
แผนพฒันาตําบลหาดขาม 
วิสัยทัศน  :   “ตําบลเขมแข็ง  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนรุักษ  ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ด”ี 
 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. การพัฒนาดานสงเสริมการ 
    ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 
     อนุรักษ 

1.เพิ่มรายไดจากการบริการและการ 
   ทองเที่ยว 
2. กระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปยัง 
    ประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึง 
3. เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร 
   จัดการดานการทองเที่ยว โดย 
   กระบวนการรวมมือภาครัฐ   
    ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

1. รอยละที่เพิม่ขึ้นของรายได 
    ประชาชนในตําบลหาดขาม 
2. ระดับความสําเร็จของการบริหาร  
    จัดการแบบมีสวนรวมของทุก 
     ภาคสวน 
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
    คุณภาพแหลงทองเที่ยวของจังหวดั 

1. การคนหาจดุเดนเพื่อสรางแหลงทองเที่ยวใหม เชน
การสราง  Branding 
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมใหมีความยัง่ยืน 
    -  ดานกายภาพ เชน เสนทางเดิน ที่พกั 
    - บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  ที่จอดรถ    
       รานจําหนาย  หองน้ํา  ปายบอกเสนทาง 
     - บริหารจดัการ 
    - สภาพแวดลอมและระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว  
       เชน  การบริหารขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การสงเสริมความปลอดภยัและมาตรฐานการให 
    บริการ 
     -  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของ 
         นักทองเที่ยว  เชน  จัดทํารั้วกั้นสัตว 
     - รานอาหาร 
     - สินคาและของที่ระลึก 
     - ที่พัก                                           -สารสนเทศ 
     - บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
    - บันเทิงและนันทนาการ                   -  ขนสง 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

1. การพัฒนาดานสงเสริมการ 
    ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ 
     อนุรักษ 

  4. การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวและประชาสัมพันธ 
    เชิงรุก 
    -  กําหนดแผนการตลาด ชองทางการขาย 
    - กิจกรรมทองเที่ยว 
     - การโฆษณา  เชน  แผนพับ  เว็ปไซด  วิทย ุ
5. การพัฒนาบุคลากรดานการสรางผลิตภัณฑ OTOP 
    เสริมการทองเที่ยว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ 
   ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 
   - การใหความรูแกชุมชนถงึการจัดการการทองเที่ยว 
     เชิงอนุรักษ 
7. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการเกษตรในตําบล 
    หาดขามและตําบลอื่น 
   - การเปดตลาดกลางสินคาการเกษตร 
   - รานคาชุมชน 
8. การพัฒนาการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

2. การสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน 

1. มีการกําหนดเปาหมายจุดประสงค
ของการทํางานอยางชัดเจน 
2. มีการพัฒนาการบริหารจัดการและ
สรางความเขมแข็งของกลุม 
3. มีแผนพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง 

1. รอยละของการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
2. ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
ศูนยการเรยีนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. รอยละการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการแกปญหาภายใต
แนวคดิหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

   1. สงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม 
 - จัดทําทะเบียนกลุมอาชีพเพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพและ 
    สงเสริมอาชีพ 
- การจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน 
- กาบริหารจดัการกลุม 
- การวิเคราะหการตลาด 
- การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต 
- การดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ภายนอก/ธนาคาร 
- การพัฒนาอาชีพ 
- การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคา 
- รานคาชุมชน 
- การตั้งตลาดกลางการผลิต 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนนการลดตนทนุการผลิต 
- การบริหารจดัการทรัพยากรดินเพื่อใหดนิมีคุณภาพดี
เหมาะสมกับการเกษตร 
- การบริหารจดัการน้ํา 
- การเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคระบาด 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

2. การสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน 

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหา
ความยากจน ประชาชนพึ่งตนเองได มีอาชีพ มีรายได  
มีเงินออม และมีความสุขแบบพอเพียง 
4. พัฒนาการสรางเครือขายการสงเสริมอาชีพ 
5. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตสินคาชุมชน 

3. การพัฒนาสังคมและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตาํบลหาดขาม 

1. ประชาชนในตําบลหาดขามไดรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

1. รอยละของเด็กและเยาวชนที่ไดรับ
การอบรมใหความรูในดานศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน 
2. รอยละของผูดอยโอกาสที่ไดรับ
ความชวยเหลือ 
3. รอยละของประชาชนที่ไดรับการ
บริการดานสุขภาพ การกฬีา และ 
สวัสดิการทางสังคมตามสิทธิ 
4. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนการอบรมใหความรูแกเยาวชน
และสถานศึกษา 
2. จัดใหมีกิจกรรมที่เสริมความรูแกเดก็และเยาวชนใน
ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน 
  - เชิญผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชาวบานมาใหความรู 
 - จัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น 
3. สงเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย 
4. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของสังคม
ใหคนอยูรวมกันอยางสันตสิุข มีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 
5. การใหความชวยเหลือเบีย้สงเคราะหแกผูสูงอายุ  
ผูพิการ  ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส 
6. การสรางเครือขายพัฒนาสังคมในการใหคําแนะนํา 
ตรวจสุขภาพและกิจกรรมนนัทนาการแกผูสูงอายุและ 
ผูดอยโอกาส 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

3. การพัฒนาสังคมและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตาํบลหาดขาม 

  7. การสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพของผูดอยโอกาส 
 - การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
-  การฝกอบรม 
8. สนับสนุนหรือจัดให อสม. ไดรับการฝกอบรม/ฟนฟู
พัฒนาความรูดานการดแูลรักษาสุขภาพ เพื่อเผยแพร
ความรูใหแกประชาชน 
9. สนับสนุนหรือจัดใหมกีิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคติดตอ/ไมติดตอที่สําคัญในทองถิ่นโดยประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวม 
10. จัดทําศูนยการเรียนรู ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
      - โครงการรักวัฒนธรรมทองถิ่น 
      - โครงการมัคคุเทศกรุนจิว๋ 
11. สงเสริมการสรางสถานที่เพื่อสุขภาพของตําบล 
หาดขาม 
 - สนามกฬีา       - สวนสุขภาพ 
 - สนามเด็กเลน 
12. สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  
      วัฒนธรรมพื้นบาน 
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4. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา
และรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 
ที่ดีใหแกตําบลหาดขาม 

1. ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนรากฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. เกิดความสมดุลระหวางการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกับ
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
3. ทุกภาคสวนมีบทบาทและหนาที ่
รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

1. ระดับความสําเร็จของบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. ระดับความสําเร็จของการสราง
จิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

1. มีบริการหรือรับเรื่องรองเรียนเกีย่วกับปญหาดาน
สิ่งแวดลอมหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ 
2. สรางการมีสวนรวมในการศึกษาปญหาสิ่งแวดลอม 
และมีการวางแผนการปองกนัหรือการแกไขปญหา 
สิ่งแวดลอมทีอ่าจเกิดขึน้หรือเกิดขึ้นแลวอยางมีระบบ 
- คู   คลองน้ํา 
- น้ําเสีย 
- อากาศเสีย 
- ดิน 
- ภาวะโลกรอน 
- การเพิ่มพืน้ทีส่ีเขียว, การปลูกปา 
3. จัดกิจกรรมหรือรณรงคประชาสัมพันธเพื่อใหความรู
และสรางจิตสํานึกในการดแูลและรักษาสิ่งแวดลอมแก
ประชาชนและเยาวชน 
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  และพระราชเสาวนีย
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 - ฝายชะลอน้าํ 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
5. การเสริมสรางธรรมาภบิาล
ในการบริหารงานภาครัฐ 

1. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการภาครัฐ 
2. บุคลากรและองคกรภาครฐัมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานในระดับเกณฑ
มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 

1. รอยละของความพึงพอใจ
ผูรับบริการ 
2. ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ 
3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรฐานการประหยดั 
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาขีดสมรรถนะและทัศนคติของบุคลากรใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริการ อยางมี
ประสิทธิภาพและยดึมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการที่ดี 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - จัดทําเวปไซด 
   -  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
3. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนให
สามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการและ 
กํากับ ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
   -  สภาผูนําชมุชน 
4. รณรงคประหยัดพลังงาน 
5. การออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ 
    -  จังหวัดเคลื่อนที่ 
   -   อบต. เคลื่อนที่ 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 



6. การจัดระเบียบสังคมและ
ความสงบเรียบรอยของตําบล
หาดขาม 

1. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งสามารถ 
     พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
 

1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนที่มี
ความสามารถในการบริการจัดการ
ปญหาโดยชุมชนและจดัทําแผน 
ชุมชนที่มีคุณภาพ 
2. ระดับความสําเร็จของการรักษา
ความปลอดภยัและบรรเทา 
สาธารณภัยของตําบลหาดขาม 
3. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง
ที่ตอสูเอาชนะยาเสพติด 
4. รอยละของผูประสบปญหาความ
เดือดรอนที่ไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐ 
 

1. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
   - อาชญากรรม        
  -  ยาเสพตดิ 
   -  การลดอุบตัิเหต ุ
  -  การพนนั 
2. มีการจัดทําแผนงานและกจิกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 
3. ใหความชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอน 
  -  อัคคีภัย 
  -  อุทกภยั 
  -  ภัยแลง 
 -  ภยัหนาว 
4. สงเสริมการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุน
การรวมกลุม รวมคิด รวมทาํรูปแบบที่หลากหลายอยาง
ตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน 
    -   แผนชุมชน 
 
 

 
 
 

4. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการอําเภอ 
 



เปาหมายกิจกรรม  

แผนงาน 
 

โครงการและตัวชี้วดั 
 

กิจกรรม 
หนวยนับ จํานวน 

งบประมาณ 
2552 

2.  โครงการกอสรางสะพานตนไทร 
เปาหมาย     บานรวมไทย 
ตัวชี้วัด     รอยละของประชาชนที่ไดรับการ
ความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มมากขึ้น 
 

กิจกรรม 
2. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กวาง  9.00  เมตร ทางเทาเขาละ  
1.00 เมตร  ยาว   80.00 เมตร   
 

 
แหง 

 
1 

 
6,232,000.- 

3.  โครงการกอสรางสะพานสายหนองตาเสือ- 
      สําโหรง 
เปาหมาย     บานไรบน 
ตัวชี้วัด     รอยละของประชาชนที่ไดรับการ
ความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มมากขึ้น 
 

กิจกรรม 
3. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กวาง  9.00  เมตร ทางเทาเขาละ  
1.00 เมตร  ยาว   90.00 เมตร   
 

 
แหง 

 
1 

 
7,011,000.- 

แผนงาน ...................... 
เปาหมายการใหบริการ 
อําเภอ .......................... 
ตัวชี้วดั  ........................ 

4.  โครงการกอสรางสะพานพงษพานชิ 
เปาหมาย     บานหนองเกด 
ตัวชี้วัด     รอยละของประชาชนที่ไดรับการ
ความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มมากขึ้น 
 

กิจกรรม 
4. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กวาง  9.00  เมตร ทางเทาเขาละ  
1.00 เมตร  ยาว   90.00 เมตร   
 

 
แหง 

 
1 

 
7,011,000.- 

 
 
 

4. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการอําเภอ 
   เปาหมายกิจกรรม งบประมาณ 



แผนงาน โครงการและตัวชี้วดั กิจกรรม หนวยนับ จํานวน 2552 
แผนงาน ...................... 
เปาหมายการใหบริการ 
อําเภอ .......................... 
ตัวชี้วดั  ......................  

1. โครงการพฒันาตําบลหาดขามเพื่อการ 
ทองเที่ยว 
เปาหมาย     ตาํบลหาดขาม 
ตัวชี้วัด     รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว 
 

กิจกรรม 
1. พัฒนาตําบลหาดขามทุกหมูบานจํานวน  
11  หมูบาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  โดย
มีกิจกรรมดังนี้ 
1.1 จัดทําปายทางเขาตําบลในหมู 10 และ 
หมู  1 
1.2 ปายประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยว 
1.3  พัฒนาอาชีพเพื่อการทองเที่ยวทกุ
หมูบาน  โดยมี Brand   เปนของตําบล 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนแตละหมูบาน
โดยเฉพาะ  หมู  1,3,11,5  โดยการปลูก
ตนไมสองขางทาง 
1.5 การสงเสริมทําโฮมสเตย ในหมู  7,8,9 
1.6 สงเสริมการทําสปาในหมูบาน 
1.7 สงเสริมการแสดงวัฒนธรรมใน  
      หมูบานดึงดูดนักทองเที่ยว 
 

 
แหง 

 
1 

 
10,000,000.- 

 


