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ผลกา

 ปญ

เปนมา
บางสา
เกิดปญ
เนื่องจ
จราจร
การใช
ทัศนส
ลดลง 
ควรแก

หรือเป

เหมาะ

ประจว
งบปร
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 กา
ตําบลหาดขาม
รสวนตําบลห
าหรือไม จะเ
ทธิผลของแผ

ปจจัยและส
ารวิเคราะหป
ญหาดานโครง

าตรฐานทั้งหม
ายแคบไมเหม
ญหาน้ําทวมขั
จากถนนสวน
รแคบ  ไมมีระ
ชงาน  ในขณะ
สองขางทาง  อ
  เนื่องจากอง
กไขปญหา  ดั

ปน ถนนสายห

ะสม     ตอสภ

วบคีรีขนัธดํา
ะมาณมาก เกิ

า 

                                  

ผล

ารพัฒนาทอง
ม    ระหวางป
หาดขามไดนาํ
เปนการประเ
ผนพัฒนาประ

สถานการณ
ปญหาและค
งสรางพืน้ฐาน

1) ปญหา
 สภาพถน

มด  บางสวน
มาะสมตอสภ
ขงั ทําใหผิวจ
ใหญเปนถนน
ะบบระบายน้ํ
ะที่มีปริมาณร
อยางไรก็ตาม
งคการบริหาร
ดังนี ้

1) ดําเนิ
หลักในตําบล

2) ปรับ
ภาพการใชงาน

3) ประ
เนินการพัฒน
ินศกัยภาพขอ

                                 

ลการพฒั

งถ่ินในระยะที
ป    2550 - 2
าแผนงาน/โคร
มินผลการนํา
ะจําป 2550-25

ณเปลี่ยนแป
ความตองการ
น 
าเสนทางคมน
นนโดยทั่วไป
นเปนถนนดินห
าพการจราจร
ราจรเสียหาย 
นดินหรือลูกรั
้า  และบางสว
รถยนตทีใ่ชสั
มแนวโนมในอ
รสวนตําบลห

นนิการกอสร
ล 
บปรุงถนนภา
น 
ะสานงานเพือ่
นาถนนทีม่ีคว
องตําบลหาดข

                                 

สวนที่ 3
นาทองถิ่น

ทีผ่านมา 
2551    เพือ่ใ
รงการไปปฏิบ
าแผนพัฒนาป
551   

ปลงที่มีผลต
รของประช

นาคมไมเหมาะ
ทกุหมูบานใน
หรือถนนลูกร
รในปจจุบัน  
  นอกจากนี้
รังที่ใชสัญจรไ
วนใชงานมาเ
สัญจรไปมาเพิ่
อนาคตนัน้  ป
าดขามไดดาํเ

างถนนใหได

ยในหมูบานที

อของบประมา
วามเชื่อมตอค
ขาม 

                แผนพฒั

3 
นในปทีผ่า

สามารถสรุป
ใหทราบถึงผล
บัติมากนอยเพี
ประจําป 255

ตอการพฒั
าชน 

ะสม   
นเขตพืน้ที่อง
รัง  บางสวนช
 สวนใหญไม
้ยังมีสภาพภูมิ
ไปมาในหมูบ
เปนระยะเวลา
มจํานวนขึ้นม
ปญหาเสนทา
เนินการพัฒน

ดมาตรฐานใน

ที่เปนถนนสา

าณหรือขอให
าบเกี่ยวกับทอ

ฒนาสามป(2552

านมา 

ปผลไดจากแผ
ลการพัฒนาใ
พียงใด และ
0-2551 ไปป

ฒนา 

คการบริหาร
ชํารุดเสียหาย
มมีทอหรือรา
มิทัศนไมเรียบ
บานแตเดิม จึ
านาน  ขาดกา
มาก อีกทั้งยัง
งจราจรไมได
นาอยางตอเนือ่

นเสนทางที่มคี

ายรองและมีค

หองคการบริห
องถ่ินอื่นหรอื

2-2554) อบต. ห

ผนพฒันาองค
ในปที่ผานมาว
ะบรรลุวัตถุป
ปฏิบัติ และก

สวนตําบลหา
จาํเปนตองซอ
างระบายน้ํา  
บรอยสวยงาม
จึงไมไดมาตร
ารบํารุง รักษา
ไมมีการปรับ
ดมาตรฐานใน
องมาเปนระยะ

ความจําเปนเร

วามชํารุดมาก

หารสวนจังหวั
อถนนที่ตองใ
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การบริหาร
วา องคการ
ระสงคการ
การประเมิน

าดขามยังไม 
อมแซม  ถนน
 เมื่อฝนตกจึ
  สาเหตุหลัก
รฐาน  มีผิว
าและหมดอาย
บปรุงสภาพภูมิ
นหมูบานนาจะ
ะเวลานาน จึ

งดวนกอน 

กให 

วัด 
ช 

น
ง
ก  
ว
ยุ
มิ
ะ
ง



สวนที่ 

ผลการ

                

          
กับบริ
การกัด
บางพื้น
มาก  
ตามคว
มีฝนต

ยังมีไม
อุปกร
ติดตั้งเ
ขึ้น  ดั

กําลังก
การผลิ
อุปโภ
ปญหา
มาก  แ
ขนาดใ
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ริเวณคลองหรื
ดเซาะเสนทาง
นที่   เนื่องจ
 ดังนัน้ ควร
วามเหมาะสม
ตกหรือน้าํทวม

มครอบคลุมทั
ณไฟฟาในพื้น
เพิ่มเติมและบํ
ังนั้น  ควรเรง

การผลิตไมเพี
ลิตเสียหายหรื
ภคบริโภคแล
าเรื่องแหลงน้ํ
และภัยแลงน
ใหญที่สามาร

า 

                                  

 2)  ปญ
    ถนน

รือแหลงน้ําตา
งคมนาคมชําร
จากมีถนนใน
รดําเนินการแก
มของพื้นที่ โด
ม 

3)  ปญห
        ในชุ

ทั่วทั้งตําบลแล
้นทีด่วย  ซ่ึง
บํารุงรักษาเปน
งแกไขปญหา

1. ติ
2. บํ
3. ข
4. ร

4)  ปญห
 ระบบ

ยงพอกับควา
รือมีไมสมบูร
ะการเกษตรก
น้ํานาจะเพิ่มม
าจะทวีความ
รถใหบริการไ

1) ปรับ
จัดห

2) ขุดบ
3) ขุดล
 
 

                                 

ญหาน้ําทวมขั
นบางสวนใน
ามธรรมชาติ  
รุดและปญหา
พืน้ที่เปนระย
กไขปญหาโด
ดยเรงดําเนินก

หาเรื่องกระแส
ชุมชนประสบ
ละมีการชํารุด
งแนวโนมใน
นประจําทกุป
โดย 
ติดตั้งไฟฟาแส
บํารุงรักษาซอ
ขยายเขตไฟฟา
วมกับหนวยง
หาเรื่องน้ําอปุโ
ประปาหมูบา
ามตองการหรื
รณเต็มระบบ
ก็มีไมเพียงพ
ากขึ้นเนื่องจา
รุนแรงมากขึ้
ไดเปนจํานวน
บปรุงระบบ
หาอุปกรณการ
บอน้ํา  สระน้ํ
ลอกบอน้ําแล

                                 

ขงัและการระบ
นพืน้ที่ไมมรีะ
 และมีการกอ
าน้ําทวมขงั 
ยะทางยาว  แ
ดยกอสรางระ
การในจุดที่เร

สไฟฟาและไฟ
บปญหาไฟตก
ดเสียหายอยูเป
อนาคตนัน้  
  แตปญหา

สงสวางเพิ่มเติ
มแซมไฟฟาแ
าและหมอแป
งานที่เกีย่วขอ
โภคบรโิภคแล
านบังมีใหบริ
รือผลิตน้ําประ
  บางแหงมีแ
อ ในฤดูแลง
ากมีประชาก
้น  ดังนั้น  คว
นมาก 
ประปาหมูบ
รผลิต   
้าเพิ่มเติมใหเพี
ะแหลงน้ําตา

                แผนพฒั

บายน้ํา 
บบระบายน้าํ
อสรางบานเรือ
 ในอนาคต
และมีการกอส
บบระบายน้าํ
งดวน  และอ

ฟฟาแสงสวาง
 กระแสไฟฟ
ปนประจํา  
 ปญหาไฟฟา
การขโมยสาย

ติม 
แสงสวางที่ชํา
ปลงในบริเวณ
องปองปรามก
ละการเกษตร
ิการไมทั่วถึง
ะปาที่มีคุณภา
แหลงน้ําดิบไ
มักขาดแคลน
รอพยพโยกย
วรแกไขปญห

บานที่ประสบ

พียงพอกับคว
มธรรมชาติที่

ฒนาสามป(2552

าที่ไดมาตรฐา
อนกีดขวางท
ปญหานาจะมี
สรางบานเรือ
า คือ รางระบ
อาจเกดิปญหา

ง 
าไมเพียงพอ 
รวมถึงปญห

าแสงสวางนา
ยไฟและอุปก

ารุดเสียหาย 
ชุมชนที่มีคว
การขโมยสายไ
ร 
ทุกหมูบาน  บ
าพไมไดมาตร
มเพียงพอ  สํ
นน้ํา  ซ่ึงแนว
ยายมาตั้งถ่ินฐ
หาโดยกอสรา

บปญหา  เช

วามตองการ 
ตื้นเขินใหสา

2-2554) อบต. ห

น  ประกอบ
ทางน้ํา  ทําให
มีแนวโนมรุน
นเพิ่มขึ้นอีกเป
บายน้ําหรือทอ
าตอประชาชน

 นอกจากนีไ้ฟ
หาการขโมยส
าจะลดลงเนื่อ
กรณไฟฟานาจ

ามจําเปนเรงด
ไฟและอุปกร

บางแหงที่มีอ
รฐาน เนื่องจา
สําหรับแหลงน
วโนมปญหาใ
ฐานในพื้นที่เป
างระบบประป

ชน  จัดหาแห

ามารถใชการไ
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บกบัอยูใกล
หเกิดปญหา
นแรงขึ้นใน
ปนจํานวน
อระบายน้ํา
นไดกรณีที่

ฟฟา แสงสวา
สายไฟและ
งจากมีการ
จะเพิ่มมาก

ดวน 
รณไฟฟา 

ยูแลวก็มี 
ากอุปกรณ
น้ําเพื่อการ
ในอนาคต  
ปนจํานวน
ปาหมูบาน

หลงน้ําดิบ    

ไดดี 

ง 

        



สวนที่ 

ผลการ

                

มีการช
ซอมแ

ปญ

แกกลุ
เพื่อลด

บริโภ
ไมยืน
ชวยเห

อ่ืน 

ประส
สนับส
ประกอ

รูจักกัน

ยังไมส
จริงจงั

แกการ
ปญ

งานปร
เพียงพ
ในการ
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ชํารุดเสียหาย 
แซมใหเหมาะ
ญหาดานเศรษ

มเกษตรกรแล
ดตนทุนการผ

ค และแกไขป
ตน จดัหาแ
หลือ 

บ  ปญหาดา
สนุนวัสดุอุปก
อบอาชพีใหม

นอยางกวางข

สามารถพึ่งพา
ง  ตอเนื่องแล

รเล้ียงชพี  คว
ญหาดานการศึ

ระเพณีในชุม
พอในการทํากิ
รสืบทอดวัฒน

า 

                                  

5)  ปญห
       หมูบ

  เชน  ศาลาเอ
สมตอการใช
ษฐกิจชุมชนแ

1) ปญห
ละกลุมอาชีพ
ผลิต 

2) ปญห
ปญหาระยะย
แหลงน้ําดานก

3) ปญห

4) ปญห
นเศรษฐกิจ  
กรณสําหรับป
ม ๆ  และจัดก

5) ปญห
ขวาง   

6) ปญห
าตนเองไดอย
ะตองการควา

7)  ปญห
รสงเสริมแน
ศึกษา  ศาสนา

1) ปญ
ชนเทาใดนัก
กจิกรรม  จึงค
นธรรมทองถ่ิ

                                 

หาสิ่งกอสราง
บานบางหมูป
อนกประสงค
ชงาน 
ละอาชีพ 

หาปจจยัการผ ิ
ใหสามารถช

หาภยัแลง   คว
าวดวยการจดั
การเกษตรเพิม่

หาผลผลิตราค

หาเรื่องการปร
ตองการมีราย
ประกอบอาชพี
ารฝกอาชพีต

หาดานการทอ

หาของกลุมอาชี
างเต็มที ่ ค
ามชวยเหลือ 
หาความยากจ
วคดิเศรษฐกจิ
าและวัฒนธรร
หางานประเพ
  และชุมชนที
วรสนับสนุน
นของคนรุนห

                                 

อ่ืน ๆ  
ประสบปญหา
ค    เปนตน   

ลิตมีราคาแพ
ชวยเหลือตนเอ

วรแกไขปญห
ดทําฝายตนน้าํ
มเติม  แล

าตกต่ํา  เปนป

ะกอบอาชีพเส
ยไดเสริมและ
พใหแกกลุมแ
ามความตองก
งเท่ียว   ในพื้

ชพี  ทีข่าดเงนิ
วรสนับสนุน

จน  ประชาชน
จพอเพียง  ลด
รม 
พณีในชุมชน 
ที่รวมกนัจัดกิ
นการจดักิจกร
หลัง 

                แผนพฒั

าขาดสิ่งกอสร
จึงควรดําเนิน

ง  ซ่ึงเกดิตอเ
องได  และ

าเฉพาะหนาด
า   ลําธารเพื่
ละประสานงา

ปญหาซ้ําซาก

สริม     ซ่ึงกลุ
ะสรางสินคาโ
แมบาน รวม
การและความ
้นที่มีสถานที่

นทุนหมนุเวยี
นงบประมาณแ

นบางสวนยังค
ดรายจาย  เพิม่

  คนรุนใหมมั
จกรรมกนัภา
รมงานประเพ

ฒนาสามป(2552

รางในชุมชนบ
นการกอสราง

นื่องกนัทกุป 
ะสงเสริมใหเก

ดวยการจดัสง
อกักเก็บน้ําผิว
านกับหนวยเห

กควรเรงสงเส

ลุมแมบานแล
โอทอปใหเปน
มถึงจัดการศกึ
มสนใจของปร
ทองเที่ยวที่ส

ยนในการเริ่มต
แกกลุมอาชพี

คงมีฐานะยาก
มรายได  ขยาย

มักไมคอยใหค
ายในหมูบานก็
พณใีนชุมชนเ

2-2554) อบต. ห

บางอยางหรอื
เพิม่เติมหรือบ

 ควรสนับสนุ
กษตรกรผลิต

งน้ําเพื่อการอปุ
วดนิ  สงเสริ
หนือขึ้นไปเพื่

ริมการปลูกพื

ะประชาชนบ
นที่ยอมรับ  ดั
กษาดูงานเพือ่
ระชาชน 
วยงามแตยงัไ

ตนประกอบอ
พที่มีการดําเนนิ

กจน  รายไดไม
ยโอกาส 

ความสําคัญกบั
กม็ีงบประมาณ
เพื่อสรางจิตสํ

23 

หาดขาม  

อที่มีอยูเดิม 
บํารุงรักษา

นนุงบประมาณ
ปุยชีวภาพ

ปโภค 
ริมการปลูก
พื่อขอความ

พืชประเภท 

บางสวน 
ดังนั้น ควร
อเรียนรูการ

ไมเปนที ่

อาชีพ  
นงานอยาง

มเพยีงพอ 

บการจัด 
ณไม 
สํานึก 

ณ 



สวนที่ 

ผลการ

                

 
 

 ปญ

ชุมชน
ไมมีส
ควรแก
รวมถึง
ขยะอตุ

เชน  ไ
สัตวจ
เปนชว
ทําหมั

มะเร็ง
แกไขป
ในการ
การบร
ในการ

ออกกํ
เพิ่มเติ
สถาน

  ป

ผูสูงอา
ผูดูแล 

เนื่องจ
กําลังข

 3 
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ญหาดานสาธ

น  และมีการลั
สถานที่สําหรับ
กไขปญหาโด
งประสานงาน
ตสาหกรรม 

ไขเลือดอก  โ
รจัดอยูในชุม
วง  ดังนัน้ ตอ
ันเพื่อควบคุม

  ภูมแิพ  เบาห
ปญหาโดยปอ
รออกกําลังกา
รรเทาโรคที่เกิ
รรักษาสุขภาพ

าลังกายและส
ิมและปรับปร
ที่สําหรับพักผ
ญหาดานสังค

ายุ  ผูพิการ  ผู
  ควรใหการส

จากการขยายต
ของเจาหนาที

า 

                                  

ารณสุขและสิ
1) ปญห

ลักลอบทิ้งขยะ
บกําจัดขยะใน
ดยจัดระบบกา
นกับชุมชนแล

2)  ปญห
โรคพิษสุนัขบ
ชน  อาจเกดิ
องควบคุมแล
มจํานวนสัตวจ

 3)  ปญ
หวาน เพิม่มา
องกนัการเกิด
าย  และควบ
กดิขึ้นและโรค
พ  เปนตน 

 4)  ปญ
สถานที่สําหรั
รุงสนามกีฬาท
ผอนและอุปก
คมและชมุชน

1)  ปญห
ผูปวยเอดสแล
สงเคราะหใน

2)  ปญห
ตัวอยางรวดเร็
ที่ตํารวจมีไมเ

                                 

สิ่งแวดลอม 
หาขยะและสิง่
ะส่ิงกอสรางแ
นพื้นที่  ซ่ึงมี
ารกําจัดขยะ  
ละหนวยงานที

หาโรคติดตอแ
บา  เนื่องจาก
ดโรคติดตอถึง
ะปองกันโรค
จรจัด  เปนตน
ญหาดานสุขภ
กขึ้น  บางสว
โรค  สนับส
บคุมการเกดิโร
คทั่วไปโดยก

ญหาดานการกี
ับพักผอนหย
ที่มีอยูเดิมใหพ
กรณนันทนาก
น 
หาผูสงูอายุ  ผู
ละผูดอยโอกา
ดานตาง ๆ  แ
หาความไมปล
ร็วของชุมชน
เพียงพอใจกา

                                 

งปฏิกูลในชุม
และขยะสารพิ
มีแนวโนมวาป
จัดหาสถานที
ที่เกีย่วของเพื่

และโรคระบาด
กมีพาหะของโ
งคนในชุมชน
คระบาดดวยก
น 
ภาพ  ประชาช
วนมีฐานะยาก
สนุนประชาชน
รคโดยจัดใหมี
ารมอบยาสาม

กีฬาและนนัท
อนใจในชมุช
พรอมใชงาน
การสําหรับเด็

ผูพิการ  ผูปวย
าสในชุมชนเพิ
แกผูที่จําเปนต
ลอดภัยในชีวิต
น  การอพยพเ
ารดูแล  ซ่ึงป

                แผนพฒั

ชน  มีปญหา
พิษบริเวณพืน้
ปญหานี้จะเป
ที่กําจัดขยะขอ
อปองปรามก

ดในชุมชน  มี
โรค เชน ยุง  
นได  ซ่ึงมีวงร
การฉีดวัคซีนป

ชนเริ่มมีปญห
กจนหรือเดินท
นใหออกกําลั
มีบริการตรวจ
มัญประจําบา

ทนาการ  ประ
ชนไมเพยีงพอ
  จัดหาอุปกร
ก 

ยเอดสและผูด
พิ่มมากขึ้น  เนื
ตองไดรับควา
ตและทรพัยสิ
ขามาอยูอาศัย
ญหามีแนวโ

ฒนาสามป(2552

ขยะและสิ่งป
ที่รกรางวางเป
นปญหาที่สํา
องตนเองหรือ
การลักลอบทิ้ง

มีโรคระบาดที่
 สุนัขและแม
รอบการระบา
ปองกันโรค  ก

าสุขภาพสมัย
ทางไปพบแพ
ังกาย โดยจดั
จสุขภาพเคลือ่
น  สงเสริมแ

ะชาชนมีสถาน
อ  ควรกอสรา
ณในการออก

ดอยโอกาสในช
นือ่งจากบางส
มชวยเหลือ 
สิน  มีปญหามิ
ยของประชาก
นมเพิ่มสูงขึ้น

2-2554) อบต. ห

ฏิกูลที่ตกคาง
ปลาในชุมชน
คัญในอนาคต
ทองถ่ินใกลเคี
งขยะสิ่งกอสร

ที่เกิดขึน้ตามฤ
วทั้งที่มีเจาขอ
าดหนกัและเบ
การควบคุมยุ

ยใหมมากขึน้ 
ทยไมสะดวก
ดหาสถานที่แล
อนที่ภายในห
และใหความรู

นที่และอุปกร
างสถานที่ออก
กกําลังกายแล

ชุมชน  ควรมี
สวนถูกทอดทิ้

มิจฉาชีพชุกชมุ
กรตางถิ่น  ปร
น  ควรแกไข

24 

หาดขาม  

งอยูใน 
น  อีกทั้งยัง
ต  ดังนั้น  
คยีง   
รางและ

ฤดูกาล   
องและเปน
บาสลับกัน
งลาย  การ

 เชน โรค 
ก  จึงควร 
ละอุปกรณ
มูบาน  มี
รูประชาชน

รณในการ 
กกําลังกาย 
ะจัดหา 

มีการดูแล 
ิ้งหรือไมมี

มในพืน้ที่  
ระกอบกับ
โดยติดตั้ง   



สวนที่ 

ผลการ

                

ไฟฟา
รวมถึง
 

ยุงเกี่ย
ปญหา
เสริมท

  ป

และอุ
สถาน
ใหบริ

จากนี้
จําเปน
จัดการ

เฉพาะ
องคกร
 

3.2.  
  กา

จุดแข็

 
งบปร
ครอบ
ขณะเดี
ในการ
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แสงสวางเพิ่
งอบรมใหคว

ยวกับเพศตรง
าตาง ๆ  และ
ทักษะตาง ๆ  
ญหาดานองค

ปกรณในการ
ที่ปฏิบัติงานพ
การ 

้บุคลากรที่มีอ
นตองไดรับก
รฝกอบรม  ศกึ

ะดานเทคโนโ
รใหเปนหนว

 ผลการวิเค
ารพัฒนาดาน

ง 

องคการบ
ระมาณเพื่อพั
บคลุมทั่วถึงพื
ดียวกันก็มีไฟ
รพิจารณาดําเ

า 

                                  

มเติมในจุดเส
ามรูประชาชน

3) ปญห
งขามมากขึ้น 
จัดทําโครงก

คกรและหนวย
1) ปญ

รปฏิบัติงานแ
พรอมทั้งจัดห

2) ปญ
อยูบางสวนข
การพัฒนาศัก
กษาดูงานและ

3) ปญ
โลยีสารสนเท
ยงานธรรมาภิ

คราะหศักย
นโครงสรางพื้

ริหารสวนตํา
พัฒนาระบบ
พื้นที่ทําใหสา
ฟฟาสาธารณะ
นินการดานโ

                                 

ส่ียง  และจัด
นในการปอง

หาการประพฤ
   ดังนั้น  ตอ
การเพ่ือพัฒน

ยงาน 
หาสถานที่แล
และใหบริกา
หาและพัฒนาร

หาบุคลากร  ข
ขาดความรูคว
ยภาพอยูเปน
ะสงเขารับกา
หาระบบการ
ศไมคลองตวั
ภบิาลอยางแท

ยภาพดวยเท
ื้นฐาน 

าบลหาดขาม
สาธารณูปโ
ามารถพัฒน
ะติดตั้งในเขต
โครงสรางพื้น

                                 

ดกําลัง อปพร
กันตนเองดว

ติตนไมเหมา
งสนับสนุนโ
าเด็กและเยา

ละอุปกรณการ
รประชาชนยั
ระบบ รวมถึง

ขาดแคลนบุค
วามชํานาญใน
นประจํา ใหมี
รอบรมในหล
ปฏิบัติงาน  ห
ว  ควรสงเสริม
ทจริง 

ทคนิค  SW

มมีงบประมา
ภคพื้นฐานไ
าตอเนื่องให
ตพื้นที่บางสว
ฐานที่ดี 

                แผนพฒั

ร. ออกตรวจต
ย 

าะสมของเยาว
โครงการที่มุง
วชน เชน กิจ

รปฏิบัติงาน  
ยังไมเพียงพอ
งวัสดุอุปกรณ

คลากรสําหรับ
นการปฏิบัติง
มีประสิทธิภา
ลักสูตรตาง ๆ
หนวยงานยังมี
มการลดขั้นต

WOT  Analy

ณที่อยูในเกณ
ไดปละหลาย
มีมาตรฐานโ
นแลว  รวมถึ

ฒนาสามป(2552

ตราพื้นที่เพื่อ

วชน  มีการสูบ
งเนนการพัฒ
จกรรมการเข

 สถานที่ปฏิบั
อ  ดังนั้น ควร
ณในการปฏิบตัิ

บปฏิบัติหนาที
งาน  โดยเฉพ
พในการใหบ
  ที่เกี่ยวของ 
มีปญหาระบบ
อนการปฏิบัติ

lysis 

ณฑคอนขาง
ยโครงการ  
โดยไมตองเ ิ
ถึงมีบุคลากรที

2-2554) อบต. ห

อปองปรามก

บบุหร่ีและดื่ม
นาเยาวชนแล
าคายฤดูรอน

ัติงานบางสว
รกอสรางและ
ติงานใหเพียง

ที่ในบางตําแห
พาะดานเทคโ
บริการประช
   
บการปฏิบัติงา
ติงานและมุงพ

มากจึงสามา
 และมีถนนส
ร่ิมบุกเบิกให
ที่มีความรูควา

25 

หาดขาม  

ารเกิดเหตุ  

มสุรา      
ละปองกัน
  กิจกรรม

น  ระบบ 
ะปรับปรุง
พอตอการ

หนง  นอก 
โนโลยี  จึง
ชาชน  โดย

าน โดย 
พัฒนา 

รถจัดสรร
สาธารณะ
หมได  ใน
ามสามารถ



สวนที่ 

ผลการ

                

จุดออ

จุดออ
หรือถ
พัฒนา
โอกาส
 
พัฒนา
หนวย
การข
อุตสาห
อุปสร
 
ชุมชน
การเมื
สรุป   
หนึ่งแ
 

  กา
จุดแข็
 
ระบบ
กลุม 
หรือช
จุดออ
 
ก็ไมมี
พื้นที่ยั
โอกาส
 
ประก
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น 

แมวาองค
นที่เสนทางค
นนดิน   นอก
าระบบสาธาร
ส 

นโยบายข
าดานนี้เพื่อร
ยงานที่เกี่ยวขอ
ยายตัวของ
หกรรมจึงเอื้อ
รค 
ปที่ผานมา

นเปนไปอยาง
ืองระดับชาติ
   จากผลการวิ
แตยังตอบสนอ

ารพัฒนาดาน
ง 
พื้นที่ของอ

บเศรษฐกิจอยู

ชมรมอาชีพได
น 
การรวมตวั

การทํากิจกรร
ยังไมมีแหลงท
ส 

รัฐบาลมีน
กอบกับมีการ

า 

                                  

การบริหารส
คมนาคมในห
กจากนี้บุคลา
รณูปโภคอยาง

องรัฐบาลเอื้อ
รองรับการขย
องมีการปรับป
การลงทุนใ
ออํานวยใหกา

าเกิดปญหาภั
งรวดเร็ว  ทําใ
ที่สงผลใหกา
วิเคราะหสรุป
องไดไมเพียง

นเศรษฐกิจชมุ

องคการบริหา
ในเกณฑดี  ใ

ดพอสมควร  

วของกลุมเกษ
รมดานอาชีพ
ทองเที่ยวที่เป

นโยบายสงเส
รจัดตั้งกองทุ

                                 

สวนตําบลหา
หมูบานยังไมไ
กรที่มีอยูก็ไม
งเปนระบบ  ท

้ออํานวยตอก
ยายตัวของชุ
ปรุงถนนและ
นเขตนิคมอุ
ารพัฒนาดาน

ัยธรรมชาติคุ
ใหการตอบส
ารพัฒนาอาจต
ปไดการพัฒน
พอกับความต

มชนและอาชพี

ารสวนตําบลห
ในสวนของ  

 นอกจากนี้ยัง

ษตรกรและกล
พอยางตอเนื่อง
นที่รูจักแพรห

สริมการลงทุน
นหมูบานใน

                                 

าดขามจะมีถน
ไดมาตรฐานเ
มเพียงพอตอก
ทําใหเกิดควา

การพัฒนาดา
ชุมชนสามาร
ะจะดําเนินการ
อุตสาหกรรม
โครงสรางพื้น

คุกคาม  เชน 
นองตอความ
ตองชะงักหรือ
าดานโครงสร
ตองการเนื่องจ

พ 

หาดขามอยูใก
 อบต. เองก็มี

งมีสับปะรดเ

ลุมอาชีพยังไม
ง  สงผลใหไม
หลายมากนัก 

นและการกระ
นทุกหมูเพื่อเป

                แผนพฒั

นนสาธารณะ
เทาเทียมกันท
การปฏิบัติงาน
มลาชาในการ

นโครงสราง
ถพัฒนาใหเ
รกอสรางโรง
ม   ประกอบ
นฐานไดงายขึ

  ภัยแลง  น้ํา
มตองการไมทั
อลาชาออกไป
รางพื้นฐานใน
จากชุมชนมกี

กลอําเภอกุยบุ
มีนโยบายและ

ปนผลผลิตที่

มเขมแข็ง  ทั้ง
มมีสินคาโอท
 

ะตุนเศรษฐกิ
ปนแหลงเงิน

ฒนาสามป(2552

ะครอบคลุมท
ทุกแหง  หลา
น  ประกอบกั
รปฏิบัติงาน 

พื้นฐานเนื่อง
กิดประโยชน
งไฟฟาในเขต
บกับพื้นที่บา
ขึ้น 

ทวม  ประกอ
ทันทวงที  นอ
ป 
นปที่ผานมาดํ
การขยายตัวอย

บุรีและชุมชน 
ะมีงบประมา

มีช่ือเสียงวามี

งกลุมแมบาน
ทอปที่มีช่ือเสี

กิจทําใหการดํ
นทุนใหกับป

2-2554) อบต. ห

ทั่วถึงทั้งพื้นที
ยแหงยังเปนถ
กับขาดการวา

งจากมีการสง
นตอไปไดอี
ตพื้นที่  และก
งสวนอยูใน

อบกับการขย
อกจากนี้ยังมีป

ดําเนินการได
ยางรวดเร็ว 

  จึงมีการหมนุ
าณที่สามารถ

มีรสชาติ  เปน

เกษตรกรแล
ยง  รวมไปถึ

ดําเนินงานนา
ประชาชน  แล

26 

หาดขาม  

ที่แตก็ยังมี
ถนนลูกรัง
างแผนการ

งเสริมการ
ก  รวมถึง
ลุมธุรกิจมี
นเขตนิคม

ยายตัวของ
ปญหาดาน

ดีในระดับ

นเวียนของ
สนับสนุน

นที่ยอมรับ

ะกลุมสตรี
งการที่เขต

าจะงายขึ้น  
ละมีความ



สวนที่ 

ผลการ

                

พยายา
โอกาส
อุปสร
 
อาศัยอ
แฝง  โ
พัฒนา
องคกา
สรุป   
เนื่องจ
แนวโน
 

  กา
จุดแข็
 
ประช
ระดับ
จุดออ
 
เนื่องจ
ประช
สําคัญ
ลานกฬี
โอกาส
 
ช่ือเสยี
มีกฎห
สาธาร
2535 
อุปสร
 
ปลูกฝ
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ามผลักดันสร
สดีตอการพัฒ
รค 
แมวาในเข

อยูในเขตพื้นที
โดยเฉพาะแร
าและยกระดั
ารบริหารสวน
   จากผลการ ิ
จาก อบต. อยู
นมปญหาที่จ

ารพัฒนาดาน
ง 
องคการบริ

าชนตอเนื่องม
ที่นาพึงพอใจ
น 
ในเขตพื้น

จากการขยา
าสัมพันธ แล

ญและจําเปนต
ฬา  ยังไมครบ
ส 

อางเก็บน้ํา
ยงได   หากมีก
หมายระเบียบ
รณสุข  พ.ศ

รค 
ประชาชน

ฝงจิตสํานึกยัง

า 

                                  

รางแหลงทอง
ฒนาดานเศรษ

ขตองคการบ
ที่แตอุปสรรค
รงงานภาคกา
ดับคุณภาพชีวิ
นตําบลตอกา
วิเคราะหสรุป
ยูใกลเขตอําเ
ะเกิดขึ้นก็มีเช

นสาธารณสุขแ

ริหารสวนตํา
มาเปนระยะเว
จ   

นที่ไมมีกลุมห
ายตัวของชุม
ละบุคลากรผูป
ตองปรับปรุง
บคลุมทุกกลุม

ายางชุมตั้งอ
การกอสรางแ
บตาง ๆ  ที่เอื
ศ.  2535, พ.ร

นยังไมคอยเห็
กระทําไดยาก

                                 

งเที่ยวในพื้นที
ฐกิจในชุมชน

ริหารสวนตํา
คสําคัญในการ
ารเกษตรที่มีอ
วิตอาจทําได
รสนับสนุนก
ปไดวาการพัฒ
เภอกุยบุรีจึงมี
ชนกัน 

และสิ่งแวดลอ

าบลหาดขามมี
วลาหลายป  ท

หรือชมรมอา
มชนอยางรว
ปฏิบัติงานยังมี
  นอกจากนี้ย
มบาน 

ยูในเขตพื้นที
แหลงพักผอน
อ้ืออํานวยตอ
.บ.การรักษา

ห็นความสําคั
ก  และมีการน

                                 

ที่ใหมีช่ือเสียง
น 

าบลหาดขาม
รใชโอกาสตร
อยูในปจจุบัน
ดยาก    ระเบี
กลุมอาชีพ  ตา
ฒนาดานเศรษ
มีโอกาสจาก

อม 

มีโครงการดา
ทําใหสามารถ

สาสมัครในก
ดเร็วทําใหเ
มีไมเพียงพอ
ยังมีปญหาดา

ที่ทําใหสามา
นของชุมชนจะ
อการดูแลดา
ความสะอาด

ญของการอน
นําขยะมาทิ้งใ

                แผนพฒั

งนาจะเปนโอ

มจะมีแรงงาน
รงนี้  คือ  แรง
นสวนใหญจะ
ยบขอบังคับ
าง  ๆ  ไดตรงต
ษฐกิจชุมชนแ
กภายนอก    ม

านสาธารณสุ
ถควบคุมการร

การดูแลสิ่งแ
เกิดมีขยะตก
สงผลใหปญห
านแหลงพักผ

รถพัฒนาตอ
ะทําใหโอกาส
นสาธารณสุ
และความเปน

นุรักษทรัพยา
ในเขตสาธารณ

ฒนาสามป(2552

อกาสอีกชองท

นจํานวนมาก
งงานที่เขามาอ
ะเปนแรงงาน
บ ไมเอื้ออําน
ตามความตอง
และอาชีพในป
มาชวยสนับส

สขที่ใหบริการ
ระบาดของโร

วดลอมอยาง
กคางในชุมช
หาขยะเปนป
ผอนหยอนใจ

อไปใหเปนแ
สในการพัฒน
สุขและสิ่งแว
นระเบียบเรีย

ากรธรรมชาติ
ณะเปนจํานวน

2-2554) อบต. ห

ทางหนึ่งที่จะ

มาประกอบอ
อยูอาศัยมักเป
น     ตางดาว  
นวยการปฏิบั
งการของแตล
ปที่ผานมาอยู
สนุนคอนขา

รและเปนที่ย
รคระบาดตาง

งเปนรูปธรรม
ชน  อีกทั้งยัง
ญหาดานสาธ
จ  เชน  สวน

หลงพักผอน
นาเกิดไดเร็วขึ้
วดลอม  เชน
ยบรอยของบา

ติและสิ่งแวด
น 
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ะทําใหเปน

อาชีพและ
ปนแรงงาน
 ทําใหการ
ัติงานของ
ละกลุม 
ในระดับดี  
งมาก  แต

อมรับของ
ง  ๆ  ไดใน

ม  และสืบ
งไมมีการ
ธารณสุขที่
สาธารณะ  

นหยอนใจที่มี
ขึ้น  และการที่

 พ.ร.บ. การ
านเมือง  พ.ศ

ลอม  การ

มี
ที่
ร
.  



สวนที่ 

ผลการ

                

สรุป  
ไดดีใน
 

  กา
จุดแข็
 
รวมไป
อินเตอ
จุดออ
 
เพียงพ
ใชเทค
ทองถ่ิ
โอกาส
 
กับมีก
การศึก
อุปสร
 
สถาน
ตามขอ
สรุป   
การศึก
ความช
 

  กา
จุดแข็
 
ประจํ
นอกจ
ก็มีการ
ใหญ  

 3 

พัฒนาที่ผานมา

                                 

   จากผลการ
นระดับหนึ่งโ

ารพฒันาดาน
ง 
องคการบริ

ปถึงมีแหลงก
อรเน็ตตําบลใ
น 
ไมมีสถาน

พอตอการใหบ
คโนโลยีเพื่อก
นอยางเปนระ
ส 

ผูนําชุมชน
การใหบริการ
กษาเปนไปได
รค 
นโยบายด

ศึกษาที่ไมใช
อส่ังการ 
   จากผลการวิ
กษาในระบบ
ชวยเหลือโรง

ารพัฒนาดาน
ง 
องคการบ

าปปดทองห
ากนี้ยังมีการส
รรวมกลุมเป
 นอกจากนี้ยัง

า 

                                  

รวิเคราะหสรุป
โดยเฉพาะดาน

นการศึกษา  ศ

ริหารสวนตําบ
การเรียนรูแล
ใหบริการสืบค

นศึกษาในสังกั
บริการรวมถึง
การศึกษาแล
ะบบ 

น  ผูปกครองแ
รกองทุนหรือ
ดงายขึ้น 

ดานการศึกษ
ชสถานศึกษา

วิเคราะหสรุป
และการศึกษ
เรียนอาจตอง

นสังคม  วัฒน

บริหารสวนตํ
หลวงพอในก
สงเคราะหเบี้ย
นองคกรชุมช
งมีสมาชิกอง

                                 

ปไดวา  การพ
นการใหบริก

ศาสนาและวัฒ

บลหาดขามไ
ละวิทยากรดา
คานขอมูลตา

กดัของตนเอง
งสูญหาย  นอ
ะเรียนรูยังไม

และประชาช
อสินเชื่อเพื่อ

ษาของรัฐบา
ในสังกัดองค

ปไดวา  การพั
านอกระบบ 
งปรับเปลี่ยน 

นธรรมและชุม

ตําบลหาดขาม
กุฎิ  มีงบประ
้ยยังชีพแกผูสู
ชนเพิ่มมากขึ้
งคการบริหาร

                                 

พัฒนาดานสา
ารสงเสริมสขุ

ฒนธรรม 

ดดําเนินการจั
านเกษตรกรร
ง ๆ 

 และหนังสือ
กจากนี้แหลง
มเปนที่รูจักแ

นในพื้นที่เห็น
การศึกษาขอ

าลยังไมมีคว
คกรปกครอง

พัฒนาทางดาน
แตยังคงไมเพี

มชน 

มมีการจัดงา
ะมาณเพียงพ
สูงอายุ  ผูพิการ
้น  และคุณภ
รสวนตําบลแ

                แผนพฒั

าธารสุขและสิ
ขภาพกับประ

จัดใหมีและป
รมในชุมชน 

ที่ใหบริการใ
งการเรียนรูใน
แพรหลายแล

นความสําคัญ
องหนวยงานต

วามชัดเจนป
สวนทองถ่ิน

นการศึกษา  ใ
พียงพอกับคว

านประเพณีล
พอในการสนั
รและผูปวยเอ
าพชีวิตตามข
และผูนําชุมชน

ฒนาสามป(2552

ส่ิงแวดลอมใ
ชาชน   

รับปรุงที่อาน
  รวมไปถึงมี

ในที่อานหนัง
นชุมชนมีไมห
ะไมมีการรว

ญของการพัฒ
ตาง  ๆ  ทําให

ประกอบกับก
กระทําไดยาก

ในปที่ผานมา
ามตองการปร

ลอยกระทงแ
นับสนุนดาน
อดส  ใน  ขณ
ขอมูล  จปฐ.  
นเปนตัวแทน

2-2554) อบต. ห

นปที่ผานมาด

นหนังสือประ
มีระบบสารส

สือประจําหมู
หลากหลาย  ร
วบรวมขอมูล

นาการศึกษา 
หโอกาสในก

การใหการส
กขึ้น เนื่องจา

มีการสนับสน
ระกอบกับวิธี

ละวันสงกร
นสังคมและวั
ณะเดียวกันภาย

 อยูในเกณฑดี
นของประชา
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ดําเนินการ

จําหมูบาน  
นเทศ  คือ  

มูบานไม 
รวมถึงการ
ภูมิปญญา

  ประกอบ
การพัฒนา

สนับสนุน
ากขอจํากัด

นุนทั้งดาน
ธีในการให

านต  งาน
วัฒนธรรม  
ยในชุมชน
ดีเปนสวน
ชนในการ



สวนที่ 

ผลการ

                

นําเสน
ใหบริ
จุดออ

ทองถ่ิ
โอกาส
 
รูปแบ
อุปสร

เครือญ
สรุป   
ในดาน
ปญหา
 

  กา
จุดแข็

จัดหา
ความร
สวนตํ
โอกาส

อ่ืน  ก
วิธีการ
จุดออ

ยังขาด
ขอมูล
กันแล

 3 

พัฒนาที่ผานมา

                                 

นอปญหาแล
การและดูแลค
น 
การรวมตั

นใหเขมแข็งท
ส 

รัฐบาลพย
บตาง  ๆ  ทั้ง
รค 
การขยายตั

ญาติมีลดนอย
   จากผลการ
นวัฒนธรรมเ
าวัยรุนประพฤ

ารพัฒนาดาน
ง 
องคการบริ

วัสดุอุปกรณ
รูความสามาร
ตําบลที่ทําหนา
ส 

รัฐบาลไดส
การสงเสริมก
รปฏิบัติงานให
น 
การนําเทค

ดความรูในดา
พื้นฐานตาง 
ะกันภายในอ

 
 

า 

                                  

ะความตองก
ความปลอดภั

ัวขององคกร
ทําไดยาก 

ยายามสงเสริ
การใหเงินอดุ

ตัวของชุมชนท
ลง   
วิเคราะหสรุป
เปนจํานวนม
ฤติตนไมเหม

นองคกร         

ริหารสวนตํา
ณที่ทันสมัยแล
รถและสนับส
าที่เปนตัวแท

สรางแรงเสริ
การศึกษาของ
หดียิ่งขึ้น 

คโนโลยีสารส
านนี้  ขณะเดีย
ๆ  มาประกอ
องคกร  

                                 

การ  และมีกา
ภยัในชุมชน 

รในชุมชนเป

มสถาบันคร
ดหนุนและกา

ทําใหสภาพสั

ปไดวา  การพ
าก  แตในดา
าะสมและปญ

                     

บลหาดขามมี
ละเอื้ออํานวย
สนุนใหเกิดก
นของประชา

ิมในการพัฒน
งบุคลากร  แ

สนเทศมาชวย
ยวกันยังขาดร
อบการพิจารณ

                                 

ารฝกอบรมอ

ปนไปแบบห

อบครัวและ
รจัดตั้งกองทุ

สังคมเปลี่ยนแ

พัฒนาดานสัง
นการพัฒนาค
ญหายาเสพตดิ

                     

มีงบประมาณ
ยตอการปฏิบั
การพัฒนาบุค
าชนและชวยเห

นาองคกรใน
และการจัดกา

ยในการปฏิบั
ระบบการวาง
ณาวางแผนกา

                แผนพฒั

อาสาสมัครป

ลวม  ๆ  และ

สถาบันทางส
นทางสังคม 

แปลงไป  ลักษ

งคม  วัฒนธร
ความเขมแข็ง
ดที่เริ่มกลับมา

                     

ณในการบริหา
บัติงานทําได
คลากรในหลา
หลือการปฏิบั

รูปแบบตาง  
ารฝกอบรมห

บัติงานยังไมเต็
งแผนที่ดี  ไม
ารดําเนินงาน

ฒนาสามป(2552

องกันภัยฝาย

ะสลายตัวได

สังคมใหมีคว

ษณะความผูก

รมและชุมชน
งของชุมชนยั
าอีก 

                     

ารงานมากพอ
งายขึ้น  รวม
าย ๆ ดาน  มีส
บัติงานของเจา

 ๆ  เชน  การ
หลักสูตรที่เกี่

ต็มประสิทธิภ
มีการจัดทําข
นอยางเปนระบ

2-2554) อบต. ห

ยพลเรือนเพื่อ

ดงาย  ทําใหก

วามเขมแข็งม

กพันและใกลชิ

น  ในปที่ผาน
ังทําไดยากเช

                     

อประมาณ    
มถึงการที่มีบุค
สมาชิกองคก
าหนาที่ 

ใหประโยชน
ยวของและช

ภาพ  เนื่องจา
อมูลสารสนเ
บบ  ขาดการ
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อทําหนาที่

การพัฒนา

มากขึ้นใน

ชิดในแบบ

นมามุงเนน
ชนเดียวกับ

           

 ทําใหการ
คลากรที่มี
การบริหาร

นตอบแทน
ชวยพัฒนา

กบุคลากร
ทศและนํา
ส่ือสารซึ่ง



สวนที่ 

ผลการ

                

อุปสร

ครอบ
สรุป   
ระดับ
ตอไป

3.3  ผ
 
แนวท

          

โดยแต
1. ยุทธ
 
ทองเที
และจา

ลําดับท่ี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

 3 

พัฒนาที่ผานมา

                                 

รค 
การปรับเ

ครัวของบุคล
  จากผลการวิ
หนึ่งโดยไดแ
อีกเรื่อยๆ 

ผลการนําแ
ในปงบ

ทางการพฒันา
1.
2.
3.
4.

                     
5.
6.

ตละยุทธศาสต
ธศาสตรการพ

ตําบลห
ที่ยวทางธรรม
ากปงบประม

                 
กอสรางถน
กอสรางถน
กอสรางถน
กอสรางถน
กอสรางถน
กอสรางถน

กอสรางถน
กอสรางถน
โครงการขุ

า 

                                  

ปล่ียนทัศนค
ลากรก็สงผลต
วิเคราะหสรุป
แรงเสริมจาก

แผนพัฒนา
บประมาณปร
า แบงออกไดเ
. ยุทธศาสตรก
. ยุทธศาสตรก
. ยุทธศาสตรก
.ยุทธศาสตรก
 ส่ิงแวดลอมที
. ยุทธศาสตรก
. ยุทธศาสตรก
ตรไดดําเนินก
พัฒนาดานกา
หาดขามไดมี
มชาติของจังห
าณ  52  มีการ
                   โค
นนคอนกรีตเส
นนคอนกรีตเส
นนลงหินแมน
นนหินคลุกสา
นนหินคลุกสา
นนหินคลุกสา

นนหินคลุกสา
นนหินคลุกสา
ขดุลอกลําหวย

                                 

คติและบุคลิก
ตอประสิทธิภา
ปไดวา การพัฒ
รัฐบาลตามน

าไปปฏิบัต ิ
ะจําป 2552 
เปน   6   ยทุธ
การพัฒนาดา
การสรางควา
การพัฒนาสัง
การอนุรักษแล
ที่ดีใหแกตาํบ
การเสริมสรา
การจัดระเบียบ
การ  ดังนี ้
ารทองเที่ยวเชิ
มีการพัฒนาด
วัดที่สําคัญทุ
รดําเนินการโ
ครงการ 
สริมเหล็ก  ส
สริมเหล็ก  ส
น้ํา  สายเขาทีท่
ายตาโหมด  ห
ายหบุพลู  หมู
ายหนองขนุน

ายหนองขนา
ายหนองขนุน
ยหนองพลับต

                                 

กภาพของบุ
าพ     การปฏิ
ฒนาดานการ
นโยบายปฏิรูป

 
ที่ผานมา อง
ธศาสตร  ประ
นการทองเที่ย
มมั่นคงของเศ
คมและยกระ
ละฟนฟูทรัพย
บลหาดขาม 
งธรรมภิบาล
บสังคมและค

ชงิสุขภาพและ
ดานการทอง
กแหงใหมีคว
ครงการ  ดังนี

ายซอยสมมติ
ายซอยสถาน
ทํากนิดานทศิ
หมูที่  11 
มูที่  11 
น  หมูที่  10 

น-หนองทะเล
น-หนองขนาน
ตอนบนและต

                แผนพฒั

คลากรทําได
ฏิบัติงาน 
บริหารจัดกา
ประบบราชก

คการบริหาร
ะกอบดวย 
ยวเชิงสุขภาพ
ศรษฐกิจชุมช
ะดบัคุณภาพชี
ยากรธรรมชา

ในการบริหาร
ความสงบเรียบ

ะอนุรักษ 
งเที่ยวเชิงสุข
วามโดเดนเปน
นี้  

ตร  หมูที่  5 
อนามัย หมูที่
ศใต  หมูที่ 7 

ล  หมูที่  10 
น  หมูที่  10 
ตอนลาง หมูที่

ฒนาสามป(2552

ดยาก  ประก

ารองคกรในป
การคอนขางม

สวนตําบลหา

พและอนุรักษ 
ชน 
ชวิตของประช
ติอยางรูคุณค

รภาครัฐ 
บรอยของตําบ

ขภาพและอน
นที่นาสนใจข

  งบป
       2

ที 7        74
       4
       2

3
1

ที 4 

2-2554) อบต. ห

กอบกับภาระ

ปที่ผานมาดําเ
มากและตองด

าดขามในขณ

 

ชาชน 
คาและรักษาคุ

บล 

นุรักษเพื่อปรั
ของนักทองเที่

ประมาณ    
32,000.- 13
40,000.- 4 
13,000.- 4 
05,000.- 4 

304,000.- 4 
18,000.- 5 

489,000 5 
411,000 5 
315,000 17
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หาดขาม  

ะหนาที่ตอ

นินการใน
ดําเนินการ

ะนั้น ไดมี

ณภาพ 

รับปรุงแหลง
ที่ยวมากยิ่งขึ้น

   วันท่ีดําเนนิ
3 ตุลาคม 255
 กุมภาพนัธ  2
 กุมภาพนัธ  2
 กุมภาพนัธ  2
 กุมภาพนัธ  2
 กุมภาพนัธ  2

 กุมภาพนัธ  2
 กุมภาพนัธ  2
7 กุมภาพนัธ 

ง
น 

นการ 
52 
2552 
2552 
2552 
2552 
2552 

2552 
2552 
  2552 



สวนที่ 

ผลการ

                

ลําดับท่ี 
10 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
 

2. ยุทธ
  
 
 
 
 
 
 
เสพตดิ
 
 
จากแน
อยูดีมี
 

ลําดบั
1. 
2. 
 

3. 
 

 3 

พัฒนาที่ผานมา

                                 

                 
โครงการขุ

โครงการขุ
โครงการขุ
โครงการซ

กอสรางถน

กอสรางถน

กอสรางถน

กอสรางถน

โครงการเสี

กอสรางถน

ธศาสตรการพ
 องคกา
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

ด 
 7.
 8.

นวทางการพัฒ
สุข  องคการบ

บท่ี                
โครงการ
โครงการ
เพลิงศพฯ
โครงการ
ตําบลหาด

า 

                                  

                โคร
ขดุสระเก็บน้ํา

ขดุลอกหวยบา
ขดุลอกคลองก
ซอมแซมผิวจร

นนคอนกรีตเส

นนคอนกรีตเส

นนคอนกรีตเส

นนลงหินแมน

สียงตามสายร

นนหินคลุกยา

พัฒนาดานสัง
ารบริหารสวน
. การสงเคราะ
. สงเสริม สงเ
. สนับสนุนกา
. การพัฒนาศั
. พัฒนา สงเส
. พัฒนาและส

. สงเสริม สนั

. จัดระเบยีบสั
ฒนาดังกลาว 
บริหารสวนตํ

                  โค
รปองกันและค
รจัดงานพิธีดอ
ฯ  
ร “จากวันแมถึ
ดขาม ระยะที่

                                 

รงการ 
โปงกะสังพัฒ

างกระดาน-ห
กุยบุรี  หมูที่  
ราจรสายยาน

สริมเหล็กสาย

สริมเหล็กสาย

สริมเหล็กสาย

น้ําสายยานซือ่

ระยะไกล หมู

างชมุพัฒนา  

งคม และสงเค
นตําบลหาดข
ะหครอบครัว
เคราะห และพ
ารศึกษาแกเย
กัยภาพ คน ค
สริมคุณภาพแ
สงเสริมการกฬี

ับสนุนดานศิ
สังคมและรักษ
  จะครอบคลมุ
ตําบลหาดขาม

ครงการ 
ควบคมุโรคไข
อกไมจนัทรใน

ถึงวนัพอ 116 
ที่  2 

                                 

ฒนา  หมูที่ 4 

หนองแก  หมูที
9 
ซ่ือ-หบุเฉลา 

ยซอยตาหนู  

ยซอยยางชุมพ

ยซอยรวมน้ํา

อ-อางเก็บน้ําพ

ที่ 1 

2 ชวงที่  2 หม

คราะหครอบค
ามไดมีแนวท
ผูดอยโอกาส
พฒันาอาชีพที
าวชนเพื่อการ
ครอบครัว แล
ละสุขาภิบาล
ฬาและการนนั

ศลิปวัฒนธรรม
ษาความสงบเ ี
มในเรื่องการ
มจึงไดดําเนินก

ขเลือดออกใน
นงานพระราช

  วันสรางสาม

                แผนพฒั

ที่ 6 

 หมูที่ 9 

 หมูที่  1 

พัฒนา 2 หมูที

ใจ  หมูที่  6 

พุอายแดง หมู

มูที่ 6 

ครัวใหอยูดมีีส
ทางการในการ
 
ที่สอดคลองกั
รพฒันาชุมชน
ะชมุชนใหเข
ของอาหาร แ
นทนาการเพื่อ

ม ประเพณแีล
รียบรอย 
ใหสวัสดิการ
การดังนี ้

นตําบลหาดข
ชพิธีพระราชท

มัคคี” 

ฒนาสามป(2552

งบปร

4

ที่  6 3

มูที่ 9  

       4

1

สุข  
รพัฒนาไว  8 

ับตลาด 
น 
มแขง็และสา
และบริการดา
อความเขมแข็

ละภูมิปญญาท

รดานตางๆ แก

งบปร
าม 1
ทาน          

 
   2

 

2-2554) อบต. ห

ระมาณ   วั
65,000 17

217,000 17
97,600 9 
96,000 9 

488,000.- 10

308,000.- 10

180,000 10

747,000 10

14,000.- 22

18,000.- 5 

  แนวทาง  ดัง

มารถพึ่งตนเอ
นการสาธารณ
ขง็ของชุมชนแ

ทองถ่ิน 

กชุมชน  เพื่อใ

ระมาณ   วั
1,000.- 28
   8,400.- 14

25
08,000.- 1 ธั

10

31 

หาดขาม  

วันท่ีดําเนินก
7 กุมภาพนัธ 

7 กุมภาพนัธ 
 มิถุนายน  25
 มิถุนายน  25

0 มิถุนายน  2

0 มิถุนายน  2

0 มิถุนายน  2

0 มิถุนายน  2

2 มิถุนายน  2

 กุมภาพนัธ  2

งนี้ 

องได 
ณสุข 
และตอตานยา

ใหเปนสังคม

ันท่ีดําเนินกา
-31 ตุลาคม  2
-16 พฤศจิกา
51 
ธันวาคม 255
 ธันวาคม  25

าร 
  2552 

  2552 
552 
552 

2552 

2552 

2552 

2552 

2552 

2552 

า

ร 
2551 
ยน  

1- 
551 



สวนที่ 

ผลการ

                

ลําดบั
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 

11 
12 

13 
14 
 

17 

 
18 
 

19 
20 
22 

 

 
23 
24 
 

25 
26 
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พัฒนาที่ผานมา

                                 

บท่ี                
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
หาดขาม 

 โครงการ
(โรคไขม
โครงการ
โครงการ

โครงการ
โครงการ
ประจําปง
โครงการ

งบประม

โครงการ
ปงบประ

โครงการ
โครงการ
โครงการ

คณะผูบริ

สวนตําบ
โครงการ
โครงการ
ประจําปง
โครงการ
โครงการ
การคุมกํา

า 

                                  

                  โค
รจัดงานประเพ
รวันรวมใจตา
รฟนฟสุูขภาพ
รตานภัยหนาว
รเฉลิมพระเกยี
รแขงขันกีฬาอํ
ร  การอยูคายพ
  
รปองกันและค
มาลาเรีย) 
รรณรงคปองกั
รฟนฟสุูขภาพ

รจัดกจิกรรมวั
รบรรเทาความ
งบประมาณ  
รจัดตัง้ราษฎร

าณ  2552 

รปองกันและค
มาณ  2552 

รสงเสริมกิจก
รรวมพลัง  สร
รสัมมนาเพิ่มศั

ริหาร  ผูนําชมุ

ลหาดขาม 
รประเพณีแหเ
รบรรเทาความ
งบประมาณ  
รการแขงขันกี
รรณรงคฉีดวคั
าเนิดของสุนขั

                                 

ครงการ 
พณีลอยกระท
นภยัเอดส 
พชีวิต คร้ังที่ 1
วแกผูสูงอายุ  
ยรติพระบาทส
อําเภอกุยบุรี (
พกัแรมลูกเสอื

ควบคมุโรคติ

กนัและกําจดัโ
พชีวิต คร้ังที่ 2

วันเด็กแหงชา
มเดือดรอนผูใ
2552 
อาสาปองกัน

ควบคมุโรคไข

รรมกลุมสตรี
รรคสราง  เพื่อ
ศกัยภาพและท

มชน  พนักงาน

เคร่ืองสักการ
มเดือดรอนผูใ
2552 
กฬีาตานยาเสพ
คซีนปองกันโ
ขตําบลหาดขา

                                 

ทง   

 
 ผูยากไรและ
สมเด็จพระเจ
อบจ.คพั คร้ัง
อ-เนตรนารี  เ

ดตอนําโดยแ

โรคบลูเซลโล
2 

ติ  ประจําป  พ
ใชน้ําตําบลหา

นภยัยาเสพติด 

ขเลือดออกใน

รี ตําบลหาดข
อชางไทย  ปร
ทักษะการปฏิ

นและลูกจาง 

ะหลวงพอใน
ใชน้ําตําบลหา

พตดิ (หาดขาม
โรคพิษสุนัขบ
าม  ประจําปง

                แผนพฒั

ผูดอยโอกาส 
าอยูหัว ฯ 
งที่ 6 ) 
เยาวชนตาํบล

แมลง              

ลซีสในแพะ แ

พ.ศ. 2552 
าดขาม  คร้ังที

  ประจําป 

นตําบลหาดข

าม ประจําป 2
ระจําป  2552 
บัติงาน   

  องคการบริห

นกุฏิ ประจําป
าดขาม  คร้ังที

มเกมส)  คร้ัง
บาและฉดีวัคซี
งบประมาณ  

ฒนาสามป(2552

งบปร
      13
         
        2

          
         

50
ล       4

      90

แกะ          
         

13
ที่  2 1

1

าม 1

2552 15
 9

29

หาร 

 2552 19
ที่  3 3

ที่  12 17
ซีน 16
2552 

2-2554) อบต. ห

ระมาณ   วั
37,775.- 12
  8,200.-  27
21,450.- 28-

 97,920.-  ธัน
 62,550.- 4 ธั
0,644.- 18
1,200.- 22

0,288.- จํา
 

   3,150.- 1-1
 34,500.- 19

39,800.- 10
1,000.- 13

  
1,225.- 11

  

1,000.- 24
  

5,000.- 6  
9,000.- 13
99,565.- 3-7

  

  
99,300.- 7  
3,000.- 2 ,

  
76,590.- 30
67,800.- 8-9
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หาดขาม  

ันท่ีดําเนินกา
 พฤศจิกายน 
 พฤศจิกายน 
-29 พฤศจิกายน

นวาคม  2551
ธันวาคม  255
-24 ธันวาคม 
-24 ธันวาคม 

นวน  6  วนั 

12  ธันวาคม  
-20 มกราคม 

  มกราคม  25
  กุมภาพนัธ  

  กุมภาพนัธ  

  กุมภาพนัธ  

มีนาคม  2552
  มีนาคม  255
7  มีนาคม  25

เมษายน  255
 13  มีนาคม  

 มี.ค.-3 เม.ย. 
9  เมษายน  25

ร 
 2551 
 2551 
น 2551 

1 

51 
 2551 
 2551 

 2551 
 2552 

552 
 2552 

 2552 

 2552 

2 
52 
552 

52 
 2552 

 2552 
552 



สวนที่ 

ผลการ

                

ลําดับท่ี 
27 
28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
33 
 

34 
 

35 
 
 
 
 

36 
37 

 
3. ยุทธ
 
ไดพิจ
ประช

 ลําดับที่
     1 
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พัฒนาที่ผานมา

                                 

               
โครงการ
โครงการ
ประจําป 
แบบเสน
รวมไทย 
โครงการ
งบประม
โครงการ
2552 
โครงการ
โครงการ
ประจําปง
โครงการ
ยาเสพตดิ
โครงการ
รวมกับ บ
ออมทรัพ
ตามนโยบ
ประจําปง
โครงการ
โครงการ

ธศาสตรการพ
ตําบลห

ารณาถึงความ
าชนไดลดคา
                

โครงการ
กุยบุรีอัน

า 

                                  

                  โค
รปองกันและค
รบรรพชาสาม
  2552 
อโครงการ  “
  หมูที่  7  ต.ห
รแขงขันกีฬาผู
าณ  2552 
รศูนยเรียนรูเศ

รปองกันและค
รสานสัมพันธ
งบประมาณ  
รจัดอบรมราษ
ด 
รความรวมมอื
บมจ.ธนาคารก
พย  ตามโครงก
บายเรงดวนข
งบประมาณ  
รปองกันและค
รเปดบานคุณธ

พัฒนาดานสง
หาดขามเปนตํ
มจําเปนถึงอา
ใชจายและตน
                     
อนุรักษและฟ
เนื่องมาจากพ

                                 

ครงการ 
ควบคมุโรคไข
มเณรภาคฤดูร

“กิจกรรมประ
หาดขาม  อ.กยุ
ผูสูงอายุ  ตําบ

ศรษฐกจิพอเพี

ควบคมุโรคไข
ธสายใยครอบ

2552 
ษฎรตามโครง

อระหวางองค
กรุงไทย  สาข
การจายเงินเบี้
องรัฐบาลงบ
พ.ศ.2552 
ควบคมุโรคไข
ธรรม (ระยะที

งเสริมอาชพี ร
ตําบลที่มีอาชีพ
ชีพทางการเก
นทุนการซื้อปุ
 โครงการ 
ฟนฟูสภาพปา
พระราชดําริ  (

                                 

ขเลือดออกใน
รอน  ตําบลหา

ะเพณวีันสงกร
ยบุรี  จ.ประจ
บลหาดขาม  ค

พียงชุมชน  ปร

ขเลือดออกใน
ครัวตําบลหา

การอาสาสมคั

การบริหารสว
ขากุยบรีุ  แจก
บี้ยยังชีพผูสูงอ
ประมาณราย

ขเลือดออกใน
ที่ 2) ประจําป

รายได การผลิ
พเกษตรกรรม
กษตรจึงไดมีก
ปุยเคมี 

าบริเวณปาสง
(พิธีมอบพันธุ

                แผนพฒั

นตําบลหาดข
าดขาม  

รานต”  หมูบา
จวบฯ 
คร้ังที่  4  ประจ

ระจําปงบประ

นตําบลหาดข
ดขาม  คร้ังที่ 

ครตอตาน 

วนตําบลหาด
กสมุดคูฝากเงิ
อายุเพื่อดําเนนิ
จายเพิ่มเติม 

นตําบลหาดข
งบประมาณ 2

ลิตตามปรชัญ
มเปนสวนใหญ
การสนับสนุน

งวนแหงชาติ 
ธุแพะ) 

ฒนาสามป(2552

งบป
าม 

2

าน 1

จําป 3

ะมาณ 

าม 1
  4 1

ดขาม 1
น   
นการ 

าม 
2552 3

ญาเศรษฐกิจพ
ญ องคการบริ
นการเกษตรอนิ

  งบประมา
 24,550.- 
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ประมาณ   ว
7,200.- 15
20,000.- 12

  
19,000.- 16

  
62,200.- 28

  
6,000.- 8 

  
17,500.- 10
10,000.- 12

  
5,000.- 13

  
11,250.- 19

  
  
  
  

3,600.- 24
31,020.- 1 

พอเพียง 
ริหารสวนตําบ
นทรียเพื่อชว

าณ      วันที
7  พฤษ
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วันท่ีดําเนินก
5  พฤษภาคม
2  เมษายน  2

6  เมษายน  2

8  พฤษภาคม

  มิถุนายน  25

0  มิถุนายน  2
2  มิถุนายน  2

3  มิถุนายน  2

9,22  มิถุนาย

4,25  มิถุนาย
  กรกฎาคม  2

บลหาดขาม 
ยให

ที่ดําเนนิการ 
ษภาคม  2552

การ 
ม  2552 
2552 

2552 

ม  2552 

552 

2552 
2552 

2552 

น  2552 

น  2552 
2552 

2 



สวนที่ 

ผลการ

                

 
4. ยุทธ
 
สงเสริ
อนุรัก
ที่  120

 ลําดับที่
     1 
    2 

 
    3 

 

5. ยุทธ
 
องคกา
ซ่ึงจะพ
จัดหาเ
ความร

ลําดับที่ 
    1 

 
 

 
จากขอ
และส
สาธาณ
ดานกา
 
 

 3 

พัฒนาที่ผานมา

                                 

ธศาสตรการบ
ยุทธศา

ริมการมีสวน
ษ  ฟนฟูทรัพ
05  กอ.รมน.ภ
                   
โครงการป
โครงการเส
ลุมน้ําสาขา
โครงการป

ธศาสตร การ
การดําเ

ารบริหารสวน
พัฒนาความรู
เคร่ืองมอื เคร่ื
รวดเร็วและมี

                  
โครงการค
รวมกับ บม
ออมทรัพย 

อมูลดังกลาวข
งเคราะหครอ
ณูปการ และโ
ารสงเสริมอา

า 

                                  

บริหารจัดการ
าสตรนี้องคกา
รวมของประ

พยากรธรรมชา
ภาค 1 สย 2 
               โคร
ลอยปลาคืนสู
สริมสรางเครอื
าคลองกุยบุรี 
ลูกตนไมเฉลิ

พัฒนาระบบ
เนนิงานทุกอย
นตําบลหาดข
รู ความสามาร
รืองใชในการป
ประสิทธิภาพ
               โคร
วามรวมมือระ
มจ.ธนาคารกร
  ตามโครงกา

ขางตน จะเห็
อบครัวใหอยูดี
โครงสรางพืน้
ชีพ รายได ก

                                 

รทรัพยากรธร
ารบริหารสวน
ชาชนทุกภาค
าติและสิ่งแวด

รงการ 
สูแหลงน้ําธรร
อขายบริหารจั

ลิมพระเกยีรตฯิ

บริหารงานให
ยางตองมีระบ
ามเล็งเห็นถึง
รถ ศักยภาพข
ปฏิบัติงานให
พ   
รงการ 
ะหวางองคกา
รุงไทย  สาขา
ารจายเงินเบี้ย

นวาองคการบ
ดีมีมากทีสุ่ดแ
นฐาน  สวนดา
ารผลิตตามป

                                 

รรมชาติและสิ
นตําบลหาดข
คสวนในการ
ดลอม  จึงไดมี

รมชาติ  เฉลมิ
จัดการทรัพยา

ฯ 5  ธันวาคม

หมีความเปนเ
บบการบริหาร
งความสําคัญข
องบุคลากรแ
หเพยีงพอ เพือ่

ารบริหารสวน
กุยบรีุ  แจกส
ยังชีพผูสูงอา

บริหารสวนตํ
ละรองลงมาจ
านทีย่ังเปนจดุ
รัชญาเศรษฐกิ

                แผนพฒั

สิ่งแวดลอม 
าม  มีความป
จัดการทรัพย
มีการดําเนินก

มพระเกียรติฯ 
ากรน้ําในพื้นท

ม 2551   

เลิศ 
รจัดการที่มปีร
ของตัวบุคคลแ
ละองคกร  ป
ออํานวยการด

นตําบลหาดข
สมุดคูฝากเงิน 
ยุเพื่อดําเนินก

ตําบลหาดขาม
จะเปนทางกา
ดบกพรองขอ
กจิพอเพียง 

ฒนาสามป(2552

ระสงคที่จะส
ยากรธรรมชา
การรวมกับชดุ

งบประ
           9
ที ่ 2,0

15,6

ระสิทธิภาพจึ
และการบริกา
รับปรุงสถาน
านบริการปร

งบประ
าม 11,2
   
การ 

มใหความสําคั
รพัฒนาดานส
ององคการบริห

 

2-2554) อบต. ห

สรางจิตสํานึก
ติและสิ่งแวด
ดพัฒนาสัมพัน

มาณ   วัน
9,950.-  4 ธัน
000.- 23  มิ

  
600.- 1 -5ธ

จึงจะเกิดประสิ
าร  ตามแนวพ
นที่การปฏิบัติง
ะชาชนเปนไป

มาณ   วัน
250.- 19,2
  
  

คญัในการพัฒ
สาธารณูปโภ
หารสวนตําบ
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และ 
ดลอม  เพื่อ
นธมวลชน

ที่ดําเนินการ 
นวาคม  2551 
มิถุนายน  255

ธันวาคม 255

สิทธิผลที่ดี  
พฒันา  
งานและ 
ปดวย

ที่ดําเนินการ 
2  มิถุนายน  

นาดานสังคม
ค  

บลหาดขามคือ

 
 
52 

1 

 
2552 

ม 

อ 


