ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว

เทศบาลต าบลยะหา

ตุ ล าคม 256 3

ดอกขี้เหล็กสาร

กิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน และลานทา ลานกาแฟ ครั้งที่ 88

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตาบลยะหาจัดโครงการสภากาแฟเพื่อประชาชนร่วมกับกิจกรรมลานทา ลาน
กาแฟ ครั้งที่ 88 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการ ณ วัด
ยะหาประชาราม ภายใต้. *ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม อย่างมีความสุข *

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 2

ผ้ามัดย้อม
26 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลยะหา ร่วมจัดกิจกรรมผ้ามัดย้อม
หลากสี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา โดย
นางวิลาศ เอื้ออารีย์วงศ์ นักพัฒนาการชุมชน
ชานาญการ องค์การบริหารส่วนตาบลกอ
ตอตือร้ะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรม
และสาธิตการทาผ้ามัดย้อม

กล่าวขอบคุณและอาลา

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวศิรินาถ ใจบุญ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญ
การ นายมะหารี เจ๊ะแวดอเลาะ และนางพิมสุดา ชุมดี พนักงานเกษียณอายุราชการ กล่าวอาลาและขอบคุณ เนื่องในโอกาส
วันสุดท้ายที่ทางาน แก่สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

รับการตรวจเยี่ยม

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับการตรวจ
เยี่ยม จากเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 3

ท้องถิน่ อาเภอยะหาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ สิริศักดิ์วัฒนาท้องถิ่นอาเภอยะหา พบปะ พูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การทางาน
ตลอดอายุราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลตาบลยะหา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบล
ยะหา

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภารกิจ

ประชุมพนักงานเทศบาล
ประจาเดือนกันยายน 2563

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาล
ตาบลยะหา จัดการประชุมคณะทางาน
คณะทางานในการทบทวน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
เทศบาลตาบลยะหา และคณะทางานในการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศ
บัญญัติของเทศบาลตาบลยะหา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตาบลยะหา
ประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและวาง
แผนการทางานในรอบเดือนกันยายน 2563
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 4

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตาบลยะหา
ประชุมสภาเทศบาลตาบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลยะหา เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2563

ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย
วันที่ 16 กันยายน 2563 งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
ยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพ
ร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

ตรวจเยี่ยมฝายมีชีวติ 1025
วันที่ 16 กันยายน 2563 พันเอกชลัช ศรีวิเชียร
รอง ผอ.กกศ.ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4
ส่วนหน้า และนายมูหัมหมัดอายุป ปาทาน ได้
เข้ามาตรวจเยี่ยม ฝายมีชีวิต 1025 เทศบาล
ตาบลยะหา พร้อมทั้งได้ให้ ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาฝาย เพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 5

พ่นหมอกควัน
เทศบาลตาบลยะหา โดยกองสาธารณสุข
รณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
ยะหา เพื่อกาจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
มาสู่คน

พัฒนาพื้นที่
เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนา
ประจาสัปดาห์ โดยมีชุด ดับเพลิง.
เทศกิจ กองการศึกษา และกอง
สาธารณสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพเด็กปฐมวัย
วันที่ 29 กันยายน 2563 นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพ ให้เด็ก
ปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เยาวชน ที่องค์การบริหารส่วนตาบลละแอ
โอกาสนี้ ได้รับมอบสบู่เหลวจาก นายฮัซซัน สะมาแอ ประธานสภา
เด็กและเยาวชน ตาบลละแอ พร้อม ส่งต่อ ให้ น้องๆศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลยะหา

ร่วมเป็นเกียรติงานอาซูรอสัมพันธ์
วันที่ 17 กันยายน 2563 นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบล
ยะหา ร่วมเป็นเกียรติโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนาประจาปี 2563 (งานอาซูรอ
สัมพันธ์ ) ของเทศบาลตาบลปะแต

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 6

ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพแก่เด็ก
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบถุงยังชีพ
ให้กับเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนนอกระบบ จานวน 97
ชุด ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลยะหา และเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา

หัวหน้าสถานีวทิ ยุทักษิณสัมพันธ์ 302 เข้าพบเพื่อลากลับต้นสังกัด

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ร้อยตรีสัญญา บุญจันทร์
หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 302 เข้าพบ
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะลา เนื่องในโอกาสย้ายกลับต้น
สังกัด

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล

เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศึกษา ร่วมทาความสะอาดถนนสันติราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
วันที่ 14-15 กันยายน 2563 สันนิบาตเทศบาล จังหวัดยะลา จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดพิธี
การฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล” โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ เรื่อง
“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City)” โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล
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รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,202.54

(๒) ภาษีบารุงท้องที่

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(๒) ดอกเบีย้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ

48,872.00
166,137.68
รวม

168.00

(๓) ภาษีป้าย

121,230.00
รวม

176,600.54

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

600.00
รวม

0.00
0.00

145.50

รวม

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

617.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น

497,980.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

35,600.00

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

22,350.00

351,287.84
13,487,776.36
1,012,086.71
7,240.02
0.00
2,000,214.90
19,374.24
17,808.97
6,701.00

0.00

รวม

16,902,490.04

1,560.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

310.00
1,270.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

570.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,700.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
(๑๑) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา

28,688.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

83,850.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

หมวดภาษีจัดสรร
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(๕) ภาษีสุรา
(๖) ภาษีสรรพสามิต
(๗) ค่าภาคหลวงแร่
(๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

215,009.68

15,247,523.00

20,000.00

สาธารณะ

รวม

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

160.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

150.00

15,247,523.00
0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

100.00
รวม

695,050.50

รวม

0.00

รวมทั้งสิ้น

33,237,273.76
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนกันยายน 2563
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ดอกขี้เหล็กสาร

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

หน้า 9

เทศบาลตาบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ไทยไม่โกง

แจ้ง

การร้ องเรียน
องค์ประกอบในการร้องเรียน
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
2. ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102

หรือ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา
โทร. 073-203916

เทศบาลต าบลยะหา
199 ถนนสันติราษฎร์ ตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์: 073-291171
โทรสาร: 073-291024
อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com
เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th
Facebook : ยะหา ยะลา
ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้า
เทคโนโลยี ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ
เดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

