ปีที่ 5 ฉบับที่ 12

จดหมายข่าว

เทศบาลต าบลยะหา

กั น ยายน 256 3

ดอกขี้เหล็กสาร

พิธีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา และคณะกรรมการศาสนาพุทธ ร่วมพิธีในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี
นายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้าที่ 2

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันอังคารที่ 18-20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลยะหา และองค์การบริหารส่วนตาบลกาตอง โดยมี
นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมอาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปลูกต้นรวงผึ้ง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา
นาโดย นายซัยนาอาบีดีน นือเร็ง ประธานสภา
เทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และผู้นาชุมชน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้าที่ 3

ลงนามถวายพระพร

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา นาโดย นายซัยนาอาบีดีน นือเร็ง ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นาชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

เวทีประชาคม อสม.

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อสม.เทศบาลตาบลยะหา
และอสม. องค์การบริหารส่วนตาบลยะหา จัดทาโครงการ
เวทีประชาคม เพื่อเสนอปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข
โดยมีนักศึกษาฝึกวิชาชีพ จากคณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดาเนินจัดกิจกรรม ณ
คลินิกหมอครอบครัว อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
ยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลยะหา จัดโครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2563 ฟังการ
บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ไข้เลือดออก ความรู้เรื่อง
ไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยนางสาวมายีด๊ะ ตามะ นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ณ
ห้องบูงอยาฮา ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
ยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้ า 4

ลานทา ลานกาแฟ ครัง้ ที่ 86
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา
ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานทาลานกาแฟ ครั้งที่ 86
โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 47 และสถานีวิทยุ
302 เป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 นางฟาตีเมาะ เกะมาขอ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

รับการตรวจประเมิน LPA
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบล
ยะหา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) นาทีมตรวจประเมินโดย
นางสุพัตรา สุวรรณโน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

ประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ

หน้ า 5
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบล
ยะหาประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ
ประจาเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการทางานในรอบเดือน
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลยะหา

ประชุมขับเคลือ่ นเครือข่ายตาบลสุขภาวะ
เทศบาลตาบลยะหา ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย
ตาบลสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม
2563 ณ เทศบาลตาบลปริก อาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ รายนางสาวศิรินาถ ใจบุญ ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบล
ยะหา

สัมภาษณ์ผู้สมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ณ
ห้องประชุม เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้ า 6

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลตาบลยะหา ได้ประชุม
สภาเทศบาลตาบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณา ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ได้ประชุมสภา
เทศบาลตาบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจาปี
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา
- ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
วาระที่ 2 การแปรญัตติ (คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ)
วาระที่ 3 การลงมติอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลยะหา จังหวัดยะลา

ร่วมพัฒนาในเขตเทศบาล
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาล
ตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจา
สัปดาห์ ร่วมทาความสะอาดบริเวณ
ถนนสันติราษฎร์ เทศบาลตาบล
ยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศึกษา
วมทนาความสะอาดถนนสั
ร่วมงานวั
นกร่านั
ผู้ใหญ่บ้าน นติราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา และนายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้า
สานักปลัด ร่วมงานวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอยะหา และได้มอบของ
รางวัลในงานมีงานเลี้ยงสังสรรค์ หยิบฉลากมอบของรางวัลต่างๆ
ณ ศาลาประชาคมอาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้าที่ 7

รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,909.23

(๒) ภาษีบารุงท้องที่

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

43,248.00
95,199.53
รวม

168.00

(๓) ภาษีป้าย

120,596.00
รวม

163,673.23

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

600.00
รวม

0.00
0.00

145.50

รวม

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

617.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น

448,360.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

34,100.00

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

22,350.00

263,728.09
12,256,245.79
937,092.36
6,533.16
0.00
1,891,098.69
14,258.83
17,808.97
6,322.00

0.00

รวม

15,393,087.89

1,460.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

300.00
1,150.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

570.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,700.00

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

28,688.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

76,050.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

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

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

138,447.53

14,540,216.00

17,000.00

สาธารณะ

รวม

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

160.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

150.00

14,540,216.00
0.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

100.00
รวม

632,900.50

รวม

0.00

รวมทั้งสิ้น

30,868,925.15

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 12

หน้าที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
กิจกรรมประจาเดือนสิงหาคม 2563

อวัยวะต่างๆ

ประดิษฐ์โมบาย

ล้างมือ

กิจกรรมกลางแจ้ง

พัฒนากล้ามเนื้อมือ

ดอกขี้เหล็กสาร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 12

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 12 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ
เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

