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              สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานสําคัญ                                                  
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 

1.  ความเปนมา 
 ตําบลหาดขาม  แตเดิมยังไมเปนหมูบานเปนเพียงที่พักทางผานของกระเหรี่ยง พรานลาสัตว  
ผูไปหาของปา ตอมาราษฎรไดทยอยกันไปทําไรท่ีหมูบานยานซื่อและยางชุมก็ไดอาศัยสถานที่แหงนี้ 
เปนที่พักระหวางเดินทาง ประกอบกับสถานที่แหงนี้มีทําเลดี  มีหาดทราย   ชายลําน้ํากุยบุรี  มีตนมะขาม
ขึ้นอยูผูท่ีผานไปมาไดอาศัยรมของตนมะขามเปนที่พักคางแรม  ตอมามีนายเกลือน  โพธิ์ทอง และนายสุด  
โพธิ์ทอง  พ่ีนองสอบครอบครัวไดมาตั้งรกรากทํามาหากินไดบุกเบิกผืนแผนดินเพื่อทําสวน  ทําไร และ 
มีครอบครัวอื่นๆ ตามมาอยูกลายเปนหมูบาน เกือบครึ่งหนึ่งของแมน้ํากุยบุรีเปนเสนเลือดสําคัญของชาว
กุยบุรีไหลผาน ตลอดระยะทางผานปาทึบหลายแหง  เนื่องจากสมัยกอนนิยมตั้งบานเรือนริมแมน้ํา จึงผาน
หมูบานเปน ระยะๆ และริมแมน้ําแหงหนึ่ง  มีหาดทรายน้ําจืดมีขนาดใหญและรมเย็นมาก  เนื่องจากมี
ตนมะขามใหญอยูหลายตน  ชาวบานเรียกบริเวณนี้วา  หาดมะขาม  ตอมีคนอาศัยอยูหนาแนนมากขึ้นจน
เปนหมูบานและชื่อเรียกคําวา “มะ”  หายไป  เหลือเพียงคําวา  “บานหาดขาม”  ปจจุบันบานหาดขามเปน
หมูท่ี  3  และใชเปนชื่อของตําบลดวย    ตําบลหาดขามตั้งอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอกุยบุรี มี  
11 หมูบาน  มีการปกครองสวนทองถิ่น คือ  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามเปนองคกรปกครองทองถิ่นขนาดกลาง ท่ีทําการตั้งอยูท่ี 
หมูท่ี 10 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยไดรับการจัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  มีเนื้อท่ีประมาณ 504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
315,000 ไร   หางจากอําเภอกุยบุรี ประมาณ  4 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตาม ถนน
เพชรเกษม ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอกุยบุรี 
2.  ขอมูลทางกายภาพ 
 ตําบลหาดขามมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ลาดเชิงเขาและราบลุมและที่ดอนสลับกันไป  จาก
ทางทิศตะวันตก ลงมาทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ตําบลหาดขามเนื้อท่ีประมาณ 504 ตารางกิโลเมตร 
หรือ315,000 ไรประกอบดวย 11หมูบาน  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  10,654 คน   แยกเปนชาย  5,289 คน 
หญิง 5,365 คน มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 47.87 คน  /   ตารางกิโลเมตร 
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จํานวนหมูบาน  
  ตําบลหาดขามมีจํานวน   11  หมูบาน  การปกครองมีกํานัน และผูใหญบานเปน 

ผูดูแลทุกขสุขของประชาชนในตําบล 
หมูท่ี หมูบาน ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรติดตอ 

1 หนองเกด นายประดับ     เรืองอราม ผูใหญบาน 0870344760 
2 ไรบน นายพิชิต          มีศักดิ์ กํานัน 0894137977 
3 หาดขาม นายประเสริฐ  วันเพ็ญ ผูใหญบาน 0819814190 
4 โปงกะสัง นายแนบ         บัวทอง ผูใหญบาน 0890109662 
5 ยางชุม นายธีระ           หนูนอย ผูใหญบาน 0899926389 
6 ยางชุมเหนือ นายอรุณชัย      สมมิตร ผูใหญบาน 0860350125 
7 รวมไทย นายสมชาย      มณีวงษ ผูใหญบาน 0892207028 
8 พุบอน นายณรงค        จับใจ ผูใหญบาน 0814074252 
9 ยานซื่อ นายสมพล        อิงอน ผูใหญบาน 0894481548 

10 ทาตักน้ํา นายศรีสวัสดิ์     บุญมา ผูใหญบาน 0818563675 
11 เขาตกน้ํา นายมงคล          สนธ ิ ผูใหญบาน  

จํานวนประชากร  
พื้นที่ทั้งหมด  

หมูที ่
 

ช่ือหมูบาน ตร.กม. หรือคิดเปนไร 
 

จํานวนครัวเรือน 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม 
หมูที่ 1 บานหนองเกด 7 4,375 200 412 405 817 
หมูที่ 2 บานไรบน 12 7,500 366 678 727 1,405 
หมูที่ 3 บานหาดขาม 11 6,875 263 554 591 1,145 
หมูที่ 4 บานโปงกะสัง 32 20,000 321 612 606 1,218 
หมูที่ 5 บานยางชุม 21 13,125 154 317 332 649 
หมูที่ 6 บานยางชุมเหนือ 47 29,375 439 734 728 1,462 
หมูที่ 7 บานรวมไทย 217 135,625 560 1,017 1,023 2,040 
หมูที่ 8 บานพุบอน 25 15,625 54 92 88 180 
หมูที่ 9 บานยานซื่อ 114 71,250 253 455 445 900 
หมูที่ 10 บานทาตักน้ํา 5 3,125 127 287 279 566 
หมูที่ 11 บานเขาตกน้ํา 13 8,125 68 131 141 272 

      รวม 504 315,000 2,805 5,289 5,365 10,654 
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แยกเปนชวงชั้นอายุ   ดังนี้ 
 อายุ  1 เดือน - 5  ป     จํานวน   800 คน     ชาย  395   คน   หญิง 405คน 
 อายุ  6 ป  -  12  ป     จํานวน 1,029  คน  ชาย  530   คน   หญิง  499คน 
 อายุ 13 ป  - 18  ป      จํานวน  986  คน   ชาย   506   คน   หญิง 480 คน 
 อายุ 19 ป  - 25  ป      จํานวน  1,977  คน ชาย  992    คน   หญิง 985 คน 
 อายุ  26  ป - 45  ป    จํานวน  2,844  คน  ชาย   1,341คน  หญิง 1,503 คน 
 อายุ   46  ป - 59  ป   จํานวน 1,385 คน ชาย   672   คน   หญิง  713 คน 
 อายุ   60 ป  ขึน้ไป   จํานวน  922  คน ชาย 419     คน   หญิง 503  คน 
 ผูพิการและผูดอยโอกาส    จํานวน  97   คน 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญของตําบลเปนพ้ืนที่ ราบเชิงเขาลาดจากเทือกเขาตะนาวศรี          
ทางทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ดินสวนใหญเปนดินรวนเหมาะที่จะทําการเกษตรกรรม 
ซึ่งเปนอาชีพหลักที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพในตําบลหาดขาม  มีอาณาเขต ดังนี้ 
 

  ทิศเหนือ  ติดตอ ตําบลไรใหม  ตําบลไรเกา  อําเภอสามรอยยอด จังหวัดระจวบคีรีขันธ 
เริ่มตนจากสันเขาบริเวณพิกัด NP624424  ไปตามแนวสันเขาทางทิศเหนือแลววกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงสันเขา  บริเวณพิกัด   NP  651528  ไปตามแนวสันเขาทางทิศตะวันออกถึงสันเขา
หุบฝาก  บริเวณพิกัด NP 737535  แลวไปตามแนวสันเขาทางทิศใต สิ้นสุดที่สันเขา  บริเวณพิกัด NP 
741519 รวมระยะทางดานทิศเหนือ ประมาณ  27  กิโลเมตร 
 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลสามกระทาย ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี และตําบลไรใหม 
กิ่งอําเภอสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยมีแนวเขต   เริม่ตนจากสันเขา  บริเวณพิกัด NP 
741519 ไปตามแนวสันเขาทางทิศใต  แลววกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงสันเขาบริเวณพิกัด  NP 
761467  ไปตามลําหวยทางทิศตะวันออกถึงถนนลูกรังหนองแก – วังเต็น  บริเวณพิกัด NP 789464  ไป
ตามแนวสันเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขา บริเวณพิกัด  NP 803476  ไปตามแนวสันเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตถึงสันเขาบริเวณพิกัด NP 843405 แลวไปตามลํารางน้ําทางทิศตะวันออกสูทางเกวียน
เดิมถึงคลองชลประทาน  บริเวณพิกัด NP 866404 ไปตามลําราง (ซึง่บางชวงมีสภาพเปนที่ราบ)  ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ตัดผานถนนสายหนองกระทิง – สําโหรง  บริเวณพิกัด NP 881392  ลงไปตามลํารางน้ํา
ทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด NP 914376 วกลงมาทางทิศใตถึงคลองซอยชลประทาน บริเวณพิกัด NP 
914367 ลงสูทางคนเดิน ระยะทาง 70 เมตร ถึงถนนสายเพชรเกษม – ยางชุม  บริเวณพิกัด NP 914366  
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ตรงปายหินหลักเขตตําบล แลวไปตามทางเกวียนทางทิศตะวันออกเฉียงใต ขามสะพานคลองซอย
ชลประทานไปตามถนนลูกรัง  ถึงถนน รพช.ประจักษพัฒนา – ปลายน้ํา บริเวณพิกัด NP 911357  แลวลง 
ไปตามลําน้ําคลองกุย ระยะทาง14  กิโลเมตร  โดยใชกึ่งกลางคลองกุยรีเปนแนวแบงเขตลงสูทางคนเดิน  
ถึงถนนสายลุมแสล บริเวณพิกัดNP 903341  ไปทางทิศใตตามถนนสายลุมแสล  ระยะทาง 500 เมตร  ถึง
ถนน  รพช. สายจวนบน – ยางชุม บริเวณพิกัด  NP 903338 ตรงปายหินหลักเขตตําบล  แลวตัดผานคลอง
ซอยชลประทาน  วกลงไปตามทางเกวียนคนเดิน  ระยะทาง 2 กิโลเมตร  ถึงถนน รพช. สายสําโหรง – 
หนองตาเสือ บริเวณพิกัด NP 871342  ไปตามทางเกวียนทางทิศตะวันตก ถึงสะพานขามคลอง
ชลประทาน  บริเวณพิกัด NP 855333  ลงไปตามทางเกวียนเดิมดานตะวันตก แลวไปตามแนวสันเขาถึง 
สันเขา  บริเวณพิกัด NP 835341  ไปตามแนวสันเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงสันเขา  บริเวณพิกัด NP  
814329  และสิ้นสุดที่สันเขา  บรเิวณพิกัด  NP 794296  รวมระยะทางดานทิศตะวันออก  ประมาณ  52  
กิโลเมตร 
 

ทิศใต  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากสันเขา  บริเวณพิกัด  NP 707265 ไปตามแนวสันเขาทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่ 
สันเขาตะนาวศรี เขตแบงดินแดน  ไทย-พมา  บริเวณพิกัด NP 649238  รวมระยะทางดานทิศใต ประมาณ 
15.6 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดตอกับสหภาพพมา เริ่มตนจากแนวสันเขาตะนาวศรี บริเวณพิกัด  
NP 649238 ไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด NP 589279 ไปตามแนวสันเขาทางทิศเหนือ ถึงบริเวณ
พิกัด NP 584336 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด NP 624424 รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันตก ประมาณ 27 กิโลเมตร 
 

พื้นที่ปา  ทางดานทิศตะวันตกจะเปนพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี
ประกอบดวย   3  หมูบาน  คือ  หมู 7  บานรวมไทย  หมู 8  บานพุบอน  หมู  9   บานยานซื่อ  ซึ่งมีพ้ืนที่
เปนของอุทยานแหงชาติปากุยบุรี  ประมาณ   596,875  ไร 
 

สภาพดิน     พ้ืนที่สวนใหญของตําบลหาดขามเปนดินรวนปนทราย  มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง   มี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง   เหมาะสําหรับการปลูกพืชตางๆ   เชน   ขาวโพด   ถั่ว    พริก  
สับปะรด  ออย  วานหางจระเข   มะละกอ   มะมวง  ขนุน ชมพู  ทุเรียน   ฝรั่ง  และเผือก และมีบางสวนที่
เปนเหมาะสําหรับเลี้ยงสัตว  เชน  โคเนื้อ  โคนม   ไก  สุกร   แพะ  และการประมงเชน การเลีย้งกุง  เลี้ยง
ปลา  แตเปนสวนนอย 
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การใชดิน     ตําบลหาดขามมีการใชท่ีดินในการเกษตร เปนพ้ืนที่ประมาณ   47,980  ไร  โดยแยก  ดังนี้ 
 พืชไร   35,715  ไร      คิดเปนรอยละ    74.43   
 ไมผลไมยืนตน    10,010  ไร   คิดเปนรอยละ    20.86 
 พืชผัก   1,570  ไร      คิดเปนรอยละ   3.27   
 นาขาว    685  ไร       คิดเปนรอยละ   17.85 
อุณหภูมิ 
 สภาพภูมิอากาศของตําบลหาดขามีสภาพอากาศรอนแหงแลง จนถึงรอนชุมชื้นเปนบางสวน
ของพื้นที่  โดยทั่วไปฝนจะทิ้งชวงประมาณเดือน พฤษภาคม  - กรกฎาคม  และฝนตกชุกในเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน   อุณหภูมิสวนใหญจะอยูระหวาง  25- 31  องศาเซสเซยีส   ซึ่งสามารถแบงสภาพอากาศ
ออกเปน  3  ฤดู   คือ 
   -  ฤดูรอน ต้ังแตเดือนมีนาคม   ถึงเดือน พฤษภาคม 
   -  ฤดูฝน  ต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 
  -   ฤดูหนาว  ต้ังแตเดือนธันวาคม  ถึงเดือน กุมภาพันธ 
แหลงน้ําธรรมชาต ิ

ตําบลหาดขามมีแมน้ํากุยบุรีเปนแมน้ําสายหลักในการทําการเกษตรกรรม ตนแมน้ําเกิดจาก 
แมน้ําตะนาวศรี ไหลผานตําบลและมีหวยกะลาแตก เปนลําหวยสาขายอยแมน้ํากุยบุรี 
แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 

อางเก็บน้ํายางชุม  ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 เก็บกักน้าํจากเทือกเขาตะนาวศรี แลวปลอยลงสูคลองกุยบุรีปริมาณ
การเก็บกกัน้ําประมาณ 32  ลานลูกบาศกเมตร  ควบคุมพื้นที่การเกษตร 5,065ไร มีคลองสงน้ําคอนกรีต 2  ฝง คือ 
คลองสงน้ําฝงซาย มีความยาว  16  กิโลเมตร  200  เมตร  คลองสงน้ําฝงขวา  ความยาว  7  กิโลเมตร  800  เมตร  
สงน้ําได  5  หมูบาน คือ   2  หมู  4  หมู  5  หมู  6  หมู  11  และ มีโครงการพัฒนาลุมแมน้ํากุยบุรี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ํายางชุม) 

อางเก็บน้ําวงัน้ําเต็น   ซ่ึงเปนโครงการตามพระราชดําริ  ตั้งอยูที่หมูที่ 4  บานโปงกะสัง  เร่ิมกอสราง
ประมาณป 2543 

อางเก็บน้ํายานซื่อ   ตั้งอยูหมูที่  9  บานยานซื่อ  เร่ิมกอสรางเมื่อ  พ.ศ.  2538  สามารถปลอยน้ําเพื่อ
อุปโภค  และบริโภคตลอดจนทางดานการเกษตรไดภายในหมูบาน 

อางเก็บน้ําพุอายแดง   ตั้งอยูหมูที่  9  บานยานซื่อ  เร่ิมกอสรางเมื่อ  พ.ศ.  2546  ไดกกัเก็บน้ําไวแลว  
และจะดําเนินการปลอยน้ําใหใชในดานการเกษตรตอไป 

โครงการชลประทานปราณบุรี   ในเขตตําบลหาดขาม สามารถรับน้ําไดจากคลองชลประทาน 
ปราณบุรี  ในพื้นที่หมู 1 บานหนองเกดหมู 2 บานไรบน หมู 3 บานหาดขาม และหมู10บานทาตักน้ํา 
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ฝายกักเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน    15    แหง โดยแบงไดดังนี้ 
หมูท่ี  4    จํานวน     3    แหง  
หมูท่ี  5    จํานวน     2    แหง 
หมูท่ี  7    จํานวน     4   แหง  
หมูท่ี  8    จํานวน     2    แหง 

       หมูที่    9   จํานวน     1    แหง  
  หมูที ่ 10   จํานวน     3    แหง 
การคมนาคม            ถนนสายหลัก มีจํานวน  2  สาย คอื 

  - ถนนสายเพชรเกษม – ยางชุม  เปนถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต กอสรางโดยกรม 
ทางหลวง ขนาดกวาง 8 เมตร ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเปนเสนทางสัญจรระหวางตําบลกับอําเภอกุยบุรี 

-  ถนนสายจวนบน-ยางชุม  เปนถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางโดยกรมทางหลวง-   
ชนบทขนาดกวาง8 เมตร ระยะทางรวม17 กิโลเมตรใชเปนเสนทางสัญจรระหวางตําบลกับอําเภอกุยบุรี 

 
ปญหาทางกายภาพ 

ตําบลหาดขาม มีสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ลาดเชิงเขาทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ 
จะเปนพ้ืนที่ปาติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเปนแหลงตนน้ําของแมน้ํากุยบุรี  ในชวงฤดูฝน   ฝนจะตก
หนักทําใหน้ําปาไหลหลากทวมพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมในฤดูแลงฝนจะตกทิ้งชวง
เปนเวลานานทําใหผลผลิตการเกษตรไดรับเสียหาย  โดยเฉพาะสับปะรด  ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมาก  และมีการ
ใชปุยเคมีเปนสวนใหญ  จึงประสบปญหาปุยเคมีแพง 
 

3.  ขอมูลทางสังคม  การเมือง   การปกครอง     
        ประชาชนในตําบลหาดขามสวนใหญจะยายมาจากจังหวัดอื่น เชน จังหวัดราชบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี   และมีคนไทยเชื้อสายจีนบางสวน   ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม
จึงเปนแบบไทย ผสมจีน  เชน งานบวชนาค  งานแตงงาน งานศพ  ตรุษจีน 
การศึกษา 

 ระดับกอนวัยเรียน     จํานวน   3   แหง  
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรบน                    หมูท่ี   2 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรวมไทย          หมูท่ี   7 
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยานซื่อ                  หมูท่ี  9 
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  ระดับประถมศึกษา    จํานวน   8   แหง 
  1.โรงเรียนบานหนองเกด(ขยายโอกาส)  หมูท่ี  1 
  2.โรงเรียนบานไรบน    หมูท่ี  2 
  3.โรงเรียนบานหาดขาม    หมูท่ี 3 
  4. โรงเรียนบานโปงกะสัง   หมูท่ี  4 
  5. โรงเรียนบานยางชุม    หมูท่ี  5 
  6. โรงเรียน ดี มากาเร็ต ฟุลเลอร               หมูท่ี  6 
  7. โรงเรียนบานรวมไทย   หมูท่ี  7 
  8. โรงเรียน ตชด. บานยานซื่อ   หมูท่ี  9 
  ระดบัมัธยมศึกษา  จํานวน 1 แหง   คือ   โรงเรียนยางชุมวิทยา  หมูท่ี  6 
 

จํานวนนักเรียนในตําบลหาดขาม  ขอมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2550 
   จํานวนนักเรียน  

ท่ี 
 

              โรงเรียน 
   ชาย     หญิง 

    

รวม 
           

จํานวนครู 

1 โรงเรียนบานหนองเกด 135 94 229 15 
2 โรงเรียนบานไรบน 61 85 146 8 
3 โรงเรียนบานหาดขาม 84 71 155 11 
4 โรงเรียนบานโปงกะสัง 65 57 122 9 
5 โรงเรียนบานยางชุม 53 36 89 7 
6 โรงเรียนบานรวมไทย 92 91 183 10 
7 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ 37 38 75 7 
8 โรงเรียนดี. มากาเร็ต ฟุลเลอร 52 53 105 7 
9 โรงเรียน ยางชุมวิทยา 94 110 204 14 

 

องคกรศาสนา  ไดแกวัดในตําบลมีจํานวนทั้งสิ้น   5 แหง 
  1.วัดอุดมพลาราม(ไรบน)  หมูท่ี  2 
  2.วัดหาดขาม     หมูท่ี  3 
  3.วัดเฉลิมราษฎร(โปงกะสัง)  หมูท่ี  4 
  4.วัดศรีวันบรรพต(วัดยางชุม)  หมูท่ี  6 
  5.วัดรวมไทย     หมูท่ี  7 
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การสาธารณสขุ  
 ตําบลหาดขามมีสถานีอนามัย  จํานวน   4   แหง 
  1. สถานีอนามัยบานไรบน  หมูที่  2 
  2. สถานีอนามัยบานโปงกะสัง  หมูที่  4 
  3. สถานีอนามัยบานรวมไทย  หมูที่  7 
  4. สถานีอนามัยบานหนองมะซาง หมูที่   1 
องคกรภาครัฐ  
 ตําบลหาดขามมีสวนราชการที่อยูในพืน้ที่    ดังนี้   

1. สถานีตํารวจภูธรบานยางชุม 
2. อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
3.โครงการชลประทานอางเก็บน้ําบานยางชุม 
4. ชุดพัฒนาสมัพันธมวลชน ที่ 1205 
5.  ตชด. ที่  1452 
6. ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปากุยบุรี  

กลุม/องคกร/เครือขายในตําบลหาดขาม 
  ตําบลหาดขามมีกลุมอาชีพ กลุมองคกรมากมาย  แตจะมีกลุมกองทุนอยูทุกหมูบาน  คือ 

1. กองทุนหมูบาน  ทุกหมูบานมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมูบานทุกหมูบาน และ 
มีการประชุมเพื่อกําหนดกฎเกณฑในการปฏิบัติใหแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกในชุมชนไดกูยืมไปประกอบอาชพี
การเกษตร 

2. กลุมฌาปนกิจสงเคราะห   เปนกลุมตามธรรมชาติท่ีคอนขางเขมแข็งในทุกชุมชน   
โดยเก็บเงินเพื่อชวยเหลือคาทําศพสําหรับครอบครัวท่ีเสียชีวิต  

3. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดขาม   ซึ่งเปนการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการตั้งแต 
เกิดจนตายใหแกสมาชิก 

4. กลุมผูปลูกสับปะรด  ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
5. กลุมผูปลูกวานหางจระเข  
                                               ฯลฯ 

ปญหาทางสังคม 
เนื่องจากตําบลหาดขามมีขนบธรรมเนียมประเพณแีละพิธีกรรมมีการจัดงานกันหลายวัน 

ทําใหเกษตรกรตองไปรวมงานทําใหเสียเวลาในการประกอบอาชีพ  และประชาชนที่อาศัยในตําบลหาด
ขามสวนใหญยายมาจากที่อื่นจึงขาดความสามัคคีกนัในการทํางานรวมกัน 
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4.  ขอมูลทางเศรษฐกิจ 
เกษตรกรสวนใหญในตําบลหาดขามมีอพยพยายถิ่นฐานกันมาบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือ 

ประกอบอาชีพการเกษตรในอดีตจะมีการถางปาเพื่อปลูกพืช  เชน พริก  ฝาย นุน ในที่ลุมก็จะทํานาขาว  
เพ่ือบริโภค  ตอมาไดมีโรงงานอุตสาหกรรมออย และสับปะรด  เพ่ือสงโรงงานอุตสาหกรรมและมีการ
พัฒนาการปลูกสับปะรดขึ้นอยางกวางขวาง ทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด  เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอ
กุยบุรี  ประชาชนในตําบลหาดขามมีพ้ืนที่ในการเกษตรแบงตามการปลูกพืช  ดังนี้ 

สับปะรด  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด    32,520  ไร 
มะมวง   มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด      7,640    ไร 
ขนุน    มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด     1,050    ไร 
วานหางจระเข  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด     1,650     ไร 
หนอไมฝรั่ง   มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด     1,450    ไร 
พริก     มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด         360  ไร 
หมอนไหม    มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด         335 ไร 

และปจจุบันมีการสงเสริมการปลูกปาลม 
จํานวนแรงงาน 

เกษตรกรของตําบลหาดขาม  สวนใหญจะใชแรงงานในครอบครัว และในครอบครัว 
จะมีแรงงานประมาณ   2-3  ราย  ในบางครั้งแรงงานไมพอก็จะมีการจางแรงงานในพื้นที่  โดยคิด
คาแรงงานวันละ   150   บาท 
รายได 

รายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ 
รายไดเฉลี่ยสูงสุด ครัวเรือนละ   120,500   บาท/ป 
รายไดเฉลี่ยต่ําสุด ครัวเรือนละ   65,000  บาท/ป 
เฉลี่ยครัวเรือนละ    85,000    บาท/ป 

รายจาย 
รายจายที่เกิดจากการลงทุนผลิตทางการเกษตร   ยารกัษาโรค  การศึกษา  สังคม  บันเทิง   

ของใชสิ้นเปลือง  เฉลี่ย ครัวเรือนละ   35,142   บาท/ป 
หนี้สิน 

ประชาชนของตําบลหาดขามสวนใหญจะใชสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  จึงทําใหเปนหนี้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) เปนสวนใหญเฉลี่ย
ครัวเรือนละ  23,182   บาท/ป 
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ผลิตภัณฑ /ภูมิปญญาชาวบาน  
ตําบลหาดขามมีผลิตภัณฑของหมูบานแตละหมูบาน  เชน  หมู 1  บานหนองเกดทําน้ําวานหาง

จระเข  หมู  2  บานไรบน จะมีกลุมผลิตเครื่องจักสาน  หมู  3  บานหาดขาม  ทําธูปหอม หมู  5 บานยางชุม 
และหมู  6 บานยางชุมเหนือ ทําน้ํายาอเนกประสงค   สบู   หมู  7  บานรวมไทยทําชาเขียวจากใบหมอน     
หมู  10   บานทาตักน้ํา  ทําปุยอัดเม็ด 
ปราชญ/ภูมิปญญาชาวบาน   ในตําบลหาดขามมีภูมิปญญาชาวบานในการนวดแผนโบราณ    
การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เชน  กลองยาว  การละเลนเรือบก  
โทรคมนาคม 

ตําบลหาดขามมีตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 12 แหง แตยังไมมีบริการโทรศัพทสําหรับ 
ครัวเรือน  มีการใชโทรศัพทระบบเคลื่อนที่ มือถือ  และมีตูโทรศัพทสาธารณะจะมีประจําทุกหมูบาน   
หมูบานละ   1    ตู ยกเวนหมู  2  มีจํานวน   2   ตู 
การไฟฟา 

ตําบลหาดขามมีไฟฟาใช ทุก ครัวเรือน ซึ่งทุกหมูบานมีไฟฟาเขาถึง 
ประปา    

ตําบลหาดขาม   มีระบบประปา   2  ระบบ 
- ประปาสวนภูมิภาค   อยูในพื้นที่หมู  2  และหมู   10 
- ประปาหมูบาน   ตําบลหาดขามมีประปาหมูบานใชทุกหมูบาน 

ศาลากลางหมูบาน   มีจํานวน   11  แหง    
หอกระจายขาว     มีทุกหมูบาน 
ปมน้ํามันและสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  18  แหง 
โรงโมหิน      จํานวน   1   แหง 
 แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญในตําบล    

อุทยานแหงชาติปากุยบุรี    ซึ่งในเขตอุทยานแหงชาติปากุยบุรี  มีสัตวปาคุมครองหลาย 
ชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีชางปา  ประมาณ  100 กวาตัวอาศัยอยูในปานี้   ภายในอุทยานแหงชาติปากุย
บุรี  ยังมีน้ําตกดงมะไฟ   น้ําตกหมาหอน  ซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณและสวยงามเต็มไปดวย
ไมปานาๆ ชนิด  การเดินทางไปน้ําตก  ระยะทางจากอําเภอกุยบุรีถึงน้ําตก  ประมาณ   35  กโิลเมตร  ซึ่งอยู
ในพื้นที่หมูท่ี 9 ตําบลหาดขาม 

อางเก็บน้ํายางชุม   ต้ังอยูท่ีหมูท่ี   6   ตําบลหาดขาม ระยะทางจากอําเภอ ประมาณ  
17   กิโลเมตร  เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืด   ท่ีสําคัญของตําบลหาดขาม  

 



                                                                   แผนยทุธศาสตรการพฒันา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                         
                                                                                                                                                                           

                               สวนที่   2สภาพทั่วไป                                                                   

2 -20 

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  จึงตองกูยืมจาก 

ธนาคารทําใหเกษตรกรมีหนี้สินเกษตรกรรายยอย  จะไมมีท่ีทํากินจึงตองอาศัยเชาที่ดินในการทํากิน 
ทําใหเพ่ิมภาระในดานตนทุน   เกษตรกรบางรายมีท่ีดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์  เชน หมู 7 บานรวมไทย   
และหมู  9  บานยานซื่อ 

 

5. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพตําบล 
  (1)  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

     องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ประกอบดวย 
1. สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม    
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

1.สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวนหมูบานละ 2 คน ซึ่งตําบลหาดขามมีท้ังหมด 11 หมูบาน รวมมีสมาชิกทั้งหมด  22 คน 
 

ทําเนียบสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
1 นายบรรพทัศน   ดิสขํา   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
2 นายประหยัด      เขียวประดับ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
3 นายเสนาะ          แหงสอาด                      สมาชิก สภา อบต.หมูท่ี  1 
4 นางสุชิน            เชื้อชาติ สมาชิก สภา อบต.หมูท่ี   1 
5 นายขจร             บุญม ี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี    2 
6 สิบเอกฉัตรชัย  ใจภักดี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี   2 
7 นางสําเร็จ          อัสแสง                       สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี    3 
8 นายสาคร          พันแจม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี   4 
9 นางสมใจ           คงเมือง สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  4 

10 นายไพบูลย        เชยชิด สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  5 
11 นายวัฒนา          หนูนอย สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  5 
12 นางนุชรินทร     ชชูื่น สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  6 
13 นายอนุทัย           แพรเขียว สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี   6 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
14 นายเงิน              คงมั่น สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  7 
15 นายเฉลียว         เจิมวงศรัตนชัย สมาชิกสภาอบต. หมูท่ี  7 
16 นายสมชาย       พุมโลก สมาชิกสภา อบต หมูท่ี  8 
17 นายบุญแปลก  บัวนอก สมาชิกสภา อบต หมูท่ี  9 
18 นายสมาน        เกาะเกตุ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี  9 
19 นายรถ             แพรเขียว สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10 
20 นายทองสุข     เกลี้ยงกลม สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 10 
21 นายสมชาย     ศิริอนันไพฑูรย สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 11 
22 นางฐิติมา       ชังวัน สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 11 

    
          หนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 1) ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล,รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2 นายดํา          วันอยู รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
3 นายประยูร    กลิ่นเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
4 นายทวี          แกวกุย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
5 นายนิกร        กลิ่นเกลี้ยง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
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2.นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
           มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฏหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่น 
หนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  1)   กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
  2)  สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  4) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
              5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและขอกฎหมายอื่น 
  

      การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลมีสภาพเปนนิติบุคคลสามารถมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามที่กฏหมายกําหนดไวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่3)  พ.ศ.2542  และพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจสูองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และในขณะเดียวกันก็สามารถดําเนินการไดตาม กฎหมายอื่นๆกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการไดตามประกอบดวย 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา  66 

1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมศาสนา  การศึกษา และวัฒนธรรม 
6. สงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตาม 

                  ความจําเปนและเห็นสมควร   
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อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาจจะทํา ตามมาตรา  67 
  1.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค- บริโภคเพื่อการเกษตร 

2.ใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาและแสงสวางโดยวิธีอื่น 
3.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
4.ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การศึกษา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
5.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
6. สงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพราษฎร 
8. การคุมครอง ดูแล และรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
10. ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม 
11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
12.การทองเที่ยว 
13.การผังเมือง 
และดําเนินการตามพระราชบัญญัติตามขั้นตอนแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 (2)  โครงสรางของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
  การบริหารงานในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหาดขามมีปลัดองคการ 

บริหารสวนตําบลหาดขามเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 
หาดขาม ประกอบดวยบุคลากรทั้งหมด   36  คน 

- พนักงานสวนตําบล          14    คน 
- พนักงานจางตามภารกิจ      17    คน 
- พนักงานจางทั่วไป               5     คน 

ทําเนียบอัตรากําลังเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สํานักงานปลัด 
1 นายนิกร                  กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
2 นายรุงวิทย              ฟกเจรญิ นิติกร 
3 นางสาวปุญญิสา      จิตปญญา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
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สํานักงานปลัด 
4 นางสาวรวีวรรณ       คีรีนลิ นักวิชาการศึกษา 
5 นางสาวอรุณี             อเนกบุณย บุคลากร 
6 นางสาววัชรีวรรรณ  โตะทอง เจาหนาที่ธุรการ 
7 นางสาวนรมล            กลิน่เมือง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
8 นางสาวอริสา            ผุดเผอืก ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
9 นายนพพร                คํามา พนักงานขับรถยนต 

10 นายประมวล            แจงประจักษ คนงานทั่วไป 
11 นายดนัย                   จุคํา ยาม 
12 นางสาวศิริรัตน        ศรีเมอืง นักการ  ภารโรง 
13 นางสาคร                 จันทรเกลา ผูดูแลเด็กเล็ก 
14 นางสุวารี                 แสงนลิ ผูดูแลเด็กเล็ก 
15 นางสาวอัญชลีกร     ย้ิมภากรณ ผูดูแลเด็กเล็ก 
16 นางสาวเกสณิี          เทศลําลึก ผูดูแลเด็กเล็ก 
17 นางสาวณัฏชฐิชา    เปรมปรี ผูดูแลเด็กเล็ก 
18 นางวณิชา               เสอืนอย ผูดูแลเด็กเล็ก 
19 นางวันเพ็ญ            จ้ิมลิ้ม ผูดูแลเด็กเล็ก 
20 นางรจรินทร          เตี้ยแจ ผูดูแลเด็กเล็ก 

สวนการคลัง 
1 นางสาววนิตา          วงศเณร หัวหนาสวนการคลัง 
2 นางสาววัลวิภา         ชแูกว นักวิชาการเงินและบัญชี 
3 นางพรนภา               รัตนรุง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
4 นางสาวศรีพรรณ     ไชยสาแล เจาหนาที่จัดเก็บรายได 
5 นางสาวอุบล             กุญแจนาค เจาหนาที่พัสดุ 
6 นางกฤษณา              เอี่ยมวริิยากุล ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
7 นางสาวปราณี          สขุสม ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
8 นางสาวจําป              ศรีสุก ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 
9 นางรุงทิพย                เกตุนิภานนท ผูชวยเจาพนักงานการเงิน 

10 นางสาวศิริลักษณ      ลาภร คนงานทั่วไป 
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สวนโยธา 
1 นายเอกชัย               แดงนิ่ม หัวหนาสวนโยธา 
2 นายมงคล                พวงจาด นายชางโยธา 
3 นางสาวสุภาวดี       เกาะเกตุ เจาหนาที่ธุรการสวนโยธา 
4 นายเกรียงศักดิ์        เสอืใหญ พนักงานจางทั่วไป 
5 นายมนตรี               วันอยู ผูชวยชางโยธา 
6 นางสาวเกศยา          เขียวเพชร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการสวนโยธา 

 

 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดใหความสําคัญทางดานนี้มากที่สุด เนื่องจากตําบลหาดขาม 
มีพ้ืนที่เปนภูเขา  การคมนาคมยังไมเพียงพอ และประสบปญหาเรื่องแหลงน้ําบริโภค อุปโภคมาก รวมถึง
เรื่องระบบน้ําประปา  การไฟฟา   
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสงเคราะหครอบครัวใหอยูดีมีสุข 
 ยุทธศาสตรนี้เปนหนาที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดขามตองใหบริการอยูแลวเนื่องจาก
เปนหนาที่บริการสาธารณะที่ตองทํา  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ รายได การผลิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตําบลหาดขามเปนตําบลท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
จึงเนนการพัฒนาทางดานนี้มากโดยดําเนินการสนับสนุนทางดานอาชีพเปนเงินแกกลุมเกษตรกรทั้ง 11 
หมูบาน ท่ีประกอบอาชีพดานตางๆ  เชน กลุมผูเลี้ยงสกุร  กลุมผูปลูกหนอไม  ผูปลูกสับปะรด  กลุมผูเลี้ยง
แพะ   
    

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรนี้องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  มีความประสงคท่ีจะสรางจิตสํานึกและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือ
อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตเนื่องจากจํากัดในเรื่องงบประมาณจึงมิไดมีการ
ดําเนินการในปงบประมาณนี้ แตมีหนวยงานอื่นใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาวบางแลว 
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5. ยุทธศาสตร ระบบบริหารงานและการบริการประชาชน 
 การดําเนินงานทุกอยางตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงจะเกิดประสิทธิผล 
ท่ีดี  องคการบริหารสวนตําบลหาดขามเล็งเห็นถึงความสําคัญของตัวบุคคลและการบริการ  ตามแนว
พัฒนา ซึ่งจะพัฒนาความรู ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรและองคกร  ปรับปรุงสถานที่การ
ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ เครือ่งใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพ่ืออาํนวยการดานบริการประชาชน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
 
 
                                                              
 


