จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ อาเภอเมืองยะลา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
หมู่ที่ 6 ตาบลลาใหม่ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
โทรศัพท์. ๐-๗๓๒๕-๒๒๐๘ , 0-7339-9926 โทรสาร. 0-7339-9926 www.lummai.go.th
สวัส ดีค่ะ พี่น้องประชาชนตาบลลาใหม่ และคุณผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นปีที่ 1
ฉบับที่ 1 จัดทาขึ้นองค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ ได้ดาเนินการจัดทาขึ้นตามแผนงานหรืองบประมาณ เพื่อให้พี่
น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้กับทาง อบต. เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวแรก รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานของ อบต.ลาใหม่ ที่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้
โครงการที่ดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2557
ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1

โครงการขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า ซอยบ้านครูแก้ว หมู่ที่ 1

30,074.45

2

โครงการขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2

131,865.09

3

โครงการขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า บ้านน้าเย็น จานวน 2 จุด

149,792.07

4

โครงการขยายระบบจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณรอยต่อลาใหม่-ปากล่อ

55,883.24

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเยาะ-สุสานจีน หมู่ที่ 4

6

โครงการซ่อมสร้าง Asphatic Comncrete สายลาลูกา หมู่ที่ 6

7

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่

329,000.00

8

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้านทุ่งนาทิศเหนือ หมูท่ ี่ 6

276,000.00

9

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ – ทุ่งคาหมู่ที่ 2

518,000.00

10

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม คสล. สายปอเยาะ – บ้านลูกา หมูท่ ี่ 5

1,321,000.00

11

โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม - ห้องละหมาด

2,690,000.00

12

โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว อบต.

680,000.00
1,589,000.00

166,500.00

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ด้านการศึกษา
1

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน

2

สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียน

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ลาดับที่

1,292,000.00
559,844.10
โครงการ / กิจกรรม

20,000.00
งบประมาณ

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1

โครงการให้บริการกาจัดขยะมูลฝอย ในเขต อบต.

2

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

3

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าคลองลาโจ๊ะ หมู่ที่ 2

397,000.00

4

โครงการขุดลอกระบานน้าสองข้างทาง หน้าโรงเรียนบ้านปอเยาะ

453,800.00

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

639,200.00
2,998,000.00

งบประมาณ

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

220,000.00

2

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

100,000.00

3

โครงการจัดงานวันผูส้ ูงอายุ

120,000.00

4

โครงการสืบสานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ

15,000.00

5

โครงการสายสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1435

68,500.00

6

โครงการร้อยรักดวงใจผู้สูงวัยในวันสงกรานต์

70,850.00

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1

โครงการส่งเสริมอาชีพ

2

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี

ลาดับที่

100,000.00
29,500.00
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
1

โครงการเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของสาวนราชการ

2

โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ป้อมจุดตรวจ

260,000.00
30,000.00

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการกู้ยมื เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ลาใหม่
โครงการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
โครงการสนับสนุนระบบการจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
โครงการสนับสนุนระบบการจ่ายน้าประปา หมู่ที่ 6
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.ลาใหม่
โครงการ อบต. พบประชาชน สู่ความปรองดองและสมานฉันท์
โครงการสูงวัย สุขใจ ในวันผู้สูงอายุ
โครงการเยี่ยมบ้าน ถามไถ่ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

200,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00
290,000.00
10,000.00
497,000.00
500.00
5,534,800.00
540,000.00

การแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
หมวด / ประเภท

รับจริง (บาท)

จ่ายจริง (บาท)

รายจ่ายประจา
- หมวดเงินเดือน

7,652,673.00

- หมวดค่าจ้างประจา

0.00

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว

0.00

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

5,064,608.22

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

517,888.54

- หมวดเงินอุดหนุน

1,399,960.00

- รายจ่ายงบกลาง

7,111,673.00

- รายจ่ายอื่นๆ

1,317,000.00

รวมรายจ่ายประจา (บาท)

23,063,802.76
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา

- หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่ายเพื่อการพัฒนา (บาท)

4,683,370.00

4,683,370.00

การแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
รายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
รายรับ ประจาปีงบประมาณ 2557
หมวด / ประเภท

รับจริง (บาท)
หมวดภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

204,535.59

- ภาษีบารุงท้องที่

25,060.44

- ภาษีป้าย

19,112.00

- อากรการฆ่าสัตว์

135.00

รวมรายรับหมวดภาษีอากร (บาท)

248,843.03

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปา

5,691.00

- ค่าธรรมเนียมการปิดประกาศ

100.00

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการจาหน่ายสุรา
- ค่าปรับผิดสัญญา
- ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนพานิชย์
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าธรรมเนียมขยะและค่าขนขยะมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากกรมทรัพยากร
- ค่าใบอนุญาตการโฆษณาโดยการใช้เสียง
- ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตการตรวจแบบอาคาร
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

รวมรายรับหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต (บาท)

19.40
253,208.00
400.00
2,300.00
11,910.00
112,398.00
10.00
793.53

386,829.93

จ่ายจริง (บาท)

การแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
รายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2557
รายรับ ประจาปีงบประมาณ 2557
หมวด / ประเภท

รับจริง (บาท)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

350,984.40

รวมรายรับหมวดรายได้จากทรัพย์สิน (บาท)

350,984.40

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
- ค่าน้าประปา

298,239.00
รวมรายรับจากสาธารณูปโภค (บาท)

298,239.00

รายได้ที่รัฐเก็บและจัดสรรให้
ภาษีจัดสรร
- ภาษีมลู ค่าเพ่มตาม พรบ. และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

10,102,557.42

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

21,160.49

- ภาษีสรุ า

1,088,316.08

- ภาษีสรรพสามิต

1,480,325.55

- ค่าภาคหลวงแร่

14,419.30

- ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม

112,804.28

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ ิน

6,643.00

- อุดหนุนทั่วไป

6,239,224.00

- อุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

9,228,130.00

รวมรายได้ที่รฐั เก็บและจัดสรรให้ (บาท)

28,293,580.12

หมวดรายได้เบ็เตล็ด
- ค่าถ่ายเอกสาร

723.00

- ค่าสมัครสอบ

1,350.00

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด (บาท)

45,100.00
47,173.00

รวมรายจ่ายจริงทั้งหมด (บาท)

27747172.76

รวมรายรับจริงทั้งหมด (บาท)

29625649.48

จ่ายจริง (บาท)

 ข่าวที่สอง

อบต.ลาใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พนักงานฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป จัดทาโครงการคลองสวยน้าใส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ พี่น้อง ที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตาบล
ลาใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ หมู่ที่ 5 บ้านลูกา ตาบล
ลาใหม่ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ จัดทาโครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 4 ธันวาคม
2557 ณ คลองบ้านปอเยาะ หมู่ที่ 4 ตาบลลาใหม่ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตาบลลาใหม่และตาบลใกล้เคียงทราบและเข้าร่วมโครงการ  องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทาโครงการลาใหม่คิดส์เดย์ ( Kids day ) ’ 58 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาใหม่ หมู่ที่ 6 ตาบลลาใหม่ อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลลาใหม่และตาบลใกล้เคียง พาบุตรหลาน
ของท่าน มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ทาง อบต.ลาใหม่ จัดขึ้นนะคะ  ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายการยื่นแบบ
ชาระภาษีท้องถิ่นประจาปี 2558 ค่ะ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องชาระภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภาษี
บารุงท้องที่ จะต้องชาระเงินภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี และภาษีป้าย จะต้องชาระภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปีค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...

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

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

นายยูโซ๊ะ เจ๊ะหลงนายก อบต.ลาใหม่
นายบดินทร์ แมเราะ
รองนายก อบต.ลาใหม่
นายอัสนี ดอเลาะแล
รองนายก อบต.ลาใหม่
นางศิราพร ปานเล็ก
เลขานุการนายก อบต.ลาใหม่

จ.ส.อ.ดิษฐกร ทองส่งโสม ปลัด อบต.ลาใหม่

กองบรรณาธิการ
สานักงานปลัด อบต.ลาใหม่ กองคลัง กองช่าง

ออกแบบและจัดทาโดย
นางสาวนุสรา เจ๊ะแต ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

