
เทศบาลต าบลยะหา                    ธันวาคม 2562           ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประกอบพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอ าเภอ และผู้แทนส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ร่วมรับมอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 
8.25 x 11.75 นิ้ว จ านวน 23,323,000 แผ่น ส าหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ท าการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา  

ดอกขี้เหล็กสาร 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา นางวารุณี ศรีพลอย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชน ออกเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ชุมชนบ้านคละ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา
ประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนพฤศจิกายน 

2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 
ลอยกระทง ประจ าปี 2562 และ เตรียมการ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง สอบถาม ปัญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมพนักงาน 

เยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านคละ  

กิจกรรมยามเช้าลานท าลานกาแฟ 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา
จัดโครงการสภากาแฟเพ่ือประชาชน ร่วมกับกิจกรรม
ลานท า ลานกาแฟ ครั้งที่ 75 เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
และหน่วยงานราชการ ณ วัดยะหาประชาราม อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

 

ประชุมขับเคลื่อนฮูกมปากัต 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางอาริยา  มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ร่วมประชุมขับเคลื่อน
ฮูกมปากัตเทศบาลต าบลยะหา ด าเนินการโดยมัสยิดกลางอ าเภอยะหา โดยมีนายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง เป็นประธาน
ในการประชุมและหน่วยงานราชการ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชนร่วมประชุม ณ ห้องบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมคณะกรรมการการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลยะหา ประชุมคณะกรรมการการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลยะหา โดยมีนางอาริยา มา
มะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา 
เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพชุมชนฯ ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลยะหา 

กิจกรรม จิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาร่วม
กิจกรรมจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยมีนายอมร ชุมช่วย 
ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทน นายอ าเภอยะหา เป็นประธานในพิธี 
และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ หน่วยก าลังในพ้ืนที่ บัณฑิต
อาสาและประชาชนในพื้นที่พร้อมกันบริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความสะอาด บริเวณทางเท้าถนนสันติราษฎร์ 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

ประชุมเพ่ือหารือและเตรียมความพร้อม จัดโครงการจัดงานเมาลิด  

หน้ า  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  3   

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองช่างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบ
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1 เทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1  

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลต าบลยะหา จัดประชุมเพ่ือหารือและเตรียมความพร้อม จัด
โครงการจัดงานเมาลิด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ โดยมีนางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เป็นประธาน และมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการอิสลาม 
ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องบูงอยาฮา ชั้น 3   อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   5 ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๓) ภาษีป้าย 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

200.00 

รวม 200.00 

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 

 

0.00 

74.00 

93,040.00 

5,300.00 

- 

100.00 

- 

330.00 

150.00 

0.00 

2,850.00 

0.00 

300.00 

8,595.00 

7,300.00 

- 

3,000.00 

- 

30.00 

150.00 

- 

20.00 

รวม 121,239.00 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
7,238.00 
19,582.08 

 

รวม 26,820.08 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

0.00 

รวม 0.00 

หมวดรายได้จากทุน 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

- 

รวม - 

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 

 
 

34,040.85 
2,356,147.41 
182,634.18 

0.00 
0.00 

407,522.49 
0.00 

5,256.77 
549.00 

 

รวม 2,986,150.70 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่น 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

 
 
 

5,521,437.85 
 

รวม 5,521,437.85 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
(๑) เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิโครงการเสริมผิวลาดยาง 
แอฟฟลัหต์กิคอนกรีตฯ 
(๒) เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ 
การปรับสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัส าหรับผู้สงูอายุ 
(๓) เงนิอดุหนดุเฉพาะกจิ โครงการพฒันาคณุภาพ 
ชวีติผู้สงูอายุต าบลยะหา 

 
 
 
 

รวม  

รวมท้ังสิ้น 8,655,847.63 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

   
 

หน้าที่   6 ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 
กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

กางร่มกันค่ะ ต้นไม้แสนรัก 

บทบาทสมมติ 

พัฒนากล้ามเนื้อ 
มากิจด้วยกัน 

ระบายสี 

เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว 

ฤดูกาล เล่านิทาน 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 
   

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1.ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 

2.ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อ 
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ            
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

การร้องเรียน แจ้ง 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   8 ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  3  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา 

  

เทศบาลต าบลยะหา  

โทรศัพท์: 073-291171 
โทรสาร: 073-291024 

อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 

Facebook : ยะหา ยะลา 

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

  @yahacity 


