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ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา ครั้งแรก  

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    ดอกขี้เหล็กสาร 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา ครั้งแรก โดยมี 
นายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด-ปิดการ
ประชุม และได้มกีารเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล เลขานุการสภา ผลการเลือกได้แก่ 
 1. นายเอกณรงค์   กีละ          ประธานสภาเทศบาลต าบลยะหา 
 2. นายมณูญ       ปาแนแจกะ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลยะหา 
 3. นางอาริยา       มามะ         ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยะหา 
และได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 และสมัยการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี 2565   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  6  ฉบับที่  9  

 

 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2654 พนักงานเทศบาลสามัญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก 
นายมาฮาหมัดรอสอืดี บือราเฮง นายกเทศมนตรีต าบลยะหาและคณะผูบ้ริหาร ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบล
ยะหายภายใต้ นโยบาย ***คนรักงาน งานรักคน เรารักเทศบาล เพื่อพัฒนายะหา*** 

ประชุมรับมอบนโยบาย 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมแถลงนโยบายของนายมาฮาหมัดรอสอืดี บือราเฮง นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และ
คัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลยะหา ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภา 

นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และคณะผู้บริหาร ลงพื้นท่ี  

วัน อังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564  นายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง นายกเทศมนตรตี าบลยะหา และคณะ
ผูบ้ริหาร ลงพื้นที่ออกตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานดับเพลิง และ
พนักงานเทศกิจ รว่มปรับภูมิทัศนบ์ริเวณถนนสุขาภบิาล 5 และพนักงานกองช่าง ร่วมปรับภูมิทัศนบ์ริเวณเกาะ
กลางถนนสันติราษฎร์ และ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  6  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

 

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง 
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา มอบหมายใหน้ายวันชัย อินทรอักษร รอง
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เป็นประธานเปิด โครงการ Big Cleaning Day 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 มคีณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลยะหา เข้าร่วมกิจกรรมการท าความสะอาด
สถานที่ท างาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้สถานที่ท างานมีความสะอาด
ปราศจากเชือ้โรค และสิ่งสกปรก ลดการแพรก่ระจายของเชื้อโรคได้อกี
วิธีการหน่ึงด้วย 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายมาฮาหมัดรอสือด ี บือราเฮง   
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลต าบลยะหา  
และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เขต 2 อ าเภอยะหา 
ร่วมแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมอื แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลยะหา พร้อมขอเชญิชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโค
วิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 อีกด้วย 

ร่วมแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา  

นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พบปะ อสม.เทศบาลต าบลยะหา  

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง 
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พบปะ อสม.เทศบาลต าบลยะหา 
เตรียมพร้อม เฝา้ระวังและรณรงค ์ฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบเคาะประตู
บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ภายหลังจากสถานการณ์ โควิด 
19 พบผูเ้สียชีวติ ในพืน้ที่ต าบลบาโงยซิแน จ านวน 1 ราย พร้อมมอบ
แมสและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นก าลังใจ ให้ อสม.ในการปฏิบัติงาน
เชงิรุกต่อไป ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปี ที่  6  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีประชมุมอบนโยบาย 

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2654 พนักงานเทศกิจ พนักงานดับเพลิง และพนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม
รับมอบนโยบายจากนายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง นายกเทศมนตรีต าบลยะหาและคณะผู้บริหาร ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา ภายใต้ นโยบาย คนรักงาน งานรักคน เรารักเทศบาล เพื่อ
พัฒนายะหา 

 
ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพ
ร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

 

จัดระเบียบความเรียบร้อยการค้าขาย ของพ่อค้าแม่ค้า ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศกิจ
เทศบาลยะหา ได้ออกตรวจ และจัด
ระเบียบความเรยีบร้อยการค้าขาย ของ
พ่อค้าแมค่้า ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปี ที่  6  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดี  
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางอ าพันธ์ หอมสมบัติ 
ผูจ้ัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะ
หา เข้าพบนายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง นายกเทศมนตรตี าบล
ยะหาและคณะผูบ้ริหาร เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
เข้ารับต าแหน่งนายกเทศมนตรตี าบลยะหา 

 ร่วมแสดงความยินดี 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครอบครัวและเพื่อนๆ รว่มแสดงความยินดีและ
มอบของที่ระลึกกับ นายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง เนื่องในโอกาสรับ
ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลยะหา 

 
ร่วมแสดงความยินดี  

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวจารุณี บัวแก้ว พัฒนาการอ าเภอ
ยะหา พร้อมคณะ เข้าพบนายมาฮาหมัดรอสือด ีบือราเฮง นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหาและคณะผูบ้ริหาร เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลยะหา 

 

ประชุมหารือการขยายเวลาและปดิสถานที่เสี่ยง 

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายมาฮาหมัดรอสอืดี บือราเฮง 
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เข้าร่วมประชุมหารอื 5 ฝ่าย โดยมี
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา สาธารณสุขอ าเภอยะหา สถานี
ต ารวจภูธรยะหาและฉก.ทพ.47 ในเรื่องการขยายเวลาและปิดสถานที่
เสี่ยง ก าหนดมาตรการการเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายอมร 
ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน และได้ขอ้สรุปในการหารอื
คือ...” ปิดตลาดวันพฤหัสบดีเทศบาลต าบลยะหาเป็นการช่ัวคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จะดีขึ้น” ณ ห้องประชุม สัตตะภาคีที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  6 ปี ที่  6  ฉบับที่ 9  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(2) ภาษีป้าย 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 

 

 

155,885.00 

44,385.10 

รวม 200,270.10 

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 

 

310.40 

946.00 

348,020.00 

10,600.00 

 

120.00 

 

1,100.00 

500.00 

-130,126.23 

88,200.00 

19,250.00 

0.00 

300.00 

167,360.00 

27,300.00 

 

8,000.00 

 

171.00 

150.00 

 

80.00 

 

รวม 542,281.17 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๑) ค่าเช่าหรือคา่บรกิารสถานที่  
(๒) ดอกเบีย้ 
 

 
591,720.67 
42,311.25 

 

รวม 634,031.92 

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 

 
 

219,669.05 
8,618,518.23 
699,949.67 

12,107.61 
1,484,923.19 

13,016.40 
7,948.97 

106,810.00 
 

รวม 11,162,943.12 

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

 
 
 

11,738,964.50 
 

รวม 11,738,964.50 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

0.00 
 
 
 

รวม 0.00 

รวมทั้งส้ิน 24,278,490.81 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  6 ปี ที่  6  ฉบับที่ 9  

 

 

 

 

รายรับจ่ายเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

 จ่ายจรงิถงึปัจจุบัน 

งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
(เงินเดือน(ผา่ยประจ า) 
 

 
843,966.00 

9,239,504.00 

รวมงบบุคลากร 10,083,470.00 

งบด าเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย 
ค่าวสัด ุ
ค่าสาธารณปูโภค 
 

 
617,138.00 

2,777,610.25 
1,149,714.90 
469,403.19 

รวมงบด าเนินงาน 5,013,866.34 

งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 
75,673.00 

0.00 
 
 

รวมงบลงทนุ 75,673.00 

งบเงินอดุหนุน 
เงินอุดหนนุ 
 

 
944,000.00 

 
 

รวมงบเงนิอุดหนุน 944.000.00 

งบกลาง 
งบกลาง 
 

 
2,407,873.00 

รวมงบกลาง 2,407,873.00 

รวมทั้งสิ้น 18,524,882.34 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   6 ปี ที่  6  ฉบับที่9  

 

 

 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 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  9  

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 

ข้าราชการประจ า 

   
 
 
 
 
 

  การรับผลประโยชน์หรอืการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผดิชอบ 

  การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

  การท างานหลังเกษียณให้กับหนว่ยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหนว่ยงานต้นสังกัดเดิม 

  การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระสว่นตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 

  การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

  การรับงานจากภายนอกกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ประจ า 

  การใช้สทิธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินกิส่วนตัว 

  การรับประโยชน์จากระบบล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรอืญาตเิจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 

    กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 



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  5  ฉบับที่  4  ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  6  ฉบับที่  9  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนพฤษภาคม 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 


