
เทศบาลต าบลยะหา                      พฤษภาคม  2562           ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเทศบาล 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

ดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสาร   

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการ    
"จัดงานวันเทศบาล ประจ าปี 2562" มีการประกอบพิธีการ   
ทางศาสนาอิสลาม พธิีทางพุทธศาสนา มีการแขง่ขันการ
ประกอบอาหารพื้นบ้าน (แกงขี้เหล็ก+น้ าพริกมะม่วง)         
การแสดงนกจากชมรมคนรักนกบินอสิระยะลา การแสดง    
บนเวที การมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ โดย        
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา       
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารตลาดนัดเทศบาลต าบลยะหา
(หลังใหม)่ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



 

ประชุมเตรยีมงานเทศบาล 

หน้ า  2   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  8   

ประชุมคณะกรรมการชุมชน 

วันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาได้ประชุมเตรียม  
ความพรอ้มงานวันเทศบาล ปี 2562โดยมีนางอาริยา มามะ 
ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ที ่นายกเทศมนตรตี าบลยะหา และหวัหนา้       
สว่นราชการ ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา          
จงัหวดัยะลา 

วันที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาประชุมรว่มกับ
คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลยะหาร่วมประชุม   
ณ อาคารตลาด(ใหม่)เทศบาลต าบลยะหา เตรยีมความพร้อม  
ในการจัดงานในเดือน เมษายน 2562-พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
 1. งานวันเทศบาลจัดวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคาร
ตลาด(ใหม)่เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 2. งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 
2562 พิธีเปิด จัดวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น        
ณ สนามฟุตบอลหน้าที่วา่การอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 3. งานละศลีอด เดือนรอมฎอนจัดวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 ณ อาคารตลาดใหม ่เทศบาลต าบลยะหา 
 

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมชีแ้จงกับพ่อค้า แมค่้า ตลาดเทศบาลต าบลยะหา 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการจัดระเบียบตลาดนัดเทศบาลต าบลยะหา  ณ อาคารตลาด(ใหม)่ เทศบาล

ประชุมพ่อค้า 



 

แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 

หน้ า  3   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  8   

กีฬาชุมชน 

เทศบาลต าบลยะหาโดยกองการศึกษาจัดโครงการจัดการ
แขง่ขันฟุตบอลเยาวชนยะหาเกมส์ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 1) 
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 
ทั้งหมด 24 ทีม แบ่งเป็น 2 รุ่น  อายุไม่เกิน 13 ปี และ      
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วันที่ 28 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2562 มกีารแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง กีฬาพืน้บ้าน  ณ สนามหนา้ที่ว่าการ
อ าเภอยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการฝึกทักษะพืน้ฐานการเล่นกีฬาแก่เยาวชน ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 13- 17 
เมษายน 2562  ณ สนามหน้าที่วา่การอ าเภอยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ฝกึทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา 



 

หน้ า  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  4  ฉบับที่  8  

กิจกรรมบรรยายธรรม 

วันเสารท์ี่ 27 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาโดยกองการศึกษาจัดกิจกรรมการบรรยายธรรม
ต้อนรับเดือนรอมฎอนเรื่อง มหัศจรรย์เดือนรอมฎอน โดย ผศ.อับดุลลาตฟี การี ณ อาคารตลาด     
(หลังใหม)่ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

ค่ายอบรมหนูรักอัลกุรอาน 

เทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการคา่ยอบรมหนูรักอัลกุรอาน ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม    
บูงอยาฮา  ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

29 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับโรงพยาบาล
สมเด็จ     พระยุพราชยะหา (คลีนิคหมอครอบครัว) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
จังหวัดยะลา สถานสงเคราะห์คนชรา รวม   7 หน่วยงาน ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง การจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ รุน่ท่ี 1 มสีมาชิกรวม
ท้ังสิ้น 30 คน และ เร่ิมหลักสูตรแรกการจัดท าลูกประคบสมุนไพร     
เพื่อฝึกทักษะอาชพีและสร้างรายได้ให้แก ่ผู้สูงอายุ และได้รับความ
ร่วมมอืจากทมีงานวทิยากรงานแพทยแ์ผนไทยรพ.สมเด็จพระยุพราช   
ยะหา ในการจัดกจิกรรมคร้ังน้ี ผู้สูงอายุ คือ ผู้ทรงคุณค่าทางสงัคม 
รอยยิ้ม และเสยีงหัวเราะ คือ ความสุขใน การร่วมกิจกรรม 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   5 ปี ที่  4  ฉบับที่  8  

 

 

 

 

ตลาดนัดภูมิปัญญา 

 

วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 

วันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา รว่มสบืสาน
ประเพณีไทยโดยจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 2562 มกีิจกรรมท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระและ
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ โดยได้รับเกียรตจิากท่านนายอ าเภอ  
ยะหา นายมนูญ พรหมนอ้ย รว่มกิจกรรม และพบปะพี่น้อง
ชาวยะหา ณ วัดยะหาประชาราม ต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

วันที่ 5 เมษายน 2562 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรตี าบลยะหา พร้อมด้วย 
นางยะสี นิยมเดชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา และนายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”                    
(172 ปี เมอืงยาลอ@ท่าสาป) ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาส 
รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณท่าแพเก่า ริมแม่น้ าปัตตานี (สะพานเรือนจ า) หมู่ที่ 1 ต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   6 ปี ที่  4  ฉบับที่  8  

 

 

 

 
ลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ ๖๑ 

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหา โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล
ต าบลยะหา ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2 และเป็นเจา้ภาพลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 61 
ร่วมกับศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอยะหา ณ วัดยะหาประชาราม ต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

การคัดเลือกประธานชมุชน 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เทศบาลต าบลยะหาประชุม

คัดเลือกประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน(ชุด

ใหม่) และประชุมประชาคมแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  ณ 

อาคารตลาด(ใหม)่ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะลา 

จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   7 ปี ที่  4  ฉบับที่  8  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๓) ภาษีป้าย 

 

 

853,898.00 

17,491.23 

142,117.00 

 

รวม 1,013,506.23 

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 

 

339.50 

101.00 

259,840.00 

- 

23,400.00 

- 

60.00 

760.00 

690.00 

2,500.00 

10,600.00 

120.00 

800.00 

723,974.00 

- 

64,150.00 

- 

15,000.00 

60.00 

 

75.00 

140.00 

รวม 1,102,609.50 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
25,830.00 
77,325.62 

รวม 103,155.62 

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 

 
 

159,586.51 
8,691,360.46 

596,996.03 
- 
- 

1,373,456.27 
11,758.33 
10,679.48 

- 
3,891.00 

รวม 10,847,728.08 

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

 
 
 
 

13,094,690.00 

รวม 13,094,690.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
(๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ 

 
 
 
 
 

20,000.00 

รวม 20,000.00 

รวมท้ังสิ้น 26,188,389.43 



   

 

 

  

  

  

  

  

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 

Line @  : bobbie2475 

แจ้ง 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   8 หน้า  8 

ระบบความคดิ 
“แยกแยะให้ได้เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” 

สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital 

ระบบคดิ 

ยอมรับกับค าพูดที่ว่า  

“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์” 

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ 

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจรติคอร์รัปชัน 

ระบบอุปถัมภ์ 
น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ไม่ยอมรับกับค าพูดที่ว่า 

“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์” 

แยกประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม 

เห็นประโยชน์สาธารณะมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน 



   

 

 

  

   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 9 ปีที่ 4   ฉบับที่  8 ดอกขี้เหล็กสาร 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๕๘๐/๒๔๙๔ บุตรท่ีเกิดในระหว่างท่ี        
บิดามารดาสมรสอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกัน       
แล้วจนกระทั่งบิดาถึงแก่กรรมจึงมีค าพิพากษาชี้ขาดว่าการจดทะเบียน     
สมรสระหว่างบิดามารดานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขณะนั้นบิดา           
ยังมีภริยาเดิมอยู่มิได้อย่าขาดจากกัน ดังนี้ก็ต้องถือว่าบุตรนั้นเป็นบุตร           
ท่ีชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาตลอดมาจึงมีสิทธิได้รับมรดกของ          
บิดามารดา 

มีสิทธิรับมรด



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 8 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

 


