เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4

จดหมายข่าว

มกราคม 256 4

ดอกขี้เหล็กสาร

จิตอาสาพัฒนา

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา นาโดย นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบล
ยะหา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณถนนสุขาภิบาล 7 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 2

โครงการจัดงานเมาลิด
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลตาบลยะหา
จัดงานเมาลิด ฮิจเราะห์ศักราช 1442 โดยมีเป็น
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา ประธานในพิธี และนายอมร ปรีดางกูร
นายอาเภอยะหา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงาน
มีประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหาเข้าร่วมงาน
จากทุกชุมชน ณ อาคารตลาดหลังใหม่ เทศบาล
ตาบลยะหา

โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหานาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา
พร้อมพนักงานเทศบาลตาบลยะหา โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช จราจรสถานีตารวจภูธรยะหา พนักงานดับเพลิง เทศกิจ และ
อาสากู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหาได้เดินทางมาเปิดพิธีในโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ปีพ.ศ.2564 ณ จุดตรวจบริการ
ประชาชนของเทศบาลตาบลยะหา

กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา นาโดย นางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวัน
ปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุง
ธนบุรี โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ถนนพิทักษ์ธานีเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 3

ประชุมพนักงานเทศบาล ประจาเดือนธันวาคม 2563
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบล
ยะหาประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดงานเมาลิดประจาปีงบประมาณ 2564
และวางแผนการปฏิบัติงานในรอบเดือน
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาล
ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นตัวแทนเทศบาลตาบลยะหา เข้าร่วม
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ประชุมเตรียมจัดงานเมาลิด

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาประชุมเพื่อ
เตรียมการจัดกิจกรรมงานเมาลิดประจาปีงบประมาณ 2564
โดยมี นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ คณะกรรมการอิสลาม และประธานชุมชน ร่วม
ประชุม ณ ห้องบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า ที่ 4

พัฒนาพื้นที่เทศบาล
เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาสุข
ธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กองศึกษา กองช่างร่วมทาความสะอาด
บริเวณถนนพิทักษ์ธานีและสันติราษฏร์ตั้งแต่ซุ้มประตูเข้าเมือง
ถนนพิทักธานีและซุ้มประตูเข้าเมืองถนนสันติราษฏร์ ถนน
สุขาภิบาล 5 และถนนยะหาบ้านเนียง เทศบาลตาบลยะหา

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

วันพฤหัส ที่ 31 ธันวาคม 2563 นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ และ
กองร้อยทหารพราน 4707 ร่วมรณรงค์สวมใส่แมส และล้างมือ
พร้อมทั้งสแกนวัดไข้ ก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของ โควิด 19

ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ต้อนรับ นางสาววิลาสินี ก้อนทอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ และคณะที่มาส่งจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเรียง อาเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

กลุ่มลูกเหรียง

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้ า ที่ 5

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
(กลุ่มลูกเหรียง) นาโดยนายอับดุลรอมัน อาเย๊าะแซ เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเด็ก
และนายซาหดัม แวยูโซะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม เข้าพบปะนางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา เพื่อหารือกิจกรรมที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลยะหา ในประเด็นการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

รับพรจากรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ได้เข้าพบ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร
รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อรับพรและมอบ
ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2564

รับพรและมอบปฏิทินปีใหม่ 2564 จากท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าจังหวัดยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตาบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตาบลยะหา ได้เข้าพบ
1.นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
2.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
3.นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เพื่อรับพรและมอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2564

รับพรและอวยพรปีใหม่ ท่านนายอาเภอยะหา
เทศบาลตาบลยะหา นาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตาบลยะหา ได้เข้าพบ
นายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เพื่อรับพรและอวยพรปีใหม่ 2564

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 6

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(๒) ดอกเบีย้

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(2) ภาษีป้าย

22,133.00
12,675.79

0.00

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

672.26
รวม

672.26

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

0.00

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

140.00

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

129,480.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

5,800.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

34,808.79
0.00

รวม

0.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

0.00

รวม

0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

50.00

(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
2,104,497.39
257,997.96
1,862.92
593,828.61
6,664.95
2,254.30
622.00

300.00

รวม

2,967,728.13

0.00

5,500.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

61.00

รวม

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

75.00

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

500.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

250.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,200.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

5,750.00

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

0.00

12,700.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

6,030,557.00

สาธารณะ

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

6,030,557.00
0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

10.00
รวม

161,816.00

รวม

0.00

รวมทั้งสิ้น

9,195,582.18

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 7

รายรับจ่ายเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

จ่ายจริงถึงปัจจุบนั
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
(๑) เงินเดือนนายก/รองนายก
(๒) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
(๓) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
(๔) เงินค่าตอบแทนเลขนานุการ/ที่ปรึกษานายก
(๕) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เงินเดือน(ผ่ายประจา)
(๑) เงินเดือนพนักงาน
(๒) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
(๓) เงินประจาตาแหน่ง
(๔) ค่าจ้างลุกจ้างประจา
(๕) เงินเพิ่มต่างๆ ของลุกจ้างประจา
(๖) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(๗) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

1,497,990.00
170,800.00
91,500.00
241,500.00
31,830.00
1,006,800.00
383,977.00

รวมงบบุคลากร

3,784,117.00

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(๓) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
(๔) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๓) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๔) วัสดุก่อสร้าง
(๕)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(๖)วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
(๗)วัดสุคอมพิวเตอร์
(๘) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๙)วัสดุเครื่องแต่งกาย
(10) วัสดุเครื่องดับเพลิง
(๑๑) ค่าอาหารเสริม(นม)
(๑๒) ค่าอาหารกลางวัน
(๑๓) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุกีฬา

0.00
0.00
0.00
0.00
359,720.00

9,000.00
0.00
88,600.00
37,625.00
397,070.00
2,725.00
193,714.00
15,910.00
2,300.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
59,251.05
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จ่ายจริงจนถึงปัจจุบัน
ค่าสาธารณูปโภค
(๑) ค่าไฟฟ้า
(๒) ค่าน้าประปา
(๓) ค่าบริการโทรศัพท์
(๔) ค่าบริการไปรษณีย์
(๕) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(๑) ครุภัณฑ์สานักงาน
(๒) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(๓) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(๕) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(๖) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๗) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๘) ครุภัณฑ์การเกษตร
(๙) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(๑๐) ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
(๒) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

129,166.96
4,716.13
1,664.50
1,048.00
21,528.40
968,519.04

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

รวมงบเงินอุดหนุน
งบกลาง
งบกลาง
(๑) ค่าชาระหนีเ้ งินต้น
(๒) ค่าชาระดอกเบีย้
(๓) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(๔) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(๕) เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
(๖) เบีย้ ยังชีพคนพิการ
(๗) เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(๘) เงินสารองจ่าย
(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(๑๐) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

0.00

0.00
0.00
34,080.00
0.00
506,500.00
163,200.00
6,000.00
2,237.00
0.00
0.00

รวมงบกลาง

712,017.00

รวมทั้งสิ้น

5,464,653.04

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 4

หน้าที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนธันวาคม 2563

กลางวันกลางคืน

โยงเส้น

รไกร

นิทาน

ฝึกการใช้กร

ฤดูกาลหรรษา

หน่วยอาชีพ

วันสาคัญของไทย
การ์ดวันพ่อ

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปีปีทที่ ี่ 465 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
43

หน้าที่ 9

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 ี่ 465 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
43

หน้าที่ 10

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.2564 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

