหม

 2 

ทั่วไป 

                                 

สั
ม
ข
วา
ห
พ
ห
ยา

ปจจุบันมีการ
นแรงงาน 

เก
แรงงานประ
งงานวันละ  
ด 

รายไดท่ีเกิ
รา
รา
เฉ

าย 
รายจายทีเ่

ชสิ้นเปลือง  
น 

ประชาชน
กษตร  จึงทําใ
รอืนละ  23,1
ภัณฑ /ภูมิปญ

ตําบลหาด
ข   หมู  2   บา
ม และหมู  6
มอน     หมู  1

 

                                  

ับปะรด  
ะมวง   
นุน    
านหางจระเข
นอไมฝรั่ง   
ริก     
มอนไหม    
างพารา 
สงเสริมการ

กษตรกรของ
มาณ   2-3  
  180  บาท 

กิดจากการปร
ายไดเฉลี่ยสูง
ายไดเฉลี่ยตํ่า
ฉลี่ยครัวเรือน

เกิดจากการล
 เฉลี่ย ครัวเรื

นของตําบลห
ใหเปนหนี้ธน
82   บาท/ป 
ญญาชาวบาน
ดขามมีผลิตภั
านไรบน จะ

6 บานยางชุม
10   บานทาตั

                                 

มีพ้ืนที่ปลู
มีพ้ืนที่ปลู
มีพ้ืนที่ปลู

ข  มีพ้ืนที่ปลู
 มีพ้ืนที่ปลู

มีพ้ืนที่ปลู
 มีพ้ืนที่ปลู

มีพ้ืนที่ปลู
ปลูกปาลม  แ

ตําบลหาดขา
ราย  ในบาง

ระกอบอาชพี
งสุด ครัวเรอื
าสุด ครัวเรือ
นละ    85,000

ลงทุนผลิตทา
รอืนละ   36,1

หาดขามสวน
นาคารเพื่อกา

น  
ภัณฑของหมู
มีกลุมผลิตเค
มเหนือ ทําน้ํา
ตักน้ํา  ทําปุย

                                 

ลูกทั้งหมด    
ลูกทั้งหมด    
ลูกทั้งหมด    
กทั้งหมด     
ลูกทั้งหมด    
ลูกทั้งหมด    
ลูกทั้งหมด    
ลูกทั้งหมด    
และยางพารา

าม  สวนใหญ
งครั้งแรงงาน

พเกษตรกรเป
อนละ   140,5
นละ   68,00
0    บาท/ป 

างการเกษตร
142   บาท/ป 

นใหญจะใชส
ารเกษตรและ

บานแตละห
ครื่องจักสาน
ายาอเนกประ
ยอัดเม็ด 

                แผนพฒั

  34,520 ไร 
  8,240   ไร 
     850   ไร 
 1,050   ไร 
  1,850   ไร 
     460   ไร 
     355  ไร 
     125  ไร 
า 

ญจะใชแรงงา
นไมพอก็จะ

ปนสวนใหญ
500   บาท/ป 
0  บาท/ป 

   ยารักษาโร
 

สินเชื่อจากธ
ะสหกรณการ

มูบาน  เชน 
  หมู  3  บาน
ะสงค   สบู   

ฒนาสามป(2553

านในครอบค
มีการจางแร

 
 

รค  การศึกษา

ธนาคารเพื่อก
รเกษตร(ธ.ก

 หมู 1  บานห
นหาดขาม   ท
 หมู  7  บาน

3-2555) อบต. ห

ครัว และในค
รงงานในพื้น

า  สังคม  บัน

การเกษตรแ
.ส.) เปนสวน

หนองเกดทํา
ทําธูปหอม   
นรวมไทยทํา
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ครอบครัว 
นท่ี  โดยคิด

นเทิง   

และสหกรณ
นใหญเฉลี่ย

าน้ําวานหาง
 หมู  5 บาน
ชาเขียวจาก



สวนที่ 

ขอมูลท

                

การอน
โทรคม

ครัวเรื
หมูบา
 

การไฟ

ประป

ศาลาก
หอกร
ปมน้าํ
โรงโม

 แหลง

หลาย
แหงช
สวยงา
ประม

17   กิ

ธนาค
ทําให
และห

 2 

ทั่วไป 

                                 

 

ปราชญ/ภู
นุรักษขนบธ
มนาคม 
ตําบลหาด

รอืน  มีการใช
านละ   1    ตู

ฟฟา 
ตําบลหาด

ปา    
ตําบลหาด

- 
- 

กลางหมูบาน
ระจายขาว    
ามันและสถา
มหิน  

งทองเที่ยวที
อุท

ชนิด โดยเฉพ
ชาติปากุยบุรี 
ามเต็มไปดว
มาณ   35  กิโล

อา
กิโลเมตร  เปน

 

ก
ารทําใหเกษ
เพิ่มภาระใน

หมู  9  บานยา
                                  

ภูมิปญญาชาว
ธรรมเนียมปร

ดขามมีตูโทร
ชโทรศัพทระ
ตู ยกเวนหมู  

ดขามมีไฟฟา

ดขาม   มีระบ
ประปาสวนภ
ประปาหมูบ
น   มีจํานวน 
  มีทุกหมูบาน
านบริการน้ําม

 

ท่ีสําคัญในตํ
ทยานแหงชา
พาะอยางยิ่งไ
  ยังมีน้ําตกด
ยไมปานาๆ 
ลเมตร  ซึง่อ
างเก็บน้ํายาง
นแหลงเพาะ

ารประกอบอ
ตรกรมีหนี้สิ

นดานตนทุน  
านซื่อ 

                                 

วบาน   ในตํา
ระเพณีไทย  

ศัพทสาธารณ
ะบบเคลื่อนที
2  มีจํานวน 

าใช ทุก ครัวเ

บบประปา   2
ภูมิภาค   อยูใ
าน   ตําบลห
  11  แหง    
น 
มันเชื้อเพลิง 

  

าบล    
าติปากุยบุรี  
ไดมีชางปา  ป
งมะไฟ   น้ํา
 ชนิด  การเดิ
ยูในพื้นที่หมู
งชุม   ต้ังอยูที
พันธุปลาน้ํา

ปญ
อาชีพเกษตร
สนิเกษตรกรร
  เกษตรกรบ

                                 

าบลหาดขาม
 เชน  กลองย

ณะ จํานวน 1
ท่ี มือถือ  แล
  2   ตู 

เรือน ซึ่งทุกห

2  ระบบ 
ในพื้นที่หมู  
หาดขามมีประ

  
 

   ซึ่งในเขตอุ
ประมาณ  10
ตกหมาหอน
ดนิทางไปน้ํา
มูท่ี 9 ตําบลห
ท่ีหมูท่ี   6   ตํ
าจืด   ท่ีสําคญั

ญหาทางดานเ
กรรมจะขาด
รายยอย  จะไ
บางรายมีท่ีดิน

                แผนพฒั

มมีภูมิปญญา
ยาว  การละเล

14 แหง แตยั
ะมีตูโทรศัพ

หมูบานมีไฟ

 2  และหมู   
ะปาหมูบานใ

จํานวน  2
จํานวน   

อุทยานแหงช
00 กวาตัวอา
น  ซึ่งเปนแห
ตก  ระยะทา
หาดขาม 
ตําบลหาดขาม
ญของตําบลห

เศรษฐกิจ 
ดเงินทุนในกา
ไมมีท่ีทํากินจึ
นแตไมมีเอก

ฒนาสามป(2553

ชาวบานในก
ลนเรือบก  

ังไมมีบริการ
ทสาธารณะจ

ฟาเขาถึง 

 10 
ใชทุกหมูบาน

20  แหง 
1   แหง 

ชาติปากุยบุรี  
ศัยอยูในปานี
ลงตนน้ําลําธ
างจากอําเภอก

ม ระยะทางจ
หาดขาม  

ารประกอบอ
จึงตองอาศัยเ
สารสิทธิ์  เช

3-2555) อบต. ห

การนวดแผน

รโทรศัพทสาํ
จะมีประจําทุ

น 

 มีสัตวปาคุม
นี้   ภายในอุท
ธารที่อุดมสม
กุยบุรีถึงน้ําต

จากอําเภอ ปร

อาชีพ  จึงตอ
เชาที่ดินในก
ชน หมู 7 บาน
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นโบราณ    

าหรับ 
ทุกหมูบาน  

มครอง 
ทยาน
มบูรณและ
ตก  

ระมาณ  

งกูยืมจาก 
การทํากิน 
นรวมไทย   



สวนที่ 

ขอมูลท

                

5. ขอ
 

จํานวน
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 

 2 

ทั่วไป 

                                 

อมูลเกี่ยวกับ
 (1

   

1.สภาองค
นหมูบานละ

นายบรร
นายประ
นายสุวัฒ
นางสุชิน
นายขจร
นายประ
นางนิด 
นางสมใ
นางอัญช

 นายไพบู
 นายวัฒน
 นางนุชริ
 นายทํานุ
 นายยุทธ
 นายบุญช
 นายสมช
 นายพาน
 นายสมา
 นายรถ  
 นายนงค
 นายสมช
 นางฐิตมิ

 

                                  

ศักยภาพตํา
1)  โครงสราง
   องคการบริ

1. สภ
2. นาย

คการบริหารส
ะ 2 คน ซึ่งตํา

ทําเนีย
สม

รพทัศน    ดสิ
ะหยัด       เขี
ฒ           จัน
น             เช้ื
ร              บุญ
ะทีป ทัศ

อิม่
ใจ            คง
ชุลี ศรี
บูลย         เช
นา          ห
รินทร      ชูชื
นุ โพ
ธนา คํา
ชาญ ออ
ชาย        พุ
น เกิ
าน         เก
             แพ
ค ทอ
ชาย      ศิริ
มา       ชัง

                                 

าบล 
งขององคการ
รหิารสวนตํา
าองคการบริ
ยกองคการบ
สวนตําบลห
าบลหาดขาม

ยบสมาชิกสภ
มาชิกสภาองคก
สขํา 
ขียวประดับ 
นทโค 
ช้ือชาติ 
ญมี 
ศนแกว 
มโอฐ 
งเมือง 
รีมวง 
ชยชิด 
นูนอย 
ช่ืน 
พธิ์ทอง 
ากลั่น 
อนมั่นคง 
มโลก 
กดิพรอม 
กาะเกตุ 
พรเขียว 
องแผน 
ริอนันไพฑูรย 
งวัน 

                                 

รบริหารสวน
บลหาดขาม 
รหิารสวนตํา
บริหารสวนตํ
าดขาม  ประ
มีท้ังหมด 11

ภาองคการบริ
การบริหารสว

  ประธาน
รองประธ

 

                แผนพฒั

นตําบลหาดข
  ประกอบดว
บลหาดขาม 
าบลหาดขาม
ะกอบดวย สม
1 หมูบาน รว

รหิารสวนตาํ
นตําบลหาดข
นสภาองคการบ
ธานสภาองคกา

สมาชิก 
สมาชิก 
สมาชิกส
สมาชิกส
สมาชิก
สมาชิกส
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกส
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิกส
สมาชิกส
สมาชิกส
สมาชิกส

ฒนาสามป(2553

ขาม 
วย 
  
ม 
มาชิกสภาอง
วมมีสมาชิกท้ั

าบลหาดขาม
าม 
บริหารสวนตํา
ารบริหารสวน
 สภา อบต.หมู
สภา อบต.หมู
สภา อบต.หมูที
สภา อบต.หมูท
สภาอบต. หมู
สภา อบต.หมูท
สภาอบต. หมู
สภาอบต. หมู
สภาอบต. หมู
สภาอบต. หมู
สภาอบต. หมูท
สภาอบต. หมู
สภาอบต. หมู
สภา อบต หมู
สภา อบต หมู
สภา อบต.หมู
สภา อบต.หมูท
สภา อบต.  หมู
สภา อบต.  หมู
สภา อบต.  หมู

3-2555) อบต. ห

  

งคการบริหาร
ท้ังหมด  22 ค

 

าบลหาดขาม 
นตําบลหาดขาม
มูท่ี  1 
ท่ี   1 
ท่ี    2 
ท่ี   2 
ท่ี  3 
ท่ี   4 
ท่ี  4 
ท่ี  5 
ท่ี  5 
ท่ี  6 
ท่ี   6 
ท่ี  7 
ท่ี  7 
ท่ี  8 
ท่ี  9 
ท่ี  9 
ท่ี 10 
มูท่ี 10 
มูท่ี 11 
มูท่ี 11 
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รสวนตําบล 
คน 

ม 

 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

 
กิจการ
 
งบปร
 
แผนพั

ลําดับ
1 
2 
3 
4 
5 

         
หรือผู

 
องคก
ขอบญั
 

บริหา
 
         
 
 

 2 

ทั่วไป 

                                 

   
1) ใหควา

รขององคกา
2) พิจารณ

ระมาณรายจา
3) ควบคุม

พัฒนาองคกา

บที่ 
 นายบุ
 นายเงิ
 นายดํ
 นายท
 นายนิ

 

2.นายกอง
    มาจากการ
ผูบริหารทอง

หนาที่ของ
 1)

ารบริหารสว
ญญัติ ระเบียบ

 2)
3)

ารสวนตําบล
 4)

     5)

 

       

                                  

        หนาที่ข
มเหน็ชอบแ
รบริหารสวน

ณาและใหควา
ายประจําปแล
มการปฏิบัติง
ารบริหารสวน

คณ

ชื่อ-
บุญรอด  เขียว
งิน         คงมั่
ดาํ          วันอ
ทวี          แกว
นิกร        กลิ่น

งคการบริหาร
รเลือกตั้งโดย
ถิ่น 
งนายกองคก
)   กําหนดนโ
วนตําบลใหเป
บ และขอบัง
)  สั่ง อนุญาต
)  แตงตั้งและ
 
) วางระเบียบ
) รักษาการให

                                 

ของสภาองคก
ผนพัฒนาอง
นตําบล 
ามเห็นชอบร
ละรางขอบญั
งานของนายก
นตําบล ขอบั
ณะผูบริหารอ

-สกุล 
วเพชร 
มัน่ 
ยู 
วกุย 
นเกลี้ยง 

รสวนตําบลห
ยตรงของปร

การบริหารสว
โยบายโดยไม
ปนไปตามก
คับของทางร
ต อนุมัติ เกี่ย
ะถอดถอนรอ

บเพื่อใหงานข
หเปนไปตาม

                                 

การบริหารส
งคการบริหาร

รางขอบัญญติั
ญญัติงบประม
กองคการบริ
บัญญัติ ระเบีย
งคการบริหา

 

นาย
รอง
รอง
เลข
เลข

หาดขาม   
ะชาชนตามก

วนตําบล 
มขัดตอนโยบ
ฎหมาย นโย
ราชการ 
วกับราชการ
องนายกองค

ขององคการ
มขอบัญญัติไ

                แผนพฒั

สวนตําบล 
รสวนตําบลเ

ติองคการบริ
มาณรายจายเ
ิหารสวนตําบ
ยบ และขอบั
ารสวนตําบล

ยกองคการบ
งนายกองคก
งนายกองคก
ขานุการนายก
ขานุการสภาอ

กฏหมายวาด

บายและรับผิ
ยบายแผนพัฒ

รขององคการ
การบริหารส

บริหารสวนต
ไวในพระราช

ฒนาสามป(2553

เพ่ือเปนแนว

ิหารสวนตําบ
เพ่ิมเติม 
บลใหเปนไป
บังคับของทาง
ลหาดขาม 

ตําแหน
ริหารสวนตํา
ารบริหารสว
ารบริหารสว
กองคการบรหิ
องคการบริห

ดวยการเลือก

ผดิชอบในกา
ฒนาองคการบ

รบริหารสวน
สวนตําบลแล

ตําบลเปนไป
ชบัญญัติและ

3-2555) อบต. ห

ทางในการบ

บล,รางขอบญั

ปตามนโยบา
งราชการ 

นง 
าบล 
วนตําบล 
วนตําบล 
หารสวนตําบ
ารสวนตําบล

ต้ังสมาชิกสภ

ารบริหารราช
บริหารสวนต

นตําบล 
ละเลขานุการ

ปดวยความเรี
ะขอกฎหมาย
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บริหาร

ญญัติ

าย 

บล 
ลหาดขาม 

ภาทองถิ่น 

ชการของ 
ตําบล 

รนายกองคกา

รยีบรอย 
ยอื่น 

าร 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

ตําบล
และอ
ปกคร
กําหน

         
อํานาจ
  

 2 

ทั่วไป 

                                 

 
การบริหา
  อ

ท้ังทางเศรษ
งคการบริหา
รองสวนทอง
นดใหองคการ

อํานาจหน
1.จัดใหมแี
2. รักษาค
3. ปองกัน
4. ปองกัน
5. สงเสรมิ
6. สงเสรมิ
7. คุมครอ
8. บํารุงรัก
9. ปฏิบัติห

         ความจํ
จหนาที่ของอ

1.ใหมีน้ําเ
2.ใหมีและ
3.ใหมีและ
4.ใหมีและ
5.ใหมีและ
6. สงเสรมิ
7. บํารุงแล
8. การคุม
9. หาผลป
10. ใหมีต
11.กิจการ

                                  

รงานขององ
องคการบริห
ฐกิจ สังคมแ
ารสวนตําบล
ถิ่น พ.ศ.254
รบริหารสวน
นาที่ขององค
และบํารุงรัก
วามสะอาดข
นและระงับโร
นและบรรเทา
มศาสนา  การ
มพัฒนาสตรี
องดูแล และบํ
กษาศิลปะ จา
หนาที่อื่นตาม
จําเปนและเห็
องคการบริห
เพ่ือการอุปโ
ะบํารุงรักษา
ะบํารุงทางระ
ะบํารุงสถาน
ะสงเสริมกลุ
มอุตสาหกรร
ละสงเสริมก
ครอง ดูแล แ
ประโยชนจาก
ลาดทาเทียบ
รเกี่ยวกับการ

                                 

งคการบริหาร
ารสวนตําบล
และวัฒนธรร
ล(ฉบับที่3)  พ
42 และในขณ
นตําบลดําเนนิ
การบริหารส
ษาทางน้ําแล
ของถนนทาง
รคติดตอ 
าสาธารณภัย
รศึกษา และว
 เด็ก เยาวชน
บํารุงรักษาทรั
ารีตประเพณี
มท่ีทางราชก
ห็นสมควร  
หารสวนตําบ
ภค- บริโภคเ
การไฟฟาแล
ะบายน้ํา 
นท่ีประชุม กา
มเกษตรและ
รมในครอบค
ารประกอบอ
และรักษาทรั
กทรัพยสินข
บเรือและทาข
พาณิชย 

                                 

รสวนตําบล 
ลมีสภาพเปน
รม ตามที่กฏห
พ.ศ.2542  แล
ณะเดียวกันกส็
นการไดตาม
สวนตําบล ตา
ละทางบก 
งน้ํา ทางเดิน 

 
วัฒนธรรม 
น ผูสูงอายุแล
รพัยากรธรรม
ณ ีภูมิปญญาท
การมอบหมา

 
ลอาจจะทํา ต
เพ่ือการเกษต
ละแสงสวางโ

ารศึกษา การ
ะกิจการสหก
ครัว 
อาชีพราษฎร
ัพยสินของอ
ององคการบ
ขาม 

                แผนพฒั

 
นนิติบุคคลสา
หมายกําหนด
ละพระราชบั
สามารถดําเนิ
มประกอบดว
ามมาตรา  66

 และที่สาธาร

ละผูพิการ 
มชาติและสิง่
ทองถิ่น และวั
ย โดยจัดสรร

ตามมาตรา  6
ตร 
โดยวิธีอื่น 

รพักผอนหยอ
กรณ 

ร 
งคการบริหา

บริหารสวนตํ

ฒนาสามป(2553

ามารถมีอําน
ดไวตามพระ
บัญญัติการกร
นินการไดตา
วย 
6 

รณะรวมทั้งก

งแวดลอม 
วัฒนธรรมอนั
รงบประมาณ

67 

อนใจและสว

ารสวนตําบล
าบล 

3-2555) อบต. ห

นาจหนาที่ใน
ะราชบัญญัติส
ระจายอํานาจ
ม กฎหมายอื

กําจัดขยะมูล

นดีของทองถิ
ณ หรือบุคลา

วนสาธารณะ

ล 
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การพัฒนา
สภาตําบล
จสูองคกร
อื่นๆ

ฝอยและสิ่งป

ถิ่น 
กรใหตาม 

 

ปฏิกูล 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

องคก

บริหา
หาดข

 
 
ลําดับ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10
11
12
13

 2 

ทั่วไป 

                                 

 
12.การทอ
13.การผัง
และดําเนิน

รปกครองสว
 (2
  

ารสวนตําบล
ขาม ประกอบ

ท

ท่ี 

 นายนิ
 นายรุ
 นางส
 นางส
 นางส
 นางส
 นางส
 นางส
 นายน

0 นายป
1 นายด
2 นางส
3 นางส

                                  

องเที่ยว 
เมือง 
นการตามพร
วนทองถิ่น พ
2)  โครงสราง

การบ
หาดขามเปน
บดวยบุคลาก

-  พนั
- พนัก
- พนัก
 

ทําเนียบอัตร

ชื่

นิกร 
งวิทย           
สาวรวีวรรณ 
สาวอรุณี 
สาววัชรีวรรณ
สาวธีระนุช   
สาวนรมล 
สาวอลิสา 
นพพร 
ประมวล 
ดนัย 
สาวสุชาดา 
สาคร 

                                 

ระราชบัญญติั
พ.ศ.2542 ตาม
งของสํานักง
ริหารงานใน
นผูบังคับบัญ
รท้ังหมด   3
ักงานสวนตํา
กงานจางตาม
กงานจางทั่วไ

รากําลังเจาห

ชือ-สกุล 

กลิ่นเกลี้
     ฟกเจรญิ

คีรีนิล 
อเนกบุณ

ณ โตะทอง
 แพใหญ 

กลิ่นเมือ
ผุดเผือก
คํามา 
แจงประ
จุคํา 
แหงสะอ
จันทรเก

                                 

ติตามขั้นตอน
มภารกิจที่ถา
งานองคการบ
นสํานักงานอ
ชาและรับผดิ

36  คน 
าบล          1
มภารกิจ      1
ไป               

หนาที่องคกา

สํานักงานป
้ยง 

ญ 

ณย 
ง 
 
อง 
ก 

จักษ 

อาด 
ลา 

                แผนพฒั

นแผนและขัน้
ายโอนใหแก
บริหารสวนตํ
งคการบริหา
ดชอบงานทั่ว

13    คน 
18   คน 
5     คน 

ารบริหารสว

ปลัด 
ปลัดองคก
นิติกร 
นักวิชากา
บุคลากร 
เจาพนักง
เจาพนักง
ผูชวยเจาห
ผูชวยเจาห
พนักงาน
คนงานทั่
ยาม 
นักการ  ภ
ผูดูแลเดก็

ฒนาสามป(2553

นตอนการกร
องคการบรหิ
ตําบลหาดขาม
ารสวนตําบล
วไปขององค

วนตําบลหา

ตําแห

การบริหารส

ารศึกษา 
 
านธุรการ 
านพัฒนาชุม
หนาที่ธุรการ
หนาที่บันทึก
ขับรถยนต 
ัวไป 

ภารโรง 
กเล็ก 

3-2555) อบต. ห

ระจายอํานาจ
หารสวนตําบ
ม 
ลหาดขามมีป
การบริหารส

ดขาม 

หนง 

สวนตําบลหา

มชน 
ร 
กขอมูล 
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จใหแก 
บล 

ลัดองคการ 
สวนตําบล 

าดขาม 



สวนที่ 

ขอมูลท

                

14
15
16
17
18
19

20

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 
         

 2 

ทั่วไป 

                                 

4 นางสุ
5 นางส
6 นางส
7 นางส
8 นางว
9 นางวั

0 นางร

 นางส
 นางส
 นางพ
 นางส
 นางก
 นางส
 นางส
 นางรุ

 นายป

 นายพ
 นายม
 นางส
 นางส
 นายม
 นางส
 นายเก

                    

                                  

สวุารี 
สาวอัญชลีกร
สาวเกสณิี 
สาวณัฏชฐิชา 
ณิชา            
ันเพ็ญ          

จรินทร        

สาววนิตา 
สาววัลวิภา 
พรนภา 
สาวอุบล 
ฤษณา 

สาวปราณี 
สาวจําป 
งทิพย 

ประเทือง 

พยุหพล 
มงคล 
สาวสุภาวดี    
สาวภวันตรี 
มนตรี            
สาวเกศยา 
กรียงศักดิ์     

                    

                                 

แสงนิล 
 ย้ิมภากร

เทศลําลกึ
     เปรมปรี 
     เสือนอย
    จ้ิมลิ้ม 

    เตี้ยแจ 

วงศเณร 
ชูแกว 
รัตนรุง 
กุญแจนา
เอี่ยมวิรยิ
สุขสม 
ศรีสุก 
เกตุนิภา

สวนสา
จันทรศ

แดงโชติ
พวงจาด 

     เกาะเกตุ 
จบใจ 

     วันอยู 
เขียวเพช

     เสือใหญ

             

                                 

สํานักปลั

ณ 
ก 
 
 

สวนการค
 

าค 
ยากุล 

นนท 

ธารณสุขและ
ศรี 

สวนโยธ
ติ 
 
 

ชร 
ญ 

                แผนพฒั

ลัด 
ผูดูแลเดก็
ผูดูแลเดก็
ผูดูแลเดก็
ผูดูแลเดก็
ผูดูแลเดก็
ผูดูแลเดก็

ผูดูแลเดก็
คลัง 

หัวหนาส
นักวิชากา
เจาพนักง
เจาพนักง
ผูชวยเจาห
ผูชวยเจาห
ผูชวยเจาห
ผูชวยเจาพ

ะสิ่งแวดลอม
คนงานทั่

ธา 
หัวหนาส
นายชางโ
เจาหนาท่ี
ผูชวยนาย
ผูชวยชาง
ผูชวยเจาห
พนักงาน
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กเล็ก 
กเล็ก 
กเล็ก 
กเล็ก 
กเล็ก 
กเล็ก 

กเล็ก 

สวนการคลัง 
ารเงินและบญั
านการเงินแ
านพัสดุ 
หนาที่การเงิน
หนาที่จัดเก็บ
หนาที่พัสดุ 
พนักงานการ

ม 
ัวไป 

สวนโยธา 
โยธา 
ท่ีธุรการสวนโ
ยชางโยธา 
งโยธา 
หนาที่ธุรการ
จางทั่วไป 

3-2555) อบต. ห

 
ญชี 
ละบัญชี 

นและบัญชี 
บรายได 

รเงิน 

โยธา 

รสวนโยธา 

20 

หาดขาม  



สวนที่ 

ขอมูลท

                

 

 2 

ทั่วไป 

                                                                                                                                                     แผนพฒัฒนาสามป(25533-2555) อบต. ห
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