
ยทุธศาฬตรท์2ี
ยุทธศาสตร์การสร้างครามเข ้มแข ็งด ้านเศรษฐกิจ

และการท ่องเท ี่ยว



แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท ีเ่กิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก (ร:
ฟ

รอ
เะ

(ร:
to

<£
C

ระ
๘

รอ
3 ร:

ฝ
รอ

๘
ร:
C ฟ

33
C

1. โครงการ อบจ.ยะลา สอนงาบน้อง 
สร้างรายได้
(ข้อบัญญ้ติ น.116/169)

จ้างแรงงานกลุ่มนักเรียน นักสืกษา ตามโครงการ อบจ.ยะลา 
สอนงานน้อง สร้างรายได้

100,000 อบจ.ยะลา สำนักปลัดฯ พ

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 
(ข้อ,บัญญัติ น.121/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสรีมอาชีพการทำ 
กระเป๋าผ้าบาติก

100,000 อบจ.ยะลา สำนักปลัดฯ ◄ - -►

3 . โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน
(ข้อบัญญ้ติ น.119/169)

จัดกิจกรรมอบรมและสืกษาดูงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมส่งเสรีม 
และพัฒนาบทบาทสตรี อบจ.ยะลา กิจกรรม!!เกอบรม 
และทัศนสืกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรสตรี

600,000 ในพ้ืนท่ี/นอกพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

สำนักปลัดๆ -►

รวม 800,000
11



แผนงาบการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

๔ รอ
ฝ

ร:to ฝ C
ร:
๘

รอ
3

ร:
ฟ

รอ
๘ ร:

C
ร:ฟ นิ)

C
1. โครงการ "มหัศจรรย์ยะลา,, - จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 2,000,000 ในพ้ืนท่ี สำนักปลัดๆ 4- -►

(ข้อบัญญ้ติ น.131/169) กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ จังหวัดยะลา

ประซาซน

2. โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น - จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 200,000 ในพ้ืนท่ี สำนักปลัดฯ 4- -►

(ข้อบัญญ้ติ น .!ร1/169) อาหาร และผลไม้พื้นเมืองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ จังหวัดยะลา
การท่องเที่ยว

3. โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง - จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1,000,000 ในพ้ืนท่ี สำนักปลัดฯ 4- -►

(ข้อบัญญ้ติ น .!32/169) ตลอดจนส่ือประซาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อบ้ําร้อนเบตง จังหวัดยะลา

ให้รู้จักแพร่หลายมากข้ึน

รวม 3,200,000
12
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
ศถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รัชผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร ุC
4.

5.

6.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟ้ลท่ติกคอนกรีต 
สายหน้าสวนทดลอง เขตเทศบาลนครยะลา - 
บ้านมาลายูบางกอก หมู่ท่ี 2 ตำบลสะเตงนอก 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญ้ติ น .!55/169)

โครงการก่อสร้างฟ้องกันการกัดเซาะตล่ิง 
บนเส้นทาง ยล.ถ.1-0025 สายบ้านยะหา - 
บ้านลาที บ้านฟ้อรอ หมู่ท่ี 6 ตำบลละแอ 
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญ้ติ น .!56/169)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ้ลติกคอนกรีต 
สาย ยล.ถ 1-0033 บ้านท่าสาป 
ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยุโป 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญ้ติ น .!61/169)

ถนนแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างฟ้องกับการกัดเซาะตล่ิงบนเส้นทาง
1) งานฟ้องกันการกัดเซาะ สูง 6.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
2) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรA หล่ทาง 
ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavem ent In-Place Recycling)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.00-0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 9,987.00 ตารางเมตร

1,530,000 ตำบลสะเตงนอก 
อำเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา

3,100,000 ตำบลละแอ 
อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

6,200,000 ตำบลท่าสาป - 
บ้านคลองทราย 

ตำบลยุโป 
อำเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

(ดท'■ รปน นบร!!ยก' 
►

จัดจ้hง

ด่ นนิโ การ

กจ่า ) I ปิกจ่ เย

พัเท่ท: 4 jlli บบ'

งวดที่

ายก 1ร

ง เดท

เบิก เทย 

วดร่

พ ัเจ ้ ง

ดำเ' m  ก

lC าจ ่า I เ ]กจ่ เย

งว^ท่ี งว Vเท่ี2
เบกเท่ย 

ทดแ 3

จัดVTไ: 
* ฟ  เ1.IHJ ายftไร 

จัดจ้ เง

ด่ Iเบ'I าาร

แ  กจ่า J เ บกจ่ ไย

งว ไ'เท่ี 1 <3ดที่

เบก ท ่ยo
วดV 3
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร ุแร่ ร ุC

8 .

9.

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0024 
บ้านบาลูกา ตำบลกาลูปิง - บ้านอูแบ 
ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
(ข้อบ้ญญ้ติ น.162/169)

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0028 
บ้านยีราปีน ตำบลตล่ิงชัน อำเภอบันนังสตา 
บ้านคอลอกาเอ ตำบลเข่ือนบางลาง 
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญ้ติ น.!63/169)

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 
แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ้ะฆอเยาะ 
ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญ้ติ น.163/169)

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 -1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14,400.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.118 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 21,892.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.890 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 29,340.00 ตารางเมตร

10,780,000 ตำบลยะต๊ะ 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

15,100,000 ตำบลตล่ิงชัน - 
ตำบลเข่ือนบางลาง 
อำเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา

1,328,900
*

ตาบลกาลอ 

อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

กองช่าง ' เดท0 รูปนเบบรเายก 
*►

จัดจ้เ!ง

ราค กลา]

ด0แนิ1การ

เบิก{าย4 ทดV 1-4-►

กองช่าง เดท0' รูปนเบบร ยก' 

ง

ร + ราค' ดลา]

จัดจั)

ด0 แนิใ, ทาร

กองช่าง จัด'
K

V ารูป เบบเายโเาร -H 
►

ราf  าดล เง

รดจ้,
ดำเ รนการ

เบิก(จ่าย 
*

ท ด f  \ - เ  
►
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขนจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนินการ
หน่วยงาบ

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ.2565
ร:

พ.ศ.2566
ะอฺd

10.

11.

12.

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0012
บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา -
บ้านละแอ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะห
จังหวัดยะลา
(ข้อ,บัญญ้ติ น.164/169)

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0025 
บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา - บ้านลาที 
ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(ข้อ,บัญญ้ติ น .!64/169)

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0033 
บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,214,200 บาท
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

10,927,800 บาท
(ข้อบัญญ้ติ น .!65/169)

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.650 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 13,182.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 -1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร

9,450,000 ตำบลยะลา 
อำเภอเมืองยะลา 

ตำบลละแอ 
อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

9,420,000 ตำบลยะหา 
อำเภอยะหา - 

อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

12,142,000 ตำบลท่าสาป - 
ตำบลยุโป 

อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

กองช่าง จัด!เทร! แบ!. ราย! เาร - รา! ทดE าง

จัด! ไง

£ นนิ m2

หุ!่กจ;่ ย ง'*เท ี. -4

กองช่าง จดั! 'าร! .เบบ 5าย f าร - รา f กดf ไง

จ้ดจ้
ดํ แบ!ิ การ

เ^ท ทย่ ทดไ £

กองช่าง จดท0 
4 1รปเ1บบ'> ายก 1ร + ราค }ดล'

รดจ้, เง

ดำเ 3บก

เาย งวด1
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาผ
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ๔
รอ
ฝ

<3ะ
ฝ 3ะ

C
<E 

1ฝ
ผิว
ฐ ํ

ร:
ฝ

รอ
1ฝ

<£
C

<£
ฟ

ร ุ
c i

13. โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 9,315,000 ตำบลยะลา กองช่าง จัดV า1ป .บบ, ายก ไร+ ราค ไดล ง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0065 
บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป-บ้านตาเซะ 
ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
-  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2.505 กิโลเมตร 
หรือม ีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15,030.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร

อำเภอเมืองยะลา - 

ตำบลละแอ 
อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

พ จั' ง
ด'' เนิบ ทร

าจา่1 งวไ
'พ ,

ท ี!่ 4

รวม 1 0 1 ,1 9 8 ,8 0 0

แผนงานการเกษตร

ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รันผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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1. โครงการขุดลอกสระนํ้ามาแฮ หมู,ที ่ 4 
ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
(ข้อบัญญต้  ิ น .!69/169)

ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกว้าง 20.00 -  80.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร

2,000,000 ตำบลบือมัง 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา
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จ่าย จา่ย บกจ่ |ย ๒
งว( 5 ที 1 งว! ที 2 วดV3

รวม 2 ,0 0 0 ,0 0 0
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