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พธิีลงเสา “ฝายมชีีวติ 1025 @เทศบาลต าบลยะหา" 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

ดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสาร   

วันที่ 26 มถิุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา ท าพิธี                                                                                        
ลงเสา “ฝายมีชีวติ 1025 @เทศบาลต าบลยะหา" โดยมี 
นายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน 
พร้อมดว้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ท่านพันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับการหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                             
เฉพาะกิจยะลา ผูบ้ังคับการหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 47 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ผู้น าชุมชน   
ผูน้ าศาสนา ภาคีเครอืข่ายภาคประชาชน เทศบาลต าบล
ยะหาและผูน้ าท้องที่ ประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลยะหา หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ  
ในอ าเภอยะหา โดยทีมงานครูฝายมีชีวติ 
1.นายเดชา เหล็มหมาด ครูฝายมีชีวติ จังหวัดพัทลุง 
2.นาย ทนงกิจ โชตมิณี ครูฝายมีชีวติ ฟาร์มตัวอย่าง 
โครงการในพระราชด าริ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
3.นาย บัสรี มะเซ็ง ครูฝายมีชีวติ จังหวัดนราธิวาส 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

 

 

 

กิจกรรมลานท า 

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 65   
สถานีภูธรปะแต ให้เกียรตเิป็นเจ้าภาพ    ณ วัดยะหา
ประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

เวทีประชาเข้าใจ 

วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา ได้จัดท าเวทีประชาเข้าใจ สรา้งฝายมชีวีติล าดับท่ี 1025  เทศบาลต าบลยะหา 

โดยมี นายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ภาคีเครอืขา่ยภาคประชาชน 

เทศบาลต าบลยะหาและ ผู้น าทอ้งท่ี ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา หนว่ยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในอ าเภอ

ยะหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการท าฝายโดยทีมงานครูฝายมชีวีติ 

1.นายเดชา เหล็มหมาด ครูฝายมชีวีติ จังหวัดพัทลุง 

2.นาย ทนงกิจ โชติมณี ครูฝายมชีวีติ ฟารม์ตัวอย่าง โครงการในพระราชด าร ิอ าเภอธารโต 

3.นาย บัสรี มะเซ็ง ครฝูายมชีวีติ จังหวัดนราธวิาส 

4.นายแซมซูดิง เซ็ง ครูฝายมชีวีติ อ าเภอยะหา 

และจากนั้นได้ร่วมกันส ารวจพื้นท่ี เตรียมความพร้อม และมีการประชุมกลุม่ย่อยกับคณะท างาน เพื่อเตรียมการตามแผนการ

ด าเนนิงานสร้างฝายมีชีวิต ล าดบัท่ี 1025 เทศบาลต าบลยะหา 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 66 
ธนาคารกรุงไทยสาขายะหา ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัด
ยะหาประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ 

 

กจิกรรมฮารรีายออีดิลฟติร ีฮ.ศ. 1440                        

วันที่ 19 มถิุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา 
เพื่อเตรียมการ 
1.ขับเคลื่อนงานฝายมีชีวติเทศบาลต าบลยะหา  
2.เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินเทศบาล 
(LPA) ประจ าปี 2561 
3.ติดตามงาน กิจกรรมโครงการ ประจ าปี 2562 

บรรยากาศประชาชนในเขตเทศบาลรว่ม

กิจกรรมฮารรีายออีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1440     

ณ มัสยิดกลางยะหา  สถาบันศกึษาปอเนาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

และ มัสยิดบ้านคละภายในงานได้จัดน้ าดื่ม

และอาหารว่างบริการประชาชนฟรี 

กจิกรรมลงนามถวายพระพร 

วันจันทร์ ที่ 10 มถิุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา                                                       
น าโดย นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ      
พระบรมราชินี  ณ บริเวณ ช้ัน 1 อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลยะหา 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 

หน้ า  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  10   

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขอ าเภอยะหารณรงค์พ่นหมอกควันใน
พืน้ที่เขตเทศบาลต าบลยะหา  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลาเพื่อก าจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกมาสู่คน 

วันอังคาร ท่ี 11 มิถุนายน 2562  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลยะหาและอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน รว่มกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยะหา ให้บรกิาร
ฉีดวัคซีนควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบ้าและสุนัขจรจัดใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลยะหา ณ อาคารปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหาอ าเภอยะหาจังหวัดยะลา 

ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าและสุนัขจร 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา                                                                                                                                                                                   
โดยกองการศึกษา และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลยะหา จัดโครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์โดย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ไม่พร้อม" มีนางสาวฟาดีล๊ะห์ กระทิงหเิล พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                                                                                                                                                                          
ยะหา เป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่นักเรียนโรงเรียน                                                     
บ้านยะหา ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 

โครงการป้องกันการต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม 



                                             

หน้ า  5   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

เทศบาลต าบลยะหาได้ด าเนินการตดิตั้ง ไฟส่องสว่าง บริเวณ

ถนนสุขาภบิาล 1  มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และเป็นจุดเสี่ยงใน

การมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในเวลากลางคนื  

เทศบาลต าบลยะหาร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าริมถนนพิทักษ์ธาน ีบริเวณย่านการค้า เทศบาลต าบลยะหา  บริเวณ
กูโบร์ยะหาเทศบาลต าบลยะหา ฉีดล้างถนนสุขาภบิาล 6 เนื่องจากมีหนิ ดนิ ทราย ตกจากภูเขา เพราะฝนตก
หนัก 

ตดิต้ังไฟส่องสว่าง 

กจิกรรมพัฒนา 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ 

วันจันทร์ ที่ 10 มถิุนายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา ประธานและคณะกรรมการชุมชน 
และพี่นอ้งในเขตเทศบาลต าบลยะหา และร่วมการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา วิสัยทัศน ์เทศบาลต าบล   
ยะหา ณ หอ้งประชุมบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 



 

หน้ า  6   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

 ประชุมเตรียมการสร้างฝายมีชีวิต 1025 

วันจันทร์ที่ 24 มถิุนายน 2562  
เทศบาลต าบลยะหาได้ประชุม
เพื่อหารอื เรื่องการเตรียมการ 
แบ่งงาน สร้างฝายมีชีวติ 1025 
เทศบาลต าบลยะหา ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา                 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

ประชุมตรียมการก่อสร้างฝายมชีีวติเฉลมิพระเกยีรต ิ

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา/ผอ.ศปก.อ าเภอยะหา เป็นประธาน
การประชุมปรึกษาหารอืเตรียมการก่อสร้างฝายมีชีวติเฉลิมพระเกียรต ิโดยมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกภาค
ส่วนได้มีสว่นร่วมในการก่อสร้าง โดยมี ผบ.ฉก.ทพ.๔๗, รอง ผกก.สภ.ยะหา ,ปลัดเทศบาลต าบลยะหา ,สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลยะหา,เกษตรอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ,ผอ..โรงเรียนบ้านยะหา, ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ต าบล   
ยะหา ,ผู้แทน นพค.๔๒ ,น.ฝกร.ฯ และผบ.ร้อย.ทพ.๔๗๐๗ ร่วมประชุมปรึกษาหารอืในครั้งนี ้ณ ห้องประชุม
สัตตะภาคี ที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา                                                                                                                                                                                                       

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 
เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงาน  
เทศบาลประจ าเดือนมถิุนายน 2562   
เพื่อเตรียมความพร้อม ณ หอ้ง
ประชุมเทศบาลต าบลยะหา 

ประชุมพนักงาน 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน มถิุนายน ๒๕๖๒ 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๓) ภาษีป้าย 

 

 

853,898.00 

20,863.86 

143,001.00 

 

รวม 1,017,762.86 

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 

 

368.60 

101.00 

356,130.00 

- 

29,600.00 

- 

60.00 

1,070.00 

850.00 

2,500.00 

14,250.00 

140.00 

1,000.00 

723,974.00 

- 

76,350.00 

- 

19,000.00 

60.00 

 

75.00 

140.00 

รวม 1,225,668.60 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
33,076.00 
83,007.81 

รวม 116,083.81 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

 
6,700.00 

รวม 6,700.00 

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 

 
 

216,234.62 
11,042,129.58 

803,964.49 
4,442.72 

- 
1,783,035.17 

17,438.06 
15,689.72 

- 
4,348.00 

รวม 13,887,282.36 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

 
 
 
 

13,129,720.00 

รวม 13,129,720.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
(๑) เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิโครงการเสริมผิวลาดยาง 
แอฟฟลัหต์กิคอนกรีตฯ 
(๒) เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ 
การปรับสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัส าหรับผู้สงูอายุ 

 
 
 

5,920,000.00 
 

20,000.00 

รวม 5,940,000.00 

รวมท้ังสิ้น 35,323,217.63 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   8 ปี ที่  4  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กจิกรรมประจ าเดอืนมิถุนายน 2562 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

ปั้นดินน้ ามันกัน 

เล่นของเล่นกัน 



   

 

 

  

  

  

  

  

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  

แจ้ง 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   10 หน้า  9 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มีความสัมพันธ์กับ “จรยิธรรม” และ “การทุจริต” อย่างไร ? 

“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมเป็น 
พื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมและการทุจริตการกระท าใดที่ผิด 
ต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่าง  
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และการทุจรติย่อมเป็นความผิดจรยิธรรมดว้ย 

แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่ าฝืน 
จริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต 
เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม 
มีพฤติกรรมชู้สาว 



   

 

 

  

   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา 

ตั้งอยู่ที่ 

กองวิชาการและแผนงาน  

ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

โทรศัพท์  073-291-171 

สาระดีๆ จาก สคชจ.ยะลา 

 

หน้าที่ 10 ปีที่ 4   ฉบับที่  10 ดอกขี้เหล็กสาร 

คู่สมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก หากอยู่กินด้วยกันและมี
ทรัพย์สินร่วมกันกับเจ้ามรดกเป็นผู้มีส่วนได้เสยีที่จะร้องขอให้ต้ังเป็น
ผู้จัดการมรดกได้ แต่เจ้าหนี้กองมรดกไม่ใช่ผู้มสี่วนได้เสยีที่จะร้องขอให้
ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได ้ 



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 

ยะเมืองน่าอยู่ ก้าวทันอาเซียน 

เทศบาลต าบลยะหา   

 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

 


