
เทศบาลต าบลยะหา                         มีนาคม  2564          ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครเลือกตั้งทอ้งถิ่น 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    ดอกขี้เหล็กสาร 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลยะหา     
วันแรก ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา มีผู้สมัคร นายกเทศมนตรี จ านวน 3 คน และผูส้มัครสมาชิกสภา
เทศบาล ทั้ง 2 เขต จ านวน 36 คน เข้าสมัครรับเลือกตั้งอย่างคึกคัก โดยผู้มีสมัครต าแหน่งนายกเทศมนตรี ได้แก่ 
     1. นายดุษฎี สาแล๊ะ    ได้หมายเลข 1  
     2. นายสามารถ สาและ   ได้หมายเลข 2  
     3. นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง  ได้หมายเลข 3  
 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

 

 

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เทศบาลต าบลยะหา และ 
พนักงานเทศบาลต าบลยะหา ได้รว่มประชุมและ 
ซักซ้อมการรับสมัคร เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา เพื่อเตรยีม
ความพรอ้ม ในระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยมี พ.ต.อ.สายูตี กาเตะ๊ ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ               
นายมูฮ าหมัดอายุบ ปาทาน กรรมการการ
เลือกตั้งเทศบาลต าบลยะหา รว่มซักซ้อมและให้ 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ซักซ้อมการรับสมัครเลอืกตั้ง 

เทศบาลต าบลยะหา โดยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ
ชุมชน พรอ้มด้วย นางนฤมล นกแก้ว และนาย
แวอาลี แวสุหลง เข้าร่วมโครงการขยายโอกาส
การมงีานท าให้ผูสู้งอายุ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด 
ภูมปิัญญา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา 

ขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 

ร่วมเปิดมัสยดิ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนา้ที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้า
ส านักปลัด นายมูหามัด หะเย๊าะ ผูอ้ านวยการกองคลัง              
นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ เจา้พนักงานธุรการ รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รว่มเปิดมัสยิด นูรุล้อีบา
ดุลเราะหม์าน (ชุมชนบือแนแจเกาะ) สร้างเพื่อชุมชน เป็นที่เรยีน      
อัลกุรอ่านและกีตาบ  



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

 

 

 

 

 

ประชุม กกต. ประจ าเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเทศบาลต าบลยะหา ประชุมครั้งท่ี 1/2564 เพื่อ
คัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลยะหา และการเห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา และนายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลยะหา ประชุมพิจารณา 
เห็นชอบหนว่ยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมทั้ง
รับทราบการประกาศ รับสมัครและไม่รับสมัครของ
ผูส้มัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ยะหา และเตรียมความพร้อมในเรื่องการเลือกตั้ง ตาม
แผนการเลือกตั้ง  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพ
ร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

ฝึกทบทวน 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

 

 

 

 

 

พัฒนาประจ าสัปดาห ์

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลต าบลยะหา 
จัดชุดพัฒนาประจ าสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง เทศกิจ กองการศกึษาและ
กองชา่ง ร่วมท าความสะอาดบริเวณซุ้มเฉลิม        
พระเกียรติฯ ถนนพิทักษ์ธานี เขตเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

 กิจกรรมลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 97 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์จาก
คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา น า
โดยดร.วัชระ ขาวสังข ์และ อ.ศุภาวิณ ีกิตวิินิต เข้า

พบปะ นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา เพื่อหารอืประเด็นโครงการศกึษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน เพื่อจัดท าแผนแม่บทการ
อนุรักษ์หรอืพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ในระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลยะหา 

หารอืประเด็นโครงการพัฒนาพืน้ท่ี 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลต าบลยะหา น าโดย
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา และนางสาวจุไรรัตน ์จันทสุวรรณ์ นติิกร
ปฏิบัติการ รว่มกิจกรรมลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 97 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเชญิชวนประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    
ยะหา ไปใช้สทิธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มนีาคม 2564 ณ วัด 
ยะหาประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  5 ปี ที่  6  ฉบับที่ 6  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(2) ภาษีป้าย 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 

 

 

67,675.00 

110.12 

รวม 67,785.12 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้ง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ 

(๘) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 

(๙) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(๑๐) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

(๑๑) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร  

(๑๒)ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 

(๑๓) ค่าปรับการผิดสัญญา 

(๑๔)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๑๕)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 

(๑๖) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

(๑๗)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเ้คร่ือง 

ขยายเสียง 

(๑๘) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 

 

58.20 

469.00 

225,090.00 

9,800.00 

 

80.00 

 

850.00 

350.00 

-130,126.23 

88,200.00 

8,550.00 

0.00 

300.00 

55,040.00 

27,100.00 

 

8,000.00 

 

121.00 

150.00 

 

40.00 

 

รวม 294,071.97 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๑) ค่าเช่าหรือคา่บรกิารสถานที่  
(๒) ดอกเบีย้ 
 

 
164,205.69 
23,691.76 

 

รวม 187,897.45 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

0.00 

รวม 0.00 

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) ภาษีสรรพสามิต 
(๖) ค่าภาคหลวงแร่ 
(๗) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
 

137,794.69 
3,105,410.43 

422,249.10 
3,986.54 

963,318.55 
6,664.95 
5,135.07 

59,559.00 
 

รวม 4,704,118.33 

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

 
 
 

8,061,436.00 
 

รวม 8,061,463.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

0.00 
 
 
 

รวม 0.00 

รวมทั้งส้ิน 13,315,335.87 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  6 ปี ที่  6  ฉบับที่ 6  

 

 

 

 

รายรับจ่ายเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564 

 จ่ายจรงิถงึปัจจุบัน 

งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
(เงินเดือน(ผา่ยประจ า) 
 

 
474,260.00 

5,749,859.00 

รวมงบบุคลากร 6,224,119.00 

งบด าเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย 
ค่าวสัด ุ
ค่าสาธารณปูโภค 
 

 
248,445.00 

1,303,553.25 
297,077.45 
268,785.21 

 
 

รวมงบด าเนินงาน 2,117,860.91 

งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 
0.00 
0.00 

 
 

รวมงบลงทนุ 0.00 

งบเงินอดุหนุน 
เงินอุดหนนุ 
 

 
944,000.00 

 
 

รวมงบเงนิอุดหนุน 944.000.00 

งบกลาง 
งบกลาง 
 

 
1,678,116.00 

รวมงบกลาง 1,678,116.00 

รวมทั้งสิ้น 10,964,095.91 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

 

 

 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กจิกรรมประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2564 

กลิ้งสี เคร่ืองมือส่ือสาร ตรวจฟัน 

ค าอธิบายรูปภาพ ตรวจพฒันาการ 

การเคลือ่นไหวร่างกาย 

เม็ดถั่วสร้างศิลปะ เป่าสี 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   8 ปี ที่  6  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

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 

พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

 
 
 
มาตรา 103 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด   
เว้นแต่ การรับทรัพย์สิน หรอืผลประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ก าหนด 
 
 

ประโยชน์อื่นใด                  การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 4)                          ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ผูบ้ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่    9 ปี ที่  6  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 
   

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  6  ฉบับที่  6  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 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 


