ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

จดหมายข่าว

เทศบาลต าบลยะหา

ธั น วาคม 256 3

ดอกขี้เหล็กสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตาบล

วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตาบลยะหา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตาบล โดยมีการ
อบรม ปฏิบัติการ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาวะของชุมชนและ
การแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของชุมชน และการออกแบบนาเสนอ พร้อมเตรียมการมอบหมายผู้นาเสนอ ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังกวัดสตูล

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3

หน้าที่ 2

ประชุมพนักงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตาบล
ยะหาประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางแผนการทางานในรอบเดือนพฤศจิกายน
2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตาบล
ยะหา ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ณ ห้อง
สมาชิกสภาเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสัตภาคี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3

หน้าที่ 3

ตรวจงานการดาเนินโครงการก่อสร้าง
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างลงพื้นที่ ตรวจงานการดาเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้าขุ่น ชุมชนบือ
แนแจเกาะ ในเขตเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตาบลยะหา ประชุมประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ณ อาคารตลาด เทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะหา

ฝึกทบทวน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลยะหา ฝึก
ทบทวนทดสอบสภาพร่างกายเพื่อเตรียม
ความพร้อม และตรวจความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3

หน้ า 4

อสม.ร่วมกิจกรรมทาความสะอาด
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อสม.เทศบาล
ตาบลยะหาร่วมกิจกรรมทาความสะอาด และลง
พื้นที่ช่วยกันกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนื่องจาก
มีเด็กนักเรียน เป็นไข้เลือดออก ณ ปอเนาะพงกูแม
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

พัฒนาถนนสันติราษฎร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พนักงาน
เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนา
บริเวณถนนสันติราษฎร์ เขตเทศบาล
ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

พัฒนาบริเวณสุสาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พนักงาน
เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกิจกรรมพัฒนา
สุสาน(กูโบร์) ในเขตเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3

หน้าที่

5

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(๒) ดอกเบีย้

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(2) ภาษีป้าย

10,774.00
12,675.79

0.00

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

672.26
รวม

672.26

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

23,449.79
0.00

รวม

0.00

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

0.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

0.00

รวม

0.00

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

82,930.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

4,800.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

20.00

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

0.00
1,062,710.14
170,268.58
1,233.34
416,548.81
0.00
2,254.30
505.00

300.00

รวม

1,653,520.17

0.00

4,000.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

0.00

รวม

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

340.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

200.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

800.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

4,650.00

(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
(๑๑) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา
(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

0.00

7,500.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

4,727,112.00

สาธารณะ
(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

75.00

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

4,727,112.00
0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

10.00
รวม

105,625.00

รวม

0.00

รวมทั้งสิ้น

6,526,799.22

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3

หน้าที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2563

ปะติดกันค่ะ

เป่าสี

โยนบอลลงตะกร้า

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 465 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
34

หน้าที่ 7

เทศบาลตาบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ไทยไม่โกง

แจ้ง

การร้ องเรียน
องค์ประกอบในการร้องเรียน

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102

2.ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

หรือ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน

โทร. 073-203916
Line @ : bobbie2475

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 465 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
34

หน้าที่ 8

เทศบาลต าบลยะหา
199 ถนนสันติราษฎร์ ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์: 073-291171
โทรสาร: 073-291024
อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

