
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลาที่ : การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาองค์กร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,548,657  - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.ยะต๊ะ กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านก าปงปาแย เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 1 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,496,000  - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.กาบัง กองช่าง

คสล. 2 ชั้น ม.6 ต.กาบัง เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.กาบัง จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ. 04 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1,541,000  - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.สะเอะ กองช่าง

คสล 2 ชั้น ม.4 ต.สะเอะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 5.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.กรงปินัง จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 20.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 3,500,000  - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.ยะรม กองช่าง

คสล. 2 ชั้น ม.3 ต.ยะรม เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 9.30 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

อ.เบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.ละแอ กองช่าง

บ้านตาเปาะ  หมู่ที่ 2 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจัดกิจกรรมอาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลละแอ  อ าเภอยะหา ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.ละแอ กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านชะเม๊าะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 5 ต.ละแอ  อ.ยะหา จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

7. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.บาโงยซิแน กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านบูเก๊ะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 2 ต.บาโงยซิแน  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.ยะหา  จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

8. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,505,000 - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.บาโงย กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านยือโร๊ะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

(ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.เนินงาม กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านบีดิง เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 6 ต. เนินงาม จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

 อ.รามัน จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

10. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล อบต.กรงปินัง กองช่าง

คสล. 1 ชั้น บริเวณที่ท าการ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 1 ชั้น กว้าง 7.00 ม. ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

องค์การบริหารส่วนต าบล จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 15.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการ

จดัท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

รวม                     10  โครงการ  -  - 17,585,657 6,505,000  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ยุทธศาสตร์เส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลาที่ :  การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,270,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ยะต๊ะ กองช่าง

สายบ้านตูกู ม.2 - บ้านตีบุ และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม. 5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 3,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 6   25' 27.80"น

101    21' 37.14-2

ตะวันออก

จุดส้ินสุด 6   25'3.15-2 น

101    23' 1.12-2

ตะวันออก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 6,507,000 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม เทศบาลต าบล กองช่าง

เสริมเหล็กระหว่างต าบลบาเจาะและลดปัญหาอุบัติเหตุ เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ เขื่อนบางลาง

ต.เขื่อนบางลาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.บันนังสตา  จ.ยะลา ยาว 50.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ชนิดไม่มีทางเท้า

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 06121904 

E 101155742

จุดส้ินสุด 47 N 06121974

E 101155450

3. ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ าท่วมและเป็นช่องทาง ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต 2,656,000 - - - ร้อยละ 90 ของ สามารถป้องกัน อบต.ตาชี กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด การระบายน้ า เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรง ประชาชนในพื้นที่ น้ าท่วมและเป็น

ตะแกรงเหล็กบ้าน นายใจ - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

บ้านนายพล ม.1 ต.ตาชี ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

อ.ยะหา จ.ยะลา ยาวไม่น้อยกว่า 468.000 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0655659

E 10110407

จุดส้ินสุด  N 0655937

E 10110252
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,318,400 - - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บาละ กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ้านคลองพี และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

กม. 6 - กม. 9 ม.9 ต.บาละ ระยะทาง  2,600.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.กาบัง จ.ยะลา ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ กม.6 - กม.9

5. ก่อสร้างถนนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ่อน้ าร้อน - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (400 เมตร) (400 เมตร) (400 เมตร) (400 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ อัยเยอร์เวง

บ้านนากอ ม.9 ระยะทาง  1,600  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

N 5581387

E 101133142

6. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,260,000  - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บือมัง กองช่าง

เสริมเหล็ก สายทาเนาะปือเราะ และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม.5 ต.บือมัง อ.รามัน ยาว  30.00  เมตร ชนิด และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

จ.ยะลา ไม่มีทางเท้า จ านวน 3 ช่องทาง ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0761452

จุดส้ินสุด 47 N 0709913
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,850,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บาโงย กองช่าง

เสริมเหล็ก สายโรงเพาะ - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

แปลงเกษตร ม.2 ต.บาโงย ยาว 1,275.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนา  0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 715441

E 759301

จุดส้ินสุด 47 N 715444

E 758688

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บือมัง กองช่าง

เสริมเหล็กสายฉัตรมงคล 2 และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม.6 ต.บือมัง อ.รามัน  ยาว 600.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

จ.ยะลา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น STA 0+000

จุดส้ินสุด STA 0+010
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 7,080,400 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บาโงย กองช่าง

เสริมเหล็ก สายยือโร๊ะ - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

รายอกายู ม.2 ต.บาโงย ยาว 1,803.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 715845

E 760046

จุดส้ินสุด47 N 7158678

E 760080

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็ก สายเปาะฮายา - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ กอตอตือร๊ะ

อูเป๊าะ ม.2 บ้านบาตะตีงี ยาว 1,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 6.532670,

101.417438

จุดส้ินสุด 6.535765,

101.410007
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,865,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.วังพญา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายลากูนิง - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

วังพญา ม. 2 ต.วังพญา ยาว 1,300.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.รามัน จ.ยะลา หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร ได้ใช้ประโยชน์
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น E 6.551517

 N 101.376077

จุดส้ินสุด E 6.561636

N 101.370960

12. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ถ้ าทะลุ กองช่าง

เสริมเหล็กสายหลังโรงรม และลดปัญหาอุบัติเหตุ เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บ้านบันนังบูโบ ม.3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.ถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา ยาว  12.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา ชนิดไม่มีทางเท้า

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 0738912

จุดส้ินสุด   E 0687247
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็กก าปงนุรง ม.3 และลดปัญหาอุบัติเหตุ เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ บันนังสตา

บ้านเงาะกาโปร์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา ยาว  12.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา ชนิดไม่มีทางเท้า

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 6114336

จุดส้ินสุด   E 101141746

14. ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

ต้นประดู่ ม. 6 บ้านบือซู และลดปัญหาอุบัติเหตุ เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ บันนังสตา

ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

จ.ยะลา ยาว  20.00  เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ชนิดไม่มีทางเท้า

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  N 6114336

จุดส้ินสุด   E 101141746
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก - 6,630,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บาเจาะ กองช่าง

คอนกรีตถนนลาดยางสายบ้าน และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

คชหิรัญ  - บ้านบียอ ม.4 ยาว 2,800.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา หนา  0.05 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 6144898

E 101165900

จุดส้ินสุด 47 N6131376  

E 10117819

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,008,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ตล่ิงชัน กองช่าง

เสริมเหล็กสายตือโล๊ะ ม. 3 และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บ้านทรายแก้ว  ต.ตล่ิงชัน ระยะทา ง  450.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.บันนังสตา  จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0617415

E 10121337

จุดส้ินสุด 47 N 0617483

E 10121451
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,452,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ตล่ิงชัน กองช่าง

เสริมเหล็กสายกาบูใน  ม.10 และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บ้านหาดทราย  ต.ตล่ิงชัน ระยะทา ง  1,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.บันนังสตา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

จ.ยะลา พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0613884

E 10122279

จุดส้ินสุด 47 N 0613673

E 10122701

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 8,052,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ถ้ าทะลุ กองช่าง

เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่  และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ม. 3 ต.ถ้ าทะลุ  อ.บันนังสตา ระยะทา ง  2,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 47 N 0737255 

E 0691602

จุดส้ินสุด 47 N 0735867

E 06920723
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งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,400,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.บาโร๊ะ กองช่าง

เสริมเหล็ก ม.3 สายลีตอ - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บองอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา ระยะทาง  700  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

จ.ยะลา หน้า 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น N 01725104

จุดส้ินสุด N 291135088

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม ทต.ปะแต กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านลือเน็ง - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บ้านเตียง ม.2 ต.ปะแต ระยะทาง 1,000  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.ยะหา จ.ยะลา หน้า 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   39' 257"N

long 101   12' 300" E

จุดส้ินสุด  lot 06   39' 493"N 

long 101   12' 094" E
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม ทต.ปะแต กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านบือแนกูบู - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บ้านบูเกะจิ ม.7 ต.ปะแต ระยะทาง 1,000  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.ยะหา จ.ยะลา หน้า 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   43' 321"N

long 101   14' 606" E

จุดส้ินสุด  lot 06   42' 742"N 

long 101   14' 368" E

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,836,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม ทต.ปะแต กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบ้านตันหยง และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

บองอ - บ้านกาโต๊ะ ม.6 ระยะทาง 1,000  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา หน้า 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ 

จุดเร่ิมต้น lot 06   43' 321"N

long 101   14' 606" E

จุดส้ินสุด  lot 06   42' 742"N 

long 101   14' 368" E
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 4,050,000 4,050,000 4,050,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็กสายไอเนาะเปาะ และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ( 750 เมตร) ( 750 เมตร) ( 750 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ อัยเยอร์เวง

กม.36  ม.3 ต.อัยเยอร์เวง ระยะทาง  3,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

N 5563553

E 10112572

24. ก่อสร้างถนนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็กสายมัสยิดธารมะลิ และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (500 เมตร) (500 เมตร) (500 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ อัยเยอร์เวง

ม.4 - บ้านสามร้อยไร่ ระยะทาง  2,000.00  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

N 559317

E 10195813

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็กบ้านอัยเยอร์ควีน - และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ( 1,000 เมตร) ( 1,000 เมตร) ( 1,000 เมตร) ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ อัยเยอร์เวง

กม.29 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง ระยะทาง  4,000  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.05 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

N 5543827

E 101124341

26. ก่อสร้างสะพาน คสล.โต๊ะปะซู เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,000,000  - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต.ยะรม กองช่าง

ม. 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง   6.00    เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ

ยาว 30 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

พิกัดที่ต้ังโครงการ ได้ใช้ประโยชน์

จุดเร่ิมต้น 

5.762522,101.120266

จุดส้ินสุด

5.762330,101.120103
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27. ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ าท่วมและเป็นช่องทาง ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต - 7,000,000 - - ร้อยละ 90 ของ สามารถป้องกัน อบต.ยะรม กองช่าง

เสริมเหล็ก ม.7 ต.ยะรม การระบายน้ า เสริมเหล็ก ประชาชนในพื้นที่ น้ าท่วมและเป็น

อ.เบตง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 2.00 เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ช่อทางระบายน้ า

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น  5.770707,

101.092931

จุดส้ินสุด  5.771006,

101.086493

28. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,800,000 - - ร้อยละ 90 ของ การคมนาคม อบต. กองช่าง

เสริมเหล็ก สายโรงเรียน และลดปัญหาอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ สะดวกและ ยะรม

ธารน้ าใส ม.5 ต.ยะรม ระยะทาง  7,000  เมตร และพื้นที่ใกล้เคียง ลดอุบัติเหตุ

อ.เบตง จ.ยะลา หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ประโยชน์

พิกัดที่ต้ังโครงการ

จุดเร่ิมต้น 5.757350,

101.135351

จุดส้ินสุด 5.758108,

101.040683
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29. ก่อสร้างระบบปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภค -ถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ  - 7,500,000     -  - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ อบต.สะเอะ กองช่าง

(ถังเก็บน้ าทรงแชมเปญ) บริโภค อย่างทั่วถึง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการอุปโภค -

ม.2,3,4 ต.สะเอะ และพื้นที่ใกล้เคียง บริโภคไอย่างทั่วถึง

อ.กรงปินัง จ.ยะลา ได้ใช้ประโยชน์

รวม 29  โครงการ 24,791,400 99,695,400 11,790,000 11,790,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ขุดลอกบึงโต๊ะมาแน ม.6 เพื่อป้องกันน ้าท่วมและเป็นช่องทาง ขุดลอกบึง  - 3,890,000 - - ร้อยละ 90 ของ สามารถป้องกัน อบต.บันนังสตา กองช่าง

ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา การระบายน ้า ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ประชาชนในพื นที่ น ้าท่วมและเป็น

จ.ยะลา ยาว 355.00 เมตร มีความพีงขอใจ ช่องทางการระบาย

ลึก 3.00 เมตร น ้า

พิกัดที่ตั งโครงการ

N 061253 : E 1016150

รวม                  1  โครงการ - - - 3,890,000 -       -         -             -              -     -          
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


