เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

มกราคม 2563

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา นาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา และพนักงานเทศบาลสามัญ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลา
ประชาคมอาเภอยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 2

ประชุมพนักงาน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหาประชุม
พนักงานเทศบาลประจาเดือนธันวาคม เพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2562 และเตรียมการโครงการจัดงานวัน
เมาลิด ประจาปี 2562 สอบถาม พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา จัดโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรภายใต้
กิจกรรมที่ให้ เด็กๆศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลยะหา

สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลยะหา

สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลยะหา โดย นายอับ
ดุลอามีน สาและ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลยะหา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาเด็ก
และเยาวชน เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมบูงอยาฮา อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตาบลยะ
หา เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 2
กิจกรรม ดังนี้
1. ร่วมกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจาปี 2562
2. เตรียมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 3

งานเมาลิด ฮิจเราะห์ศักราช 1441

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลตาบลยะหา จัดงานเมาลิด ฮิจเราะห์ศักราช 1441 โดยมีนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโส
รักษาราชการแทนนายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารตลาดหลังใหม่ เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

ร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา
ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส พ.ต.อ.ศิวัช ศรีวิชัย
ผู้กากับสถานีตารวจภูธรยะหา ได้ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้
กากับสถานีตารวจภูธรบางกรวย นนทบุรี และได้ร่วมพิธี
รับมอบ เงินบริจาคจากสมาคมเฮงคนรวย ที่ได้สนับสนุน
การปรับปรุงห้องน้าสถานีตารวจภูธรยะหา และมอบ
ข้าวสาร ให้แก่ เจ้าหน้าที่สภ.ยะหา มัสยิดในเขตยะหา
และศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหา ณ สถานีตารวจภูธรยะ
หา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมสภาเทศบาลตาบลยะหา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา ประชุม
สภาเทศบาลตาบลยะหา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้ที่ประชุม
ทราบ และพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า 4

ประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี Case Management System
และ Case Manager

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลยะหา และนางยะสี ลาเต๊ะ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ร่วมการประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี Case Management System และ Case
Manager เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดยะลาตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ณ ศาลาประชาคมอาเภอยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมคณะทางานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ระดับอาเภอยะหา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหาร่วมการประชุมคณะทางานโครงการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่ ระดับอาเภอและระดับพื้นที่ อาเภอยะหา เพื่อเรียนรู้การประกบดูแล
เด็กเป็นรายกรณี ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของอาเภอยะหา โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา และผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า 5

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหาร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมี
พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอย
พระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ (ในพระราชูปถัมภ์ ) ประธานในพิธีและผู้
มีเกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี "รวมพลัง สานฝัน
การศึกษาเพื่อน้อง" โครงการโรงเรียนต้นแบบของรัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนบ้านยะหา อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา
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นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา

ละ

ต้อนรับแ

นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล และนางขวัญใจ
พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความ
ยินดีกับ ท่าน พ.ต.อ.สายูตี กาเต๊ะ ที่เดินทางมารับตาแหน่งผู้กากับการ
สถานีตารวจภูธรยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหาร่วมกับอาเภอ
ยะหาและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตารวจภูธรยะหา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
42 ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อาเภอยะหา ประธานชุมชน
สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลยะหา ชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อาเภอยะหา ธนาคารในเขตอาเภอยะหา ร่วมการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า 6

กิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน โดยมีนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโส
รักษาราชการแทนนายอาเภอยะหา เป็นประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาล สถานีตารวจภูธรยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 47 และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดกลางอาเภอยะหา โดยได้ร่วมเสวนา ในเรื่อง กฎฮูกมปากัต ที่จะบังคับใช้ใน
เขตเทศบาลตาบลยะหาและ รับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้นาศาสนาในเขตเทศบาลตาบลยะหา

กิจกรรมพัฒนาประจาสัปดาห์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา จัดชุด
พัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาสุขธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง เทศกิจ กองศึกษา และ
กองช่างร่วมทาความสะอาดบริเวณถนนสายพิทักษ์
ธานี เขตเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

มอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา
นาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา พนักงานเทศบาล
ตาบลยะหา เข้ามอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่
2563

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า 7

กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ happy new year 2020

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหาจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ happy new year 2020 เชื่อมความสัมพันธ์และ
รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับมอบของขวัญ ขอบคุณที่ร่วมกันทางานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

ร่วมแจกปฏิทินกิจกรรมประจาปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา
พร้อมทีมงานเทศบาลตาบลยะหาร่วมแจกปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจาปี 2563 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ยะหา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 8

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน

(๓)ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง

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

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

0.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
400.00

(๒) ภาษีบารุงท้องที่
(๓) ภาษีป้าย
รวม

400.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

11,136.00
22,376.60
33,512.60
0.00
รวม

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00
-

0.00 รวม
106.00 รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
137,170.00 องส่วนท้องถิ่น

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

6,800.00 หมวดภาษีจัดสรร

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

- (๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
130.00 (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
- (๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
350.00
(๕) ภาษีสุรา
300.00
(๖) ภาษีสรรพสามิต
100.00 (๗) ค่าภาคหลวงแร่
3,900.00 (๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
0.00 (๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
300.00
รวม
8,595.00
รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ว
12,300.00 นท้องถิ่น
- (๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
4,000.00 ถ่ายโอนเลือกทา
รวม
40.00

(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)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

81,807.79
3,470,181.61
278,123.43
0.00
0.00
593,111.42
5,538.54
5,256.77
811.00
4,434,830.56

5,521,437.85
5,521,437.85

150.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
- งค์/เฉพาะกิจ
20.00
รวม

รวม

174,261.00

รวมทั้งสิ้น

10,164,442.01

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อ

เดินกะลา

ตัดกระดา

ษ

ระบายสี กันค่ ะ

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 45 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
4

หน้าที่ 10

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 ี่ 45 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
4

หน้าที่ 11

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

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

