เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

กุ ม ภาพั น ธ์ 256 3

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
วันเด็กแห่งชาติประจาปี 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับอาเภอยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเขตอาเภอยะหา ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563"
โดย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานหน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 5

หน้าที่ 2

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอาเภอยะหา

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลยะหา และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอาเภอยะหา ที่ย้ายไป
ดารงตาแหน่งปลัดอาวุโสอาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

มอบกระเช้าปีใหม่

8 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยนายซัยนาอาบีดีน นือ
เร็ง ประธานสภาเทศบาล นายเอกณรงค์ กีละ สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตาบลยะหา มอบ
กระเช้าปีใหม่ให้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ณ สานักงานเทศบาลนครยะหา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 5

หน้าที่ 3

ชุดพัฒนาประจาสัปดาห์

วันที่ 7 มกราคม 2562 เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาช่วยเก็บกวาดทาความสะอาด บริเวณ อาคารตลาดใหม่ ถนนรอบ
อาคาร สนามเด็กเล่นรวมทั้งบริเวณหน้า ถนนสันติราษฎร์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563

ร่วมต้อนรับปลัดอาวุโสอาเภอยะหา

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลตาบลยะหา ร่วมต้อนรับนายชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอาเภอบันนังสตา ที่ย้าย
มาดารงตาแหน่งปลัดอาวุโสอาเภอยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

จัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับ สถานีตารวจภูธรยะหา และอาเภอยะหา จัดการพื้นที่บริเวณถนนรอบสนามกีฬาฟุตบอล
หน้าที่ว่าการอาเภอยะหาและเส้นทางถนนสุขาภิบาล 1 ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของแต่ละวัน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน โดยการเดิน-วิ่ง ช่วงเช้า 05.00 - 07.30 น. ช่วงเย็น. 16.00 น - 19.00 น.

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 5

หน้ า 4

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตาบลปะแต
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตาบลยะหา พร้อมด้วย ผู้อานวยการกองการศึกษา และผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความขอบคุณนายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตาบลปะแต ที่
สนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเทศบาลตาบลยะหาในวันเด็กแห่งชาติที่
ผ่านมา พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตาบล
ปะแต โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนบ้านบายอ ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

กิจกรรมยามเช้าลานทาลานกาแฟ ครั้งที่ 79
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา ผู้อานวยการ
กองช่างและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานทาลาน
กาแฟ ครั้งที่ 79 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการ โดยมี
โรงพยาบาลยะหาและองค์การบริหารส่วนตาบลยะหา เป็น
เจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมประชาคม
วันที่ 31 มกราคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัดประชาคม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้าชุมชนบ้าน
คละ โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง ประธานชุมชนบ้านคละ และ
ประชาชนชุมชนบ้านคละ ร่วมกิจกรรมหารือและแสดความ
คิดเห็น ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านคละ เทศบาล
ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 5

หน้าที่ 5

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน มกราคม 2563

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

(๓) ภาษีบารุงท้องที่

168.00

(๔) ภาษีป้าย

14,268.00
รวม

14,436.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

29.10

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

106.00

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

180,920.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

8,100.00
-

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา

150.00
-

(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

400.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

300.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

100.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

4,400.00

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

600.00
รวม

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

-

รวม

-

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น
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
รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

20,500.00

53,609.94

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

360.00

105,893.37
4,664,601.74
381,917.00
0.00
0.00
771,448.11
5,538.54
9,558.30
1,515.00
5,940,472.06

6,545,316.85

5,500.00
-

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รวม

รวม

-

(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

14,154.00
39,455.94

0.00
8,595.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

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

รวม

6,545,316.85

40.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง

150.00
-

(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ

20.00
รวม
รวม

229,670.10

รวมทั้งสิ้น

12,784,104.95

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 54

หน้าที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนมกราคม 2563

พมิ พ์ภาพ
ด้วยก้านก
ล้วย

เคารพธงชาติ

สี
เรียนรู้ เรื่อง

มือหนุ
ะอาดด้วย
โรงเรียนส

ล้ างมือด้วยนะค

รับ

เสี ยงมาจากไหน

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 45 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
54

หน้าที่ 5

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
54

หน้าที่ 8

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

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

