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 สวัสดีค่ะ  พี่น้องประชาชนต าบลล าใหม่และคุณผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับนี้  เป็นฉบับ 
ท่ี 10 ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้จัดท าขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามแผนงาน
หรืองบประมาณ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดี               
เป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ท้ังนี้ 
เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์        ข่าวแรก  รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่  ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

โครงการโครงการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  ที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 25256611    
 

ยุทศาสตร์ ที่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  ม.6  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา    
จ.ยะลา 

166,300.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  สายสนามกีฬา – ทุ่งคา ทุ่งนา  
ม.2  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

355,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ต่อจากท่อเหลี่ยม (ทิศ
เหนือ) ม.7  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

380,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล.  สายกลางหมู่บ้าน  
ม.3  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

735,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ  ม.4   
ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

447,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  สายบา้นอดุลนา  ม.4           
ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

139,600.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  สายล าลูกา – กูโบร์  ม.6     
ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

842,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 



ยุทศาสตร์ ที่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  (ต่อ) 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลด ์สนามกีฬาปา่พ้อ  ม.3     
ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

121,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง แอลฟัลติกคอนกรีต สายปอ
เยาะ – หน้าวัด  ม.4  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

740,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 
โครงการบูรณะผิวทางลาดยางซอ่มทางผิวทางพารา แอล
ฟัลติกคอนกรีต สายตน้ยอ – ทุง่คา  ม.3  ต.ล าใหม่           
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

740,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 โครงการปรับปรุงถนน พาราแอลฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งคา 
– ปลักใหญ่  ม.2  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

1,658,200.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 ขยายเขตไฟฟ้า ม.1 ,4 ,5  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.
ยะลา 

88,252.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการก่อสร้างก าแพง อบต. ม.6  ต.ล าใหม่  อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา 

102,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกสายบาสอ  ม.3  ต.ล าใหม่  
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

58,400.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการลงท่อบล็อกสายแยกอ่าวขาว  ม.7 482,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

16  โครงการเสริมผิวทางพารา แอลฟัลติกคอนกรีต สายปอ
เยาะ – หน้าวัด  ม.4  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

729,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านปีซัด  -  
ช้างเผือก  ม.1  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

562,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

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



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิประจ าปี 2661 127,950.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๒ 
โครงการส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม
ประดิษฐ์และเล่นวา่ว 

17,500.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๓ อาหารเสริม (นม) 253,498.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 

๔  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนตาดีกา 15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๕ 
โครงการมหกรรมตาดีกาล าใหม่ร่วมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยา
เสพติด คร้ังที่ 4 

65,500.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๖ โครงการคลังอุปกรณ์กีฬาต าบลล าใหม่ 94,955.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๗ 
โครงการกีฬาสัมพนัธ์ต าบลล าใหม่ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าป ี

268,250.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๘ โครงการเงินอุดหนุนอ าเภอเมืองยะลา อนุรักษ์วัฒนธรรมฯ 15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๙ 
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่
เด็กและเยาวชน “ หลักสูตร เดคูพาจ" (Decoupage) ”  

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๐ 
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่
เด็กและเยาวชน “ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า” 

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑๑ 
โครงการอบรมคุณธรรมต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจ าปี
ฮิจเราะห์ศักราช 1439 

75,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๒ 
โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิน่ให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๓ โครงการสานสัมพนัธ์วันฮารีรายออีดิลอัฏฮา 40,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๔ โครงการปลูกฝังเด็กและเยาชนใส่ใจวินัยจารจร 10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๕ 
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลล าใหม ่

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

๑๖ อาหารเสริมนม 252,605.00 ส านักงานปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

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



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเยี่ยมกลุ่มผู้พิการห่วงใยสุขภาพ 1,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงูวัย ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ 1,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทัว่ไป 

3 โครงการพัฒนาทักษะการอ่านอลักุรอ่านที่ถูกต้อง       
ด้วยระบบกีรออาต ี

20,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 โครงการกฎหมายหน้ารู้ส าหรับสตรี 10,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการสตรีกับวิธีเศรษฐกิจพอเพียง 15,000.00 ส านกังาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธขิองคนพอการ 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งในต าบล 

14,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  2,785,800.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้พอการ 624,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด       
โรคไข้เลือดออก 

64,300.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

10 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกต าบลล าใหม่ 12,000.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

11 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายต าบลล าใหม่ 30,152.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

12 โครงการฝึกอาชีพการท าขนมไทย 14,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 โครงการฝึกอบรมท าอาหารไทย 14,025.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพจดัดอกไม้ 19,175.00 ส านกังาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าวัยผู้สูงอายุ 10,450.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพดา้นสิ่งประดิษฐ์ การท ากระเปา๋
จากเศษผ้า 

26,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 โครงการส่งเสริมสตรีจิตอาสารกัษาสิ่งแวดล้อม 15,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

18 โครงการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน หลักสูตร
การท าน้ ามันมะพร้าว 

19,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 โครงการฝึกอบรมอาชีพดา้นภูมปิัญญาท้องถิน่ 13,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 โครงการฝึกอบรมอาชีพดา้นภูมปิัญญาท้องถิน่ 13,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    (ตอ่ ) 

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของคนพิการ
และผู้ดูแล 

14,975.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

22 โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  5,540,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

23 โครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้พิการ 1,272,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

24 โครงการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ 35,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

25 โครงการรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนต าบล 
ล าใหม่ 

12,000.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

26 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายต าบลล าใหม่ 18,800.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

29,700.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

28 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

29,700.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

29 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเกลือไอโอดีน 140,000.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

30 โครงการการป้องกันโรคพิษสุนขับ้า(ตามโครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอกภัย) 

14,955.00 กองสาธารณสุข สปสช. 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 
โครงอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ล าใหม่ 

30,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพแก่เด็กและเยาวชน 

9,200.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

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



 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการขุดลอก ก าจัดวัชพชืคลองระบายน้ า สายข้าง 
อบต. – เหมืองแร่    ม.6  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา       
จ.ยะลา 

13,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการขุดลอกและ ก าจัดวชัพชืคูระบายน้ า สายทุ่งคา 
– ปลักใหญ่   ม.2  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

17,200.00  กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการขุดลอกและ ก าจัดวชัพชืคูระบายน้ า สายบา้น
ใหม่   ม.2  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

7,400.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 
โครงการ ถางปา่ก าจัดวชัพืชคลองระบายน้ า ข้างวัดล า
ใหม่ โรงไฟฟ้า  สาย หนา้วัด – ปีซัด  ม.1  ต.ล าใหม่   
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

34,900.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการซ่อมแซมท าแนวคันคลอง ม.5  ต.ล าใหม่       
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

36,400.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 โครงการซ่อมแซมท าแนวคันคลองพร้อมดาดหินเรียวยา
แนว ม.2  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

84,400.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 โครงการซ่อมแซมท าแนวคันคลอง ม.6  ต.ล าใหม่      
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

27,500.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 โครงการขุดลอกก าจัดวัชพชืสองข้างทาง  สาย 409 110,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านปีซัด  -  
ช้างเผือก 

562,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการดาดหิน  ม.5  , ม.6  ต.ล าใหม่  อ.เมืองยะลา      
จ.ยะลา 

182,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

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

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

     ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน( การระงบัอัคคีภัย
เบื้องต้น ) 

19,711.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนท่ัวไป 

2 
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

255,020.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายผลเรือน 
อฟปร. ( หลักสูตรจัดตั้ง)  

99,905.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

268,250.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 โครงการป้องกันและลดความเสีย่งเด็กจมน้ า (ผู้ก่อการ
ดี) 

35,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 777,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  สนง.ปลัด 6,900.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ( จ านวน ๒ เครื่อง) 21,470.00 กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 55,150.00 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 เครื่องปริ้นเตอร์ 5,200.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 ตู้เก็บเอกสาร 7,500.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ส านักงาน 25,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวที่สอง  การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา   
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -  จ่ายเงินสด 

ณ  วันที่   30  กันยายน  2561 
 

การแสดงรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายได้ที่จัดเก็บเอง 

 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง 

1.  หมวดภาษีอากร 
  1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 208,000.00 205,822.98 

  1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 25,000.00 31,729.21 

  1.3 ภาษีป้าย 5,000.00 4,696.00 

  1.4 อากรการฆ่าสัตว ์ - - 

รวม 238,000.00 242,248.19 

 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 280,000.00 243,969.55 

รวม 280,000.00 243,969.55 

 
 
 
 
 



รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
3.1 เงินช่วยเหลือจากการประปา (ค่าน้ าประปา) 0.00 0.00 

รวม 0.00 0.00 

 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

4.   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  4.1 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนุญาตขายสุรา 50.00 87.30 

  4.2 ค่าธรรมเนยีมการเก็บขยะมลูฝอย 100,000.00 77,010.00 

  4.3 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการจดัระเบียบจอดยานยนต ์ 0.00 0.00 

  4.4 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 236.00 

  4.5 ค่าธรรมเนยีมปิดประกาศโฉนด 0.00 0.00 

  4.6 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 0.00 0.00 

  4.7 ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนพาณิชย ์ 200.00 540.00 

  4.8 ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ 5,000.00 9,133.00 

  4.9 ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 33,341.00 

  4.10 ค่าใบอนุญาตกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 1,000.00 600.00 

  4.11 ค่าธรรมเนียมขุดเจาะบ่อบาดาล 0.00 0.00 

  4.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 

รวม 127,250.00 120,947.30 

 
 
 
 

 
 



รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

5.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
5.1 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 100.00 

5.2 รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ  10,000.00 1,000.00 

รวม 11,000.00 1,100.00 
 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่  
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 17,550,110.00 15,060,604.00 

1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป -  ส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไมส่งบ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 0.00 0.00 

รวม 17,550,110.00 15,060,604.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีอากร 

1.1  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน 250,000.00 313,004.24 

1.2  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บก าหนดแผนฯ 8,000,000.00 7,354,312.46 

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 3,000,000.00 2,299,060.55 

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,000.00 11,937.01 

1.4 ภาษีสรุา 1,270,000.00 1,245,668.88 

1.5 ภาษีสรรพสามิต 3,000,000.00 3,001,915.39 

1.6 ค่าภาคหลวงแร ่ 20,000.00 42,163.60 

1.7ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 100,000.00 387,929.92 

1.8ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน 30,000.00 8,012.00 

รวม 15,700,000.00 14,664,004.05 
 

รายได้อุดหนุนระบุวัตถปุระสงค ์  (หมายเหตุ 1.1) 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้อุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์   (หมายเหตุ 1.1) 
หมวดเงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

8,615,600.00 8,615,600.00 

รวม 8,615,600.00 8,615,600.00 
 
 
 

รวมรายได้ตามประมาณการายได้ทั้งสิน 42,631,010.00 

รวมรายได้ที่รับจริงทั้งสิ้น (บาท) 38,937,237.05 
 
 

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



การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

หมวด  /  ประเภท 
ประมาณการ 

(บาท) 
จ่ายจริง (บาท) เงินอุดหนุน  (บาท) 

       งบกลาง 8,545,070.00 8,125,875.00 0.00 
       เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00 2,052,720.00 0.00 
       เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 9,467,160.00 8,238,086.00 0.00 
       ค่าตอบแทน 907,000.00 373,450.00 24,267.50 
       ค่าใช้สอย 3,415,000.00 2,833,822.48 0.00 
       ค่าวัสดุ 2,259,710.00 1,556,825.41 0.00 
       ค่าสาธารณูปโภค 410,000.00 288,237.31 0.00 
       เงินอุดหนุน 1,154,000.00 1,154,000.00 0.00 
       ค่าครุภัณฑ์ 88,400.00 83,334.00 0.00 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,454,400.00 5,439,200.00 4,660,000.00 
      รายจ่ายอื่น  0.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 33,753,460.00 30,145,550.20 4,684,267.50 
 

 

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิน 30,145,550.20 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ 24,267.50 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป ีพ.ศ. 2560 4,660,000.00 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 34,829,817.70 

 
 

รวมรายรับ  (ทั้งสิ้น) 38,937,237.05  บาท 
 

รวมรายจ่าย(ทั้งสิ้น) 34,829,817.70   บาท 
 
 
 



 ข่าวที่สาม    องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ขอประชาสัมพันธ์  การจัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี  2562  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  13  มกราคม  2561  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  หมู่ที่ 6  ต าบลล า
ใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลล าใหม่และต าบลใกล้เคียง  
พาบุตรหลานของท่าน  มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ที่ทาง  อบต.ล าใหม่  จัดขึ้นนะคะ   ข่าวที่สี่  ประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบช าระภาษีท้องถิ่นประจ าปี  2562 ค่ะ  1. การยื่นแบบและช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  สามารถยื่นแบบและ
แสดงรายการช าระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ค่ะ  2. การยื่นแบบและช าระภาษีป้าย  สามารถยื่น
แบบและแสดงรายการช าระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี ค่ะ  และ  3. การยื่นแบบและช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่  สามารถยื่นแบบและแสดงรายการช าระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ค่ะ  แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หน้านะคะ.......ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายส าหรับฉบับนี้  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต/
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์สามารถด าเนินการผ่าน  6  ช่องทาง  ประกอบด้วย  1. การแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  หมู่ที่  6  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95160  เวลาท าการ จันทร์ - 
ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  2. การแจ้งเบาะแสผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์   0 - 7325 – 2208   3. การแจ้ง
เบาะแสผ่านทาง E- mail : officelummai@gmail.com   4. การแจ้งผ่านเว็บไซต์ : WWW.LUMMAI.GO.TH                
5. การแจ้งผ่าน  Facebook : https://www.facebook.com/officelummai   6. ตู้ / กล่อง รับเรื่องราวร้องทุกข์  ค่ะ  
แล้วพบกันใหมใ่นฉบับหน้านะคะ  ... 
 

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

สวัสดีครับสวัสดีครับ  

สวัสดีสวัสดีคะคะ  

 

ที่ปรึกษา       บรรณาธกิาร 
 
นายยูโซะ๊   เจ๊ะหลง            นายก อบต.ล าใหม่   นางสาวจารุวรรณ   คงทน  ปลัด อบต.ล าใหม ่
นายบดินทร์  แมเราะ รองนายก อบต.ล าใหม ่
นายอัสนี   ดอเลาะแล รองนายก อบต.ล าใหม ่
นางศิราพร   ปานเล็ก เลขานุการนายก อบต.ล าใหม ่
 
กองบรรณาธิการ       ออกแบบและจัดท าโดย 
ส านักงานปลัด อบต.ล าใหม่   กองคลัง   กองช่าง   นางสาวนุสรา  เจ๊ะแต  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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