เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

พฤศจิ ก ายน 256 2

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ตุลาคม เทศบาลตําบลยะหา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอําเภอยะหา จังหวัดยะลา และหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 2

ประชุมพนักงานเทศบาล

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจําเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

อปท. ผ่านเกณฑ์ความสะอาด
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหา โดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบเกียรติบัตรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านเกณฑ์ความสะอาด
จากนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอําเภอยะหา ณ ห้อง
ประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบ 1 ใน 20
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทีมกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยะหา รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต้นแบบ 1 ใน 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัด
ยะลา และได้รับเงินสนับสนุนจํานวน 25,000 บาท เพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป โดยมีตัวแทนรับมอบรางวัล
โดย นางสาวฟาตีเมาะ เกะมาซอ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยะหา และ รับมอบรางวัลจาก ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา ท่าน นิมะ มะกาเจ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 3

โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประจาปี 2562
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยะหา
จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ชุมชน
เข้มแข็ง ประจําปี 2562 นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลยะหา เป็นประธานในพิธีเปิด มี
การบรรยายให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและการล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย โดยนางกุลจิตร สุวรรณการ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น3
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลยะหา

วันสตรีสากล

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสตรียะ
หาสานรักสานสามัคคีชุมชนพหุวัฒนธรรม ประจําปี 2562 พร้อมนี้ได้สนับสนุนของรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานและร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินสตรีงามอย่างไทยห่วงใยสุขภาพภายในงาน โดยนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

บริจาคโลหิต

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นาง
อาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลยะหา นายธิติพล มณีนิล
รองปลัดเทศบาล นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน และนางสาวจุฑามาศ แผ้วใจดี พนักงานเทศบาลตําบลยะหาร่วมบริจาค
โลหิต กับสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้ า 4

ตรวจงานจ้าง
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหา
โดยกองช่าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เข้าตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล
6 เทศบาลตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมลอยกระทง
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตําบลยะหา
จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม
ลอยกระทง ประจําปี 2562 โดยมีนางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลยะหา เป็น
ประธาน และมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการพุทธศาสนา ประธานชุมชน และสมาชิกอสม.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลยะหา

กิจกรรมวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหา ร่วม
กิจกรรมเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก และศาลา
ประชาคมอําเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้ า 5

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 พนักงานเทศบาลตําบล
ยะหา ได้ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ
ของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ณ สนามโรงพิธีข้างเผือกเทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา

กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหาร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารทอดมันปลาร่วมกับกลุ่มแม่บ้านยะหา ในงาน
ทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2562 ณ วัดยะหาประชาราม อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

ขุดลอกคูระบายน้า
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ปลัดเทศบาล และ ทีมงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศกิจ ทีม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมสํารวจ ขุดลอกคู
ระบายน้ํา บริเวณถนนราษฎร์สามัคคีเทศบาลตําบล
ยะหา และคูระบายน้ําบริเวณตลาดนัดเทศบาลตําบล
ยะหา เพื่อขยายช่องทางการระบายน้ําให้ดียิ่งขึ้น
เตรียมการป้องกันน้ําท่วมในขัง เขตพื้นที่

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

กิจกรรมกวนอาซูรอ

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้ า 6

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เทศบาล
ตําบลยะหา จัดกิจกรรมกิจกรรมกวนอาซูรอ
ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอมร ชุม
ช่วย ปลัดอาวุโสอําเภอยะหาเป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเล่าเรื่องอาซูรอ
การบรรยายธรรมความสําคัญของประเพณีกวน
อาซูรอ การประกวดอาซูรอ การแข่งขันกินอาซูรอ ณ อาคารตลาดหลังใหม่ เทศบาล
ตําบลยะหา

กิจกรรมยามเช้าลานทาลานกาแฟ
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เทศบาลตําบลยะหา
ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานทําลานกาแฟ ครั้งที่ 74
โดยทางการยางแห่งประเทศไทย สาขายะหา ให้
เกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา

พัฒนาประจาสัปดาห์

วันที่ 22 ตุลาคมคม 2562 เทศบาลตําบลยะหา
จัดชุดพัฒนาประจําสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาสุข
ธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กองศึกษา ร่วมทํา
ความสะอาดบริเวณฝายมีชีวิต 1025 เทศบาล
ตําบลยะหาประจําปี 2562 และกองช่างได้จัด
วางท่อระบายน้ํา บริเวณตลาดนัดเทศบาล
ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ประชุมคณะกรรมการพั
ฒนาเทศบาลต
าบลยะหา
ศึกษา ร่วมทาความสะอาดถนนสั
นติราษฎร์
ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลจัด
จังหวัดยะลา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยะหา
ครั้งที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผน
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลยะหา ประจําปี
งบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 7

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖2
รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

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

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

0.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
200.00

(๓) ภาษีบารุงท้องที่
(๔) ภาษีป้าย
รวม

200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

4,568.00
16,694.41

0.00
รวม

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

3,800.00 หมวดภาษีจัดสรร

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

- (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
60.00 (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙
- (๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
200.00 (๕) ภาษีสุรา
(๖) ภาษีสรรพสามิต
150.00 (๗) ค่าภาคหลวงแร่
0.00 (๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
0.00 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
0.00
รวม

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
(๑๑) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา
(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสา
ธารณะ

200.00 รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
0.00 วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
2,300.00 สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
- ถ่ายโอนเลือกทา

-

0.00
1,191,816.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,256.77
61.00
1,197,134.03

5,086,737.85

0.00
-

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

0.00
-

0.00 รวม
42.00 รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
46.160.00 องส่วนท้องถิ่น

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

21,262.41

รวม

5,086,737.85

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

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รวม

53,027.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

6,358,361.29

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนตุลาคม 2562

ทักษะทาง

สังคม
ฝึกการทรง

ตัว

what

ลงมือทา
รับรู้

ร
สร้างกา

หนูชอบแบ่งบัน

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 9

เทศบาลตาบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ไทยไม่โกง

แจ้ง

การร้ องเรียน
องค์ประกอบในการร้องเรียน

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102

2.ชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

หรือ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน

โทร. 073-203916
Line @ : bobbie2475

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 10

เทศบาลตํ า บลยะหา
199 ถนนสันติราษฎร์ ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์: 073-291171
โทรสาร: 073-291024
อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจําปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดําเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

