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ที่ 5 

ชีโครงการและกิ

ในสว
 15  แนวทางก
หมาย งบประ
าของแผนสาม
ละเอียดบญัชโี

ยุทธศ
นวทาง ที่จะพั
ดวกแกประชา
บริการน้ําใชใ
นนิการในสาม

บสนุนโครงส
มีการทําเกษต
การเกษตรดา

บลหาดขาม มี
นาอาชีพที่สอ
ยภาพ คน คร
นนิการในสาม

ษาคุณภาพสิ่งแ
บวนการมีส
พยากรธรรมช
ตทางการเกษต
ประมาณ  490

กิจกรรม 

 

วนที่ 5  นี้ ไดจั
การพัฒนาทีไ่ด
มาณ  ระยะเว
มป    ซ่ึงมีทั้งห
โครงการพัฒ
ศาสตรท่ี  1  ย
ัฒนาและปรับ
าชนและนักท
ในการเกษตร
มป  จํานวน    2
ยุทธศาสตรที
สรางพื้นฐานเ
ตรที่ไมเกิดปญ
านตางๆ     จํา
ยุทธศาสตรที
แนวทางที่จะ
อดคลองกับต
รอบครัวและ
มป  จํานวน   
ยุทธศาสตรที
แวดลอมท่ีดีใ
วนรวมของช
ชาติและสิ่งแว
ตรใหเกิดประ
0,000.-  บาท 

บัญชีโ
จัดทําบัญชโีคร
ดกลาวไวในส
วลาดําเนนิการ
หมด  จํานวน
นา  มี ดังนี ้
ยุทธศาสตรก
บปรุงเสนทา
ทองเที่ยว  ป
และการบริโ
250  โครงการ 
ท่ี  2  ยุทธศาส
เพื่อการเกษต
ญหากับทรัพ
านวน   25   โค
ท่ี  3  ยุธศาสต
ะพัฒนาดานส
ลาด   สนับส
ะชุมชนใหเข
 60   โครงการ
ท่ี  4  ยุทธศาส
หแกตําบลหา
ชุมชนในการ
วดลอมใหคง
ะโยชน มีโคร

แผนพัฒน

สวนที่ 5
ครงการแล
รงการและกจิ
สวนที่ 5 ของแ
ร  ผลลัพธที่ค
น  386 โครงกา

ารพัฒนาดาน
งการคมนาค
ปรับปรุงระบบ
โภคอยางเพีย
  งบประมาณ 
สตรการสราง
ตรและพัฒนา
ยากรธรรมช
ครงการ   งบป
ตรการพัฒนาส
สงเคราะหคร
นุนทุนการศึก
มแข็งและส
ร  งบประมาณ
สตรการอนุรัก
าดขาม     สงเ
รจัดการดูแลร
อยูอยางยั่งยืน
รงการที่คาดว

นาสามป (2553-

5 
ละกิจกรรม
กรรม รายละเ ี
ผนพัฒนาสาม
คาดวาจะไดรับ
าร   งบประม

นสงเสริมการ
คมภายในและ
บสาธารณูปโภ
งพอ    โดยยุ
  69,825,000.- 
ความมั่งคงข
าความรู เทคนิ
าติและ ส่ิง
ประมาณ   1,5
สังคมและยก
อบครัวผูดอย
กษาแกเยาวช
สามารถพึ่งตน
ณ  8,250,000
กษและฟนฟูท
เสริม และสนั
รักษาสิ่งแวด
น  พัฒนาทรัพ
าจะดําเนินกา

-2555) อบต.หา

ม 
อียดโครงการ
มป ซ่ึงประกอ
บ  หนวยงาน
มาณทั้งสิ้น 88

ทองเที่ยวเชิง
ะระหวางหมูบ
ภคขั้นพื้นฐาน
ทธศาสตรนี้มี
  บาท 
องเศรษฐกิจช
นิคในเรื่องเศร
งแวดลอม  รว
530,000.- บา
ระดับคุณภาพ
ยโอกาส   สง
ชนเพื่อการพัฒ
นเองได    มี
.-  บาท 
ทรัพยากรธรร
นบัสนุนใหมีก
ดลอมเพื่ออนุร
พยากรธรรมช
ารในสามป  จํ

าดขาม 

ภายใต   6  ยุท
อบดวยวัตถุปร
ที่รับผิดชอบ 
,701,341.- บา

สุขภาพและอ
บาน เพื่ออําน
นอยางเพียงพอ
มีโครงการที่

ชุมชน  มีแนว
รษฐกิจพอเพี
วมทั้งการฝก
ท 
พชีวิตของปร
งเสริม สงเคร
ฒนาชุมชน  ก
โครงการที่ค

รมชาติอยางรู
การสรางจิตสํ
รักษ พัฒนาแ
ชาติมาใชเปน
จํานวน   11  

51 

ทธศาสตร 
ระสงค  
 ในระยะ 
าท   

อนุรักษ  
นวยความ
อ เนนการ
คาดวาจะ

วทางที่จะ 
พียง  สงเสริม 
อบรมอาชีพ

ระชาชน 
าะห และ
การพัฒนา
คาดวาจะ

รูคาและ 
านึก และ
และฟนฟู 
นฐานการ
 โครงการ  

  



สวน

บัญชี

 

มีแน
ระห
6,78

หาด
ปอง
รายล
 

ที่ 5 

ชีโครงการและกิ

นวทางในการ
หวางรัฐกับปร
81,341.-  บาท

ดขาม  เปนการ
งกันและบรรเ
ละเอียดโครง

กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตรที
รสนับสนุนก
ะชาชน มีโคร

ท 
ยุทธศาสตรที
รสงเสริมใหป
ทาความเดือด
การ ดังนี ้

ท่ี  5  ยุทธศาส
การจัดบริกา
รงการที่คาดว

ท่ี  6  ยุทธศาส
ประชาชนมีส
ดรอนดานตาง

แผนพัฒน

สตรการเสริม
รเพื่ออํานวย
วาจะดําเนินก

สตรการจัดระ
วนรวมในกา
งๆ   มี จํานวน

นาสามป (2553-

สรางธรรมาภิ
ยความสะดวก
ารในสามป  จ

ะเบียบสังคมแ
รจัดทําแผนแ
น  16  โครงกา

-2555) อบต.หา

ภิบาลในการบ
กประชาชน 
จํานวน  24  โ

และความสงบ
และแกไขปญ
าร  งบประมา

าดขาม 

บริหารงานภา
   สรางความ
โครงการ  งบ

บเรียบรอยขอ
หารวมกัน รว
าณ  1,825,00

51 

ครัฐ   
มสัมพันธ
ประมาณ   

งตําบล 
วมทั้งการ
0.-  บาท 


