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3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดนํายทุธศาสตรดานตางๆ เปนแนวทางในการพฒันาตําบลหาดขาม  

โดยยุทธศาสตรที่ใชในการพฒันาตําบลหาดขามมีความสอดคลองกับยทุธศาสตรระดับชาติ  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  และเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  มาประกอบในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    ดังนี ้

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10   
  นโยบายจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายและแนวทางการพัฒนาของนายกองคการบรหิารสวนตําบลหาดขาม   

โดยมีรายละเอียดของหลักและแนวคิดเหลานั้น  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรระดับชาติ 
       วิสัยทัศนประเทศไทย 

มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคณุธรรม นําความรู 
รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกจิมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม   
ส่ิงแวดลอมมคีุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนือยูภายใตระบบบรหิารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  
ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ และอยูในประชาคมโลกอยางมศีักดิ์ศรี” 
          พันธกิจ 

เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  10  มุงสู “สังคมอยูเยน็เปนสขุรวมกัน”  
ภายใตแนวปฏบิัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพนัธกิจของการพฒันาประเทศ  ดังนี ้

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คณุธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน  
2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมคีุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 
3. ดํารงความหลายหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ 
    ส่ิงแวดลอม 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกดิธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูให 

ความสําคัญ 
1.1 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกดิภูมิคุมกัน  พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจ 

ดีงาม มีสํานึกสาธารณะ มีสติปญญา เพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกแรงงาน เรงผลิตนักวิทยาศาสตร/นักวิจยั 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติและจดัการองคความรูทองถ่ินและสมยัใหม 

1.2 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีคณุภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอม 
ที่นาอยู พัฒนาระบบการรักษา ควบคูกับการปองกัน และฟนฟูรางกาย/จิตใจสงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยใช
สมุนไพร ภูมปิญญาไทย รวมกับเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

1.3 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  สรางครอบครัวใหเขมแข็ง  
สรางหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหประชาชน ดานอาชีพสวัสดิการสังคม  การออม การ
ดํารงชีวิตที่ปลอดภัยสงบสุข รวมทั้งขยายบริการสังคมแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงัคมใหเปนรากที่ม่ันคงของประเทศ ให
ความสําคัญกับ 

2.1 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุมเปดพื้นที่สาธารณะ 
จัดกิจกรรม  เผยแพรขอมูลขาวสาร ปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ เพื่อสนับสนนุการสรางชุมชนเขมแข็ง   
จัดการองคความรูชุมชนและระบบการเรยีนรูอยางครบวงจร และพัฒนาตอยอดสรางครอบครัว ระบบ 
ความสัมพันธในชุมชนใหมัน่คงเขมแข็งเปนภูมิคุมกนั 

2.2 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน รวมกลุมในรูปสหกรณ นาํภูมิปญญา ทองถ่ิน 
มาสรางสรรคคุณคาสินคา และบริการ 

2.3  การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมอยางสันติและเกือ้กูล ใหสิทธิชุมชนรวมบริหารจัดการ  ทรัพยากรสรางกลไกใหชุมชนปกปอง 
คุมครองทรัพยากร 

3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื  ใหความสําคัญกับ 
3.1 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐาน 

ความรูและความเปนไทย   
3.2 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ  บริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ  

สงเสริมการออมเพิ่มทางเลือกระดมทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เรงรัดใชพลังงานทดแทน 
3.3 การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา 

อยางเปนธรรม  สงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจอยางเสรีและเปนธรรม กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
สูภูมิภาคอยางสมดุล เปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการระบบการเงินฐานราก ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อ 
สงเสริมการกระจายรายได 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญกับ 

4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  พัฒนาฐานระบบขอมลู สราง 
องคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนรวมจัดการดิน น้ํา ปา แร พัฒนา ระบบจัดการรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากร และแกปญหาความขัดแขงอยางสันติวิธี 

4.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคณุภาพชวีิตและการพัฒนาทีย่ั่งยืน  มกีาร 
ผลิตและการบริโภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ 

4.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน จัดการองคความรู  
สรางภูมิคุมกัน สรางนวัตกรรม จากทรัพยากรชีวภาพ 

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุงเสริมสรางความเปน
ธรรมในสังคมอยางยัง่ยนื โดยใหความสําคญักับ 

5.1  การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่ง 
ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

5.2  เสริมสรางความเขมแขง็ของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ 
ประเทศ 

5.3  สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบรกิารแทนการกาํกับ  
ควบคุม และทาํงานรวมกับหุนสวนการพฒันา 
 

2. นโยบายจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
วิสัยทัศนจังหวัด  “ เปนเมืองหลวงการผลิตและการแปรรูปสับปะรดสงออก เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเหล็ก 
ที่ไดมาตรฐานเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศเปนเมอืงทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ ประชาชน 
เปนสุขชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธมีประเด็นยุทธศาสตรอยู  11  ยุทธศาสตร  ไดแก 
1. ทําใหประจวบคีรีขันธใหเหมาะสมแกการเปนเมืองทองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ 

 

เปาประสงค 
1.1 เพิ่มรายไดจากการบริการและการทองเที่ยว 
1.2 กระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปยังประชาชนในทองถ่ินไดอยางทั่วถึง 
1.3 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวโดยกระบวนการรวมมือภาครัฐภาคเอกชน 
      และภาคประชาชนและ อปท. 
 



                                                แผนยุทธศาสตรการพัฒนา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                          
  

  สวนที่  3  วิเคราะหศักยภาพ             
 3 -30 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
2. การเพิ่มขึ้นของกลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยวในพื้นที่แหลงทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยว 
    ที่เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวรองเพิ่มขึ้น 
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวของจังหวัด 

2. พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปสับปะรดท่ีไดมาตรฐานในการสงออก 
เปาประสงค 
2.1 การผลิตและการแปรรูปสับปะรดไดรับการพัฒนาคณุภาพทีไ่ดมาตรฐานตรงตามความตองการของ   
      ตลาดและเพิ่มมูลคาการสงออก 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในจังหวดัที่ผานการประเมินความพรอมของจังหวดัที่เขา 
     สูกระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพพืช: สับปะรด (GAP) 
2.  จํานวนที่เพิม่ขึ้นของโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวดัที่ไดรับการพัฒนา ผานการรับรอง 
      มาตรฐานสากล 
3. รอยละที่เพิม่ขึ้นของมูลคาการสงออกสับปะรด 

3. พัฒนาการเกษตรใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพไดมาตรฐานสากลเปนอาหารปลอดภัยและเปนวัตถุดิบ 
     ท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงค 
3.1 การผลิตมีประสิทธิภาพ คุณภาพผลผลิตผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของอาหารสดที่ปราศจากสารปนเปอน 5 ชนดิและตรวจพบยาฆาแมลงผานเกณฑ 
     ความปลอดภัย 
2. ระดับความสําเร็จการดําเนินงานศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. รอยละของฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ําของเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ไดใบรับรอง GAP เทียบกับ 
    จํานวนฟารมที่ยื่นขอและไดรับการตรวจ 

4. สงเสริมการพัฒนาและยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดมลภาวะสิ่งแวดลอมของภาคอุตสาหกรรม 
4.2 ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
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ตัวชี้วัด 
1. จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดใบรับรองมาตรฐาน 
2. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนทีไ่ดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

5. การพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจใหสามารถแขงขนัได 
เปาประสงค 
5.1  ผูประกอบการภาคธุรกจิเอกชนมีศกัยภาพการประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืนโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จการพัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการ 

6. พัฒนาสงัคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปาประสงค 
6.1 ประชาชนในจังหวดัไดรับการยกระดับคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละที่ลดลงของครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 
2. รอยละของประชากรกลุมเปาหมายรับบริการดานสุขภาพ การกฬีา และสวัสดิการสังคมตามสิทธิ 
3. จํานวนเครอืขายที่มีสวนรวมในการพฒันาทางสังคมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.  2550 
4. รอยละของประชากรวยัเรียนรับการศึกษาอยางทัว่ถึงเทาเทียมตอเนือ่งและมคีุณภาพ 
5. รอยละของประชากรวยัแรงงานไดรับการศึกษาพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
6. รอยละของประชากรวยัแรงงานไดรับการพัฒนาสงเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น 
7. รอยละของอัตราการจับกมุผูกระทําผิดของคดีของอาญา 3 กลุมอยูในเกณฑทีก่ําหนด 
8. ระดับความสําเร็จของการรักษาความปลอดภัย (เนนการลดอุบัติเหตทุางบก) 
9. รอยละของหมูบานชุมชนเขมแข็งที่ตอสูเอาชนะยาเสพติด 

7. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคาและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมท่ีดีใหแกสังคม 
เปาประสงค 
7.1  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพควบคูกับการรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
7.2  เกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติกับการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
7.3 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดบัที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน 
7.4 เพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคสวนใหมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จในการจดัทําฐานขอมลูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
    ภายใน 4 ป 
2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับจังหวดั 

8. การเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กท่ีใชเทคโนโลยีการผลิต         
    ท่ีมีประสิทธิภาพสงู และปลอดภยัตอสิง่แวดลอมและพัฒนาระบบการขนถายสนิคา (Logistics) 

เปาประสงค 
8.1  สนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรมเหล็กและระบบการขนถายสินคา 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรมอยางตอเนื่อง 

9. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลกัธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 
9.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคณุภาพการใหบริการภาครัฐ 
9.2 บุคลากรและองคกรภาครัฐมีความพรอมในการปฏิบตัิงานในระดับเกณฑมาตรฐานโดยยึดมั่น 
       ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 
3. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ 
    รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
4. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ 
6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
7. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

10. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
เปาประสงค 
10.1 หมูบาน/ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
 



                                                แผนยุทธศาสตรการพัฒนา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                          
  

  สวนที่  3  วิเคราะหศักยภาพ             
 3 -33 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 
2. รอยละของหมูบานชุมชนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการปญหาโดยชุมชนตามเกณฑที่กาํหนด 

11. การรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
เปาประสงค 
11.1  พื้นที่ชายแดนและชายฝงทะเลมีความมั่นคงบนพืน้ฐานการมีสวนรวมของประชาชนและอยูรวม 
         กับประเทศเพื่อนบานอยางสันติสุข 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนดานความมั่นคง 
 

 

3.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
“เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงสูชุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
มีสวนรวมในการบริหารงานนําไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยนื” 

 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว 
กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุง  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวดัที่สําคัญทุกแหงใหมคีวามโดดเดน

เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
  โดย  ประสานรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  แบงพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแตละ  อปท. 
  ดวยการ  ปรับปรุงทัศนียภาพ  สภาพแวดลอม  ที่พัก  ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ 
นักทองเที่ยว  การประชาสัมพันธ 
 กลยุทธท่ี  2  เสริมสราง  ภาพลักษณของจงัหวัดประจวบคีรีขันธเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความทันสมัย 
  โดย  สรางความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชน  เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและตางชาติ 
  ดวยการ  จัดกจิกรรมสงเสริมการทองเที่ยว / การทองเทีย่วเชิงอนุรักษ เอกสารเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  ส่ือประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงค    เพื่อใหการทองเที่ยวของจังหวัดมีความกาวหนา  มีรายไดจากการทองเที่ยว 
หมุนเวียนในจงัหวัดเพิ่มขึ้น 
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             2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงเสริมอาชีพ รายไดและการผลิต 
       กลยุทธ  สงเสริม  การประกอบอาชีพหลักและการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได   
แกปญหาความยากจนและใหสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม 
  โดย  สรางกลุมอาชีพสงเสริมความสามัคคีและเขมแข็ง  สรางโอกาส ใหความชวยเหลือ 
ผูประกอบการ 
  ดวยการ  ฝกอบรมทักษะ  เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดแูลแกปญหา  ความ 
ขัดแยงสงเสรมิการตลาด และนอมนําหลักเศรษฐกจิพอเพียงสูชุมชน 
  วัตถุประสงค  เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิม่ขึ้น มีการกระจายรายได  การประกอบอาชีพ
ไดรับการคุมครอง  สงเสริม  มีการรวมกลุมและเขมแข็ง 
 
             3.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงัคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอยางพอเพียง 
      กลยุทธท่ี 1 เรงรัด  จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคณุภาพ  
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  โดย  สรางทีมงานดานการศึกษา กําหนดทศิทางนโยบาย  พัฒนาศักยภาพ เตรียมความ
พรอมการบริหารจัดการ 
  ดวยการระดมบุคลากรผูเชี่ยวชาญ  หลักสตูร งบประมาณอุดหนุนการศึกษาในระบบ/นอก
ระบบ  ใหเพียงพอความตองการ 
         กลยุทธท่ี  2  พัฒนา  การกฬีาและสุขภาพ  พลานามัยของเยาวชน  ประชาชนทั่วไปให
สมบูรณแข็งแรง 
  โดย  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานสาธารณสุข  สงเสริมกิจกรรมดานการกฬีา 
   ดวยการ  จัดแขงขันกีฬา สงเสริมอุปกรณกฬีา การออกกําลังกาย การปองกันโรคและการ 
ดูแลรักษาสุขภาพทุกระดับ 
          กลยุทธท่ี  3  สงเสริม  ความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  และเสริมสราง 
ความสงบเรียบรอยของสังคม 

โดย  สนับสนนุบทบาทของชุมชนในการมีนสวนรวมและรวมคิดรวมทําเพื่อพัฒนาตนเอง 
เสริมสรางบานเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู 

ดวยการ  ประชุมฝกอบรม  สนับสนุนและจัดตั้งกลุมองคกร  สงเสริมสถาบันครอบครัว 
ปองกันยาเสพติด  รณรงคการจัดกิจกรรม 

กลยุทธท่ี  4  ปรับปรุง  เครือขายการใหบริการดานสังคมการชวยเหลือประชาชนอยาง 
เปนธรรมทั่วถึง และทันเวลา 
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โดย  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การรวบรวมขอมูลสําหรับการบรรเทาความเดือดรอน 
ดวยการ  ใหการดูแล  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูดวยโอกาส  ปองกันอุบัติภยั  ชวยเหลือและฟนฟูผูประสบภัย
อยางเรงดวน 
  กลยุทธท่ี  5  สืบสาน  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
ประเพณีทีด่ีงามในสังคมและทองถ่ินใหคงอยูแพรหลาย 
  โดย  สรางจิตสํานึกรวมกนัในสังคมใหเหน็คุณคาและความสําคัญ 
  ดวยการ  รวมรักษา  รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ  สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  วัตถุประสงค  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นไดรับการดูแลคุมครอง   
มีความรวมมือกันในสังคม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี  1  เพิ่ม  ศักยภาพบุคลากรขององคกร  ใหมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ  

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  โดย  ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร  การกาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบสรางความพรอม 
ในการปฏิบัติงาน 
  ดวยการ  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ติดตามประเมนิผล  ปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางาน ฝกอบรมเพิ่มทักษะ 

กลยุทธท่ี  2  เสริมสราง  ทัศนคติและความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 
  โดย  สรางความโปรงใส  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน  การบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา ดวยการ  จัดเวทีประชาคม รับฟงความคิดเห็น ประชาสัมพันธผลงาน  ประสานความ
รวมมือระหวาง  อปท. 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูความกาวหนามีการบริหารจดัการ 
ที่ดี 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ  ฟนฟ ู สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงความอุดมสมบูรณและม ี

ความยั่งยืน 
         โดย  สรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในการปองกนัและแกปญหา 
ส่ิงแวดลอม 
          ดวยการ  รณรงค  ประชาสัมพันธ เฝาระวัง กําหนดมาตรการ จัดตั้งกลุมอาสาสมัคร 
                      วัตถุประสงค  เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกทาํลาย มีการดูแล
รักษาอยางถูกตอง 



                                                แผนยุทธศาสตรการพัฒนา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                          
  

  สวนที่  3  วิเคราะหศักยภาพ             
 3 -36 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา  และสาธารณูปโภค 
กลยุทธท่ี  1  พัฒนา  เสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา สาธารณูปโภคการในทองถ่ิน  เพื่อแกปญหา 

ความเดือดรอนของประชาชนใหเพียงพอกบัความตองการ 
          โดย  กอสราง ปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนใหไดมาตรฐาน  มั่นคงถาวร  เชื่อมโยงเปน 
เครือขายทั่วทัง้จังหวดั 
          ดวยการ  ประสานแผนรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวดั  สํารวจ  
ประมาณการจดัทําแผนโครงการ  3  ป ผานกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน  กําหนดหนาที่ความ 
รับผิดชอบ จัดลําดับความสําคัญจัดสรรและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
         กลยุทธท่ี  2  เรงรัด  แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของทองถ่ินดานการคมนาคม   
และแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา 
         โดย  สํารวจปญหา  ความตองการ  จัดทําโครงการเรงดวนที่นอกเหนอืจากงบประมาณปกต ิ
          ดวยการ  เพิ่มเติมแผนพัฒนา  ใชเงินสํารองจาย งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ดวยความ
รวดเร็วทนักับปญหาตามความเหมาะสมและจําเปน 
                      วัตถุประสงค  เพื่อใหมเีสนทางคมนาคมสายหลักและสายรองที่มีมาตรฐาน มีแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคอยางเพียงพอ รวมถึงสาธารณูปโภคที่จําเปนสําหรับประชาชนในทองถ่ินอยางทั่วถึง 
 

            ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  จังหวดัประจวบคีรีขันธ  มียุทธศาสตรการพัฒนา  6  ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนา   
45   แนวทาง  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพฒันาดงันี ้
1.  พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาทองเที่ยว 
2.  พัฒนาสนบัสนุนและสงเสริม  กิจกรรมดานการสงเสริมการทองเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี   

                   รวมถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และสุขภาพ 
3.  สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว โดยบูรณาการรวมมือกับจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ  
4.  พัฒนาดานการประชาสัมพันธ ระบบขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการทองเที่ยว 
5.  สนับสนุนสงเสริม  และประสานงานรวมกับหนวยราชการอื่น และภาคเอกชน ในการพัฒนาการ 
     ทองเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสิน     การโภชนาการ อนุรักษส่ิงแวดลอม  
     และการพฒันาเศรษฐกิจ 
6.  การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทองเทีย่ว 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมรายไดและการผลิต   มีแนวทางการพัฒนาดงันี ้
1.  สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมรีายไดเพิ่มขึน้ตามกระบวนการเรียนรู  

                    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.  พัฒนาดานการใหความรู การถายทองเทคโนโลยี การแกไขปญหาโรคระบาด  ผลผลิตทางการ          
     เกษตรและการกสิกรรม 
3.  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินคาOTOPทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑคณุภาพการจําหนาย 
     สินคา 
4.  สงเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจําหนายผลผลิตทางการเกษตรและกสิกรรม  
     รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต 
5.  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยนื โดยการใชปุยอินทรีย แบบชวีภาพ และการ 
      เกษตรที่ปลอดภยัจากสารพิษ 
6.  พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงัคม  การศึกษา และ คุณภาพชีวิตอยางพอเพียง 
1.  การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถ พึ่งพา ตนเองได 
2.  สนับสนุน การจัดตั้งกลุมองคกร รณรงคการจัดกจิกรรมในชุมชน 
3.  สงเสริมคุณภาพชวีิต ความเปนอยูของประชาชน ใหมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
4.  จัดระเบยีบสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 
5.  การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 
6.  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมกีารกระจายตวัอยางทั่วถึง สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแก 
     ประชาชน สงเสริมแนวทางตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนหนวยงานภาครฐั เอกชนในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
8.  พัฒนาคุณภาพ การศกึษาในระบบและนอกระบบ ใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ   สงเสริม   
     สนับสนุนใหประชาชน  ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
9.  อนุรักษ  ฟนฟู  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. พัฒนาและสงเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ใหประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง 
11.  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ใหไดมาตรฐาน 
12.  พัฒนาระบบปองกันความปลอดภัย  การบรรเทาสาธารณภยัใหมีประสิทธิภาพ 
13. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการแกไขปองกัน การดแูลรักษา ความปลอดภัย 
      ในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ โดยสงเสริมดานการใหความรู การอบรม    
       และประชาชนในทองถ่ิน อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   เปนตน 
14. สงเสริมการจัดสวัสดิการ  คุมครอง เด็กเยาวชน และการใหการสงเคราะหผูสูงอายุ เดก็และ 

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
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4.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
1.  พัฒนาอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  และใชประโยชน ใหเหมาะสมกับ 
     สภาพฟนฟ ู
2.  สรางจิตสํานึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในการจดัการ  

                  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
3.  จัดระบบการจัดการน้ําเสยี และ การจัดการขยะในครวัเรือนและชุมชน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารงานใหมีความ เปนเลิศ 
1.  พัฒนาการบริหาร แบบบรูณาการระหวางองคกร  ภาครัฐ ภาคเอกช  และภาคประชาชน 

                   เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งขึน้ 
2.  พัฒนาสงเสริมการใหความรู ดานการเมือง การปกครอง ระบบประชาธิปไตยแกบุคลากร   

                   และผูนําทองถ่ินทุกรูปแบบ 
3.  พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
4.  พัฒนาความรู  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองคกรใหอยูในระดับมาตรฐาน 
     ที่สามารถยอมรับได 
5.  พัฒนาปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงาน และการจดัหาเครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานให 
      เพียงพอ และเปนธรรม 
6.  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
     และเปนธรรม 
7.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในการบริหารและพฒันา 
8.  ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารการจัดการที่ด ี
9.  ปรับปรุงโครงสรางระบบและกระบวนการทํางานใหความทันสมยั 
10. พัฒนาเสริมสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 
11. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
12.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมีความเปนเลิศ 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางคมนาคม  แหลงน้ํา   และสาธารณูปโภค 
1.  การพัฒนาเสนทางคมนาคม ใหสามารถใชในการสัญจร ไป–มา อยางสะดวก รวดเรว็ เช่ือมโยง 
     เสนทางหลัก  ระหวาง อําเภอ และตําบลและปรับปรุง เสนทางคมนาคม ในแหลงชุมชนใหได 
     มาตรฐาน   มั่นคงถาวร และ เช่ือมโยงเปนเครือขาย 
2.  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตใหบริการ ไฟฟา ประปา 
3.  พัฒนาปรับปรุง แหลงน้ําเพื่อการเกษตรอตุสาหกรรม และการอุปโภค บริโภค ใหสอดคลองกับ 
      แผนการปองกันอุทกภัย 
4.  การพัฒนาสงเสริมการจัดทําผังเมือง รวมจงัหวัด และนําระบบผังเมืองมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. นโยบายและแนวทางการพัฒนาของผูบริหารตําบลหาดขาม    
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามภายใตการบริหารของผูบริหารชุดปจจุบันไดกําหนดวิสัยทัศนและ 

แนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   ดังนี ้
 วิสัยทัศนการพัฒนาของนายกองคการบรหิารสวนตําบลหาดขาม 
   “ชาวหาดขาม ตองไดรับการบริการที่ดี และเทาเทียมกนั ในตําบลที่นาอยู” 
  

นโยบายและแนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
  เนื่องการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  เนนการพัฒนาคุณภาพของ 
คน ใหเปนสังคมอยูดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทางรัฐบาลไดนําแนวปรัชญาดังกลาวเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนา ผูบริหารจึงไดมีนโยบายและเปาหมายการพัฒนาตําบลหาดขามในดานตางๆ  ดังนี้ 
  1.  ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน 
       เนนใหมีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มความสะดวกสบายแกชาวตําบลหาดขามทกุคน 
โดยจัดใหมี น้าํไหล ไฟสวาง ทางดี คูคลองสะอาด การจราจรสะดวก และปลอดภัย  โดยขอรับการสนับสนุน 
และสงเสริมจากรัฐบาล เพื่อเรงดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําในทองถ่ิน ปรับปรุง  ซอมแซม
ถนนทุกสายใหสวยงาม เหมาะสม สะดวกและปลอดภยั เรงดําเนนิการ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ 
ประชาชน    ขดุลอกคูคลองและทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่องตลอดเวลา  ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ 
ใหมีความสวาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วเขตตําบลหาดขาม เพือ่ความสะดวกปลอดภัยในชวีิต และทรัพยสินของ
ชาวตําบลหาดขาม 
  2.   ดานเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 
        มุงพัฒนาและสงเสริมใหตําบลหาดขามเปนตําบลแหงเศรษฐกิจที่มัน่คง และมั่งคั่ง
ภายใตความงดงามของวนอทุยานแห งชาติกุยบุรี สืบสานความเปนเลิศแหงความเปนอัตลักษณของตําบล
หาดขาม ตลอดจนมุงเนนสนับสนุน และสงเสริมใหชาวตําบลหาดขามทุกคนมีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรงทั้ง
กายและจิต ชีวติมีความสุข และสงเสริมใหเกิดชุมชนเอื้อเฟอ ชวยเหลือแบงปน ภายใตสังคมที่อบอุน และ
เอื้ออาทร   ควบคุมปองกันโรค และพาหะนําโรคทุกชนดิอยางมีประสิทธิภาพ และเรงกําจัดหนู ยงุ แมลง
อยางตอเนื่อง  สงเสริมการออกกําลังกาย การกีฬาเพื่อสุขภาพ การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสรางพลานามัยที่ดขีองเด็ก เยาวชน และประชาชน  สงเสริม และสนับสนนุให
โรงเรียน และชุมชนมีอุปกรณกฬีาครบถวน และเพียงพอ 
  3.  ดานการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
      มีนโยบายทีจ่ะเรงฟนฟูและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูเปน
แหลงอนุบาลสัตวน้ํา และสรางความสมดุล ใหกับระบบนิเวศนใหมีความอุดมสมบูรณเอื้อประโยชนตอการ
ประกอบอาชพีและสงเสริมใหประชาชนรูจักการเฝาระวงัสอดสองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลายเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูคูกับชุมชนสืบตอไป 
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  4. ดานการบรหิารงานและจดัสวัสดิการ 
    เนนการดาํเนนิงานที่โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
government)  มีนโยบายทีจ่ะพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไปสูความกาวหนาสอดคลองกับการ
ปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  เกิดความคุมคา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  
 
3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

1. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 
   ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1) ปญหาเสนทางคมนาคมไมเหมาะสม   
 สภาพถนนโดยทั่วไปทกุหมูบานในเขตพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

ยังไมเปนมาตรฐานทั้งหมด  บางสวนเปนถนนดินหรือถนนลูกรัง  บางสวนชํารุดเสียหายจําเปนตอง
ซอมแซม  ถนนบางสายแคบไมเหมาะสมตอสภาพการจราจรในปจจุบัน  สวนใหญไมมีทอหรือรางระบาย
น้ํา  เมื่อฝนตกจึงเกิดปญหาน้าํทวมขัง ทําใหผิวจราจรเสยีหาย  นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิทัศนไมเรียบรอย
สวยงาม     สาเหตุหลัก  เนื่องจากถนนสวนใหญเปนถนนดินหรือลูกรังที่ใชสัญจรไปมาในหมูบานแตเดิม 
จึงไมไดมาตรฐาน  มีผิวจราจรแคบ  ไมมีระบบระบายน้ํา  และบางสวนใชงานมาเปนระยะเวลานาน  ขาด
การบํารุง รักษาและหมดอายกุารใชงาน  ในขณะที่มีปริมาณรถยนตทีใ่ชสัญจรไปมาเพิ่มจํานวนขึ้นมาก   อีก
ทั้งยังไมมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนสองขางทาง  อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตนั้น  ปญหาเสนทาง
จราจรไมไดมาตรฐานในหมูบานนาจะลดลง  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดดําเนนิการ
พัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน   จึงควรแกไขปญหา  ดังนี ้

1) ดําเนินการกอสรางถนนใหไดมาตรฐานในเสนทางที่มีความจําเปนเรงดวนกอน 
หรือเปนถนนสายหลักในตําบล 

2) ปรับปรุงถนนภายในหมูบานที่เปนถนนสายรองและมีความชํารุดมากให 
เหมาะสมตอสภาพการใชงาน 

3) ประสานงานเพื่อของบประมาณหรือขอใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประจวบคีรีขนัธดําเนนิการพัฒนาถนนทีม่ีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวกับทองถ่ินอื่นหรือถนนที่ตองใช 
งบประมาณมาก เกินศกัยภาพของตําบลหาดขาม 

2)  ปญหาน้ําทวมขังและการระบายน้ํา 
          ถนนบางสวนในพื้นที่ไมมีระบบระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ประกอบกับอยู 

ใกลกับบริเวณคลองหรือแหลงน้ําตามธรรมชาติ  และมีการกอสรางบานเรือนกีดขวางทางน้ํา  ทําใหเกิด 
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ปญหาการกัดเซาะเสนทางคมนาคมชํารุดและปญหาน้ําทวมขัง  ในอนาคตปญหานาจะมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
ในบางพื้นที่   เนื่องจากมีถนนในพื้นที่เปนระยะทางยาว  และมีการกอสรางบานเรือนเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน
มาก   ดังนั้น ควรดําเนินการแกไขปญหาโดยกอสรางระบบระบายน้ํา คือ รางระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเรงดําเนินการในจุดที่เรงดวน  และอาจเกิดปญหาตอประชาชนไดกรณีที่มี
ฝนตกหรือน้ําทวม 

3)  ปญหาเรื่องกระแสไฟฟาและไฟฟาแสงสวาง 
        ในชุมชนประสบปญหาไฟตก  กระแสไฟฟาไมเพียงพอ    นอกจากนี้ไฟฟา 

แสงสวางยังมีไมครอบคลุมทั่วทั้งตําบลและมีการชํารุดเสียหายอยูเปนประจํา  รวมถึงปญหาการขโมย
สายไฟและอุปกรณไฟฟาในพื้นที่ดวย  ซ่ึงแนวโนมในอนาคตนั้น  ปญหาไฟฟาแสงสวางนาจะลดลง
เนื่องจากมีการติดตั้งเพิ่มเติมและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป  แตปญหาการขโมยสายไฟและอุปกรณไฟฟา
นาจะเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น  ควรเรงแกไขปญหาโดย 

1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเตมิ 
2) บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาแสงสวางที่ชํารุดเสียหาย 
3) ขยายเขตไฟฟาและหมอแปลงในบริเวณชมุชนที่มีความจําเปนเรงดวน 
4) รวมกับหนวยงานที่เกีย่วของปองปรามการขโมยสายไฟและอุปกรณไฟฟา 
4)  ปญหาเรื่องน้ําอปุโภคบรโิภคและการเกษตร 

        ระบบประปาหมูบานบังมีใหบริการไมทั่วถึงทุกหมูบาน  บางแหงที่มีอยูแลวก็มี 
กําลังการผลิตไมเพียงพอกับความตองการหรือผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เนื่องจากอุปกรณ
การผลิตเสียหายหรือมีไมสมบูรณเต็มระบบ  บางแหงมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ  สําหรับแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรก็มีไมเพียงพอ ในฤดูแลงมักขาดแคลนน้ํา  ซ่ึงแนวโนมปญหาในอนาคต  
ปญหาเรื่องแหลงน้ํานาจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีประชากรอพยพโยกยายมาตั้งถ่ินฐานในพื้นที่เปนจํานวน
มาก  และภัยแลงนาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้น  ควรแกไขปญหาโดยกอสรางระบบประปาหมูบาน
ขนาดใหญที่สามารถใหบริการไดเปนจํานวนมาก 

1) ปรับปรุงระบบประปาหมูบานที่ประสบปญหา   เชน   จัดหาแหลงน้ําดิบ           
จัดหาอุปกรณการผลิต   

2) ขุดบอน้ํา  สระน้ําเพิ่มเติมใหเพียงพอกับความตองการ 
3) ขุดลอกบอน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ตื้นเขินใหสามารถใชการไดดี 
5)  ปญหาสิ่งกอสรางอื่น ๆ  
       หมูบานบางหมูประสบปญหาขาดสิ่งกอสรางในชุมชนบางอยางหรือที่มีอยูเดิม 

มี   การชํารุดเสียหาย  เชน  ศาลาเอนกประสงค    เปนตน   จึงควรดําเนินการกอสรางเพิ่มเติมหรือบํารุงรักษา
ซอมแซมใหเหมาะสมตอการใชงาน 
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ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
1) ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาแพง  ซ่ึงเกิดตอเนื่องกันทุกป  ควรสนับสนุน 

งบประมาณแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพใหสามารถชวยเหลือตนเองได  และสงเสริมใหเกษตรกรผลิต
ปุยชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 

2) ปญหาภัยแลง   ควรแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการจัดสงน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และแกไขปญหาระยะยาวดวยการจัดทําฝายตนน้ํา   ลําธารเพื่อกักเก็บน้ําผิวดนิ  สงเสริมการปลูกไม 
ยืนตน จัดหาแหลงน้ําดานการเกษตรเพิ่มเติม  และประสานงานกับหนวยเหนือขึ้นไปเพื่อขอความชวยเหลือ 

3) ปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา เปนปญหาซ้ําซากควรเรงสงเสริมการปลูกพืชประเภทอืน่ 
4) ปญหาเรื่องการประกอบอาชีพเสริม   ซ่ึงกลุมแมบานและประชาชนบางสวน 

ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ  ตองการมีรายไดเสริมและสรางสินคาโอทอปใหเปนที่ยอมรับ  ดังนั้น ควร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับประกอบอาชีพใหแกกลุมแมบาน รวมถึงจัดการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูการ
ประกอบอาชีพใหม ๆ  และจัดการฝกอาชีพตามความตองการและความสนใจของประชาชน 

5) ปญหาดานการทองเที่ยว   ในพื้นที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามแตยงัไมเปนที ่
รูจักกันอยางกวางขวาง   

6) ปญหาของกลุมอาชีพ  ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการเริ่มตนประกอบอาชีพ  
ยังไมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเต็มที่ ควรสนับสนุนงบประมาณแกกลุมอาชีพที่มีการดําเนินงานอยาง
จริงจัง  ตอเนื่องและตองการความชวยเหลือ 

7)  ปญหาความยากจน  ประชาชนบางสวนยังคงมีฐานะยากจน  รายไดไมเพียงพอ 
แกการเลี้ยงชีพ  ควรสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ลดรายจาย  เพิ่มรายได  ขยายโอกาส 

ปญหาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) ปญหางานประเพณีในชุมชน  คนรุนใหมมักไมคอยใหความสําคัญกับการจัด 

งานประเพณีในชุมชนเทาใดนัก  และชุมชนที่รวมกันจัดกิจกรรมกันภายในหมูบานก็มีงบประมาณไม 
เพียงพอในการทํากิจกรรม  จึงควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีในชุมชนเพื่อสรางจิตสํานึก 
ในการสืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินของคนรุนหลัง 

 ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1) ปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน  มีปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลที่ตกคางอยูใน 

ชุมชน  และมกีารลักลอบทิ้งขยะสิ่งกอสรางและขยะสารพิษบริเวณพืน้ที่รกรางวางเปลาในชุมชน  อีกทั้งยัง
ไมมีสถานที่สําหรับกําจัดขยะในพื้นที่  ซ่ึงมีแนวโนมวาปญหานี้จะเปนปญหาที่สําคัญในอนาคต  ดังนั้น  
ควรแกไขปญหาโดยจัดระบบการกําจัดขยะ  จัดหาสถานที่กําจัดขยะของตนเองหรือทองถ่ินใกลเคียง   
รวมถึงประสานงานกับชุมชนและหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อปองปรามการลักลอบทิ้งขยะสิ่งกอสรางและ
ขยะอุตสาหกรรม 
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2)  ปญหาโรคติดตอและโรคระบาดในชุมชน  มีโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล   
เชน  ไขเลือดอก  โรคพิษสุนัขบา  เนื่องจากมีพาหะของโรค เชน ยุง  สุนัขและแมวทั้งที่มีเจาของและเปน
สัตวจรจัดอยูในชุมชน  อาจเกิดโรคติดตอถึงคนในชุมชนได  ซ่ึงมีวงรอบการระบาดหนักและเบาสลับกัน
เปนชวง  ดังนั้น ตองควบคุมและปองกันโรคระบาดดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรค  การควบคุมยุงลาย  การ
ทําหมันเพื่อควบคุมจํานวนสัตวจรจัด  เปนตน 

3)  ปญหาดานสุขภาพ  ประชาชนเริ่มมีปญหาสุขภาพสมัยใหมมากขึ้น เชน  
โรคมะเร็ง  ภูมิแพ  เบาหวาน เพิ่มมากขึ้น  บางสวนมีฐานะยากจนหรือเดินทางไปพบแพทยไมสะดวก   
จึงควรแกไขปญหาโดยปองกันการเกิดโรค  สนับสนุนประชาชนใหออกกําลังกาย โดยจัดหาสถานที่และ
อุปกรณในการออกกําลังกาย  และควบคุมการเกิดโรคโดยจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ภายใน 
หมูบาน  มีการบรรเทาโรคที่เกิดขึ้นและโรคทั่วไปโดยการมอบยาสามัญประจําบาน  สงเสริมและใหความรู
ประชาชนในการรักษาสุขภาพ  เปนตน 

4)  ปญหาดานการกีฬาและนันทนาการ  ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณในการ 
ออกกําลังกายและสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจในชุมชนไมเพียงพอ  ควรกอสรางสถานที่ออกกําลังกาย
เพิ่มเติมและปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยูเดิมใหพรอมใชงาน  จัดหาอุปกรณในการออกกําลังกายและจัดหา 
สถานที่สําหรับพักผอนและอุปกรณนันทนาการสําหรับเด็ก 

  ปญหาดานสังคมและชมุชน 
1)  ปญหาผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสในชุมชน  ควรมีการดูแล 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากบางสวนถูกทอดทิ้งหรือไมมี
ผูดูแล  ควรใหการสงเคราะหในดานตาง ๆ  แกผูที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

2)  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีปญหามิจฉาชีพชุกชุมในพื้นที่  
เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของชุมชน  การอพยพเขามาอยูอาศัยของประชากรตางถิ่น  ประกอบกับ
กําลังของเจาหนาที่ตํารวจมีไมเพียงพอใจการดูแล  ซ่ึงปญหามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  ควรแกไขโดยติดตั้ง   
ไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง  และจัดกําลัง อปพร. ออกตรวจตราพื้นที่เพื่อปองปรามการเกิดเหตุ  
รวมถึงอบรมใหความรูประชาชนในการปองกันตนเองดวย 

3) ปญหาการประพฤติตนไมเหมาะสมของเยาวชน  มกีารสูบบุหร่ีและดื่มสุรา      
ยุงเกีย่วกับเพศตรงขามมากขึ้น   ดังนั้น  ตองสนับสนุนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาเยาวชนและปองกัน
ปญหาตาง ๆ  และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เชน กจิกรรมการเขาคายฤดูรอน  กิจกรรมเสริม
ทักษะตาง ๆ  
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  ปญหาดานองคกรและหนวยงาน 
1) ปญหาสถานที่และอุปกรณการปฏิบัติงาน  สถานที่ปฏิบัติงานบางสวน  ระบบ 

และอุปกรณในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนยังไมเพียงพอ  ดังนั้น ควรกอสรางและปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงานพรอมทั้งจัดหาและพัฒนาระบบ รวมถึงวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอการ
ใหบริการ 

2) ปญหาบุคลากร  ขาดแคลนบุคลากรสําหรับปฏิบัติหนาที่ในบางตําแหนง  นอก 
จากนี้บุคลากรที่มีอยูบางสวนขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี  จึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพอยูเปนประจํา ใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  โดย
จัดการฝกอบรม  ศึกษาดูงานและสงเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   

3) ปญหาระบบการปฏิบัติงาน  หนวยงานยังมีปญหาระบบการปฏิบัติงาน โดย 
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมคลองตัว  ควรสงเสริมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมุงพัฒนา 
องคกรใหเปนหนวยงานธรรมาภิบาลอยางแทจริง 
          2.  ผลการวิเคราะหศักยภาพดวยเทคนิค  SWOT  Analysis 

  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
จุดแข็ง 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามมีงบประมาณที่อยูในเกณฑคอนขางมากจึงสามารถจัดสรร
งบประมาณเพือ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไดปละหลายโครงการ  และมีถนนสาธารณะครอบคลุม
ทั่วถึงพื้นที่ทําใหสามารถพัฒนาตอเนื่องใหมีมาตรฐานโดยไมตองเริ่มบุกเบิกใหมได  ในขณะเดยีวกันก็มี
ไฟฟาสาธารณะติดตั้งในเขตพื้นที่บางสวนแลว  รวมถึงมบีุคลากรที่มีความรูความสามารถในการพจิารณา
ดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานที่ด ี
จุดออน 

แมวาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามจะมีถนนสาธารณะครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นทีแ่ตกย็ังมี
จุดออนที่เสนทางคมนาคมในหมูบานยังไมไดมาตรฐานเทาเทียมกนัทกุแหง  หลายแหงยังเปนถนนลูกรัง
หรือถนนดิน   นอกจากนี้บุคลากรที่มีอยูก็ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ประกอบกับขาดการวางแผนการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางเปนระบบ  ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
โอกาส 
 นโยบายของรฐับาลเอื้ออํานวยตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเนือ่งจากมีการสงเสริมการ
พัฒนาดานนี้เพื่อรองรับการขยายตวัของชมุชนสามารถพัฒนาใหเกดิประโยชนตอไปไดอีก  รวมถึง
หนวยงานทีเ่กีย่วของมีการปรับปรุงถนนและจะดาํเนินการกอสรางโรงไฟฟาในเขตพืน้ที่  และกลุมธุรกิจมี
การขยายตวัของการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ประกอบกับพื้นทีบ่างสวนอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จึงเอื้ออํานวยใหการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไดงายขึ้น 
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อุปสรรค 
 ปที่ผานมาเกิดปญหาภัยธรรมชาติคุกคาม  เชน  ภยัแลง  น้ําทวม  ประกอบกับการขยายตวัของชุมชน
เปนไปอยางรวดเรว็  ทําใหการตอบสนองตอความตองการไมทันทวงที  นอกจากนีย้ังมีปญหาดานการเมือง
ระดับชาติที่สงผลใหการพฒันาอาจตองชะงักหรือลาชาออกไป 
สรุป     จากผลการวิเคราะหสรุปไดการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานในปที่ผานมาดาํเนินการไดดใีนระดบัหนึ่ง
แตยงัตอบสนองไดไมเพยีงพอกับความตองการเนื่องจากชุมชนมีการขยายตวัอยางรวดเรว็ 

  การพัฒนาดานเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ 
จุดแข็ง 
 พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขามอยูใกลอําเภอกุยบุรีและชมุชน  จึงมีการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกจิอยูในเกณฑดี  ในสวนของ  อบต. เองกม็ีนโยบายและมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุนกลุม 
หรือชมรมอาชีพไดพอสมควร  นอกจากนีย้ังมีสับปะรดเปนผลผลิตที่มีช่ือเสียงวามีรสชาติ  เปนที่ยอมรับ 
จุดออน 
 การรวมตัวของกลุมเกษตรกรและกลุมอาชพียังไมเขมแขง็  ทั้งกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมสตรีก็ไมมี
การทํากิจกรรมดานอาชีพอยางตอเนื่อง  สงผลใหไมมีสินคาโอทอปที่มีช่ือเสียง  รวมไปถึงการทีเ่ขตพื้นที่ยังไมมี
แหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจกัแพรหลายมากนัก 
โอกาส 
 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนและการกระตุนเศรษฐกิจทําใหการดําเนินงานนาจะงายขึ้น  
ประกอบกับมกีารจัดตั้งกองทุนหมูบานในทุกหมูเพื่อเปนแหลงเงินทนุใหกับประชาชน  และมีความพยายาม
ผลักดันสรางแหลงทองเที่ยวในพื้นทีใ่หมีช่ือเสียงนาจะเปนโอกาสอีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหเปนโอกาสดีตอการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชน 
อุปสรรค 
 แมวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดขามจะมแีรงงานจํานวนมากมาประกอบอาชีพและอาศยัอยู
ในเขตพืน้ที่แตอุปสรรคสําคัญในการใชโอกาสตรงนี้  คือ  แรงงานที่เขามาอยูอาศัยมกัเปนแรงงานแฝง  
โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญจะเปนแรงงาน     ตางดาว  ทําใหการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตอาจทําไดยาก    ระเบยีบขอบังคับ ไมเอื้ออํานวยการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตอการสนับสนุนกลุมอาชีพ  ตาง  ๆ  ไดตรงตามความตองการของแตละกลุม 
สรุป     จากผลการวิเคราะหสรุปไดวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพในปที่ผานมาอยูในระดับดี  
เนื่องจาก อบต. อยูใกลเขตอําเภอกยุบุรีจึงมโีอกาสจากภายนอก    มาชวยสนบัสนุนคอนขางมาก  แตแนวโนม
ปญหาที่จะเกดิขึ้นก็มีเชนกนั 
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  การพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามมีโครงการดานสาธารณสุขที่ใหบริการและเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนตอเนื่องมาเปนระยะเวลาหลายป  ทําใหสามารถควบคุมการระบาดของโรคระบาดตาง  ๆ  ไดในระดับ
ที่นาพึงพอใจ   
จุดออน 
 ในเขตพื้นที่ไมมีกลุมหรือชมรมอาสาสมัครในการดูแลสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม  และสืบเนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็วทําใหเกิดมีขยะตกคางในชุมชน  อีกทั้งยังไมมีการประชาสัมพันธ และ
บุคลากรผูปฏิบัติงานยังมีไมเพียงพอสงผลใหปญหาขยะเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญและจําเปนตอง
ปรับปรุง  นอกจากนี้ยังมีปญหาดานแหลงพักผอนหยอนใจ  เชน  สวนสาธารณะ  ลานกีฬา  ยังไมครบคลุมทุก
กลุมบาน 
โอกาส 
 อางเก็บน้ํายางชุมตั้งอยูในเขตพื้นที่ทําใหสามารถพัฒนาตอไปใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจที่มีช่ือเสียงได   
หากมีการกอสรางแหลงพักผอนของชุมชนจะทําใหโอกาสในการพัฒนาเกิดไดเร็วข้ึน  และการที่มีกฎหมายระเบียบ
ตาง ๆ  ที่เอื้ออํานวยตอการดแูลดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เชน พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ.  2535, พ.ร.บ.
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  2535 
อุปสรรค 
 ประชาชนยังไมคอยเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การปลูกฝง
จิตสํานึกยังกระทําไดยาก  และมีการนําขยะมาทิ้งในเขตสาธารณะเปนจํานวน 
สรุป     จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  การพัฒนาดานสาธารสุขและสิ่งแวดลอมในปที่ผานมาดําเนินการไดดีใน
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะดานการใหบริการสงเสริมสุขภาพกับประชาชน   

  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดดําเนินการจัดใหมีและปรับปรุงที่อานหนังสือประจําหมูบาน  รวม
ไปถึงมีแหลงการเรียนรูและวิทยากรดานเกษตรกรรมในชุมชน  รวมไปถึงมีระบบสารสนเทศ  คือ  อินเตอรเน็ต
ตําบลใหบริการสืบคานขอมูลตาง ๆ 
จุดออน 
 ไมมีสถานศึกษาในสังกดัของตนเอง และหนังสือที่ใหบริการในที่อานหนังสือประจาํหมูบานไม 
เพียงพอตอการใหบริการรวมถึงสูญหาย  นอกจากนี้แหลงการเรียนรูในชุมชนมีไมหลากหลาย  รวมถึงการใช
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาและเรียนรูยังไมเปนที่รูจักแพรหลายและไมมกีารรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินอยาง
เปนระบบ 
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โอกาส 
 ผูนําชุมชน  ผูปกครองและประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา  ประกอบกับมี
การใหบริการกองทุนหรือสินเชื่อเพื่อการศึกษาของหนวยงานตาง  ๆ  ทําใหโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
เปนไปไดงายขึ้น 
อุปสรรค 
 นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลยังไมมีความชัดเจนประกอบกับการใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่
ไมใชสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทําไดยากขึ้น เนื่องจากขอจํากัดตามขอส่ังการ 
สรุป     จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  การพัฒนาทางดานการศึกษา  ในปที่ผานมามีการสนบัสนุนทั้งดาน
การศึกษาในระบบและการศกึษานอกระบบ แตยังคงไมเพียงพอกับความตองการประกอบกับวิธีในการใหความ
ชวยเหลือโรงเรียนอาจตองปรับเปลี่ยน 
 

  การพัฒนาดานสงัคม  วัฒนธรรมและชุมชน 
จุดแข็ง 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงและวันสงกรานต  งานประจําปปด
ทองหลวงพอในกุฎิ  มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนดานสังคมและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังมีการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดส  ใน  ขณะเดียวกันภายในชุมชนก็มีการรวมกลุมเปน
องคกรชุมชนเพิ่มมากขึ้น  และคุณภาพชีวิตตามขอมูล  จปฐ.  อยูในเกณฑดีเปนสวนใหญ  นอกจากนี้ยังมีสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเปนตัวแทนของประชาชนในการนําเสนอปญหาและความตองการ  
และมีการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพื่อทําหนาที่ใหบริการและดูแลความปลอดภัยในชุมชน 
จุดออน 

การรวมตัวขององคกรในชุมชนเปนไปแบบหลวม  ๆ  และสลายตัวไดงาย  ทําใหการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็งทําไดยาก 
โอกาส 
 รัฐบาลพยายามสงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งมากขึ้นในรูปแบบ
ตาง  ๆ  ทั้งการใหเงินอุดหนุนและการจัดตั้งกองทุนทางสังคม 

อุปสรรค 
การขยายตวัของชุมชนทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ลักษณะความผูกพันและใกลชิดในแบบเครือ

ญาติมีลดนอยลง   
สรุป     จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา  การพัฒนาดานสงัคม  วัฒนธรรมและชุมชน  ในปที่ผานมามุงเนนในดาน
วัฒนธรรมเปนจํานวนมาก  แตในดานการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนยังทําไดยากเชนเดียวกับปญหาวัยรุน
ประพฤติตนไมเหมาะสมและปญหายาเสพติดที่เร่ิมกลับมาอีก 
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  การพัฒนาดานองคกร 

จุดแข็ง 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามมีงบประมาณในการบริหารงานมากพอประมาณ     ทําใหการจัดหา

วัสดุอุปกรณที่ทันสมัยและเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานทําไดงายขึ้น  รวมถึงการที่มีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ดาน  มีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ทํา
หนาที่เปนตัวแทนของประชาชนและชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
โอกาส 

รัฐบาลไดสรางแรงเสริมในการพัฒนาองคกรในรูปแบบตาง  ๆ  เชน  การใหประโยชนตอบแทนอื่น  
การสงเสริมการศึกษาของบุคลากร  และการจัดการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของและชวยพัฒนาวิธีการ
ปฏิบตัิงานใหดียิ่งขึ้น 
จุดออน 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานยังไมเต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ความรูในดานนี้  ขณะเดียวกันยังขาดระบบการวางแผนที่ดี  ไมมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศและนําขอมูล 
พื้นฐานตาง ๆ  มาประกอบการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ  ขาดการสื่อสารซึ่งกันและกัน
ภายในองคกร  
อุปสรรค 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและบุคลิกภาพของบุคลากรทําไดยาก  ประกอบกับภาระหนาที่ตอครอบครัว
ของบุคลากรก็สงผลตอประสิทธิภาพ     การปฏิบัติงาน 
สรุป    จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรในปที่ผานมาดําเนินการในระดับ
หนึ่งโดยไดแรงเสริมจากรัฐบาลตามนโยบายปฏิรูประบบราชการคอนขางมากและตองดําเนินการตอไปอีก
เร่ือยๆ 
 
                          
 
 
 


