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1 เมษายน 2560
 “งานราชการนัน้ คอืงานของแผน่ดนิ มผีลเก่ียวเนือ่งโดยตรงถงึประโยชนข์องประเทศชาต ิและประชาชน
ทุกคน ดังน้ัน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำาด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริต
จริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไป         
พร้อมกัน และสำาเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้
แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”
 สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู พระราชทานพระราโชวาท แกข้่าราชการ
พลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ภาพทรงงาน  (บึงบัวบากง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ปี 2529)
ดิจิทัลอาร์ต โดย วินัย สุขวิน
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 พี่น้องชาวลำาใหม่ที่เคารพ กระผมนายสุรชัย เรียบประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำาบลลำาใหม่                
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมและคณะเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ เป็นเทศบาลที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ชาวลำาใหม่เราอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทรกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เราก็ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลตำาบล       
ลำาใหม่ของเราให้น่าอยู่ ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่ เม่ือครั้งเข้ารับ
ตำาแหนง่นายกเทศมนตร ีกระผมขอยนืยนัวา่กระผมจะทุม่เทแรงกาย แรงใจ อยา่งเตม็ความรู ้ความสามารถ 
เพื่อพัฒนาลำาใหม่บ้านเกิดของผม จะบริหารงานตามนโยบายที่ได้เสนอไว้เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์            
ที่ตั้งใจไว้คือ “เมืองลำาใหม่น่าอยู่ ชุมชนมีสุข” กระผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลำาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำาเนินงานของเทศบาลตำาบลลำาใหมท่ี่ผ่านมา และร่วมกนัฟันฝ่าวกิฤต                  
โรคโควิด – 19 ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรง กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้อง
ประชาชนจะให้การสนับสนุนและร่วมเป็นพลังในการพัฒนาลำาใหม่ของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ในทุก ๆ 
ด้านต่อไป

 สุดท้ายนี้ผมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว                  
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ขอบคุณครับ

(นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำาบลลำาใหม่

ภาพทรงงาน  (บึงบัวบากง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ปี 2529)
ดิจิทัลอาร์ต โดย วินัย สุขวิน

สาร...
นายกเทศมนตรี
ตำาบลลำาใหม่
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 สวสัดคีะ่ พ่ีนอ้งชาวลำาใหมท่ีรั่ก 
สภาเทศบาลมบีทบาทหนา้ทีภ่ารกจิทีม่ี
ความสำาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณาข้อ
บัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่น ให้
ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีของเทศบาล รวมตลอดถึงการ
ติดตาม ตรวจสอบการทำางานของฝ่าย
บริหาร จะเห็นได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น 
เพือ่กอ่ใหเ้กดิความสขุสูพ่ีน่อ้งประชาชน
ชาวลำาใหม่

 (นางศศิธร โชติสาสน์กุล)
ประธานสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่

สาร...
ประธานสภาฯ
ตำาบลลำาใหม่
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 นับแต่สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่ชุดนี้ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีความ
มุง่มัน่ ตัง้ใจ ทำาหนา้ทีข่องตนในฐานะตวัแทนของพ่ีนอ้งประชาชนอยา่งเต็มความสามารถ ดิฉันในฐานะประธาน
สภาเทศบาลจะดำาเนินกิจการของสภาแห่งน้ี ตามอำานาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่สภาแห่งนี้
ได้ให้ความไว้วางใจ เป็นตัวแทนทำาหน้าที่ประธานสภาและจะนำาพาสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือโปรดประธานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่         
ความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ประสงค์สิ่งใดให้สมดังปรารถนาทุกประการ ขอบคุณค่ะ
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 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมาก มีหน้าที่ให้บริการ
และดแูลทกุขส์ขุของประชาชน ซึง่ในการพฒันาบา้นเมอืง
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลาย ๆ  ฝา่ย ทัง้ฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยนติบิญัญตัแิละฝา่ยขา้ราชการประจำา และทีส่ำาคญัทีส่ดุ
คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ความสมัครสมาน 
สามัคคี ความร่วมมือเป็นที่หนึ่งใจเดียวกันของทุก ๆ ฝ่าย 
จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเทศบาลตำาบลลำาใหม่       
ไปในทศิทางเดยีวกนัและเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน 
ทีผ่า่นมาผมได้มโีอกาสรบัใชพ้อ่แม ่พีน่อ้ง ในพืน้ทีเ่ทศบาล
ตำาบลลำาใหม่ ได้ทำาหน้าท่ีให้บริการและดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน รวมถึงการนำานโยบายของผู้บริหารไปสู่           
การปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์สขุของชาวลำาใหม ่ภายใตร้ะเบยีบ
และกฎหมาย

 ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายเป็นอย่างสูง และหวังเป็น
อยา่งยิง่วา่จะสามารถพฒันาเทศบาลตำาบลลำาใหมใ่หเ้จริญ
ก้าวหน้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป

(นายธเนศ กาญจนบูรภิภพ)
ปลัดเทศบาลตำาบลลำาใหม่

สาร...
จากปลัดเทศบาล
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำาบลลำาใหม่

นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์
น�ยกเทศมนตรีตำ�บลลำ�ใหม่

นายโมฮัมมัสนาอิง ราเซะบิง
รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลลำ�ใหม่

นายมะรอมิง วาหะ
เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรี

นางสาวขวัญนาง ชูชัยพิพัฒน์
รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลลำ�ใหม่

นายเกษม เจริญโรจนตระกูล
ที่ปรึกษ�น�ยกเทศมนตรี
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สมาชิกสภา
เทศบาลตำาบลลำาใหม่
เขต 1

นายวิชาญ แสงอุไร

นางศศิธร โชติสาสน์กุล
ประธ�นสภ�เทศบ�ล

นายจรัส ทองนุ้ย

นายมะตอเฮ ดอเต๊ะ

นางมัณฑนา ทองยิ้ม

นางกาญจนา จันทร์แจ้ง
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สมาชิกสภา
เทศบาลตำาบลลำาใหม่
เขต 2

นายพารอนิง เจะเงาะ

นายเซะ อาหลี
รองประธ�นสภ�เทศบ�ล

นายอามัน สะมอรี

นางสาวพารีด๊ะ ดานิง

นาวสาวนัจมี บูแล

นาวสาวสาปูเร๊าะ แวนาแว
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ทำาเนียบข้าราชการ
เทศบาลตำาบลลำาใหม่

นายธเนศ กาญจนบูรภิภพ
ปลัดเทศบ�ลตำ�บลลำ�ใหม่

นางกัลยาณี กาญจนธานี
หัวหน้�สำ�นักปลัดเทศบ�ล

นายกิตติ สวนแสน
ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศีกษ�

นางการเกษร์ แก้วเทพา
ผู้อำ�นวยก�รกองคลัง

นางสุรัติวดี เหมรักษ์
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์และงบประม�ณ

นางอุษา รัตนโชติ
หัวหน้�ฝ่�ยอำ�นวยก�ร

นายรัฐพล นิโรธ
ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

นางสาวศุภิสรา มะแซ
ผู้อำ�นวยก�รกองก�รศึกษ�

นางจิรารัตน์ สุขวิน
หัวหน้�ฝ่�ยแผนง�นและงบประม�ณ
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นายประสิทธิ์ ศิริเพชร
หัวหน้�ฝ่�ยปกครอง

นางเกศมัย ทองนุ้ย
เจ้�พนักง�นพัสดุ ชำ�น�ญง�น

นางพนิตนารถ  คินขุนทด
ครูชำ�น�ญก�ร

นางมณี แต้มทอง
เจ้�พนักง�นส�ธ�รณะชำ�น�ญง�น

นางโศรดา  ไชยสุวรรณ
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

นางสาวอริสรา  ด้วงเมืองใหม่
ครู

นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น
เจ้�พนักง�นก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญง�น

นางตรีเนตร พรหมทอง
ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

นางสาวมารีแย  เซะบิง
ครู

ทำาเนียบข้าราชการ
เทศบาลตำาบลลำาใหม่
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วิสัยทัศน์เทศบาลตำาบลลำาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองลำาใหม่น่าอยู่
ชุมชนมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัย
   การป้องกันโรคอุบัติใหม่ให้กับประชาชนโดยทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
   ผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการสังคมและดำารงชีพได้ 
4. เสริมสร้างความปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เป้าประประสงค์
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว

กลยุทธ์
1. ให้ความรู้และประสบการณ์ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน

วิสัยทัศน์เทศบาลตำาบลลำาใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าประประสงค์
1. การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ศาสนา วัฒนธรรม 
   ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจแจ่มใส
   ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำาบลลำาใหม่ให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สพฐ. และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
3. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมการออกกำาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาล
เป้าประประสงค์
เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจของเทศบาลให้มีความเหมาะสม
2. บริหารราชการแบบบูรณาการโดยให้ความสำาคัญในการมีส่วนร่วม
    ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำาลังคนและพัฒนาบุคลากร
    ของเทศบาลด้วยการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร
4. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของเทศบาลให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติให้ทันสมัย เป็นธรรม
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
การคมนาคมและแหล่งน้ำา
เป้าประประสงค์ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก

กลยุทธ ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน 
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่บริการให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาและรักษาแหล่งน้ำาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
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นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำาบลลำาใหม่
ของผู้บริหารเทศบาลตำาบลลำาใหม่

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนมีสุข”

1. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและสร้างชุมชนสันติสุข
 1.1 สรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิของประชาชนโดยตดิตัง้กล้องวงจรปดิระบบ (CCTV) 
ครอบคลุมในจุดสำาคัญในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่
 1.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในทุกชุมชน
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่     
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, จิตอาสาภัยพิบัติ
 1.4 สนบัสนนุการดำาเนนิงานดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิโดยการมสีว่นรว่มทกุภาคสว่น

2. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2.1 จัดให้มีการกำาจัดขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้
มีขยะตกค้าง ขยะอันตรายได้รับการกำาจัดอย่างถูกวิธี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ      
ก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะโดยการทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ
 2.2 รักษาคุณภาพน้ำาประปาให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำาบริโภค
 2.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่น จัดให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามในเขตชุมชน
 2.4 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนดูแลรักษาคลองคูบากา

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 3.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของทุกคนทุกช่วงวัย สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาส ยากจน
 3.2 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและ
สนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลลำาใหม่
 3.3 พัฒนาสวนสุขภาพ จัดหาสถานที่และเครื่องออกกำาลังกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการตามความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
 3.4 สง่เสรมิและสนับสนนุการศาสนา การอนรุกัษป์ระเพณ ีวฒันธรรมทอ้งถิน่ทกุศาสนาทกุชมุชน
 3.5 สง่เสรมิการประกอบอาชพีให้แกป่ระชาชนตามความตอ้งการ พฒันาทกัษะดา้นอาชพี แรงงาน
และการบริการให้ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน เยาวชนนอกระบบการศึกษา
 3.6 สง่เสรมิการเกษตรชวีภาพ เกษตรปลอดภยั ในการปลกูพชื ผกั ผลไมเ้พือ่การบรโิภคหรอืสรา้ง
รายได้
 3.7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลสวัสดิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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 3.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีบทบาท มีส่วนร่วมในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ 
สนับสนุนกิจกรรรมของชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการของผู้สูงอายุ
 3.9 ส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านดนตรี กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนในการต่อยอด   
สู่อาชีพในอนาคต

4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 4.1 พัฒนาและปรับปรุง การคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้   
ทั่วถึงได้มาตรฐาน
 4.2 พัฒนาระบบระบายน้ำาให้ได้มาตรฐาน

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการเทศบาลตำาบลลำาใหม่
 5.1 ยดึประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง บริการประชาชนตรงตามความต้องการด้วยความโปร่งใส สะดวก 
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
 5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงานของเทศบาล
 5.3 บริหารจัดการงานและปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา14



รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 15

1. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและสร้างชุมชนสันติสุข

ผลการดำาเนินงานตามนโยบาย ประจำาปี 2564

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่

กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำาปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน
ช่วงเทศกาล (7 วัน อันตราย)

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ จัดโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 301

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำานักปลัดเทศบาลจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติ
งานหากเกิดเหตุอัคคีภัย

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
เทศบาลตำาบลลำาใหมร่ว่มกบั อบต.ลำาใหม ่สภ.ลำาใหม่ รพ.สต.
ลำาใหม่ ชคต.ลำาใหม่ จัดทำาโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนถนนช่วงเทศกาล เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดข้ึน ณ จุดบริการร่วม           
หน้าโรงเรียนบ้านตลาดลำาใหม่

รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง IP Network

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่
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 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำาบล
ลำาใหม่ จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ เพื่อน้อม
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูความ
สมดุลของธรรมชาติ และสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนเกิด
ความหวงแแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุข ร่วมกันขุดลอก
คลองคูบากา ดูแลไม่ให้มีวัชพืช เช่น ผักตบชวา เพื่อช่วย
ในการระบายน้ำา รวมถึงป้องกันน้ำาท่วมในช่วงฤดูฝนและ
เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของคูคลองในพื้นที่

 กองคลัง เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ได้จัดการประชุม           
ผู้ประกอบการบริเวณตลาดผลไม้และร้านค้าชุมชนคูบากา     
เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในบริเวณ
ตลาดริมคลองคูบากา โดยขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษา        
ความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงในคลองคูบากา

2. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ

ประชุมปรึกษาหารือผู้ประกอบการบริเวณตลาดผลไม้และร้านค้าชุมชนคูบากา
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดริมคลองคูบากา

ขุดลอกคูระบายน้ำา และคลองคูบากา
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นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่แยกขยะจากถุงนมและกล่องนมมารีไซเคิล

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ร่วม
กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบล          
ลำาใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล  ให้ความรู้และสร้าง
นิสัยที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในการคิด
แยกแยะ โดยเริ่มจากถุงนมและกล่อง
นมที่นักเรียนด่ืม นำามาดัดแปลงเพื่อ
ลดปัญหาขยะมูลฝอย
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 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกผักไว้
รับประทานเอง ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับประทานผัก   
ที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจากสารเคมี

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบล
ลำาใหม่ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำาปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากปศุสัตว์จังหวัดยะลา     
มาฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 กองการศึกษาเทศบาลตำาบลลำาใหมร่ว่มกับสภาเดก็และ
เยาวชนเทศบาลตำาบลลำาใหม่ จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด (COVID-19) เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส           
โคโรน่า 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจำาปี 2564

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำาบลลำาใหม่
อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด
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โครงการอบรมเรื่องพืชสมุนไพรพื้นบ้านและการปลูกพืชสมุนไพร

 กองชา่ง เทศบาลตำาบลลำาใหมไ่ด้จัดโครงการอบรมเรือ่ง
พชืสมนุไพรพืน้บา้นและการปลกูพชืสมนุไพรในชมุชน มกีจิกรรม
อบรมเร่ืองการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และสาธิตวิธีการทำา      
ลูกประคบสมุนไพรและลงมือปฏิบัติจริง

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตำาบลลำาใหม่ ร่วมกันจัดโครงการสืบสาน
ประเพณแีหง่สายน้ำา “วนัลอยกระทง” ประจำาปี 2564 เพือ่เปน็การอนรุกัษส์บืสานประเพณีลอยกระทงใหค้งอยูก่บัชมุชนสบืไป

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำาปี 2564
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 คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลลำาใหม่ สมาชิกสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำาฝน ตามโครงการสืบสานประเพณี            
วันเข้าพรรษา ณ วัดเฉลิมนิคมลำาใหม่

 กองการศึกษา เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2564 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่                  
พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และสำานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ มีกิจกรรมมอบโล่เพ่ือยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ       
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี ได้แก่ 
 1. นางวิไลวรรณ แซ่ลิ่ม แม่ดีเด่นชุมชนบ้านตลาดลำาใหม่ 
 2. นางพนิตนาฎ อุดมเพ็ชร แม่ดีเด่นชุมชนบ้านควนดินแดง 
 3. นางเจะบน บูแล แม่ดีเด่นชุมชนบ้านน้ำาเย็น

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่จัดงานประเพณีทำาบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี 2564 เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

โครงการประเพณทีำาบุญตักบาตรวนัขึน้ปีใหม่ 2564 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2564 
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การจัดทำาสื่อการเรียนการสอน

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง/ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อ          
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางสถานการณ์โควิด – 19 ของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ชุมชนบ้านตลาดลำาใหม่ ชุมชนบ้านควนดินแดง ชุมชนบ้านน้ำาเย็น
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

 โร ง เรี ยนอ นุบาล
เ ท ศ บ า ล ตำ า บ ล ลำ า ใ ห ม่  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กองการศึกษาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ปลัด

 กิจกรรมแอโรบิคชมรมรักษ์สุขภาพ เทศบาลตำาบล
ลำาใหม่ โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ พรอ้มดว้ยสมาชกิชมรมฯ รว่มกจิกรรม
เต้นแอโรบิค ณ เวทีและลานกิจกรรมหน้าโรงพยาบาล          
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลลำาใหม่ ซึ่งกิจกรรมการออกกำาลังกาย 
กิจกรรมเต้นแอโรบิคมีเป็นประจำาทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ได้เปิดรับลงทะเบียนนอก
สถานที่เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
ที่จะมายืนยันรับสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านตลาดลำาใหม่ ชุมชนบ้าน
น้ำาเย็น ชุมชนบ้านควนดินแดง

กิจกรรมเต้นแอโรบิคและบาสโลบ ชมรมรกัษสุ์ขภาพ
เทศบาลตำาบลลำาใหม่

ออกหน่วยบรกิารเคล่ือนท่ี เปิดรบัลงทะเบยีนผู้มสิีทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

เทศบาล ผู้อำานวยการกองการศึกษา ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
ได้ต้อนรับ และนำาคณะเพื่อเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่
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 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ได้ให้ความช่วยเหลือและอำานวย       
ความสะดวกให้กับประชาชนดังนี้

 1. ประสานความรว่มมอืจากจงัหวดัยะลาและโรงพยาบาลศนูย์ยะลา รบับรกิารจองควิฉดีวัคซนีซโินฟารม์และนำาประชาชน
ไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 

 2. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล บริการจองคิว จัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า SINOVAC และ Astra Zeneca บริการรถรับส่งผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล          
ลำาใหม่และใกล้เคียง รวมทั้งมอบอาหารและน้ำาดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนบ้าน
ตลาดลำาใหม่ ในช่วงเดือน กันยายน 2564

 3. จัดสถานทีพ่กัฟืน้และศูนย์กกักนัผู้ทีเ่สีย่งสงูและผูท่ี้ตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา่ใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม ่
รวมถึงจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้มีความเสี่ยงที่กักตัว ณ สถานที่พักอาศัย ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนและเปิดบริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในระยะที่ 2 และ 3 ของเทศบาลตำาบลลำาใหม่
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 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ร่วมกับมัสยิดกลางลำาใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลลำาใหม่ เปิดสถานที่กักกันสังเกตุการณ์
เริม่ปว่ย (Local Quarantine) เพือ่รองรบัผูเ้สีย่งสมัผสัผูป้ว่ย Covid-19 ภายในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม ่ในสถานการณแ์พรร่ะบาด
ของโรค Covid-19

สถานที่กักกันและสถานที่พักฟื้น ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

 กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่นและนำาร่องแผนงานชุมชน
เพื่อยกระดับความมั่งคงทางอาหาร การบริโภคอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในกลุ่มผู้เปราะบาง
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 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการสำารวจ
ความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
วาตภัย และได้ทำาการช่วยเหลือเบื้องต้น 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำาบลลำาใหม่ ลงพื้นที่ฉีด
น้ำายาฆ่าเชื้อในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำาบลลำาใหม่ ลงพื้นที่
ฉีดพ่นหมอกควัน ชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่ เพื่อกำาจัด    
ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และป้องกันมิให้โรค         
ไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่

สำารวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยและช่วยเหลือเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการฉีดน้ำายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในเขตชุมชน

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการฉีดพ่นหมอกควัน
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 มอบถงุยงัชพีใหแ้กป่ระชาชนทีป่ระสบภยัน้ำาทว่ม จากสถานการณฝ์นตกหนกัอยา่งตอ่เนือ่งในพืน้ทีเ่พือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
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กิจการประปาเทศบาลตำาบลลำาใหม่

เจ้าหน้าที่ดำาเนินการทาสีและซ่อมแซมทางเท้าในเขตเทศบาล

ซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำา
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ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำาซัมเมอร์ส

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการเทศบาลตำาบลลำาใหม่

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
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 กองคลัง เทศบาลตำาบลลำาใหม่ จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำาปี 2564 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้กับประชาชนทราบ และสามารถ
ชำาระภาษีตามกำาหนดระยะเวลา และเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล

 สำานักปลัดเทศบาลตำาบลลำาใหม่ จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำาบลลำาใหม่ โดยเชิญ ก.ก.ต. 
จังหวัดยะลามาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายการ      
เลือกต้ัง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลตำาบลลำาใหม่มีความรู้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี              
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในการนี้เทศบาลตำาบลลำาใหม่ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเลือกตั้ง            
ประจำาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง และสร้างการ    
รับรู้ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง สรุปผลการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                
จำานวน 753 คน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำานวน 621 คน คิดเป็นร้อยละ 82.57 
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 สำานักปลัดเทศบาล จัดโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในเทศบาลตำาบล
ลำาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบตังิานดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ และ
เป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
เทศบาลตำาบลลำาใหม่เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 เทศบาลตำาบลลำาใหม่      
ไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการพฒันา
ท้องถ่ินร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมชน เ พ่ือกำ าหนดวิสั ยทัศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
รวมถึงเสนอโครงการและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาและการบริการสาธารณะ 
ในห้วง พ.ศ. 2566 - 2570 ทั้งนี้
เ ทศบาลตำ าบลลำ า ให ม่ ได้ ว า ง       
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ “เมือง
ลำาใหม่น่าอยู่ ชุมชนมีสุข” สรุป
โครงการพัฒนาในห้วงระยะเวลา  
5 ปี มีจำานวนทั้งสิ้น 425 โครงการ 
งบประมาณ 53,766,500 บาท 
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใช้ แ ผ น พั ฒ น า          
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้
แจ้งให้ประชาชนทราบแล้วเม่ือ    
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ง
เทศบาลตำาบลลำาใหม่จะนำาแผน
พัฒนาท้องถิ่นไปใช้เป็นแนวทาง
การจัดทำางบประมาณรายจ่าย     
ต่อไป

การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
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 กจิการสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม ่จดัการประชมุสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่สมยัสามญั สมยัที ่1 คร้ังที ่1 ประจำาปี 2564 
นายกเทศมนตรีตำาบลลำาใหม่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่ และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่             
เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุม        
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล    
ตำาบลลำาใหม่ ณ ห้องประชุมสำานักงานเทศบาลตำาบลลำาใหม่

ประชมุสภาเทศบาลตำาบลลำาใหม่สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครัง้ที ่1 ประจำาปี 2564

การแบ่งเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่สำารวจเพื่อแบ่งเขต
ชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่ ระหว่างชุมชนบ้านตลาดลำาใหม่และชุมชนบ้านน้ำาเย็น
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คณะนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำาบลลำาใหม่

การดูแลรักษาความสะอาดและภูมิทัศน์เทศบาลตำาบลลำาใหม่

 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำาบลลำาใหม่ 
ต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินจากสำานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดยะลา เพ่ือตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ดำาเนนิงานของศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ตลอดจนเพือ่พฒันาการขบัเคลือ่น
ศนูยย์ติุธรรมชมุชนใหส้ามารถอำานวยความเปน็ธรรมใหแ้กป่ระชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ที่ทำาการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำาบลลำาใหม่

 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ลงพื้นที่ทำาความสะอาดถนน เก็บกวาดขยะตามถนนสายต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาล พร้อมถากหญ้าริมถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่ให้
สะอาดเรียบร้อยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
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รายงานสถานะการเงิน เทศบาลตำาบลลำาใหม่
ประจำาปีงบประมาณ 2564

รายรับ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ ประมาณการ
ปี 2564

รายรับจริง
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
        ภาษีอากร
        ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
        รายได้จากทรัพย์สิน
        รายได้จากค่าสาธารณูปโภค
        รายได้เบ็ดเตล็ด
        รายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        เงินอุดหนุนทั่วไป

211,700.00
184,300.00
410,000.00

-
200,000.00

-

16,673,000.00

16,000,000.00

147,336.99
156,296.70
265,422.31

-
80,050.02

-

14,233,556.60

17,129,064.83

รวมรายการ 33,679,000.00 32,011,727.45

รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ ประมาณการ
ปี 2564

รายจ่ายจริง
ปี 2564

รายจ่ายงบกลาง
งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)
งบดำาเนินงาน
     ค่าตอบแทน
     ค่าใช้สอย
     ค่าวัสดุ
     ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
     ค่าครุภัณฑ์
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
     งบรายจ่ายอื่น

3,371,245.00

2,619,120.00
16,748,620.00

318,800.00
6,515,300.00
2,154,015.00

698,500.00

213,400.00
-

1,040,000.00
-

2,934,933.30

2,117,635.82
15,211,481.00

335,290.00
4,576,476.22
1,397,949.51

597,877.61

564,863.90
-

932,432.29
-

รวมรายการ 33,679,000.00 28,668,939.65
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สรุปผลโครงการที่ได้ดำาเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตำาบลลำาใหม่

ลำาดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า พลเอกหญิง 
สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 10,000

2.
เงินอุดหนุนสำาหรับดำาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำาริด้านสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

60,000

3. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา 13,000

4.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล
(7 วันอันตราย)

สำานักปลัด 19,550

5. โครงการวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ กองช่าง 12,500

6. โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ กองช่าง 6,500

7.
โครงการอบรมเรื่องพืชสมุนไพรพื้นบ้านและการปลูกพืช
สมุนไพรในชุมชน

กองช่าง 20,000

8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ทต.ลำาใหม่ สำานักปลัด 15,000

9. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำานักปลัด 2,400,000

10. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำานักปลัด 300,000

11.
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดคุณภาพสูง IP Network

สำานักปลัด 490,000

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองการศึกษา 3,500

2. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน กองการศึกษา 3,500

3. โครงการวันพ่อ กองการศึกษา 3,000

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา 1,473,550

5.
อุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านตลาดลำาใหม่

กองการศึกษา 860,000

6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 19,500

7. โครงการสืบสานประเพณีกวนอาซูรอ กองการศึกษา 10,000

8. โครงการวันพ่อแห่งชาติ กองการศึกษา 4,000
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ลำาดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

9. โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา 8,000

10. โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา กองการศึกษา 6,000

11. โครงการวันแม่แห่งชาติ กองการศึกษา 22,000

12. โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่ กองการศึกษา 68,900

13. จัดหาอาคารเสริมนม กองการศึกษา 740,000

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร

1. จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำานักปลัด 235,000

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี กองคลัง 5,000

3.
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา

สำานักปลัด 10,000

4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำานักปลัด 10,000

5. โครงการจัดทำาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 50,000

6. จัดทำาวารสารและรายงานกิจการประจำาปี เทศบาลตำาบลลำาใหม่ กองยุทธศาสตร์ฯ 44,500

7. สำารวจและจัดเก็บข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน เทศบาลตำาบลลำาใหม่ กองยุทธศาสตร์ฯ 7,000

8. จัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์ฯ 20,000

9. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม่ กองยุทธศาสตร์ฯ 180,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและแหล่งน้ำา

1. อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา กองช่าง 86,000

รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาลตำาบลลำาใหม่
 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำาหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม                           
และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินฯ           
ในระดับ AA 96  คะแนน

 ไดร้บัรางวลัโล่เกยีรติยศสำาหรบั
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 
(ITA Awards 2021) จากสำานักงาน 
ป.ป.ช.

 โล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิ ทัล” 
ประจำาปี 2564 จากศูนย์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมดจิทัิลภาครฐั สำานักงานพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายงานกิจการ ประจำาปี 2564
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ช่องทางการติดต่อสื่อสาร...เทศบาลตำาบลลำาใหม่

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลตำาบลลำาใหม่
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำาบลลำาใหม่
• บอร์ดประชาสัมพันธ์
• ระบบเสียงตามสาย
• รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
• จดหมายข่าว

สำานักงานเทศบาลตำาบลลำาใหม่ 073 - 299333

ประชาสัมพันธ์ 073 - 299333

สำานักปลัดเทศบาล 073 - 299333

กองคลัง 073 - 299333

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 073 - 299333

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 073 - 299333

กองช่าง 073 - 244009

กองการศึกษา 073 - 244009

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่ 073 - 363530

กองการประปา 073 - 299333

รถกู้ชีพ-กู้ภัย ทต.ลำาใหม่ 1669

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุไฟไหม้ 073-252659

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลลำาใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำาบลลำาใหม่  

จัดทำาโดย 
งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 E-mail : Lammai_005@hotmail.com
 ผลิตโดย หสม.เพ้นท์บ็อกซ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ

เว็บไซต์เทศบาลตำาบลลำาใหม่
www.lammai.go.th

Facebook Fanpage : 
เทศบาลตำาบลลำาใหม่

Line : @lammai
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รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ของศูนย์อำานวยการเทศบาลตำาบลลำาใหม่

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนรายใหม่ ดังนี้

 ขอเชิญชวนผูท้ีม่อีาย ุ59 ปี และจะมอีายคุรบ 60 ปบีรบิรูณ ์นบัถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 หรอืผูท้ีเ่กดิกอ่นวนัที ่2 กันยายน 
2506 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำาเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลลำาใหม่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ซ่ึงไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของ
รฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไปลงทะเบยีนเพ่ือแสดงความจำานงขอรับเงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละเบีย้ความพกิาร 
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ด้วยตนเองหรือมอบอำานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำาขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำาหนด

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

1. บัตรประจำาตัวประชาชน 1. บัตรประจำาตัวคนพิการ 

2. ทะเบียนบ้าน 2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

4. หนังสือมอบอำานาจ (ในกรณียื่นคำาขอฯแทน) 4. หนังสือมอบอำานาจ (ในกรณียื่นคำาขอฯแทน)

5. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
    (ในกรณียื่นคำาขอฯแทน)

5. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
    (ในกรณียื่นคำาขอฯแทน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำานักปลัด เทศบาลตำาบลลำาใหม่ โทร. 0-7329-9333
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มกราคม 2565 JANUARY 2022
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กุมภาพันธ� 2565 FEBRUARY 2022
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มีนาคม 2565 MARCH 2022
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พฤษภาคม 2565 MAY 2022
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มิถุนายน 2565 JUNE 2022
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กรกฎาคม 2565 JULY 2022
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สิงหาคม 2565 AUGUST 2022
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กันยายน 2565 SEPTEMBER 2022

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ตุลาคม 2565 OCTOBER 2022
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พฤศจิกายน 2565 NOVEMBER 2022
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ธันวาคม 2565 DECEMBER 2022
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เมษายน 2565 APRIL 2022

อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร� อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

เทศบาลตำาบลลำาใหม่
87 ถนนเพชรเกษม ตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7329-9333  www.lammai.go.th


