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 สวัสดีค่ะ  พี่น้องประชาชนต าบลล าใหม่และคุณผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับนี้   
ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้จัดท าขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตาม
แผนงานหรืองบประมาณ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  และ
มีความยินดี  เป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่  ทั้งนี้ เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์        ข่าวแรก  รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่  ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

โครงการโครงการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  ที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 25256622    
 

ยุทศาสตร์ ที่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างระบบหอถังสูงเก็บน้ า ม.6 265,500.00 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาดีกา-ปอเยาะ ม.1 888,000.00 กองช่าง 

     *************************** 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง 
สมานฉนัท์ในชุมชนต าบลล าใหม่ 

279,949.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 100,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๓ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนภูมปิญัญาชาวบา้น 25,100.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๔ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน 80,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๕ 
อุดหนุนอ าเภอเมืองยะลา โครงการจัดขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมือง
และงานกาชาดจงัหวัดยะลา  

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๖ อุดหนุนให้แก่ชมรมว่าวบินต าบลล าใหม่ 19,500.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๗ 
โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น กิจการการประดิษฐ์และ 
การละเล่นวา่ว 

19500.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๘ โครงการมหกรรมตาดีกาล าใหม่ ร่วมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยาเสพตดิ 80,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

๙ โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 7,450.00 ส านักงานปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงานการศึกษา 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 186,130.00 ส านักงานปลัด อบต. 

2 อาหารเสริมนม ( โรงเรียน) 304,279.00 ส านักงานปลัด อบต. 

3 อาหารกลางวัน  (โรงเรียน) 1,104,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

 

*************************** 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

1 

-  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสัน้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน (กิจกรรมการท าขนมเบเกอร่ี)  ยอดเงิน  8,951.- บาท 
-  โครงการพี่สอนน้องรู้คิดรู้ใช้  ยอดเงิน  8,950.- บาท 
-  โครงการอบรมเยาวชนจิตอาสาร่วมแรงพัฒนาชุมชนร่วมใจพฒันา
คุณธรรม  ยอดเงิน  8,000.-  บาท 
-  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ยอดเงิน  26,850.-  บาท 

52,751.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

2 
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อแก้ปัญหา          
ยาเสพติด 

28,150.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 241,920.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ 

4 

-  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านอัลกรุอ่านที่ถูกต้องของผู้สูงอายุ        
ยอดเงิน  14,425.-  บาท 
-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงวัยใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ                         
ยอดเงิน  1,050.-   บาท 
-  โครงการส่งเสริมผู้สงูอายุและสถาบนัครอบครัว                      
ยอดเงิน  12,000.-  บาท 
-  โครงการให้ความรู้การดูแลสขุภาพของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สงูอายุ  
ยอดเงิน  12,450.-  บาท 

39,925.00 

ส านักงาน ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    (ตอ่ ) 

แผนงานงบกลาง 

1 โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  5,823,700.00 ส านักงาน ปลัด อบต 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 295,400.00 ส านักงาน ปลัด อบต 

3 โครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ 14,500.00 ส านักงาน ปลัด อบต 

แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ  (โรคพิษสุนัขบ้า) 30,000.00 กองสาธารณสุข 

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 กองสาธารณสุข 

3 โครงการลดโฟม ลดโรค ให้กับแกนน าในชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 17,450.00 กองสาธารณสุข 

4 โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 49,940.00 กองสาธารณสุข 

 
     *************************** 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 

1 

-โครงการส่งเสริมอาชีพการท าผา้มัดย้อม  ยอดเงิน 13,000.- บาท 
-โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปส้มแขก ยอดเงิน 10,000.- บาท 
-โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย  ยอดเงิน  8,000.-  บาท 
-โครงการส่งเสริมอาชีพการท าอาหารไทย  ยอดเงิน  9,000.- บาท 

40,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัวในต าบลล าใหม่ 19,300.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

3 โครงอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลล าใหม่ 30,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 

*************************** 
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ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

ไม่มโีครงการ / กิจกรรม 

 
*************************** 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

     ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทศันศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

301,350.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

แผนงานความสงบภายใน 

1 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 19,700.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

2 โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 18,760.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  2,450.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

4 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 35,245.00 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 
*************************** 
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ข่าวที่สอง  การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา   
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -  จ่ายเงินสด 

ตั้งแต่วันที่  31  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่   30  กันยายน  2562 
 

การแสดงรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การแสดงรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

หมวด  /  ประเภท / รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายรับจริง 

(บาท) 

รายรับตามประมาณการ     

รายรับ     

ภาษีอากร 243,100.00 254,212.22 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 129,250.00 77,023.51 

รายได้จากทรัพย์สิน 280,000.00 278,533.16 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00 51,335.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 11,000.00 900.30 

รายได้จากทุน - - 

ภาษีจัดสรร 15,043,050.00 17,218,161.83 

เงินอุดหนุนทั่วไป 19,156,117.00 15,889,999.00 

      

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 35,062,517.00 33,770,165.02 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   540,846.40 

รวมรายรับทั้งสิ้น 
 

34,311,011.42 
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รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จดัเก็บเอง 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 863,350.00 662,004.19 

1. หมวดภาษีอากร 243,100.00 254,212.22 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 208,000.00 218,718.52 
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 30,000.00 31,669.70 
1.3 ภาษีป้าย 5,000.00 3,824.00 
1.4 อากรการฆ่าสัตว์ 100.00 - 

รวม 243,100.00 254,212.22 

   2.   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 129,250.00 77,023.51 

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 50.00 58.20 
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 420.00 
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 100,000.00 38,070.00 
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 100.00 
2.5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,000.00 10,191.48 
2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 20,706.00 
2.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,000.00 300.00 
2.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000.00 7,167.83 
2.9 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ - 10.00 

รวม 129,250.00 77,023.51 

   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 280,000.00 278,533.16 
3.1  ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี - 500.00 

3.2 ดอกเบี้ย 280,000.00 278,033.16 

รวม 0.00 500.00 
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รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จดัเก็บเอง (ตอ่) 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00   

4.1 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00 51,335.00 

4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ - - 

รวม 200,000.00 51,335.00 

   5.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 11,000.00 900.30 

5.1 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 - 

5.2 รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ  10,000.00 900.30 

รวม 11,000.00 900.30 

 
รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจดัสรร 

1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียรถยนต์และล้อเลื่อน 350,000.00 418,188.71 

1.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนฯ 7,800,000.00 9,043,888.16 

1.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,500,000.00 2,344,489.78 

1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,000.00 17,607.82 

1.5 ภาษีสรรพสามิต 4,270,000.00 5,288,751.06 
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รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจดัสรร (ต่อ) 

1.6 ค่าภาคหลวงแร่ 42,000.00 54,306.51 
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 41,000.00 46,527.79 
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

10,000.00 4,402.00 

1.9 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 50.00 - 

รวม 15,043,050.00 17,218,161.83 

   รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที ่ และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

19,156,117.00 15,889,999.00 

รวม 19,156,117.00 15,889,999.00 

   รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค ์

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ 

1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 0.00 540,846.40 

รวม 0.00 540,846.40 
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การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

หมวด  /  ประเภท 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 

รายจ่ายตามประมาณการ     

รายจ่าย     

งบกลาง 9,078,520.00 7,749,628.00 

เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00 1,966,320.00 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 11,393,380.00 9,806,529.00 
ค่าตอบแทน 1,363,300.00 969,293.00 
ค่าใช้สอย 4,574,300.00 3,206,743.15 
ค่าวัสดุ 2,196,872.00 1,731,396.28 
ค่าสาธารณูปโภค 320,000.00 246,685.82 
ค่าครุภัณฑ์ 520,100.00 471,244.31 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,009,125.00 1,862,300.00 
รายจ่ายอื่น  - - 
เงินอุดหนุน 1,554,200.00 1,568,042.47 
      

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,062,517.00 29,578,182.03 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   540,846.40 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
 

30,119,028.43 
 

 

รวมรายรับ  (ทั้งสิ้น) 34,311,011.42  บาท 
 

รวมรายจ่าย (ทั้งสิ้น) 30,119,028.43   บาท 
 
 
 



 ข่าวที่สาม  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ขอประชาสัมพันธ์  การจัดท าโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี  2562  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสารท่ี์  11  มกราคม  2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล า
ใหม่  หมู่ท่ี 6  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีต าบลล าใหม่และต าบลใกล้เคียง  พาบุตรหลานของท่าน  มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ท่ีทาง  อบต.ล าใหม่  
จัดขึ้นนะคะ   ข่าวที่สี่  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบช าระภาษีท้องถิ่นประจ าปี  2563 ค่ะ  ตามท่ี
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖2 ก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่
วันท่ี  ๑ มกราคม ๒๕6๓ เป็นต้นไปนั้น  โดยยังคงมีกฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีก  จ านวน  2  ฉบับ  คือ  หลักเกณฑ์ก าหนดการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม  และหลักเกณฑ์ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย  ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ผลจากความล่าช้าดังกล่าว  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม ่ไม่ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน  และไม่สามารถด าเนินการแจ้งบัญชีรายการท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าใหม่  จึงยังไม่สามารถรับช าระภาษีประจ าปี  พ.ศ. 2563  นี้ได้ค่ะ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด 
โปรดติดต่อท่ี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  หรือโทรศัพท์สอบถาม
รายละเอียด  ได้ท่ีหมายเลข 0-7325-2208  ค่ะ     ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายส าหรับฉบับนี้  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส  การทุจริต/เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์สามารถด าเนินการผ่าน  6  
ช่องทาง  ซึ่งประกอบด้วย  1. การแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  
หมู่ท่ี  6  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95160  เวลาท าการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 
16.30 น.  2. การแจ้งเบาะแสผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์   0 - 7325 – 2208   3. การแจ้งเบาะแส
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- mail : officelummai@gmail.com   4. การแจ้งผ่านเว็บไซต์ : 
WWW.LUMMAI.GO.TH  5. การแจ้งผ่าน  Facebook : https://www.facebook.com/officelummai                       
6. ตู้ / กล่อง รับเรื่องราวร้องทุกข์  ค่ะ  แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ  ... 

**********พบกนัใหม่ฉบับหน้านะคะ********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สวัสดีครับสวัสดีครับ  

ที่ปรึกษา       บรรณาธกิาร 
 

นางสาวจารุวรรณ   คงทน  ปลัด อบต.ล าใหม ่     นางสาวจารุวรรณ   คงทน  ปลัด อบต.ล าใหม ่
ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่
 

กองบรรณาธิการ       ออกแบบและจัดท าโดย 
ส านักงานปลัด อบต.ล าใหม่   กองคลัง   กองช่าง   นางสาวนุสรา  เจ๊ะแต  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

สวัสดีสวัสดีคะคะ  

mailto:officelummai@gmail.com
http://www.lummai.go.th/
https://www.facebook.com/officelummai

