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พิธีบรมราชาภิเษก 

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

ดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสาร   

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 นางอารยิา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัตหินา้ที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมดว้ยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล และ ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม
อ าเภอยะหา โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา เป็นประธานในพธีิ   
เปิดกรวย ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพธีิพระบรมราชาภเิษก 



 

กิจกรรมละศีลอด 

หน้ า  2   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  9   

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

วันที่ 16 พ.ค. 2562 ทีมครูฝายเข้าพบปะ นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา   
เพื่อปรึกษาหารือการวางแผนและเตรียมการ การสร้างฝาย
มีชีวิตเทศบาลต าบลยะหา 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ได้จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 โดย        
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรต ิจาก ท่านอับดุลอายี 
สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา ท่านมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา ท่านพันเอกชลัช ศรีวเิชียร 
รองผู้บังคับการหนว่ยเฉพาะกิจยะลา รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรยะหา รองผู้บังคับการหนว่ยเฉพาะกิจกรม 
ทหารพรานที่ 47 หนว่ยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 คณะกรรมการศาสนาอิสลาม คณะกรรมการศาสนาพุทธ 
ผูน้ าศาสนา เทศบาลต าบลยะหา และประชาชนในเขตเทศบาล มาร่วมงาน ณ อาคารตลาดเทศบาลต าบลยะหา 
โดยมี การมอบ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน 

คณะกรรมการศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 ที่วัดยะหาประชาราม มีกิจกรรมร่วมท า    
ขนมไทย ท าบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เวียนเทียน รว่มกับพุทธศาสนกิชนอ าเภอยะหา 

ครูฝายร่วมวางแผนและเตรยีมการสร้างฝาย



 

การตรวจประเมนิคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น (EHA)  

หน้ า  3   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  9  

การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลยะหา  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขายะหา มามอบอินทผาลัม ให้แก่นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน     
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอนัส แวดอืเระ      
นายต่วนยะหย์า โต๊ะโซ๊ะ และนายต่วนอิบรอเฮง หนมิิ 
นักศึกษาฝกึงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดยะลา 
ได้มอบของที่ระลึกใหก้ับอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เนื่องใน
โอกาสจบการฝึกงานจากเทศบาลต าบลยะหา        
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

จบการฝกึงาน 

วันที่ 10 พ.ค. 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกคอรงสว่น
ท้องถิ่น (EHA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ตรวจเยี่ยม
และให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้มคีุณภาพ ณ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และ  
ปศุสัตว์อ าเภอยะหา รว่มการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลยะหา ตามกฏกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ.2555 และเสนอวิธีการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ต่อไป 

รับมอบอนิทผาลมัในโอกาสเดอืนรอมฎอน    



 

หน้ า  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  4  ฉบับที่  9  

การประชุมเตรียมจัดกจิกรรมวันละศีลอด  

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา จัดการประชุมเตรียม
จัดกิจกรรมวันละศีลอด ในเดือนรอมฎอน โดยมี นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เป็นประธาน
การประชุม คณะกรรมการด้านศาสนาอิสลาม ประธานชุมชน ตัวแทน
จากมัสยิดในเขตเทศบาลต าบลยะหา ร่วมประชุม ณ อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนด     
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันจัดกิจกรรมละศีลอด ณ อาคาร
ตลาด เทศบาลต าบลยะหาอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา        

การประชุมเตรียมจัดกจิกรรมวันละศีล 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ พรหมน้อยนายอ าเภอยะหา หัวหน้า
ส่วนราชการอ าเภอยะหา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอยะหา
สัญจร ครั้งที่ 8/2562 พรอ้มตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลยะหา และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้สง่เสริม
การจัดกิจกรรม ตามโครงการในพระราชด าริ การสร้างฝายมีชีวติ  และ
ขอความรว่มมอืหนว่ยราชการทุกภาคส่วน ใหก้ารสนับสนุน พรอ้มรว่ม
กิจกรรมต่อไป โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ผูอ้ านวยการกอง ต่างๆพนักงาน เทศบาล 
ร่วมใหก้ารตอ้นรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

 

ประชุมพนกังานเทศบาล 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เทศบาลต าบลยะหาประชุม
พนักงานเทศบาลประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อ
เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   5 ปี ที่  4  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมจรยิธรรมแก่เยาวชนประจ าปี 2562  

  

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองการศึกษา รว่มด้วย ศูนย์การศกึษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกายามิ) ต าบล    
ยะหา คณะกรรมการศาสนาอิสลาม คณะกรรมการตาดีกา ประธานชุมชนผูป้กครองและเยาวชนตาดีกา
เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 
2562 ณ ศูนย์การศกึษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดกีายาม)ิ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายใต้
กิจกรรมอบรมจริยธรรมศาสนาในเดือนรอมฎอน ช่วง 10 วันสุดท้ายมุ่งเนน้กิจกรรมการปฎิบัติตน ในเดือน
รอมฎอน การละหมาดตะรอเวียะห ์รว่มถือศลีอด และละศีลอด ตลอดจน การบรรยายธรรมทางศาสนา    
โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เป็นประธาน                     
และนางยะสี ลาเต้ะ ผู้อ านวยการกองการศกึษากล่าวรายงาน และได้รับเกียรต ิจาก อิหม่ามมัสยิดกลางยะหา
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการศาสนาอิสลาม และ คณะกรรมการตาดีกา ร่วมกิจกรรรม 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับอ าเภอยะหา องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขต 

อ าเภอยะหา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผูน้ าท้องที่ และประชาชนอ าเภอยะหา จัดกิจกรรม 
ขบวนแหว่ัฒนธรรม อ าเภอยะหา เข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจ าปี 2562 

กิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรม   



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   6 ปี ที่  4  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๒) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๓) ภาษีปูาย 

 

 

853,898.00 

20,518.54 

143,001.00 

 

รวม 1,017,417.54 

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 

333,140.00 

- 

26,900.00 

- 

60.00 

920.00 

810.00 

2,500.00 

10,600.00 

120.00 

1,000.00 

723,974.00 

- 

70,150.00 

- 

17,000.00 

60.00 

 

75.00 

140.00 

รวม 1,187,918.60 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
30,896.00 
80,120.14 

รวม 111,016.14 

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 
9,895,531.83 

666,602.18 
- 
- 

1,572,127.88 
11,758.33 
15,689.72 

- 
4,127.00 

รวม 12,382,071.56 

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

 
 
 
 

13,129,720.00 

รวม 13,129,720.00 

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

 
 
 
 
 

20,000.00 

รวม 20,000.00 

รวมท้ังสิ้น 27,854,843.84 



   

 

 

  

  

  

 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   9 หน้า  7 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กจิกรรมประจ าเดอืนพฤษภาคม 2562 

ประชุมผู้ปกครองครัง้ที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2562



   

 

 

  

  

  

  

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 

แจ้ง 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   9 หน้า  8 

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมท่ีฝาุฝืนกฎหมายโดยตรงถือเป็น 
ความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติ  
กฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิด 
ขั้นรุนแรงท่ีสุด ที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐต้องไมป่ฏบัิติ 

“จริยธรรม” เป็นหลักส าคัญในการควบคุมพฤตกิรรมของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานท่ี  
เจ้าหนา้ที่ของรัฐต้องถือปฏบัิติ 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ระหว่างจริยธรรมกับการ 
ทุจริตท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนบุคคลกระทบต่อ 
ผลประโยชนส์่วนรวมซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมกีารบัญญัติเป็น  
ความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจนแตพ่ฤตกิรรม 
บางประเภทยังไม่มีการบัญญัติขอ้หา้มไวใ้นกฎหมาย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of interest) 

การทุจริต  
(Corruption ) 

จรยิธรรม  

(Ethics) 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจรยิธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่โดยเข้าไปกระท าการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม ถอืว่าเจา้หน้าที่ของรัฐผูน้ั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติ 



   

 

 

  

   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  9 ดอกขี้เหล็กสาร 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3580/2545 ไม่มีเจตนาท าร้าย 
 นาย A เข้ามาจับข้อมือของนาย B ยกขึ้นพร้อมกับพูดว่านาย B ไม่มี
สิทธิ เก็บค่าเช่า เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจเข้ามา นาย A ก็ปล่อยมือของ B  โดย
ใช้เวลาจับมือไว้ไม่ถึงหนึ่งนาที เจตนาอันแท้จริงของนาย A ในการจับข้อมือ
ของ B ยกขึ้นก็เพื่อให้เจ้าพนักงานต ารวจเห็นว่าได้รับเงินค่าเช่าบ้านไว้โดยไม่มี
สิทธิ จะรับเท่านั้น หาได้มีเจตนาท่ีจะท าร้ายนาย B ให้ได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจแต่ อย่างใด จึงไม่มีความผิดฐานท าร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเหตุ
ให้เกิด อันตรายแก่กายหรือจิตใจ  



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 9 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

 


