
เทศบาลต าบลยะหา                      ตุลาคม 2563           ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

 

กิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน และลานท า ลานกาแฟ คร้ังที่ 88 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการสภากาแฟเพ่ือประชาชนร่วมกับกิจกรรมลานท า ลาน
กาแฟ ครั้งที่ 88 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการ ณ วัด
ยะหาประชาราม ภายใต้. *ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม อย่างมีความสุข * 

ดอกขี้เหล็กสาร 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

 

 

 

 

ผ้ามัดย้อม 

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ 
รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับการตรวจ
เยี่ยม จากเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา       
ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลยะหา 

รับการตรวจเยี่ยม 

26 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลยะหา ร่วมจัดกิจกรรมผ้ามัดย้อม
หลากสี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา โดย 
นางวิลาศ เอื้ออารีย์วงศ์ นักพัฒนาการชุมชน
ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลกอ
ตอตือร้ะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรม
และสาธิตการท าผ้ามัดย้อม   

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวศิรินาถ ใจบุญ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ นายมะหารี เจ๊ะแวดอเลาะ และนางพิมสุดา ชุมดี พนักงานเกษียณอายุราชการ กล่าวอ าลาและขอบคุณ เนื่องในโอกาส
วันสุดท้ายที่ท างาน แก่สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

กล่าวขอบคุณและอ าลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

 

 

 

 

 

ท้องถิน่อ าเภอยะหาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ 

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ สิริศักดิ์วัฒนาท้องถิ่นอ าเภอยะหา พบปะ พูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
ตลอดอายุราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลยะหา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล   
ยะหา 

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภารกิจ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาล
ต าบลยะหา จัดการประชุมคณะท างาน
คณะท างานในการทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
เทศบาลต าบลยะหา และคณะท างานในการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศ
บัญญัติของเทศบาลต าบลยะหา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประชุมพนกังานเทศบาล 
ประจ าเดือนกันยายน 2563 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา
ประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและวาง
แผนการท างานในรอบเดือนกันยายน 2563         
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลยะหา 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  

หน้ า  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  6  ฉบับที่  1   

วันที่ 16 กันยายน 2563 งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
ยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพ
ร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

ฝกึทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย 

วันที่ 16 กันยายน 2563 พันเอกชลัช ศรีวิเชียร 
รอง ผอ.กกศ.ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4  
ส่วนหน้า และนายมูหัมหมัดอายุป ปาทาน ได้
เข้ามาตรวจเยี่ยม ฝายมีชีวิต 1025 เทศบาล
ต าบลยะหา พร้อมทั้งได้ให้ ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาฝาย เพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ตรวจเยี่ยมฝายมีชีวติ 1025 

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลยะหา เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563 



                                             

หน้ า  5   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองสาธารณสุข 
รณรงค์พ่นหมอกควันในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
ยะหา เพื่อก าจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
มาสู่คน 

เทศบาลต าบลยะหา จัดชุดพัฒนา
ประจ าสัปดาห์ โดยมีชุด ดับเพลิง. 
เทศกิจ กองการศึกษา และกอง
สาธารณสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

พ่นหมอกควัน 

พัฒนาพื้นที ่

ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพเด็กปฐมวัย 

วันที่ 29 กันยายน 2563 นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพ ให้เด็ก
ปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เยาวชน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
โอกาสนี้ ได้รับมอบสบู่เหลวจาก นายฮัซซัน สะมาแอ ประธานสภา
เด็กและเยาวชน ต าบลละแอ พร้อม ส่งต่อ ให้ น้องๆศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลยะหา  

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา ร่วมเป็นเกียรติโครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและศาสนาประจ าปี 2563 (งานอาซูรอ
สัมพันธ์ ) ของเทศบาลต าบลปะแต  

ร่วมเป็นเกียรติงานอาซูรอสัมพันธ ์



 

หน้ า  6   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

 

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบถุงยังชีพ 
ให้กับเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนนอกระบบ จ านวน 97 
ชุด ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา และเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา  

 

หัวหน้าสถานีวทิยุทักษิณสัมพันธ์ 302 เข้าพบเพื่อลากลับต้นสังกัด 

เทศบาลต าบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจ าสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศกึษา รว่มท าความสะอาดถนนสันติราษฎร ์ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ร้อยตรีสัญญา บุญจันทร์ 
หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 302 เข้าพบ       
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะลา เนื่องในโอกาสย้ายกลับต้น
สังกัด 

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเทศบาล 

วันที่ 14-15 กันยายน 2563  สันนิบาตเทศบาล จังหวัดยะลา จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดพิธี
การฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล” โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ เรื่อง 
“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City)” โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล  

ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพแก่เด็ก 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๓) ภาษีป้าย 

 

 

55,202.54 

168.00 

121,230.00 

 

รวม 176,600.54 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้ง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ 

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(๙) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

(๑๐) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร  

(๑๑) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 

(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา 

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๑๔)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเ้คร่ือง 

ขยายเสียง 

(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 

 

145.50 

617.00 

497,980.00 

35,600.00 

 

310.00 

 

1,270.00 

570.00 

1,700.00 

22,350.00 

0.00 

1,560.00 

28,688.00 

83,850.00 

 

20,000.00 

 

160.00 

150.00 

 

100.00 

 

รวม 695,050.50 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
48,872.00 
166,137.68 

 

รวม 215,009.68 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

600.00 

รวม 600.00 

หมวดรายได้จากทุน 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

0.00 

รวม 0.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดภาษีจัดสรร 
 
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ 
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๕) ภาษีสุรา 
(๖) ภาษีสรรพสามิต 
(๗) ค่าภาคหลวงแร่ 
(๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
 

351,287.84 
13,487,776.36 
1,012,086.71 

7,240.02 
0.00 

2,000,214.90 
19,374.24 
17,808.97 
6,701.00 

 

รวม 16,902,490.04 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

 
 
 

15,247,523.00 
 

รวม 15,247,523.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

0.00 
 
 
 

รวม 0.00 

รวมทั้งส้ิน 33,237,273.76 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   8 ปี ที่  6  ฉบับที่  1  

 

 

 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กจิกรรมประจ าเดอืนกันยายน 2563 

ขย ากระดาษ 
เคลื่อนไหวร่างกาย 

ท าผลไม้ปั่น 

ผลไม้แสนอร่อย 
เรียนรู้เรื่องสี 

ลากเส
้นกันครับ 

ระบายสี 
ระบายสีผลไม้ 



   

 

 

  

  

  

  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 
2. ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 
 

การร้องเรียน 

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ            
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

แจ้ง 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 6   ฉบับที่   1 หน้า  9 



199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา  95120 

อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 

Facebook : ยะหา ยะลา 

 

โทรศัพท์: 073-291171 
โทรสาร: 073-291024 

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้า
เทคโนโลยี ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

เทศบาลต าบลยะหา   

 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

 


