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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. 2563  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

โครงการโครงการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  ที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 25256633    
  

ยุทศาสตร์ ที่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

     
ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ.57-004 สายบ้านควนดินแดง-ต้นยอ ม.1 

1,383,000.00 กองช่าง เงินอุดหนุน 

2 
โครงการก่อสร้างถนนถอนกรีตเสรมิเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ยล.ถ.57-001 บ้านปีซัด น้ าเย็น ม.2 

1,148,800.00 กองช่าง เงินอุดหนุน 

3 โครงการขยายเขตท่อส่งจา่ยน้ าประปา ม.3 ม.4  355,000.00 กองช่าง เงินสะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นอียา ม.3 297,000.00 กองช่าง งบ อบต. 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปกูโบร์ ม.4 162,000.00 กองช่าง งบ อบต. 

6 
ก่อสร้างปรับปรุงถนนในชุมชนสายสระน้ าอ่าวขาวพร้อม
ก่อสร้างดาดหินใหญ่เรียงยาแนว ม.7 

190,000.00 กองช่าง งบ อบต. 

7 โครงการก่อสร้างก าแพง กันดิน ม.5 421,000.00 กองช่าง งบ อบต. 
 

******************** 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
โครงการสงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

191,130.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๒ อาหารเสริมนม ( โรงเรยีน) 245,465.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๓ อาหารกลางวัน  (โรงเรียน) 1,100,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๔ 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

63,650.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๕ 
โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

20,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๖ 
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น  
(กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย) 

12,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๗ อุดหนุนให้กับชมรมว่าวบิน ต าบลล าใหม ่ 20,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

๘ โครงการอาซรูอสัมพันธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 29,930.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

     

ที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการกฎหมายนา่รู้ ส าหรับสตรี 10,200.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุดา้นทักษะการอ่าน อัลกุรอ่านท่ี
ถูกต้อง(ระบบกีรออาตี)  

14,700.00 
ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

3 โครงการพัฒนาสตรดี้านทักษะการอ่าน อัลกุรอ่านท่ีถูกต้อง
(ระบบกีรออาตี)  

14,700.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

4 ชุมชนสะอาดศาสนสถานสร้างสุข 25,000.00 กองสาธารณสุข  งบ อบต. 

5 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์อัคราชกุมาร ี

32,584.00 กองสาธารณสุข งบ อบต. 

6 โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อ 
ลดปรมิาณขยะ 

17,685.00  ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

7 โครงการส่งเสริมการ การเข้าถึงสทิธิของคน พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึงในต าบล 

11,100.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

8 โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลใหม ่

18,230.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

9 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอาย ุ 1,800.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

10 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ 15,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   6,100,100.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

12 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,441,600.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

13 สนับสนุนงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 120,000.00   งบ อบต. 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ 

     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการท าสบูจ่ากน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น  

12,150.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยน้ าว้า 10,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

3 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

14,630.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ  (ต่อ) 

     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าสิ่งประดิษฐไ์หมพรม 15,000.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

5 
โครงการฝึกอบรมการท าพวงกุญแจของช าร่วยให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

6 
โครงการฝึกอบรมงานพับผ้าขนหนู รูปแบบต่างๆให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

10,000.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมท าโมบาย 15,630.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย 10,835.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

9 
โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

10 อุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 20,000.00 
ส านักงาน ปลัด 

อบต. 
งบ อบต. 

 
 

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

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

4,800.00 กองช่าง งบ อบต. 

 
******************** 
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ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 

     

ที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

269,615.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

2 
โครงการจดัฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติ  
ประจ า อบต. 

73,538.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

3 
โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

13,325.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

4 โครงการปกป้องสถาบันชาติด ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ 35,000.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

5 โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัยในชุมชนหรือโรงเรียน 19,586.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล 1,050.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

7 โครงการฝึกอบรม /ทบทวน อปพร. 15,770.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

8 
โครงการสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดภัยต่างๆ 

19,584.30 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

9 
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและขับขี่อย่าง
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

13,250.00 ส านักงาน ปลัด อบต. งบ อบต. 

 

******************** 
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ข่าวที่สอง  การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา   

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -  จ่ายเงิน 
ตั้งแต่วันที่  31  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่   30  กันยายน  2563 

 

1. รายได้จัดเก็บเอง 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

1. รายได้จัดเก็บเอง 829,450.00 776,656.69 

หมวดภาษีอากร 245,000.00 33,139.57 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 210,000.00 - 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 30,000.00 - 
3. ภาษีป้าย 5,000.00 3,424.00 
4. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - 29,715.57 

รวม 245,000.00 33,139.57 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 129,450.00 236,480.17 

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 50.00 29.10 

2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 3,458.07 
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 100,000.00 57,690.00 
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 410.00 
5. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 5,000.00 173,089.00 
6. ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 - 
7. ค่าปรับอ่ืนๆ - 200.00 
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,000.00 1,000.00 
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาหาร 2,000.00 604.00 
10. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 200.00 - 

รวม 129,450.00 236,480.17 
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1. รายได้จัดเก็บเอง (ต่อ) 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 250,000.00 251,501.95 

1. ดอกเบี้ย 250,000.00 251,501.95 

รวม 250,000.00 251,501.95 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000.00 255,535.00 

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ - - 

2. รายได้จาดสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 200,000.00 255,535.00 

รวม 200,000.00 255,535.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,000.00 - 

1. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 5,000.00 - 

รวม 5,000.00 - 

 
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,770,000.00 16,093,031.41 

หมวดภาษีจัดสรร 16,770,000.00 16,093,031.41 

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 350,000.00 459,405.24 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,000,000.00 8,402,195.46 

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,500,000.00 2,348,829.63 
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,000.00 16,823.81 

5. ภาษีสรรพสามิต 4,800,000.00 4,640,406.23 

6. ค่าภาคหลวงแร่ 50,000.00 44,116.12 
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2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 45,000.00 41,145.92 
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 5,000.00 6,598.00 
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล - 133,511.00 

รวม 16,770,000.00 16,093,031.41 

 
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,000,000.00 16,588,294.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,000,000.00 16,588,294.00 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

17,000,000.00 16,588,294.00 

รวม 17,000,000.00 16,588,294.00 

 
4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,639,282.00 2,639,282.00 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ 2,639,282.00 2,639,282.00 

1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

2,554,282.00 2,554,282.00 

2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืน 85,000.00 85,000.00 

รวม 2,639,282.00 2,639,282.00 
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การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

การแสดงรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หมวด  /  ประเภท / รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายรับจริง 

(บาท) 

รวมรายรับจาก 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ 

รวม 
(บาท) 

รายจ่าย         

งบกลาง 8,893,720.00 8,542,099.50 - 8,542,099.50 
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 1,650,220.00 1,399,392.00 - 1,399,392.00 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 11,037,430.00 10,442,864.00 - 10,442,864.00 
ค่าตอบแทน 1,723,565.00 1,539,740.00 1,200.00 1,540,940.00 
ค่าใช้สอย 3,731,000.00 2,262,737.33 - 2,262,737.33 
ค่าวัสดุ 2,016,955.00 1,768,058.71 106,282.00 1,874,340.71 
ค่าสาธารณูปโภค 375,000.00 355,476.07 - 355,476.07 
ค่าครุภัณฑ์ 457,900.00 401,176.06 - 401,176.06 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,004,660.00 2,037,321.00 2,531,800.00 4,569,121.00 
เงินอุดหนุน 1,709,000.00 1,553,405.19 - 1,553,405.19 

รวมจ่ายทั้งสิ้น 34,599,450.00 30,302,269.86 2,639,282.00 32,941,551.86 
 

 
รวมรายรับ  (ทั้งสิ้น) 36,117,114.88  บาท 

 

รวมรายจ่าย (ทั้งสิ้น) 32,941,551.86   บาท 
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 ข่าวที่สาม  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบช าระภาษีท้องถิ่นประจ าปี  2564 ค่ะ   
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  ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายส าหรับฉบับนี้  ประชาสัมพันธ์ช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต สามารถ
ด าเนินการผ่าน  6  ช่องทาง  ดังนี้ 
1.  สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  และการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
โดยตรงหรือด้วยตนเอง  ท่ีส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ท่ีตั้ง  หมู่ ท่ี  6  ต าบลล าใหม่    
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
2.  สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  และการแจ้งเบาะแสการทุจริต   
ผ่านทางโทรศัพท์   ที่หมายเลข  0 – 7325 - 2208  
3.  สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต       
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ท่ี  www.lummai.go.th 
4.  สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  และการแจ้งเบาะแสการทุจริต   
ผ่านทาง  E-mail  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ท่ี  officelummai@gmail.com 
5.  สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  และการแจ้งเบาะแสการทุจริต       
ผ่านทาง  สื่อ  Social  Media  (สื่อโซเชียลมีเดีย)   

Facebook  :  อบต.ล าใหม่  ยะลา  https://www.facebook.com/officelummai 
      Line :  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม ่ @lummai 
6. สามารถแสดงความคิดเห็น  แจ้งเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต       
ผ่านทาง  ตู้ / กล่อง รับเรื่องราวร้องทุกข์  ค่ะ    
 

**********พบกันใหม่ฉบบัหน้านะคะ********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

สวัสดีสวัสดีคะคะ  

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

