
ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ 

ผลลัพธที่ หนวยงาน
2552 2553 2554 คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางศาลาพักริมทาง สงเสริมสถานที่พักผอน หมู 1 บานหนองเกด  -  - 50,000 ประชาชนมีสถานที่ สวนโยธา
พักผอนหยอนใจ อบต. หาดขาม

2 โครงการจัดทําปายจราจรในหมูบาน จัดทําปายจราจรในหมูบาน หมู 1 บานหนองเกด  - 100,000  - หมูบานมีปายจราจร สวนโยธา
บอกเสนทาง อบต. หาดขาม

3 โครงการปรับปรุงคลองสงน้ําและเหมืองภายใน มีคลองสงน้ําและเหมือง หมู 1 บานหนองเกด   -  - 100,000 มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
หมูบาน การเกษตร อบต. หาดขาม

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 1  บานหนองเกด  - 200,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
วงแหวน ชวงที่ 3 คมนาคม อบต. หาดขาม

5 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลอง อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด  - 200,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ชลประทาน 51 คมนาคม อบต. หาดขาม

6 โครงการขุดคลองไสไก สายกลางนา การพัฒนาแหลงน้ําทางการ หมู  1 บานหนองเกด 100,000  -  - มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
เกษตร การเกษตร อบต. หาดขาม

7 โครงการขุดคลองไสไก สายหนองกะเริง การพัฒนาแหลงน้ําทางการ หมู 1 บานหนองเกด  - 100,000  - มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
เกษตร กับการเกษตร อบต. หาดขาม

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด 150,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ตาหนู คมนาคม อบต.หาดขาม

ที่
งบประมาณ

เปาหมายวัตถุประสงคโครงการ
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9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด 150,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
นางกบ คมนาคม อบต. หาดขาม

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด  - 200,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ปาปาลม คมนาคม อบต. หาดขาม

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด 150,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ปาวงศ คมนาคม อบต. หาดขาม

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยคลอง 52 อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด  -  - 150,000 การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

13 โครงการกอสรางถนนลงหินแมน้ําหนองปนจั่น1 อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด  - 150,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยกลางนา อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด  -  - 150,000 การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

15 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางไหลทาง ใหแสงสวางในการสัญจร หมู 1 บานหนองเกด  -  - 200,000 ปองกันอันตรายที่จะเกิด สวนโยธา
จากการเดินทางกลางคืน อบต. หาดขาม

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 2 บานไรบน 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ขางศาลาเอนกประสงค คมนาคม อบต. หาดขาม

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 2  บานไรบน 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
โรงสี คมนาคม อบต. หาดขาม

18 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองกุยบุรี ชวยเก็บกักน้ํา หมู 2 บานไรบน 200,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช ทรัพยากรน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม
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19 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายตาวน(ซอย 10) อํานวยความสะดวกในการ หมู  2 บานไรบน  - 200,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต.หาดขาม

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน เปนหมูบานที่นาอยู หมู 3 บานหาดขาม  - 150,000  - ทําใหเปนหมูบานที่นาอยู สวนโยธา
อบต. หาดขาม

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อํานวยความสะดวกในการ หมู 3 บานหาดขาม 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ซอยกุหลาบ คมนาคม อบต. หาดขาม

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อํานวยความสะดวกในการ หมู 3 บานหาดขาม 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ซอยเย็นจิต คมนาคม อบต. หาดขาม

23 โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน ใชในการเกษตรของประชาชน หมู 4  บานโปงกะสัง 200,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
ในการอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายหนองกราง อํานวยความสะดวกในการ หมู 4  บานโปงกะสัง 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

25 โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตร แกปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 4 บานโปงกะสัง 100,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช ทรัพยากรน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

26 โครงการขุดลอกหวยพลับตอนบนและลาง แกปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู  4  บานโปงกะสัง 200,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
ในการอุปโภคบริโภค อบต.หาดขาม

27 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายหนองแก-หุบแจง อํานวยความสะดวกในการ หมู 4 บานโปงกะสัง  -  - 200,000 การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต.หาดขาม

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 5 บานยางชุม 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
สมมิตร คมนาคม อบต. หาดขาม
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29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 5 บานยางชุม 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ชํานาญ คมนาคม อบต. หาดขาม

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อํานวยความสะดวกในการ หมู 5 บานยางชุม  - 200,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
อํานวย คมนาคม อบต.หาดขาม

31 โครงการขยายไฟฟาซอยโกรกกรือ ใหแสงสวางในการสัญจร หมู 5 บานยางชุม  -  - 200,000 ปองกันอันตรายที่จะเกิด สวนโยธา
จากการเดินทางกลางคืน อบต. หาดขาม

32 โครงการระบบน้ําประปาดื่มได แกปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 6 บานยางชุมเหนือ  - 200,000  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
ในการอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

33 โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวม อํานวยความสะดวกในการ หมู 6 บานยางชุมเหนือ 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
น้ําใจ คมนาคม อบต. หาดขาม

34 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกซอยเขียวเพชร อํานวยความสะดวกในการ หมู 6 บานยางชุมเหนือ 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยบริการ เชิญชวนนักทองเที่ยวให หมู 7 บานรวมไทย 50,000  -  - การทองเที่ยวทําให สวนโยธา
นักทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มาทองเที่ยวมากขึ้น เกิดรายได อบต. หาดขาม

36 โครงการกอสรางถนนลงหินแมน้ําเขาไรสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 บานรวมไทย  - 600,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
4,5,6,8 คมนาคม อบต.หาดขาม

37 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สรางรั้วใหศูนยพัฒนา หมู  7  บานรวมไทย 100,000  -  - ปองกันอันตรายที่จะเกิด สวนโยธา
บานรวมไทย เด็กเล็กบานรวมไทย กับเด็ก อบต.หาดขาม

38 โครงการยกมาตรฐานโฮมสเตยสัมผัสวิถีชุมชน สงเสริมการทองเที่ยว หมู 7 บานรวมไทย 100,000  -  - เกิดรายไดจากการ สวนโยธา
ทองเที่ยว อบต. หาดขาม
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39 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรถรับนักทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว หมู 7 บานรวมไทย  - 50,000  - เกิดรายไดจากการ สวนโยธา
เขาชมชางปา ทองเที่ยว อบต. หาดขาม

40 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น สงเสริมการทองเที่ยว หมู 7 บานรวมไทย 50,000  -  - เกิดรายไดจากการ สํานักปลัด
ทองเที่ยว อบต. หาดขาม

41 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางน้ํา สงเสริมการทองเที่ยว หมู 7 บานรวมไทย  -  - 50,000 เกิดรายไดจากการทองเที่ยว สวนโยธา
อบต.หาดขาม

42 โครงการกอสรางถนนลงหินแมน้ําเขาที่ทํากิน อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 บานรวมไทย 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ดานทิศใต คมนาคม อบต. หาดขาม

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตซอยหนาสถานี อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 บานรวมไทย 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
อนามัย คมนาคม อบต. หาดขาม

44 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะบานพุบอน อํานวยความสะดวกในการ หมู 8 บานพุบอน 80,000  -  - เกิดรายไดจากการทองเที่ยว สวนโยธา
ใหบริการนักทองเที่ยว อบต. หาดขาม

45 โครงการกอสรางศูนยแสดงศิลปาชีพพุบอน สงเสริมการสรางศูนยแสดง หมู 8 บานพุบอน  - 100,000  - สงเสริมการทองเที่ยว สวนโยธา
ศิลปาชีพ อบต. หาดขาม

46 โครงการกอสรางประปาหมูบาน มีน้ําประปาใชในหมูบาน หมู 8 บานพุบอน 200,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
ในการอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

47 โครงการขุดลอกสระน้ํากักเก็บน้ําพัฒนา 1 มีน้ําใชในการเกษตร หมู 8 บานพุบอน 200,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
อบต. หาดขาม

48 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน อํานวยความสะดวกในการ หมู 8 บานพุบอน  - 400,000  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต.หาดขาม
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49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว 3 จุด ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว หมู  9 บานยานซื่อ  - 100,000  - ดึงดูดนักทองเที่ยวมา สวนโยธา
ทองเที่ยวในตําบล อบต. หาดขาม

50 โครงการขยายปรับปรุงศาลา อพป. ในหมูบาน ปรับปรุงศาลา อพป. หมู 9 บานยานซื่อ  -  - 50,000 สามารถใชทํากิจกรรม สวนโยธา
ในหมูบานได อบต. หาดขาม

51 โครงการปรับปรุงซอมทอน้ําเพื่อการเกษตร มีน้ําใชในการเกษตร หมู 9 บานยานซื่อ  -  - 100,000 มีน้ําเพียงพอที่จะใช สวนโยธา
อบต. หาดขาม

52 โครงการกอสรางถนนบานยานซื่อ-หวยแดง อํานวยความสะดวกในการ หมู 9 บานยานซื่อ 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต. หาดขาม

53 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 9 บานยานซื่อ 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ผูชวย คมนาคม อบต. หาดขาม

54 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยแหงโปงกุม แกปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 9 บานยานซื่อ 100,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช ทรัพยากรน้ํา
อบต. หาดขาม

55 โครงการฟนฟูบริเวณทาตักน้ําและฝายเกาะ สงเสริมการทองเที่ยว หมู 10 บานทาตักน้ํา 100,000  -  - เกิดรายไดจากการทองเที่ยว สวนโยธา
สุพรรณใหเปนที่พักผอนและขยายพันธุสัตวน้ํา อบต.หาดขาม

56 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกสายหนอง อํานวยความสะดวกในการ หมู  10  บานทาตักน้ํา 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ขนุน คมนาคม อบต.หาดขาม

57 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกสายหนอง อํานวยความสะดวกในการ หมู 10 บานทาตักน้ํา 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ทะเล -หนองขนาน คมนาคม อบต.หาดขาม

58 โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยกะลาแตก แกปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 10 บานทาตักน้ํา 100,000  -  - มีน้ําเพียงพอที่จะใช ทรัพยากรน้ํา
อบต.หาดขาม
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59 โครงการกอสรางถนนลงหินแมน้ําสายหนอง อํานวยความสะดวกในการ หมู 10 บานทาตักน้ํา 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ขนาน คมนาคม อบต.หาดขาม

60 โครงการปรับปรุงถนนลงหินแมน้ําสายหุบพลู อํานวยความสะดวกในการ หมู 11 บานเขาตกน้ํา 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต.หาดขาม

61 โครงการปรับปรุงถนนลงหินแมน้ําสายตาโหนด อํานวยความสะดวกในการ หมู 11 บานเขาตกน้ํา 200,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
คมนาคม อบต.หาดขาม

62 โครงการจัดทําปายบอกทางเขาตําบลหาดขาม จัดทําปายบอกทางเขา หมู  1,10 1,800,000  -  - มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สวนโยธา
ตําบลหาดขาม อบต.หาดขาม

63 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดทําปายประชาสัมพันธ สี่แยกดงหมู 980,000  -  - มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สวนโยธา
แหลงทองเที่ยว อบต.หาดขาม

64 โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว ใหขอมูลบริการแก หมู 10 บานทาตักน้ํา  - 100,000  - นักทองเที่ยวไดรับความ สวนโยธา
นักทองเที่ยว สะดวกในการบริการขอมูล อบต.หาดขาม

65 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ปข 5156 อํานวยความสะดวกในการ หมู  4 บานโปงกะสัง 54,110  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
บานบางกระดาน-หนองแก คมนาคม อบต.หาดขาม

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ปข 5156 อํานวยความสะดวกในการ หมู 10 บานทาตักน้ํา 24,136  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
บานเกาะสุพรรณ คมนาคม อบต.หาดขาม

67 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ปข 5154 อํานวยความสะดวกในการ หมู 10 บานทาตักน้ํา 5,922  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
บานทาตกน้ํา คมนาคม อบต.หาดขาม

68 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ปข 5155 อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด 58,492  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
บานลุมแสล คมนาคม อบต.หาดขาม
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69 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ปข 5160 อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 บานรวมไทย 232,694  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
ภายในหมูบานรวมไทย คมนาคม อบต.หาดขาม

70 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ปข 2039 อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 บานรวมไทย 81,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
เขื่อนยางชุม-บานรวมไทย คมนาคม อบต.หาดขาม

71 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ปข 2008 อํานวยความสะดวกในการ หมู  10  บานทาตักน้ํา 16,200  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
เพชรเกษม-ปลายนํา คมนาคม อบต.หาดขาม

72 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ปข 2010 อํานวยความสะดวกในการ หมู 8 บานพุบอน 127,062  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
พุบอน-ยานซือ คมนาคม อบต.หาดขาม

73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายลุมแสล- อํานวยความสะดวกในการ หมู 1 บานหนองเกด 16,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก ทางหลวงชนบท
ทาตักน้ํา คมนาคม อบต.หาดขาม

74 โครงการตอทอน้ําดิบจากโครงการอางเก็บน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 1,3,4,5,11 1,000,000  -  - มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
ยางชุมภายในหมูบาน  อุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

75 โครงการตอทอน้ําดิบจากโครงการอางเก็บน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู 2,4,6,10 800,000  -  - มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
วังเต็น อุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

76 โครงการขุดลอกคลองบางกระดาน-หนองกราง แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา หมู  4 1,972,000  -  - มีน้ําใชพอเพียงกับ สวนโยธา
การอุปโภคบริโภค อบต. หาดขาม

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู 7 9,964,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
ปข. 4024- เขาจุดชมชาง หมู 7 คมนาคม อบต. หาดขาม

78 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อํานวยความสะดวกในการ หมู  4 1,952,000  -  - การสัญจรไปมาสะดวก สวนโยธา
โปงกะสัง-หนองกราง หมู 4 คมนาคม อบต. หาดขาม

25,013,616 3,050,000 1,250,000รวม   78  โครงการ


