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 สวัสดีค่ะ  พ่ีน้องประชาชนต าบลล าใหม่และคุณผู้อ่านทุกท่าน    จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 5 ที่ทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้จัดท าขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามแผนงานหรืองบประมาณ  เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ต่างๆ  ให้กับทาง อบต. เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์        ข่าวแรก รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

โครงการที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
โครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

๑ โครงการขยายเขตท่อประปาหมูบ่า้น ม.6 3,934,000 กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตต่อท่อจ่ายน้ าประปา ม.6 620,000 กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 337,000 กองช่าง 

๔ โครงการขุดบ่อบาดาล ม.7 208,000 กองช่าง 

๕ โครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปาและขยายเขตท่อประปา      ม.2 124,000 กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ศริิ           ม.1 323,600 กองช่าง 

๗ โครงการบรูณะผิวทางลาดยาง แอลฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งคา-ต้นยอ ม.3 697,000 กองช่าง 

๘ โครงการวางท่อ คสล. ทางขึ้นเขานางแก้ว      ม.4 30,000 กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล.  สายกลางหมู่บ้าน       ม.3 735,000 กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ              ม.4 447,000 กองช่าง 

 

 



โครงสร้างพื้นฐาน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

๑๑ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  สายบ้านอดุลนา                   ม.4 139,000 กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  สายล าลูกา – กูโบร์              ม.6 842,000 กองช่าง 

๑๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ถนนสายสนามกีฬาฟุตบอล        ม.2 355,000 กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ต่อจากท่อเหลี่ยม (ทิศเหนือ) ม.7 380,000 กองช่าง 

๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสปอรต์ไลด์ สนามกีฬาป่าพ้อ       ม.3 121,000 กองช่าง 

๑๖ โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.สายโรงขยะรไีซด์เคลิ – ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  ม.2 57,000 กองช่าง 

๑๗ โครงการซ่อมแซมพื้นทางและไหลท่าง ถนน คสล. สายทุ่งนาปีซดั ม.1 160,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 

 

ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูโ้ดยกิจกรรมศลิปะการวาดภาพระบายสี 8,300 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๒ โครงกาเข้าวัดฟังธรรมสวนะเพื่อสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม 500 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๓ โครงการส่งเสริมการแข่งขันว่าวบิน 4,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๔ โครงการอาหารเสรมินม 222,511.10 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๕ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต าบลล าใหมต่้านภัยยาเสพติด 230,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๖ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 89,610 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๗ โครงการมหกรรมตาดีกาล าใหม่รวมใจเป็นหนึ่งต้านภยัยาเสพตดิ 70,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

8 โครงการเข้าวัดฟังธรรมสวนะเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 500 ส านักงาน ปลัด อบต. 

9 โครงการต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจ าปฮีิจเราะห์ศักราชที่ 1438 64,200 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๑๐ 
โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน(กิจกรรม
สกรีน) 

22,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

11 อาหารเสริม (นม) 509,710 ส านักงาน ปลัด อบต. 

12 อาหารกลางวัน 1,064,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

13 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 10,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 
 



ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

บาท) รับผิดชอบ 

๑ 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการห่วงใยสขุภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

1,400 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๒ 
โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุห่วงใยสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

1,400 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,821,600 ส านกังาน ปลัด อบต. 

๔ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 594,400 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๕ โครงการเยาวชนวัยใสห่วงใยสุขภาพ 1,400 กองสาธารณสุข 

๖ โครงการเยาวชนเพื่อสรา้งภูมิคุ้มกนัต้านภัยยาเสพติด 8,660 กองสาธารณสุข 

๗ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,425,900 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๘ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 385,800 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๙ โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้  ม.5 158,00 กองช่าง 

๑๐ โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนต าบลล าใหม่ 117,850 กองสาธารณสุข 

๑๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายต าบลล าใหม ่ 22,600 กองสาธารณสุข 

๑๒ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ โรคเอดส์ และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

23,900 กองสาธารณสุข 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

1 
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  (การท าน้ า
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) 

8,600 ส านักงาน ปลัด อบต. 

2 
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  (ผลติภณัฑ์ถัก
เชือกท่ีแขวนต้นไม้) 

14,400 ส านักงาน ปลัด อบต. 

3 
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการอาชีพให้กับสตรี (การประดิษฐ์พรมเช็ด
เท้าจากเศษผา้ลดภาวะโรคร้อน) 

12,900 ส านักงาน ปลัด อบต. 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชน 9,200 ส านักงาน ปลัด อบต. 

5 โครงการเยาวชนมีจิตอาสารวมพลงัใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7,900 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 
 



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

๑ โครงการขุดลอกคูระบายน้ า  ม.6 41,300 กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อมก าจัดวัชพืช ม.1 190,000 กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกคูระบายน้ าและก าจัดวัชพืช คลองควนดินแดง ม.1 134,000 กองช่าง 

๔ โครงการต าบลล าใหมไ่ร้ขยะ 40,300 กองสาธารณสุข 

๕ โครงการล าใหมร่่วมใจปั่นจักรยาน เก็บขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 14,850 กองสาธารณสุข 

๖ โครงการ น้ าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม 20,300 กองสาธารณสุข 

๗ โครงการเยาวชนมีจิตอาสารวมพลงัใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7,900 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

(บาท) รับผิดชอบ 

๑ จัดท าปฏิทินประจ าปี 2560 75,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๒ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 32,900 กองช่าง 

๓ โครงการจดัซื้อชุด อปพร. 36,400 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๔ โครงการฝึกทบทวน อปพร. 30,235 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๕ ตู้เหล็ก   ชนิดสามบาน 6,200 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๖ เก้าอี้ส านักงาน 15,600 ส านักงาน ปลัด อบต. 

๗ ชุดเช่ือมสนามพร้อมอุปกรณ ์ 15,000 ส านักงาน ปลัด อบต. 

 
 
 

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



ข่าวที่สอง  การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล า
ใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

การแสดงรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดยะลา   
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -  จ่ายเงินสด 

ณ  วันที่   30  กันยายน  2560 
 

การแสดงรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายได้ที่จัดเก็บเอง 

 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

1.  หมวดภาษีอากร 
  1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 208,000.00 35,785.44 

  1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 25,000.00 4,496.00 

  1.3 ภาษีป้าย 19,000.00 207,480.48 

  1.4 อากรการฆ่าสัตว ์ 100.00 0.00 

รวม 252,100.00 247,761.92 

 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 180,000.00 245,581.42 

รวม 180,000.00 245,581.42 

 
 
 
 



รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
3.1 เงินช่วยเหลือจากการประปา (ค่าน้ าประปา) 200,000.00 0.00 

รวม 200,000.00 0.00 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

4.   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  4.1 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนุญาตขายสุรา 0.00 0.00 

  4.2 ค่าธรรมเนยีมการเก็บขยะมลูฝอย 0.00 103,625.66 

  4.3 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการจดัระเบียบจอดยานยนต ์ 50,000.00 0.00 

  4.4 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 0.00 

  4.5 ค่าธรรมเนยีมปิดประกาศโฉนด 0.00 0.00 

  4.6 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 0.00 0.00 

  4.7 ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนพาณิชย ์ 200.00 0.00 

  4.8 ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ 50,000.00 0.00 

  4.9 ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 0.00 

  4.10 ค่าใบอนุญาตกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 1,000.00 0.00 

  4.11 ค่าธรรมเนียมขุดเจาะบ่อบาดาล 0.00 0.00 

รวม 122,200.00 103,625.66 
 

รายการ 
ประมาณการ รับจริง 

(บาท) (บาท) 

รายได้จัดเก็บเอง 

5.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
5.1 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 0.00 

5.2 รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ  10,000.00 60.00 

รวม 11,000.00 60.00 

 



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 

รวมรายได้ที่รับจริงทัง้สิ้น (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 
 
 
 



 
 ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายส าหรับฉบับนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ขอประชาสัมพันธ์  การ
จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2561  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  13  มกราคม  2561  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่  หมู่ที่ 6  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลล าใหม่และต าบลใกล้เคียง  พาบุตรหลานของท่าน  มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ที่ทาง  อบต.ล าใหม่  จัดขึ้นนะคะ  
 ข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายการยื่นแบบช าระภาษีท้องถิ่นประจ าปี  2561 ค่ะ  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จะต้องช าระ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ภาษีบ ารุงท้องที่   จะต้องช าระเงินภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี  และภาษีป้าย  
จะต้องช าระภายในเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ  พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ..........   
 
 
 

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

 

ที่ปรึกษา       บรรณาธกิาร 
 
นายยูโซะ๊   เจ๊ะหลง            นายก อบต.ล าใหม่   จ.ส.อ.ดิษฐกร   ทองส่งโสม  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 
 
 

สวัสดีครับสวัสดีครับ  

สวัสดีสวัสดีคะคะ  


