เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ตุ ล าคม 2562

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
ประชุมหารือการกาหนดค่าจัดการขยะประจาสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตาบลยะหา

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตาบลยะหา โดย กองสาธารณสุขจัดประชุมหารือการกาหนดค่าจัดการขยะ
ประจาสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตาบลยะหา โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบล
ยะหา และคณะร่วมต้อนรับและได้รับเกียรติจาก ท่านพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมทีมงาน
สานักการช่างเทศบาลนครยะลา ร่วมประชุม ตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ ในเขตอาเภอยะหา อาเภอบันนังสตา อาเภอกาบัง และอาเภอธารโต รวมทั้งหัวหน้า
กลุ่มงานกฎหมาย ท้องถิ่น จังหวัดยะลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยะลา เพื่อหาข้อสรุปในการดาเนินการของค่าจัดการขยะร่วมกันของสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 2

งานเลี้ยงเกษียณนายอาเภอยะหา

วันที่ 24 กันยายน 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลยะหา สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลยะหา และหัวหน้าส่วน ร่วมงานเลี้ยงเกษียณนายอาเภอ
ยะหา นายมนูญ พรหมน้อย ณ โรงแรมปาร์ควิว อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา

กิจกรรมบรรยายธรรม

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ได้ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม
บรรยายธรรมหัวข้อ "เยาวชนต้นแบบ อาเภอยะหา" จัดโดย ชมรม
ท้องถิ่น ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาศาสนาและส่วนราชการ
อาเภอยะหา ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 3

ร่วมรณรงค์แจก และสวม MASK

เทศบาลตาบลยะหาร่วมรณรงค์แจก และสวม MASK บริเวณในเขตเทศบาลตาบลยะหา โดยนายอาเภอยะหา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยะหา สาธารณสุขอาเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการอาเภอยะหา (รวมประมาณ 500ชิ้น) พร้อม
ทั้งแจกจ่ายหน้ากากให้เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา

วันเกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 กันยายน 2562 สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตาบลยะหา มอบของขวัญ
ของที่ระลึกอวยพรเนื่องในโอกาส วันเกษียณอายุ
ราชการ ของ นายหะมะ สาเร๊ะ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลยะหา

ตรวจประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการ
ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากพื้นที่ 3
อาเภอนาร่องในจังหวัดยะลา โครงการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา จังหวัดยะลา เข้าตรวจประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 4

ประชุมพนักงาน
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาล
ตาบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาล
ประจาเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความ
พร้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมพัฒนาศักยภาพการศึกษา
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตาบลยะหา จัด
ประชุมคณะทางานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ด้านการพัฒนา
และการออกแบบสื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย บน
พื้นฐานพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา เป็นประธาน
คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตาบลยะหา
ประชุมสภาสมัยที่สี่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่
หนึ่ง ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
1. ญัตติพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ รายการ โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถเทศบาลตาบลยะหา
2. ญัตติ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตาบล
ยะหา
3. ญัตติร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน
4, ญัตติติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
5. ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 5

อบรม
วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตาบลยะหา โดยสานักปลัด จัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลตาบลยะหา โดยมี ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา
รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา เป็น ผู้บรรยาย ใน
หัวข้อ แนวทางการพัฒนาองค์กรศาสนากับชุมชนและท้องถิ่น (ฮูกม
ปากัตและการจัดการกองทุนอามานะห์)

พิธีรับมอบโล่

วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่
เกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ประจาปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่อไป

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตาบลยะหา
เทศบาลตาบลยะหา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาองค์กร
ของเทศบาลตาบลยะหา ระหว่างวันที่ 6-7กันยายน 2562
นวัตกรรมการทางานเป็นทีม : อยู่เย็น เป็นสุข( การพัฒนาองค์กร. OD:. Organization Development ) โดยมี นางไซหนับ เอสเอ ตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาชานาญการพิเศษสานักงานศึกษาธิการภาค7 นางสาวอารีนา เจะแต
ตาแหน่ง ครู คศ.1 สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ชมดาวรีสอร์ท อาเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้ า 6

ชุดพัฒนาประจาสัปดาห์

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุด ดับเพลิง เทศกิจ กองการศึกษา และ
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาตัดหญ้าริมทาง สายยะหา -ละแอ คลองกอแย่ง ชุด กองช่าง เคลียร์งานสถานีขน
ถ่ายขยะ เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

พ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย

เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศึกษา ร่วมทาความสะอาดถนนสันติราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
เทศบาลตาบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลยะหา ชุมชน
กาปงนือเร็ง เพื่อกาจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 7

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

890,717.00

(๒) ภาษีบารุงท้องที่

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

21,956.17

(๓) ภาษีป้าย

144,467.00
รวม

1,057,140.17

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

55,738.00
174,430.28

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

6,700.00
รวม

-

368.60

รวม

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

563.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น

499,200.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

33,900.00
-

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา

130.00
-

(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

1,290.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

970.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

9,900.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

18,850.00

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

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
รวม

1,500.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

91,350.00
-

(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

-

140.00
731,854.00

รวม

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

100.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

135.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ
(๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวลาดยาง
แอฟฟัลห์ตกิ คอนกรีตฯ
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
การปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยสาหรับผูส้ งู อายุ
(๓) เงินอุดหนุดเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุตาบลยะหา

-

(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

140.00
รวม

319,155.47
14,517,865.19
1,031,456.60
7,575.29
0.00
2,328,432.49
24,048.78
20,612.33
5,210.00
18,254,356.15

14,981,063.00

24,500.00
-

ขยายเสียง

6,700.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

230,168.28

1414,890.60

14,981,063.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

35,944,318.20

ดอกขี้เหล็กสาร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

หน้า 8

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 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ
เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

