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คำนำ 
  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบาเจาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการ
บริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โดยยึดหลักการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเก็บ วิเคราะห์
ข้อมูล และนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงได้ดำเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม อีกท้ังได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-
2570) แก้ไข ครั้งที ่1/2565 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

***************************************************** 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
มีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
  “ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบด้วย” 
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื ่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 
  “ข้อ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  
2560 เรื่อง  แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -  2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เป็นปัจจุบัน 
  
   
 



 
 
 
 

รายละเอียดส่วนที่แก้ไขแล้ว 
แบบ ผ.02 ,แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 

บัญชีโครงการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)                                                                

 
 
 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 1 

 

 
 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ 7 หน้าท่ี 88 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล และตะกร้อ หมู่
ที่ 6 บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

กว้าง 13.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบที ่
อบต.กำหนด 

 

230,000 - - - - ความยาวของรั้วสุสาน 
 

ภาพลักษณ์โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 2 

 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ 10,11 หน้า 122 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   2 :  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.3  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้
ความรู้สิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวกบัสตรีและครอบครัว
ตำบลบาเจาะ 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวกบัสตรีและ
ครอบครัว 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 40 คน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชาชนที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะใน
การแก้ปญัหาและ
ดำรงชีวิตตาม
กฎหมายที่ถกูต้อง 

สำนักปลัด 

11 โครงการอบรมค่ายเยาวชน
ต้นแบบต้านภยัยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดผ่านกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในพื้นที ่

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

อัตราการติดยาเสพ
ติดของเยาวชนใน
พื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 3 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ 12 หน้า 123 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   2 :  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.3  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพคน ให้สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 40 คน 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 

กลุ่มสตรีในพื้นที่ มี
ทักษะแรงงานมากขึ้น 
สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ส่งเสริม
การขยายตวัของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

รวม  12  โครงการ 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000    

 
 
 

 

แบบ ผ.02 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 4 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ 1 หน้า 159 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ.ถ47-017 
สายปายอ-กูโบรแ์ชมะ หมู่ที่ 
7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบา
เจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 698.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ 2,791.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาง 218.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ 1,090 เมตร 

 

2,950,000 - - - - ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากร
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีความ
เช่ือม ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 5 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ 2 หน้า 160 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสะพานเสริม
เหล็ก พร้อมสะพานเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นธ.ถ47-005 สายลูโบะ
ปาแย หมู่ที่ 3 บา้นดูกู ตำบล
บาเจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,400 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร 
และสายสะพานคอนกรีต 
กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร 

7,300,000 - - - - ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากร
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีความ
เช่ือม ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

    

แบบ ผ.02/1 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 6 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ 3 หน้า 161 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการขุดลอกพร้อมเรียง
หินกันตลิ่งคลองบูวง หมู่ที่ 1 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานในด้านการระบาย
น้ำ 

กว้าง 18.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 

 

5,400,000 - - - - ความยาวของคลองบู
วงและประสิทธภิาพใน
การระบายน้ำในพื้นที ่
 

ประสิทธิภาพในการ
ระบายนำ้มากขึ้น ลด
ปัญหาอุทกภยัภายใน
พื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

 

      

 

 

แบบ ผ.02/1 โครงการเดิม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 7 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง นธ.ถ47-002 สายบือ
เจ๊าะ หมู่ที ่1 ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 535.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที ่   
ไม่น้อยกวา่ 2,140 
ตารางเมตร 

 

1,434,000 - - - - ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีความ
เช่ือม ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กองช่าง 

 
 

 

      

 

แบบ ผ.02/1 โครงการเดิม 



 
 
 

รายละเอียดส่วนที่แก้ไขแล้ว 
แบบ ผ.02,แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 บัญชีโครงการพัฒนา  

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 8 

 

 
 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ 7 หน้าท่ี 88 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล และตะกร้อ หมู่
ที่ 6 บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

กว้าง 13.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบที ่
อบต.กำหนด 

 

230,000 - - - - ขนาดพื้นที่ของสนามและ
ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน ์
 

ภาพลักษณ์โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 9 

 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ 10,11 หน้า 122 (แก้ไขลำดับที่) 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   2 :  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.3  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้
ความรู้สิทธิและกฎหมายที่
เกี่ยวกบัสตรีและครอบครัว
ตำบลบาเจาะ 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวกบัสตรีและ
ครอบครัว 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 40 คน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนประชาชนที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะใน
การแก้ปญัหาและ
ดำรงชีวิตตาม
กฎหมายที่ถกูต้อง 

สำนักปลัด 

13 โครงการอบรมค่ายเยาวชน
ต้นแบบต้านภยัยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดผ่านกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในพื้นที ่

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

อัตราการติดยาเสพ
ติดของเยาวชนใน
พื้นที่ลดลง 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 10 

 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ลำดับที่ 12 หน้า 123(แก้ไขลำดับที่) 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   2 :  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
2.3  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพคน ให้สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ 40 คน 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 

กลุ่มสตรีในพื้นที่ มี
ทักษะแรงงานมากขึ้น 
สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ส่งเสริม
การขยายตวัของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

สำนักปลัด 

รวม  14  โครงการ 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000    

 
 
 

 

แบบ ผ.02 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 11 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการขอประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ.ถ47-017 
สายปายอ-กูโบรแ์ชมะ หมู่ที่ 
7 บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบา
เจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 698.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ 2,791.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 218.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ 1,090 เมตร 

 

2,950,000 - - - - ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากร
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีความ
เช่ือม ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 

 

แบบ ผ.02/2 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 12 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการขอประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสะพานเสริม
เหล็ก พร้อมสะพานเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นธ.ถ47-005 สายลูโบะ
ปาแย หมู่ที่ 3 บา้นดูกู ตำบล
บาเจาะ 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,400 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร 
และสายสะพานคอนกรีต 
กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร 

7,300,000 - - กรมส่งเสริม
ฯ 

- ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากร
ในพื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมีความ
เช่ือม ต้นทุนในการ 
Logistic ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

    

แบบ ผ.02/2 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 13 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการขอประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการขุดลอกพร้อมเรียง
หินกันตลิ่งคลองบูวง หมู่ที่ 1 
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธวิาส 

เพื่อยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานในด้านการระบาย
น้ำ 

กว้าง 18.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร 

 

5,400,000 - - - - ความยาวของคลองบู
วงและประสิทธภิาพใน
การระบายน้ำในพื้นที ่
 

ประสิทธิภาพในการ
ระบายนำ้มากขึ้น 
ลดปัญหาอุทกภัย
ภายในพื้นที ่

กรมส่งเสริมฯ 

 
 

 

      

 

แบบ ผ.02/2 โครงการที่แก้ไขแล้ว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2565 หน้าที่ 14 

 

 

 

 รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  

สำหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการขอประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่   ๑ :  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส  ยุทธศาสตร์ ๑ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง นธ.ถ47-002 สายบือ
เจ๊าะ หมู่ที ่1 ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ในการอำนวย
ความสะดวกและลด
ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย 
สินค้า บริการ บุคลากร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 535.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที ่   
ไม่น้อยกวา่ 2,140 
ตารางเมตร 

 

1,434,000 - - - - ความยาวของถนนและ
ร้อยละของประชากรใน
พื้นที่ที่ได้ใช้ถนน 
 

โครงข่ายคมนาคม 
พื้นที่และเมืองมี
ความเชื่อม ต้นทุน
ในการ Logistic   
ถูกลง 

กรมส่งเสริมฯ 

 
 

 

      

แบบ ผ.02/2 โครงการที่แก้ไขแล้ว 


