เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9

มิ ถุ น ายน 256 3

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตาบลยะหา

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลยะหา เห็นชอบให้มีมาตรการในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคไวรัสโคโรน่า (covid 19 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการดารงชีพ ด้วยการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ครัวเรือนละ 1 ถุง โดยมี
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนลงสารวจข้อมูลจากชุมชน 5 ชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จาก สถานการณ์ โควิด 19
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5000 บาท จากรัฐบาล
3. เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลตาบลยะหา
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตร 15000 บาท

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19 ในเขตเทศบาลตาบลยะหา ระยะที่ 2 จานวน รวม 81 ราย
ให้แก่ ประชาชนที่ได้ ลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพิ่มเติม จากระยะที่ 1 ซึ่งได้ มอบถุงยังชีพไปแล้ว
เบื้องต้น จานวน 263 ราย
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ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการละหมาดวันศุกร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง ตัวแทนมัสยิดกลาง(ยามิ) อาเภอยะหา เข้าพบนางอาริยา มา
มะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการละหมาดวันศุกร์ โดย
เทศบาลตาบลยะหาได้สนับสนุนของและอุปกรณ์ ในการประกอบศาสนกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริการประชาชน, โต๊ะ, เต้นท์
และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติตนดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของจุฬาราชมนตรีภายใต้ ข้อกาหนด ดังนี้
1. อาบน้าละหมาดจากบ้าน
2. นาพรม (ซาญาดะห์ )จากบ้าน
3. มีแมสปิดจมูก
4. ล้างมือวัดไข้. ก่อนเข้ามัสยิด
5. ละหมาดตามจุดที่กาหนด
6. ไม่สลามหรือสัมผัสมือ
7. เฉพาะสัพบุรุษกุรียะมัสยิดยะหา
8. ห้ามเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี

ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนและรองรับการจัดการตลาดวันพฤหัสบดี

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยทีมเทศกิจ
ทีมงานดับเพลิง พนักงานสาธารณสุข และ
จัดเก็บรายได้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
วางแผนและรองรับการจัดการตลาดวัน
พฤหัสบดี
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กสศ.มอบเงินช่วยเหลือเด็กยากจน
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหาสารวจ
ข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อค้นหาเด็กยากจนตามเกณฑ์ที่ กสศ.
กาหนด โดย กสศ. มอบเป็นเงินช่วยเหลือรายหัวๆ ละ 400 บาท ตามความ
ต้องการของเด็ก เช่น จัดหา รถรับส่ง จัดหาอุปกรณ์การเรียน หรือการส่งเสริม
สุขภาพซึ่งจากการสารวจนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 13 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ดาเนินตามความต้องการ และนาไปมอบให้กับเด็กเพื่อ
ช่วยเหลือในการศึกษาต่อไป

สนับสนุนเต็นท์และน้้า

เทศบาลตาบลยะหา ขอขอบคุณ คุณวรวัฒน์ โลหะ
วิจารณ์ ที่สนับสนุนเต็นท์กระโจมแดง จานวน 10 หลัง
เพื่อมาปฏิบัติภารกิจโควิด 19 ณ จุดคัดกรองตลาด
เทศบาลตาบลยะหา และสถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วย
เทศบาลตาบลยะหา และขอขอบคุณ คุณมนูญ ปาแน
แจกะ สมาชิกสภาเทศบาล ที่สนับสนุนน้าแอ๊บจุ๊ย
จานวน 1 ลัง ให้กับผู้ร่วมสังเกตการณ์. อาการ 14 วัน

สถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine )
สถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine ) เทศบาลตาบลยะหา พร้อมรับ ผู้
เดินทางกลับ จากต่างประเทศ/ต่างจังหวัด
เพื่อทาการกักตัว ระยะเวลา 14 วัน ขอบคุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยะหา นายนพปฎล
เพชรขวัญ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ใน
ครั้งนี้
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ส่งผู้กักตัวกลับบ้าน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สังเกตการณ์ โรงเรียนบ้านยะหา (local Quarantine เทศบาลตาบลยะหา ) ส่งตัวผู้กักตัวกลับบ้าน 1 ราย พร้อมมอบช่อดอกไม้และ
ถุงยังชีพเป็นกาลังใจให้ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ pcc
และ อสม. เทศบาลตาบลยะหา ส่งตัวผู้กักตัวกลับบ้าน 2 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกาลังใจให้และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ pcc
และ อสม.เทศบาลตาบลยะหา ส่งตัวผู้กักตัวกลับบ้านรายสุดท้ายพร้อมมอบถุง
ยังชีพให้เป็นกาลังใจ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม

สนับสนุนสิ่งของให้ เด็กกำพร้ ำ

เทศบาลตาบลยะหา ขอขอบคุณ นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ที่สนับสนุนไข่
ไก่ และขอขอบคุณ คุณพิไลวรรณ ขาวปลอด สนับสนุนนมกล่อง และส่งต่อให้เด็กกาพร้าในพื้นที่เทศบาลตาบลยะหา
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ร่วมเป็นเกียรติและมอบข้าวสาร โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ร่วมเป็นเกียรติและมอบข้าวสาร ให้กับผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 จัดโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิ
แม่กอเหนี่ยวยะลา โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เป็นประธาน
เปิดงาน

ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลยะหา
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาร่วมกับคณะกรรมการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตาบลยะหา มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือด้านการ
ดารงชีพ ใน 5 ชุมชน ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19 และไม่ได้
รับสิทธิ์เยียวยาจากภาครัฐ

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจ้าปี 2563
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน ประจาปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมรายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน และส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด และรับฟังการบรรยายให้
ความรู้เรื่องวิธีปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยนายอาแซ กาเซ็ง
สาธารณสุขอาเภอยะหา พร้อมนี้ ได้มอบหน้ากากผ้า และเฟสชิล (Face shield )
ถุงมือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน กาหนดระยะเวลาการจ้างงาน รวม 14
วัน
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ชุดพัฒนาประจาสัปดาห์

ทีมงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม นาโดย นายวัลลภ สาโร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ร่วมพัฒนา บริเวณ
ถนนบือแนโต้ะแซ ชุมชนกาปงนือเร็ง และทางเท้าถนนพิทักษ์ธานี เขตเทศบาลตาบลยะหา

ต้อนรับและแสดงความยินดี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา
พร้อมด้วย นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ พันเอก
โกเมธ รัตนผ่องใส ที่มาดารงตาแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
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รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง

0.00

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

(๓) ภาษีบารุงท้องที่

168.00

(๔) ภาษีป้าย

120,096.00
รวม

120,264.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

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

25,717.00
76,331.58
รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

600.00
รวม

0.00
0.00

116.40

รวม

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

335.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น

305,020.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

24,700.00

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

130.00

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

660.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

470.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,300.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

11,200.00

(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
(๑๑) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

(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

560.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

8,595.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

63,150.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

หมวดภาษีจัดสรร

0.00

(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา

193,997.21
8,571,671.99
707,365.71
4,642.25
0.00
1,458,927.91
9,573.91
14,334.01
3,116.00
10,963,628.99

13,156,895.00

12,000.00

สาธารณะ

รวม

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

100.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

150.00

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

102,048.58

13,156,895.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ

70.00
รวม
รวม

428,656.40

รวมทั้งสิ้น

24,772,092.97

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหา
สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก

หน้าที่ 8

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 9

หน้าที่

เทศบาลต้าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส้านึก ไทยไม่โกง
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

แจ้ง

กำรร้ องเรียน
องค์ประกอบในการร้องเรียน

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลยะหา

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102

2.ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

หรือ ส้านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน

โทร. 073-203916
Line @ : bobbie2475
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ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 458 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
945678

หน้าที่ 10

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

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

