สาร...

นายกเทศมนตรีต�ำบลล�ำใหม่

เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ เป็นเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล
เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก เรามีพื้นที่เพียง
0.6 ตารางกิโลเมตร มีความหลากหลายทางศาสนา เป็นเมืองแห่งพหุวฒ
ั นธรรม
อีกแห่งหนึ่ง มีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน
แต่เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ส�ำคัญที่นี่คือบ้านที่รักของเราทุกคน
การบริ ห ารงานของเทศบาลต� ำ บลล� ำ ใหม่ โดยคณะผู ้ บ ริ ห ารชุ ด นี้
เราด�ำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างล�ำใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่
กระผมมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการท�ำงานอย่างเป็นระบบ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของพีน่ อ้ งประชาชน เพื่อท�ำให้พนี่ อ้ งประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอื่น ๆ ครอบคลุมในทุกมิติตามอ�ำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย  
กระผมต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลและทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ คือพีน่ อ้ งประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ทกุ ท่าน ทีใ่ ห้ความร่วมมือ และมีสว่ นร่วมในการผลักดัน สนับสนุนการท�ำงาน
ให้เกิดการพัฒนา ท�ำให้บ้านเมืองของเรามีความก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย จะคงอยู่กับพวกเราตลอดไป ขอบคุณครับ
									
									 นายพนัส ลิ้มสันติธรรม
นายกเทศมนตรีต�ำบลล�ำใหม่

สาร...

ประธานสภาเทศบาลต�
ำ
บลล�
ำ
ใหม่
พีน่ อ้ งประชาชนชาวล�ำใหม่ทเี่ คารพ กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาล

ต�ำบลล�ำใหม่ ขอเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ทุกท่าน
ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวล�ำใหม่ที่ได้เลือกพวกเรามาเป็นตัวแทนของ
ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ กลั่นกรองและตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณของเทศบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่พี่น้องประชาชนชาวล�ำใหม่
ตลอดระยะเวลาที่กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องประชาชน และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท�ำให้การขับเคลื่อนงบประมาณผ่านโครงการต่าง ๆ
กระจายไปในทุกชุมชน ทุกพื้นที่ สนองความต้องการของประชาชน เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาล ที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งความปรองดองสมานฉันท์และความร่วมมือที่ดีของทุกท่าน จะด�ำเนิน
ต่อไปได้ด้วยดี กระผมขอเป็นตัวแทนของสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวล�ำใหม่ คณะผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญต่อไป ขอบคุณครับ
										
นายยุทธนา แซ่โค้ว
ประธานสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

									

คณะผู้บริหารเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

นายพนัส ลิ้มสันติธรรม

นายกเทศมนตรีต�ำบลล�ำใหม่

นายบุญธรรม โต้ตอบ
รองนายกเทศมนตรีต�ำบลล�ำใหม่

นายธวัช หาญด่านสกุล
รองนายกเทศมนตรีต�ำบลล�ำใหม่

นายมะนาเซะ ดอฆอ

นายฮาซิม สอดือเร๊ะ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ เขต 1

นายยุทธนา แซ่โค้ว
ประธานสภาเทศบาล

นางน้อม อ่อนนิมิตร์

นายอภิชาติ พูนศิลป์

นางศศิธร โชติสาสน์กุล

นางสาวขวัญนาง ชูเพชร

นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ เขต 2

นายดุลรอแม บาดง
รองประธานสภาเทศบาล

นายพารอนิง เจะเงาะ

นางสาวนัจมี บูแล

นายโมฮัมมัสนาอิง ราเซะบิง

นายอับดุลละเล็ง เซะบิง

นายเซะ อาหลี
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ท�ำเนียบข้าราชการ

นายธเนศ กาญจนบูรภิภพ
ปลัดเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

นางกัลยาณี กาญจนธานี นางการเกษร์ แก้วเทพา
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นางอุษา รัตนโชติ

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�ำนาญงาน

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายรัฐพล นิโรธ
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

นายประสิทธิ์ ศิริเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางเกศมัย ทองนุ้ย

เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน

นางสุรัติวดี เหมรักษ์

นางสาวศุภิสรา มะแซ

ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

นางจิรารัตน์ สุขวิน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางมณี แต้มทอง

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะช�ำนาญงาน

นายกิตติ สวนแสน

ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา

นายนิพนธ์ อินทร์แก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช�ำนาญงาน

นางโศรดา ไชยสุวรรณ นางตรีเนตร พรหมทอง นางพนิตนารถ คินขุนทด นางสาวอริสรา ด้วงเมืองใหม่ นางสาวมารีแย เซะบิง
ครูช�ำนาญการพิเศษ

ครูช�ำนาญการพิเศษ

ครูช�ำนาญการ

ครู

ครู
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วิสัยทัศน์

“เมืองล�ำใหม่น่าอยู่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนโดยทั่วถึง
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬา สันทนาการ กาสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการสังคมและด�ำรงชีพได้
4. เสริมสร้างความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว
กลยุทธ์
1. ให้ความรู้และประสบการณ์ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าประสงค์
1. การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจแจ่มใสด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สพฐ. และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
3. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร
เป้าประสงค์
ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สังคมมีคณ
ุ ธรรม, การบริหารจัดการองค์กรท้องถิน่ มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สร้างสังคมคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและแหล่งน�้ำ
เป้าประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก
กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่บริการให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาและรักษาแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
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ผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย ประจ�ำปี 2563
1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�ำปี 2563

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล (7 วัน อันตราย)

โครงการวันรักต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ

โครงการอบรมปั้นสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บ�ำบัดน�้ำเสีย

โครงการอบรมการท�ำน�้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ ประจ�ำปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
และจัดท�ำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ล้างท�ำความสะอาดถนน

เก็บกวาดขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ
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ขุดลอกคลองคูบากาและก�ำจัดวัชพืช

การดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

2. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โครงการฟาร์มโคขุนตัวอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการน�ำร่อง)

จัดระเบียบทางเท้าในช่วงเดือนรอมฎอน

โครงการส่งเสริมการเพาะถั่วงอกคอนโด คลอโรฟิลล์ เพื่อสุขภาพ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ 9
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

3. นโยบายด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2563

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2563

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2563

จการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
10 รายงานกิ
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

โครงการสืบสานประเพณีกวนอาซูรอ

โครงการวันแม่แห่งชาติ

4. นโยบายด้านสังคมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร
ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

รายงานกิจการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ 11
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

โครงการฝึกอบรม “ให้ความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในบทบาท
ของผู้น�ำชุมชนและผู้น�ำท้องที่”

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

การส�ำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและแหล่งน�้ำ
โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านตลาดล�ำใหม่
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

จการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
12 รายงานกิ
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

โครงการปรับปรุงท่อระบายน�้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.00 เมตร จ�ำนวน 9 ท่อน
หมู่ที่ 2 บ้านน�้ำเย็น

โครงการขยายไฟฟ้าในเทศบาล (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่)

กิจการประปาเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

รายงานกิจการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ 13
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

รายงานสถานะการเงิน เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
รายรับ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

รายได้จัดเก็บเอง
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากค่าสาธารณูปโภค
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายการ

ประมาณการ ปี 2563 รายรับจริง ปี 2563
63,000.00
164,500.00
420,000.00
270,000.00
-

103,294.65
146,262.19
383,645.27
249,183.92
-

15,173,500.00

14,545,019.54

15,900,000.00
31,991,000.00

14,573,058.00
30,000,463.57

รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ
รายจ่ายงบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)
งบด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

รวมรายการ

ประมาณการ ปี 2563 รายจ่ายจริง ปี 2563
3,948,825.00

3,171,544.44

2,619,120.00
14,147,010.00

2,619,120.00
13,077,028.26

371,500.00
6,194,490.00
2,398,470.00
653,565.00

342,400.00
4,444,533.15
1,784,742.81
593,315.31

491,220.00
306,800.00
860,000.00
31,991,000.00

497,690.00
289,000.00
839,000.00
27,658,373.97

ตารางเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ประจ�ำปี 2562 – 2563
รายรับ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระทรวงการคลัง
เงินฝากกองทุน
ลูกหนี้เงินยืม
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
ลูกหนี้ค่าภาษี
ทรัพย์เกิดจากเงินกู้
ลูกหนี้เงินสะสม
รวมสินทรัพย์
รายจ่ายค้างจ่าย
รายจ่ายผัดส่งใบสาคัญ
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้เงินกู้
เจ้าหนี้เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม
จการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
14 รายงานกิ
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

ปี 2562
46,807,007.64
6,051,548.53
14,320.00
152,210.00
13,727.00
3,118,718.00
152,210.00
56,309,741.17
840,314.94
14,320.00
1,291,868.31
623,743.60
152,210.00
42,102,488.87
11,284,795.45
56,309,741.17

ปี 2563
48,610,693.83
10,917.00
6,437,483.74
45,730.00
6,485.65
3,118,718.00
58,230,028.22
570,791.04
1,322,060.56
44,630,287.40
11,706,889.22
58,230,028.22

สรุปผลโครงการที่ ได้ด�ำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
ล�ำดับ
ที่

ยุทธศาสตร์/โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร. กองสาธารณสุข
10,000
สมเด็จพระเจ้า พลเอกหญิง สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสิ่งแวดล้อม
กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติราชนารี
2. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กองสาธารณสุข
3,000
และสิ่งแวดล้อม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กองสาธารณสุข
4,158
และจัดท�ำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
และสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน)
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ส�ำนักปลัด
1,300,000
5. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ส�ำนักปลัด
240,000
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
ส�ำนักปลัด
19,600
7. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
ส�ำนักปลัด
70,000
8. โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ
กองช่าง
6,500
9. โครงการวันรักต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ
กองช่าง
12,500
10. โครงการอบรมท�ำน�้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กองช่าง
14,000
11. โครงการอบรมปั้นสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บ�ำบัดน�้ำเสีย
กองช่าง
14,000
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กองการศึกษา
18,000
2. โครงการวันพ่อ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
กองการศึกษา
3,000
3. โครงการรณรงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
กองการศึกษา
3,000
4. อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านตลาดล�ำใหม่
กองการศึกษา
840,000
5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
กองการศึกษา
5,000
6. โครงการสืบสานประเพณีกวนอาซูรอ
กองการศึกษา
10,000
7. โครงการเมาลิดสัมพันธ์
กองการศึกษา
43,000
8. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
กองการศึกษา
4,000
9. โครงการวันแม่แห่งชาติ
กองการศึกษา
22,000
10. โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่
กองการศึกษา
8,000
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
กองคลัง
5,000
2. โครงการจัดท�ำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กองคลัง
150,000
3. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
กองวิชาการและ
20,000
แผนงาน
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส�ำนักปลัด
10,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและแหล่งน�้ำ
1. โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านตลาดล�ำใหม่
กองช่าง
115,000
2. โครงการปรับปรุงท่อระบายน�้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.00 เมตร จ�ำนวน 9 ท่อน
กองช่าง
174,000
หมู่ที่ 2 บ้านน�้ำเย็น
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ทีด่ ำ� เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. โครงการชาวล�ำใหม่ลดขยะลดโลกร้อน
กองสาธารณสุขฯ
13,000
2. โครงการศาสนสถานอิ่มบุญ
กองสาธารณสุขฯ
12,500
3. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กองสาธารณสุขฯ
24,500
รายงานกิจการ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ 15
เทศบาลตำ�บลลำ�ใหม่

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร...เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
ประชาสัมพันธ์
ส�ำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน

073 – 299333
073 – 299333
073 – 299333
073 – 299333
073 – 299333

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
สถานีดับเพลิงเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

073 – 299333
073 – 244009
073 – 244009
073 – 363530
073 – 252659

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
เว็บไซต์เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่ www.lammai.go.th
Facebook Fanpage : เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
Line : @lammai
Line
เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่

เจ้าของ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ระบบเสียงตามสาย
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
จดหมายข่าว

เทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
87 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลล�ำใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9333
www.lammai.go.th
ที่ปรึกษา
  จัดท�ำโดย
คณะผู้บริหารเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต�ำบลล�ำใหม่
กองวิชาการและแผนงาน
										E-mail : Lammai_005@hotmail.com
ผลิตโดย : LOCK PRINT

