
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอประซาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่จะ 
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินรวมท้ังส้ิน ๙๒,๔๘๖,๕๐๐ บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกัน 
ตรวจสอบการใซ้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังน้ี

ลำดัใ. 
ท ี่

ซ่ือ -โครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน
หมาย
เหตุ

๑. ก่อสร้างถนน คลล. ถนน คลล. บ้านขาเต็ง -  บ้านปอเอาะ หมู่ท่ี ๖ ๒,๕๐๐,๐๐๐
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันบังสตา
ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ จังหวัดยะลา
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. ก่อสร้างถนน คลล. ถนน คลล. บ้านปาลอบาต๊ะ - ซอยจุฬา หมู่ท่ี ๑๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ตำบลตล่ิงชัน อำเภอบันนังสตา
ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ จังหวัดยะลา
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม'น้อยกว่า
๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. ก่อสร้างถนน คลล. ถนน คลล. บ้านแบ้น หมู่ท่ี ๖ ตำบลบันนังสตา ๗,๒๐๐,๐๐๐
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร อำเภอบันนังสตา - บ้านศรีแบ้บ หมู่ท่ี ๔
ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(ริ1. ก่อสร้างถนน คลล. ถนน คลล. สาย'ริมแม่น้ี'าบ้ตตานี บ้านตาราแดะ ๒ ,๘ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐

ผิวจราจรกว้าง * ,๐๐ เมตร ยาว ๖ * 0 .๐ 0  เมตร หมูท่ี ๓ - บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ท่ี ๔
หนา 0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร ตำบลบันบังสาเรง อำเภอเมืองยะลา
เม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐0 ตารางเมตร จังหวัดยะลา



๒

ลำตัง 
ท่ี

J
ช่ือ -โครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน

หมาย
เหตุ

๕. ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๙๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร

สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะคูวอ หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลกอตอตือร๊ะ - บ้านบาลาสมีแล 
หมู่ท่ี ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

๓,๙๕๐,๐๐๐

๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนลาดยางผิวแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ไม่มไหล่ทาง ยาว ๑,๔๕๙.๐๐ เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘,๗๕๔.๐๐ ตารางเมตร

ขุมซนเบอร์เล้ง เขตเทศบาลนครยะลา - 
ซอยคูโบร์ลาแล บ้านกำปง'บเก๊ะ หมู่ท่ี ๘ 
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

๗,๑๙๖,๐๐๐

๗. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ข้ามบึงลาโม๊ะ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ขนาด ๓ - ๒.๗๐ X ๒.๗๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

บ้านบูเก๊ะลาโม๊ะ หมูท่ี ๖ ตำบลอาซ่อง 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒,๑๐๐,๐๐๐

๘. ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
คสล.

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ 
เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร

บ้านลึตอ หมู่ท่ี ๓ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

๒,๓๘๕,๐๐๐

๙. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ข้ัน

อาคาร คสล. ๒ ข้ัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ท่ี ๔ ตำบลโกตาบารู 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒,๙๑๖,๐๐๐

๑๐. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. Is ข้ัน

อาคาร คสล. ๒ ข้ัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้านตะโล๊ะหะลอ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะโลึะหะลอ 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒,๘๘๔,๐๐๐

๑๑. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ข้ัน

อาคาร คสล. ๒ ข้ัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้านตูกู หมู่ท่ี ๒ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

๒,๘๙๒,๐๐๐



๓
ลำดั\ 

ท่ี
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ช่ือ - โครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน
หมาย
เหตุ

01๒. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน

อาคาร คสล. ๒ ช้ัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้านบํ้าเย็น หมูท่ี ๒ ตำบลลำใหม่ 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒,๘๙๙,๐๐๐

๑๓. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน

ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน

อาคาร คสล. ๒ ช้ัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้านบาชาตาแป หมูท่ี ๘ ตำบลกาบัง 
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๒,๙๒๔,๐๐๐

๑(ริน. อาคาร คสล. ๒ ขัน 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

บ้าน'ปียอ หมูท ๔ ตาบลบาเจาะ 
อำเภอบัน,นังสตา จังหวัดยะลา

๒,๙๒๖,๐๐๐

๑(ร̂. ลนนสวยหน้าหมู่บ้านและ 
อำนวยความปลอดภัย 
หน้าโรงเรียน

ติดตั้งป๋ายและเครื่องหมายจราจร 
บนผิวทางตีเส้นขะลอความเร็ว ข่วง 
ก่อนเข้าเขตชุมขนและช่วงชุมซบ 
ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร 
พร้อมงาบอำนวยความปลอดภัย 
หน้าโรงเรียน

สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๒ 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ล ๑-๐๐๖๓ 
ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตาเนาะแมเราะ 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๖,๘๙๒,๐๐๐

๑๖. ติดตั้งถังเก็บนํ้าใต้ดินและ 
ติดตั้งปีมนํ้าพร้อมระบบ 
ท่อรดน้ําต้นไม้ บ่อนํ้าร้อบ 
เบตง

ติดตั้งถังเก็บนํ้าใต้ดินและติดตั้ง 
ติดตั้งป็มน้ําพร้อมระบบท่อรดนํ้า 
ต้นไม้ ประกอบด้วย งานถังน้ํา 
ไฟเบอร์กลาสชนิดผิงดิน งานราง 
ระบายน้ํารูปตัวยู งานปอตกตะกอน 
ท่อ คสล. งานระบบท่อ และงาน 
ปีมน้ํา

บ่อบํ้าร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๔๘๗,๐๐๐

๑๗. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๒.๙๒๗ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรีอ 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๑๖.๐0 
ตารางเมตร

บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บ้านทุ่งยามู 
ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑๓,๗๐๐,๐0๐
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ท่ี
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หมาย
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(ริ) Gfl. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๒.๒๖๐ กิโลเมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร

บ้านหน้าถ้ํา ตำบลหน้าถ้ํา อำเภอเมืองยะลา - 
บ้านบาโงยีรา ตำบลสะเอะ อำเภอกรงป็นัง 
จังหวัดยะลา

๑,๐๗๔,๐๐๐

๑๙. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ - ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑.๕ ๖ ๐ กิโลเมตร ไหล่ทาง 
กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๙๙.๐๐ 
ตารางเมตร

บ้านกายู ตำบลกายูบอเกาะ - บ้านซาเมาะ 
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๗,๔๐๐,๐๐๐

๒0. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓.๐๙๐ กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร

บ้านคอกข้าง - บ้านปาโจแมเราะ ตำบล 
แม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

๑,๑๗๐,๔๐๐

๒๑. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓.๐๐๐ กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร •

บ้านมายอ ตำบลธารโต - บ้านควนหินดำ 
ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

๑๑,๖๒๔,๐๐๐

๒๒. ปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๓.๒๘๙ กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๙,๗๓๔.๐๐ 
ตารางเมตร

บ้านบาลอบาต๊ะ ตำบลสะเอะ 
อำเภอกรงป็นัง - บ้านหลักเขต 
ตำบลบันนังสตา อำเภอบันบังสตา 
จังหวัดยะลา

๑,๒๓๙,๐๐๐



๕
ลำดับ

ท ี่ ข่ือ - โครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน
หมาย
เหตุ

๒๓. ก่อสร้าง'ป็ายประซาสัมพันธ์ 
โครงเหล็ก ๓ จุดติดตั้ง

ก่อสร้างป๋ายประขาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย งานโครงสร้าง 
งานโครงเหล็ก ฯลฯ

โรงเรียบลำพะยาประซานุเคราะห์ 
ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

๗๖,๐๐0

อน่ีง ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้,ทางเว็บไซต์ www.yalapao.go.th หรอติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง  ๆได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ร 3 ๙  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(^/
(น'*ยมุขตาร มะทา)

นายกองคการบริหารส่วบจังหวัดย:;ลา

http://www.yalapao.go.th

