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	 “...การทำางานใดๆ	ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก	ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย	ขอบเขตและหลักการไว้ ให้แน่นอน	เพราะจะ

ช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำาเร็จได้ โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี	 เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า	ความ

สิ้นเปลือง	ความเสียเปล่าทุกอย่างได้สิ้นเชิง.	และเมื่อปฏิบัติดำาเนินงานสู่เป้าหมายนั้น	ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา	

ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกต้อง...”

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐

 

	 “...การที่จะให้งานประสานกันนั้นหลักสำาคัญอยู่ว่า	 ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน	 ไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความ

ชอบกัน	แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำางานด้วยบริสุทธิ์ ใจ	มุ่งหวังผลสำาเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น...”

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่   วันศุกร์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

พระบรมราโชวาท
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สารจากนายก

 กราบเรียน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำาบลบาละที่เคารพทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจเป็น 

อย่างยิ่งที่ พ่อ แม่ พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจผมอีกครั้ง ผมขอสัญญากับ พ่อ แม่ พี่น้อง 

ชาวตำาบลบาละทุกท่าน ว่าผมจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  

บำาบัดทุกข์บำารุงสุข บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำาบล และเพื่อเป็นแนวทางการ

พฒันาใหก้า้วหนา้ยิง่ๆขึน้ไปในอนาคต สำาหรบัในปงีบประมาณ 2553 ทีผ่า่นมาองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลบาละ ได้ดำาเนินการไปตามอำานาจหน้าที่โดยเน้นที่โครงการพื้นฐานเป็นหลัก 

ด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่ตำาบลบาละมีเนื้อที่ 346 ตารางกิโลเมตรซึ่งกว้างใหญ่มาก ประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร (สวนยางพารา) องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละจึงเห็น

ความของโครงการพื้นฐาน

 ในโอกาสนี้ กระผมในนามผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ  

พนักงานส่วนตำาบล ขอขอบคุณพ่อ แม่ พี่น้องชาวตำาบลบาละ หน่วยงานราชการ องค์กร

เอกชนที่ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ที่ทำาให้การดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี สุดท้ายนี้ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุข สมหวังทุกประการ

         

        (นายพล  หนูทอง)

              นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 6. การพัฒนาด้านการบริหาร  และการเมือง  การปกครอง  
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นายพล  หนูทอง

นายก อบต.บาละ

นายสมนึก  ดวงมณี

รองนายก อบต.บาละ

นายสมเกียรติ  ใจซื่อ

ประธานสภา

นายสุรศักดิ์  แสงสุวัน

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสุธี  ช่องชะนิล

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายวุฒิชัย  วงศาวดี

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเจตจำาเริญ  โอสถวิสุทธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายกรี  มะลี

รองนายก อบต.บาละ

นายอับดุลรอแม  วาเตะ

รองประธานสภา

นายตูแวอาหามะ  ยือแร

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายจิตกร  ภักดี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอิบราเฮง  มูน๊ะ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางนุษรา  แจ้งเกตุ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางรอกีเย๊าะ  สะมะแอ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายซาการียา  ยีมะดีเยาะ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายมูหามะเซ็ง  ยูโซ๊ะ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายอับดุลรอฮะ  กามะ

รองนายก อบต.บาละ

นางรวิพร  จตุรภัทร์

เลขานุการสภา

นายประสาท  กาญจนรัตน์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายลอมลี  กีละ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายซับรี  จินตรา

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายปรีชา  แพทย์ศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายธัญญา  พรหมฤกษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายมาหามะ  แวกะจิ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

ฝ่ายสภา อบต.บาละ

ฝ่ายบริหาร
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นายวรากร  ยานุทัย

รองปลัด อบต.บาละ

รักษาการในตำาแหน่งปลัด อบต.

นางสาวนันทิดา   ไชยลาภ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด

นางสาวนูรือมา  ลายามุง

นักพัฒนาชุมชน

นายอนันต์  แซะอาหลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมปอง  ดาวกระจาย

คนงานทั่วไป

นายวิญญู  ทองงาม

หัวหน้าส่วนการคลัง

นางสาวสุทธิชา  แก้วไฝ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมุรณี  ยามา

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จุฬาภรณ์พัฒนา 11

นางสาวรัตนาภรณ์  ณ  เทพา

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาละ

นางสุวรรนา  กาญจนรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางจิระวรรณ  ดาวกระจาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤษฎา  ทองวิเศษ

หัวหน้าส่วนโยธา

นายวัชรพงค์  คงสำาเร็จ

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายปราโมทย์  จันทร์แก้ว

พนักงานผลิตน้ำาประปา

นายจำารูญ  ไชยวรรณ

พนักงานผลิตน้ำาประปา

นายมะรีเพ็ง  โต๊ะ

พนักงานขับรถขยะ

นางสาวสิริรัตน์  ศรีโล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสันติ  ขุนทอง

นัการภารโรง

นายเอกพงค์  วิชิตนันทน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธนากร  หมวดสิงห์

พนักงานขับรถยนต์

นางจีราพร  พรหมจิต

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอามีเนาะ  ยามา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาละ

นางสาวคอปือเสาะ  โต๊ะเจะ

ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จุฬาภรณ์พัฒนา 11

นางสาวรจเรศ  สองเพชรแก้ว

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาละ

นางวิภาวรรณ  ทองกุ้ง

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาละ

นางมนธิมา  สมใจ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายเชาว์  อำาพันทอง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ

สำานักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ
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 มภีาระหนา้ทีเ่กีย่วกบังานธรุการ สารบรรณ การจดัทำาแผนพฒันาตำาบล การจดัทำารา่งขอ้บงัคบั  งานประชมุ 

สภาฯ การจัดทำาทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม การใหค้ำาปรกึษาเรื่องหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบการปกครอง บงัคบับญัชาพนกังาน

สว่นตำาบลและลกูจา้ง การบรหิารงานบคุคลของ อบต.ทัง้หมด การดำาเนนิการเกีย่วกบัการอนญุาตตา่งๆ และปฏบิตัิ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินประเภทต่างๆ  

การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำาส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำา  การรับและ 

จ่ายผ่านเงินสะสมของอบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  

ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำาคัญและเงินยืมค้างชำาระ การจัดเก็บภาษี 

การประเมนิภาษ ีการเรง่รดัจดัเกบ็รายได ้การพฒันารายได ้การออกใบอนญุาตและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ  และปฏบิตัิ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ  

การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำาราเรียน การวางแผนการ

ศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ 

เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำาไป 

ประกอบการพจิารณา กำาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจดัการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา

และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำารวจออกแบบและจัดทำาโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อ 

ดำาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำารุงซ่อม และจัดทำาทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบต. การให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำาโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. 

และหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง งานควบคมุอาคาร การดแูลควบคมุปรกึษาซอ่มแซมวสัดคุรภุณัฑแ์ละปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่น

ที่เกี่ยวข้อง

บทบ
าทห

น้าท
ี่ส่วน

โยธ
า



1.รางวัล Mr.T champion อันดับที่ 3
2.รางวัล Core Taem เกินร้อยละ 70
3.รางวัลวัฒนธรรมดีเด่น ด้านกิจกรรม .
  ลานวัฒนธรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ

8

ข้อมูลทั่วไป ตำาบลบาละ

ประวัติความเป็นมาของตำาบลบาละ

      ตำ�บลบ�ละ เป็นตำ�บลหนึ่งในคว�มรับผิดชอบของอำ�เภอก�บัง  จังหวัดยะล� สันนิฐ�นว่� คำ�ว่�บ�ละม�จ�กคำ�ในภ�ษ�ย�วีว่� บ�เล�ะ  

แปลว่� ต้นไม้ ใหญ่ 

ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นภูเข�สลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ร�บสูง มีก�รตั้งบ้�นเรือนอยู่อย่�งกระจัดกระจ�ย  

โดยจะสร้�งบ้�นเรือนที่อยู่อ�ศัย บริเวณริมลำ�คลอง ซึ่งตำ�บลบ�ละมีลำ�คลอง 2 ส�ย คือ คลองน้ำ�ขุ่น และคลองน้ำ�ใส พื้นที่ของตำ�บลบ�ละ  

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ คือป่�สงวนแห่งช�ติ ก�บัง – ล�บู ก�รประกอบอ�ชีพของช�วตำ�บลบ�ละส่วนใหญ่ทำ�สวนย�งพ�ร�  

สวนผลไม้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต

 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ�ละ อำ�เภอก�บัง จังหวัดยะล� เป็นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลขน�ดเล็ก มีเนื้อที่ 210,140 ไร่ หรือ 346  

ต�ร�งกิโลเมตร  ห่�งจ�กตัวอำ�เภอก�บัง ประม�ณ 10 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

 ตำ�บลบ�ละมีลักษณะเป็นที่ร�บเชิงเข� บ�งหมู่บ้�นติดกับประเทศม�เลเซีย

 อ�ณ�เขตติดต่อ

     ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำ�บลก�บัง                ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำ�บลปะแต  และตำ�บลบ�โร๊ะ อำ�เภอยะห�

     ทิศใต้        ติดต่อกับรัฐเคด�ร์ประเทศม�เลเซีย ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำ�เภอสะบ้�ย้อยและประเทศม�เลเซีย

 ประช�กรตำ�บลบ�ละมีประช�กรทั้งหมด 8,342 คน จำ�นวนครัวเรือน ทั้งหมด 2,677 ครัวเรือน โดยมีหมู่บ้�นทั้งหมด 10 หมู่บ้�น ได้แก่ 

     หมู่ที่ 1 บ้�นบ�ละ                   หมู่ที่  6  บ้�นใหม่

     หมู่ที่ 2 บ้�นคลองน้ำ�ใส  หมู่ที่  7  บ้�นคลองปุด

     หมู่ที่ 3 บ้�นหินลูกช้�ง        หมู่ที่  8  บ้�นคลองชิง

     หมู่ที่ 4 บ้�นคชศิล�            หมู่ที่  9  บ้�นคลองพี

     หมู่ที่ 5 บ้�นสี่สิบ            หมู่ที่ 10  บ้�นเม�ะยี      

สภาพทางสังคม

 ประช�กรตำ�บลบ�ละ นับถือศ�สน�พุทธ 50% ศ�สน�อิสล�ม 50%

 การศึกษา * โรงเรียนประถม   4  แห่ง      * โรงเรียนมัธยม    1  แห่ง   

 ศาสนสถาน * มัสยิด   20  แห่ง  * วัด  2 แห่ง  * สำ�นักสงฆ์  1  แห่ง

 สถ�นีอน�มัย 1.สถ�นีอน�มัยบ้�นบ�ละ  2.สถ�นีอน�มัยบ้�นคลองน้ำ�ใส

คำาขวัญอำาเภอกาบัง

 แหล่งต้นไม้ใหญ่  ชื่นใจธรรมชาติ  ไม้กวาดดอกหญ้า  จำาปาดะพันธุ์ดี

คำาขวัญจังหวัดยะลา

 ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน  

ของดีตำาบลบาละ

 1.ไม้กว�ด

 2.ลูกสะตอดอง

 3.ทุเรียนกวน



โครงการประจำาปีงบประมาณ 2553

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเตราะรายอ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยะนอก-เมาะดือเระ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปุด-คลองทุเรียน

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บาละ

โครงการปรับปรุงถนนประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บ้านคลองชิงบน

โครงการขุดลอกลงหินบ่อขยะ

โครงการปรับปรุงถนนสายแบโก๊ะ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมายอไทย

โครงการขุดลอกฝายจุฬาภรณ์ 11

โครงการปรับเกรดผิวจราจรสายเตราะยาหนัดพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม

โครงการขุดดินทับบ้านเรือนสายมายอไทย บ้านคชศิลา

โครงการขุดดินทับเส้นทางสายเตราะหมาขุด

โครงการปรับปรุงถนนสายบาโงเบาะ-ไร่เหนือ

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านลุงจันทร์

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำา สายคลองแหง จำานวน 2 จุด

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำา สายคลองป๋อง จำานวน 2 จุด

โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายพัฒนา 1

โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายพัฒนา 2

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำา สายคลองโพน จำานวน 1 จุด

โครงการถมดินคอสะพานจุฬาภรณ์พัฒนา 11

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายพัฒนา 3

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายคลองชิง-บ้านใหม่

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายไร่กว้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำา

โครงการปรับเกรดถนนสายแยะใน-สะพาน 6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเตราะกลาง-สี่สิบ

โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์สายคลองชิงบน เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาละ-ปลายโอ

โครงการจัดทำาแผนที่ภาษี

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านจำานวน 13 จุด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุบ้านโดด

รวมทั้งสิ้น

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

322,000.-

645,000.-

969,000.-

57,000.-

48,000.-

45,000.-

99,500.-

443,000.-

390,000.-

551,000.-

22,000.-

22,000.-

99,000.-

8,000.-

41,000.-

41,000.-

51,000.-

57,000.-

16,000.-

24,000.-

41,000.-

203,000.-

108,000.-

128,000.-

1,020,000.-

710,000.-

1,000,000.-

1,999,000.-

2,210,000.-

1,020,000.-

12,389,500.-

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

วิธีพิเศษ 

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ

ม.4

ม.5

ม.7

ม.9

ม.8

ม.5

ม.10

ม.4

ม.7

ม.3

ม.4

ม.4

ม.6

ม.10

ม.6

ม.6

ม.1

ม.1

ม.9

ม.7

ม.1

ม.8

ม.3

ม.5

ม.1

ม.8

ม.1

ม.9

ม.1

ม.2

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินรายได้

เงินอุดหนุน

เงินรายได้

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ไทยเข้มแข็ง 2555

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ไทยเข้มแข็ง 2555

เงินอุดหนุน

วงเงิน วิธี หมู่ที่ งบประมาณชื่อโครงการ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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การเงินและการบัญชี

รายได้ของอบต.ประจำาปีงบประมาณ 2553

ประเภทของรายได้	 จำานวนเงิน	(บาท)

			-	รายได้ภาษีอากร	 12,018,786.43.-

			-	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	 147,641.27.-

			-	รายได้จากทรัพย์สิน	 142,370.78.-

		 -	รายได้เบ็ดเตล็ด																																				6,100	.-

		 -	เงินอุดหนุนถ่ายโอนเลือกทำา														17,884,114	.-

		 -	เงินอุดหนุนที่กำาหนดวัตถุประสงค์									7,403,500.-

	 	 รวมเป็นเงิน 37,602,512.48.-

จัดเก็บรายได้

	 ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละจัดเก็บเองได้แก่

	 -		ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละจัดเก็บเอง	ได้แก่	

	 	 ภาษี		โรงเรือน	และที่ดิน

	 -		ภาษบีำารงุทอ้งที	่ภาษปีา้ย	และคา่ธรรมเนยีมในการอนญุาต

ต่างๆ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลบาละ
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ด้านการเงินการคลัง

อบต.บาละร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 

	 หากมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตสามารถมาติดต่อ	อบต.บาละ	เพื่อขอรับ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	เป็นเงินจำานวน	

2,000	บาท

 โดยนำาหลักฐาน		1.สำาเนาใบมรณบัตรจำานวน	3	ฉบับ

	 	 2.สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เสียชีวิต	จำานวน	2	ฉบับ

	 	 3.สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง		จำานวน	2	ฉบับ

	 	 4.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้แจ้ง	จำานวน	2	ฉบับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

	 	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก	 บ้านเช่า	 อาคารร้านค้า	 ตึกแถว	

บริษัท	 ธนาคาร	 โรงแรม	 โรงภาพยนตร์	 แฟลต	 อพาร์ตเมนท์	

หอพกั	คอนโดมเีนยีม	โรงเรยีนสอนวชิาชพี	โรงงานอตุสาหกรรม	

สนามเป้า	 สนามมวย	 สนามกอล์ฟ	 ท่าเรือ	 บ่อนไก่	 บ่อนปลา	

ฟาร์มสัตว์	 คลังสินค้า	 และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรง

เรือนนั้น	ฯลฯ

อัตราภาษี

	 	 ร้อยละ	12.5	ของค่ารายปี

	 	 (ระยะเวลาชำาระภาษี มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

ภาษีบำารุงท้องที่

	 	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน	ผู้ครอบครองที่ดิน

อัตราภาษี

	 	 จะเสยีตามราคาปานกลางของทีด่นิ	มหีลายอตัรา	ขอทราบ

รายละเอยีดจากเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรง	ทีด่นิวา่งเปลา่หรอืไมไ่ดท้ำา

ประโยชนจ์ะตอ้งเสยีภาษเีปน็	2	เทา่	ของอตัราปกติ	หรอืสำาเนา	

ดังต่อไปนี้	ไปติดต่อเจ้าหน้าที่	

	 	 	 	 1.	โฉนดที่ดิน

	 	 	 	 				2.	นส.3	ก

	 	 	 	 						3.	เอกสารอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

	 	 	 	 							(ระยะเวลาชำาระภาษี มกราคม – 

     เมษายนของทุกปี)
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กิจกรรมด้านการศึกษา



กิจกรรมด้านกีฬา
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กิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรม
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เคล็ดลับแม่บ้าน

9.อย่าปล่อยให้หิว

 ควรจะทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวันแม้จะยังไม่รู้สึกหิวก็ตาม เพราะเวลาที่เราหิวร่างกายจะหลั่งฮอร์ โมน

ความเครียดออกมา ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำาก็จะทำาให้คุณกลายเป็นสาวเครียด และนำาไปสู่อาการความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจ หรือเบาหวาน

“ญีฮาดไม่ใช่เครื่องมือการทำาสงครามต่อผู้บริสุทธิ์	มิใช่นำาไปรังแกคนอ่อนแอ	และผู้ถูกกดขี่”

“มสุลมิสามารถทีจ่ะอยูช่าติใด	ก็ได	้ทีม่ผีูป้กครองทีม่คีณุธรรม	เฉกเชน่ทีศ่าสดาไดส้ง่สาวกของทา่นไปยงัอบสิสเินยี”

“พระเจา้ไดท้รงหา้มพวกเจา้เกีย่วกบับรรดาผูท้ี่ ไม่ไดต้อ่ตา้นเจา้ในเรือ่งศาสนาและพวกเขามิไดข้บัไลเ่จา้ออกจาก

บ้านเรือนของพวกเจ้า	 ในการที่พวกเจ้าจะกระทำาความดีแก่พวกเขา	 และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา	 แท้จริง

พระเจ้าทรงรักผู้มีความยุติธรรม”      

    หนังสืออิสลามความจริงที่ต้องเปิดเผย

คอลัมน์ที่ควรรู้

1.ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำาร้อนลวกได้

	 โดยใช้ไข่ขาวมาทาที่น้ำาร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้ง	 ไปเอง	 แล้วรอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะไม่มีรอยแดง	 หรือพองเลย	 ข้อสำาคัญ	

ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำาเย็นหรือของอื่นเลย	และอย่าไปแกะหรือเกาตอนที่ใกล้จะแห้ง	เพราะจะทำาให้หนังถลอก

2.ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้		

	 โดยการใช้ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆของหมากฝรั่งไปมา	ไม่นานยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมดแล้วจึงนำาผ้าไปซักตามปกติ

3.พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้	

	 เวลาตากของแห้งไว้	 จะมีแมลงวันมาตอม	 ให้เอาพริกแห้ง	 5-6	 เม็ด	 เสียบไว้รอบกระด้งไอร้อนของพริกจะทำาให้แมลงวันไม่กล้า 

เข้าใกล้

4.นำาเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้

	 โดยใหห้ยอ่นเหรยีญสลงึไปในแจกนั	สว่นผสมทีเ่ปน็ทองแดงในเหรยีญจะชว่ยยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยี		ซึง่เปน็สาเหตุ

ให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา

5.ทานอาหารมื้อเช้าช่วยป้องกันความจำาเสื่อมได้

	 เลือดตอนเช้าจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติ	จึงมีโอกาสที่หลอดเลือดอุดตันมากขึ้น	สารอาหารไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงสมองจึงค่อยๆเสื่อม

6.กาวตราช้างใช้รักษาส้นเท้าแตกได้

	 เมื่อปิดหนังที่แตกด้วยกาวตราช้าง	สิ่งสกปรกจะเข้าในรอยแตกไม่ได้	ผิวจะไม่ถูกรบกวน	จึงมีการซ่อมแซมตนเองขึ้นมา	มีการสร้าง

เซลล์ใหม่	และผลัดเซลล์เก่าออก	กาวตราช้างก็จะหลุดไป	แต่ห้ามใช้กับคนที่แพ้กาวตารช้าง

7.ผู้ชายอย่าพลาดมะเขือเทศ

 สำาหรับหนุ่มซ่าที่กำาลังเริ่มมีอาการเตะปี๊บไม่ดังหรือกลัวว่าจะเป็นหมัน	มะเขือเทศคือผลไม้ที่คุณจะพลาดไม่ได้	เพราะมะเขือเทศสุกมีสาร

โคปีนสูงมาก	ช่วยให้ต่อมลูกหมากทำางานได้ดี	ประสิทธิภาพและสมรรถภาพต่างๆ	จึงทำางานได้เป็นปกติ	ถ้าผู้ชายทานมะเขือเทศอย่างน้อยอาทิตย์

ละ	10	ผลหรือมากกว่านั้น	ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก	ก็จะน้อยลง	45	เปอร์เซ็นต์	ที่สำาคัญควรจะทานแบบสุกๆ	เช่น	ทำาเป็นน้ำาพริก

อ่อง	สปาเก็ตตี้	เพราะเวลามะเขือเทศถูกความร้อนมันจะปล่อยสารไลโคปีนออกมามากขึ้น

8.เบาหวานอย่าทานไข่

 ถ้าสมาชิกในครอบครัวคุณคนไหนเป็นเบาหวาน	 ควรให้เขางดไข่ไปเลย	 เพราะมีรายงานทางการแพทย์ว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานทานไข่

อาทิตย์ละ	1	ฟอง	จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้น
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