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ดอกขี้เหล็กสาร

กิจกรรมกวนอาซูรอ

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัดกิจกรรมกิจกรรมกวนอาซูรอ ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยมี
นายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารตลาดหลังใหม่ เทศบาลตาบลยะหา ผลการแข่งขัน
ประกวดอาซูรอ ได้แก่ รางวัลที่ 1 : กศน.อาเภอยะหา, รางวัลที่ 2 : ชุมชนตลาดยะหา, รางวัลที่ 3 : หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ 47
ผลการแข่งขันกินอาซูรอ ได้แก่ รางวัลที่ 1 : ส.ต.ต. มูฮัมหมัดอาบีดีน สะแต, รางวัลที่ 2 นายอิสเฮาะ อาลี, รางวัลที่ 3 :
นายหมัดรอฎวน แก้วเกาะสบ้า

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1

หน้าที่ 2

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาจัด
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ประจาปี 2563 โดยมีนายอมร ปรีดางกูร
นายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร
ตลาดหลังใหม่ เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม :
รางวัลที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
รางวัลที่ 2 สถานีวทิ ยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ 302
ผลการประกวดกระทงประเภทความคิด
สร้างสรรค์ :
รางวัลที่ 1 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนโรงเลื่อย)
รางวัลที่ 2 ทีท่ าการปกครองอาเภอยะหา
รางวัลที่ 3 คุณภิรมย์ กูลสุวรรณ์
ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศรุ่นอายุ 3 - 8 ปี
ได้แก่ เด็กหญิงกาญจน์ศิมา เพ็งจันทร์
ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศรุ่นอายุ 9 - 14 ปี
ได้แก่ เด็กหญิงนพภัสสร ดารงกูล

จิตอาสาวันปิยมหาราช
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมทาความสะอาดศาสนสถาน
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัด
อาวุโสอาเภอยะหา เป็นประธานใน
พิธี ณ วัดยะหาประชาราม อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา
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กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
พิธีทาบุญตักบาตร

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม

พิธีจุดเทียนน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 13 ต.ค. 63 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอมร ปรีดางกูล นายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา
ประชาคมอาเภอยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อาเภอยะหา ร่วมกันเก็บขยะ และ วัชพืช ใน คลองสาธารณะ ณ ปือตาล่องแก่ง หมู่ที่ ๑
ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
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ตรวจงานก่อสร้าง
วันที่ 19 ตุลาคมพ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างลงพื้นที่ ตรวจงานการดาเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้าขุ่น ชุม
ชนบือแนแจเกาะ เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

เตรียมสถานที่งานลอยกระทง
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศกิจ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง กองการศึกษา ร่วมเตรียม
สถานที่บริเวณฝายมีชีวิต 1025 หลัง
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลยะหา เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจาปี 2563

ทอดกฐินวัดยะหาประชาราม
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563 เทศบาล
ตาบลยะหาร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร
ทอดมันปลาร่วมกับกลุ่มแม่บ้านยะหา ใน
งานทอดกฐินพระราชทาน ประจาปี 2563
ณ วัดยะหาประชาราม อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
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ให้บริการทา พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับ
สถานีตารวจภูธรยะหา และบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถยะลา
ให้บริการจัดทาประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

ประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลยะหา
(พ.ศ. 2561- 2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประชุมเตรียมงานอาซูรอ

ประชุมพนักงานประจาเดือนตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาประชุมพนักงาน
เทศบาลประจาเดือนตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการ
วางแผนการทางาน การจัดเตรียมกิจกรรมกวนอาซูรอและ
กิจกรรมลอยกระทง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลยะหา อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา
ประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อม การจัด
กิจกรรมกวนอาซูรอ ประจาปีงบประมาณ 2564
โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เป็น
ประธาน มีณ ห้องบูงอยาฮา ชั้น3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
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ประชุมเตรียมกิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัดประชุมเพื่อ
หารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจาปีงบประมาณ 2564 ปลัดชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัด
อาวุโสอาเภอยะหา เป็นประธาน ณ ห้องบูงอยาฮา ชั้น3
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบลยะหา

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัดประชุมสภาเทศบาล
ตาบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อ
รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลยะหา และระเบียบเทศบาลตาบล
ยะหา ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าลดคันหินทางเท้าและ
ทาทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลยะหา จังหวัดยะลา

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าจังหวัดยะลา

เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศึกษา ร่วมทาความสะอาดถนนสันติราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วย สมาชิกสภา
เทศบาลและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ บ้านพักรองผู้ว่าจังหวัด
ยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ร่วมแสดงความยินดีกับนักทรัพยากรบุคคล
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พนักงานเทศบาลตาบลยะหา ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ นางสาวศิรินาถ ใจบุญ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญ
การ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลขุนตัดหวาย
อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบล
ยะหา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
ร่วมแสดงความยินดีกับนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ณ บ้านพักรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขอบคุณทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เครือ่ งจักร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณท่าน พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.42 สนภ.4 ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลในการขุด
ลอกผักตบเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้าในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่เทศบาลตาบลยะหา

ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ

นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตาบลยะหา ร่วมการประชุมนาเสนอ “บทเรียนการ
ดาเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ปี2562” ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563
โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ร่วมให้โอวาทและพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ
โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
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รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(๒) ดอกเบีย้

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(2) ภาษีป้าย

3,928.00
9,788.12

0.00

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

672.26
รวม

672.26

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

13,716.12
0.00

รวม

0.00

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

0.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

0.00

รวม

0.00

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

47,240.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

2,300.00

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
69,534.78
0.00
247,754.58
0.00
0.00
505.00

100.00

รวม

1,380,504.50

0.00

500.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

0.00

รวม

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

70.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

80.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

0.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

0.00

(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

0.00

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

1,500.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

6,000.00

สาธารณะ
(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

75.00

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

6,000.00
0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

10.00
รวม

51,895.00

รวม

0.00

รวมทั้งสิ้น

1,452,787.88

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2

หน้าที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนตุลาคม 2563

ปลูกผักบ
ุ้ง

ผู้นาผู้ตาม

พิมพ

์ภาพ

ด้วย

ใบไ

ม้

้นไม้
ต
ะ
ป
ติดแ

พัฒนาการเขียน

ปลูกผัก

ผักดีมีปรธโยชน์

ุรอ
ขนมอาซ

ดอกขี้เหล็กสาร

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

หน้า 9

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 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ
เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

