
โครงการตั้งจ่ายรายการใหม ่
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แบบ ผด. 02
บัญ?โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ที ่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนนิการ
หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ชุ ่แฝ รุฟ
4.

5.

6.

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ข้ัน 
บา้นซะเมาะ หมู่ท่ี 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 
- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนกังาน 
อบจ.ยะลา 

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค ์คสล.
โครงหลังคาเหล็ก 1 ข้ัน พร้อมอาคารประกอบ
ณ ศบยเ์ครือ่งจักรกล อบจ.ยะลา

7.

ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารซ่อมบำรุง 

และร้ัว คสล. ณ ดบูย์เครือ่งจักรกล อบจ.ยะลา 
- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

อาคารอเนกประสงค ์คสล. 2 ข้ัน 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสำนกังาน อบจ.ยะลา 
ประกอบดว้ยงานรีอ้ถอนและตดิตัง้เพดาน เครือ่งปรบัอากาศ 
พรม งาบมูก่ระเบือ้ง งานไฟฟ้า งาบทาส ี ๆลๆ

อาคารอเนกประสงค ์คสล. โครงหลังคาเหลก็ 1 ข้ัน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร

ปรบัปรงุตอ่เตมิอาคารซอ่มบำรุง และร้ัว คสล. สูง 2 เมตร 
พรอ้มประตเขา้-ออก และปา้ย คสล. ความยาวรวม 314 เมตร

3,172,000 ตำบลละแอ 
อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา

1 ,000,000 อำเภอเมอืงยะลา 
จังหวัดยะลา

1,437,000 ศนูย์เครองจกัรกล 
อบจ.ยะลา

3,480,000 ศนูย์เครือ่งจกัรกล 
อบจ.ยะลา

กองซ่าง

กองซ่าง

กองซ่าง

จัด*ใา: 
*

บบรเไยกๅร/ข? 

ง

ด่า

จัดจั เ-
อบุม ท

.นบโ ไร

แ  กุจ่า!

สำนักปลัดๆ

จัดท่ เรูปน นบร เยกา ร/ขอ วบุม 1 

จัดจ ไง

ด ่าเ' เนก' ร

เใ กจ ่า J
งว 1-5

จัดV ารูป1 .บบใ ายก ร/ข? อบุฟ้ ท

จัดจ้ ไง

ด ่าI ไนก'

n±L
งว̂ ท่ี 1-5

เบ f จ ่าย 
งว m  6

เบ ํ f จ ่าย
งฺ วุ  1ที _่6

รวม 7 โครงการ 18,578,000
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แบบ ผด. 02
บัญจัโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที ่ โครงการ รายละเอยีดจองกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนนิการ
หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2.

โครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0054 บ้านกาบงั - 
บา้นบายอ ตำบลกาบงั อำเภอกาบงั จังหวัดยะลา 
-ตัง้จา่ยจากเงนิรายได2้ 0 0 ,0 0 0 -บาท
- ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนบุ 7,363,000.- บาท

โครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1 -  0060 
บ้านราโมง - บ้านไทรย้อย ตำบลยะรม 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

ปรับปรงุและจอ่มบำรงุรกัษาทาง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
1.600 กิโลเมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.00 - 1.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร

7,563,000 ตำบลกาบงั 
อำเภอกาบงั 
จงัหวดัยะลา

กองจา่ง จดYfr 
«■

เรปแ'บ•บรเายก'!ร 
►

จัดจ่าง

ดำล ํนกา I

ท ่ย  วดV M

ปรบัปรงุและจอ่มบำรงุรกัษาผวิทาง กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.490 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,560.00 ตารางเมตร

9,983,000 ตำบลยะรม 
อำเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา

จัดV ารู■ ชเ 1บบไ ายก'

จัดจ่าง

ดำล ่นกา i

เบิก เาย < าดที 1-4-►
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ท่ี โครงการ

3. โครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรักษาทาง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0067 
บา้นหาดทราย - บา้นบายิ ตำบลตล่ิงซับ 
อำเภอบนับงัสตา จังหวัดยะลา 
- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ

ปรบัปรงุและจอ่มบำรงุรกัษาทางผวิทาง กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ไหลท่างกว้างขา้งละ 0.00 - 
1.00 เมตร หรอืมพีืน้ทีI่มบ่อัยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร แบบไมมี่ทางเทา้ จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณ
สทานท่ี

ตำเนนิการ
หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565

7,000,000 ตำบลตลิง่,จ่ัน 
อำเภอบนับงัสตา 

จงัหวดัยะลา

กองจา่ง จัดทํ1เ|รปนเบบรแ 
►

อ้ดจ้■

พ.ศ.2566

C แฝ ะอฺ๘

ด่าเโ

.ปีกร่าย ทด’V ¥

4. โครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรักษาทาง
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0008
บา้นบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก -
บา้นกะตูปะ ตำบลบันบังสาเรง อำเภอเมอืงยะลา
จังหวัดยะลา

ปรบัปรงุและจอ่มบำรงุรกัษาทางผวิทาง กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 
1.00 เมตร 4,160.00 ตารางเมตร

2,700,000 ตำบลสะเตงนอก,
ตำบลบนับงัสาเรง
อำเภอเมอืงยะลา

จังหวดัยะลา

กองจา่ง จัดทํ เรปเ นบร เยกา ไ

จัดจ,'

ดำเ1:บก' 5

ijn เกย เวดV 1̂ 4

- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได

รวม 4 โครงการ 27,246,000
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แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนนิการ
หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

๙ รอ
ฝ 1/วํ (ร:

d ๘ ร: 
จd

«ว
d

6:
ฝ

รอ
i d

ระC ระฟ รวุC
1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันตล่ิง หมู่ท่ี 4 

บ า้น จาเราะ^ ตำบลธารนํา้ทพิย์ อำเภอเบตง 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

กำแพงกันตล่ิง ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ลกึเอลิย่ 3.00 เมตร 2,500,000 ตำบลธารนํา้ทพิย์ 
อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา

กองช่าง จฺดทํเรูปเ ชบร

จัดจ้
เยกา 

ง

ไ

ดำ เา Inn" 5

เปิก ปีาย

รวม 1 โครงการ 2,500,000
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านการสืกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีสำหรับจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

ศลานที ่

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ระฟ ริะ ร:

ไท
<ระ 
ฝ

ฝC £๘
รว่
3

ร:
ฝ ๘ ร:C ร:๘ C

1. เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน 

ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู 

- ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จดัซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บทียูี 

พร้อมติดต้ัง จำนวน 9 เครือ่ง  ๆ ละ 45,800 บาท
409,500 อบจ.ยะลา กองช่าง พ

รวม 409,500
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2. ประ๓ ทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที ่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุด 

แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม โปรแกรม จำนวน 22 เคร่ือง  ๆ ละ 37,800 บาท

- สำนักปลัดๆ จำนวน 3 เคร่ือง (113,400)

- สำนกังานเลขาฯ จำนวน 3 เคร่ือง (113,400)
- กองยุทธศาสตร์ จำบวบ 4 เคร่ือง (151,200)

- กองคลัง จำบวบ 9 เคร่ือง (340,200)

- กองการเจา้หนา้ที ่ จำนวน 3 เคร่ือง (113,400)

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ดำเนบิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รุ่ ร ุ ่ฝ พํ
831,600 อบจ.ยะลา สำนักปลัดๆ 

สำนกังาบเลขาฯ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 

กองคลัง

กองการเจา้หนา้ที่

รวม 831,600
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2.2 แผนงานการสืกษ'า
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2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ฟุฟ รอ่

3= ฟุ1๐ รฝ ฟุd ๔ รอ่
3 ระ ๙d ofบร่ 5อํd

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โบ๊ตบุ๊ก 

สำหรับงานประมวลผล

จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ สำหรับงานประมวลผล 

พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เคร่ือง

37,800 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุขฯ

รวม 37,800

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ร:๔ รว่ ฟุ1๐ ฝ ฟุd ระ9ฝ

รอํฝ ๙
ฝ

รว่1ฝ ฟุd ระฟ รุ ่d
1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ สำหรับงาบประมวลผล จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมชุด 75,600 อบจ.ยะลา กองช่าง •4 - -►

แบบท่ี 1 พร้อมชุดโปรแกรม โปรแกรม จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 37,800 บาท

2. เครือ่งคอมพวิเตอร์ สำหรับงาบประมวลผล จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 พร้อมชุด 549,600 อบจ.ยะลา กองช่าง 4 - ->

แบบท่ี 2 พร้อมชุดโปรแกรม โปรแกรม จำนวน 12 เคร่ือง  ๆ ละ 45,800 บาท

รวม 625,200
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แบบ ผด. 02/1
จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กับเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ประ๓ ทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แผนงาบบริหารงานทั่วไป

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ฟุฟ รอ่

ฟ ฟุID ฝ ฝ
d

dเส่
รว่ฝ d

ฝ รว่๘ ฟุd dฟ ฟุd
1. โครงการติดตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิภายบอก 

สำนกังานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิภายนอกสำนกังานและภายในอาคาร 

จำนวน 1 ระบบ

400,000 อบจ.ยะลา สำนักปลัดๆ พ

รวม 400,000

72



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(บาท) ดำเนนิการ รับผดิขอบหลกั ๔ รอ่
ฝ in ฝ ฝci ระ1ส่

รอํ
2

<ร: 
ฟ

รว่1ส่ <5ะC ร:
xd

รอ่C
1. เคร่ืองพมิพ ์A3 Inkject Printer จดัซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า 36,000 (เทย ู

พร้อมติดต้ัง จำนวน 9 เคร่ือง  ๆ ละ 45,800 บาท

8,700 อบจ.ยะลา กองซ่าง

*

พ

2. ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงาบซ่อมและ 

บำรุงรกัษาเครือ่งจักรกลและรถยนต์
จัดซือ้ชุดโปรแกรมสำหรับบริหารงานซอ่มและบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

และรถยนต ์จำนวน 1 ชุด
250,000 อบจ.ยะลา กองซ่าง พ

3. ซอฟแวร์เพือ่การออกแบบสำหรับงาบ 

อาคารและโครงสร้างพืน้ฐาบ 1 ชุด
จัดซือ้ซอฟแวร์เพือ่การออกแบบสำหรับงาน 

อาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน 1 ชุด

116,000 อบจ.ยะลา กองช่าง พ

รวม 374,700
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