เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6

มี น าคม 2563

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหาจัดโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยมี ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อิน
อ่อน ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอาเภอยะหา เป็นประธาน โดยมีครูฝาย นายเดชา เหล็มหมาด บรรยายความ
เป็นมาเกี่ยวกับฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลตาบลยะหา ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยะหาและประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ยะหา ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอาเภอยะหา พบปะ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตาบลยะหา ร่วม
ต้อนรับนายชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอาเภอยะหา รักษาราชการแทน
นายอาเภอ ยะหา จังหวัดยะลา มาพบปะ เยี่ยมเยียน พนักงานเทศบาลตาบล
ยะหา ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6

หน้าที่ 2

กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพทางกาย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมความ
พร้อมการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยทีมงานจากคลินิกไร้พุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

โครงการฝึกอาชีพในชุมชนและส่งเสริมฝึกอาชีพ (การทาผ้ามัดย้อม)

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล
ตาบลยะหาจัดโครงการฝึกอาชีพในชุมชนและส่งเสริมฝึกอาชีพ (การทาผ้ามัดย้อม) โดยวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการทาผ้ามัดย้อมพร้อมสาธิตการทาผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน
สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมมีรายได้และต่อยอดต่อไป ณ อาคารตลาดหลังใหม่เทศบาลตาบลยะหา

กิจกรรมยามเช้าลานทาลานกาแฟ ครั้งที่ 80
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาล
ตาบลยะหา ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานทา
ลานกาแฟ ครั้งที่ 80 โดยทางโรงเรียนบ้าน
เจาะตาแม และบ้านยะหา เป็นเจ้าภาพ ณ
วัดยะหาประชาราม อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6

หน้าที่ 3

กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

ทุกวันพุทธ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเทศบาลตาบลยะหา และประชาชนชาวยะหา ร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ แอโรบิค, คีตะมวยไทย โดยวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ณ อาคารตลาดหลังใหม่เทศบาลตาบลยะหา
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันในเขตเทศบาลตาบลยะหา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่เขต
เทศบาลตาบลยะหา เพื่อกาจัดยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

สารวจแผนที่ภาษี

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตาบลยะหา นาโดย นางสุคนา ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
รายได้ ทีมงานเทศกิจและ ทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ สารวจแผนที่ภาษี เก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตาบลยะ
หา ตามประกาศพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6

หน้ า 4

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษา เทศบาล
ตาบลยะหา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลยะหา จัดโครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง โดย นางกุลจิตร สุวรรณการ นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ วิทยากรจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

บริจาคโลหิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงาน
เทศบาลตาบลยะหา ร่วมโครงการ
Plus 1 เพิ่มจานวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) " เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของ
โลหิต และกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต เพิ่มจานวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี ร่วมกันรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วย
ความสมัครใจ ตลอดปี 2563 จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ณ ศาลาประชาคมอาเภอยะหา อาเภอยะหา จังหวัด
ยะลา

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหา โดยสานักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลตาบลยะหา การอาบน้าศพ (ญานาซะห์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารตลาดหลังใหม่เทศบาลตาบล
ยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6

หน้ า 5

โครงการสภากาแฟเพื่อประชาชน
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัด
โครงการสภากาแฟเพื่อประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเสวนา
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอปัญหาความ
ต้องการ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักกีฬา เดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน
ฟุตบอล เซปัค-ตะกร้อ ณ ลานออกกาลังกายหน้าที่ว่าการ
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจาปี 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตาบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลยะหา จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ ประจาปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันอันตราย
จากโรคเอดส์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา โดยมีนางสาววนิดา สุขขี รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และทีมงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

วิ่งได้บุญซื้อเตียงให้คนไข้ โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานพนักเทศบาลตาบลยะหา ร่วมกิจกรรมศรีสมัยชวนวิ่ง วิ่งได้บุญซื้อเตียงให้คนไข้
โรงพยาบาลยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6

หน้าที่ 6

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง

0.00

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

0.00

(๓) ภาษีบารุงท้องที่

168.00

(๔) ภาษีป้าย

49,289.00
รวม

58.20

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

207.00

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

228,590.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

12,100.00

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

180.00

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

550.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

350.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

100.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

7,050.00

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

0.00
460.00
8,595.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

33,200.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

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

19,780.00
42,870.06
รวม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00

รวม

0.00

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
รวม
รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

135,993.42
5,905,987.10
481,436.01
0.00
0.00
973,444.28
5,538.54
9,558.30
1,606.00
7,513,563.65

7,011,316.85

7,000.00
รวม

สาธารณะ
(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

60.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

150.00

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

62,650.06
600.00

รวม

49,457.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

7,011,316.85

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ

20.00
รวม
รวม

298,670.20

รวมทั้งสิ้น

14,936,257.76

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 645

หน้าที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นับเลข

ฝึกสม

คาอธิบา
ย

รูปภาพ

อาชีพในฝัน

าธิ

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 45 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
645

หน้าที่ 8

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
645

หน้าที่ 9

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

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

