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กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ  

จดหมายขา่ว  

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และพนักงานเทศบาล
ต าบลยะหา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ อาคารตลาดเทศบาลต าบลยะหา โดยมีนาย
อมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน 

ดอกขี้เหล็กสาร 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

เตรียมการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า otop ภายใต ้อัตลักษณ์ ต้นขี้เหล็ก (บูงอญาฮา )  

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563       
นายอดินันต์ กาซอ ได้เข้ามาพบกับ นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เพ่ือหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเกษตร ในเขตเทศบาล และเสริมสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพให้กับผู้สนใจ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบโควิด 19 ทั้งนี้ นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร้ะ หัวหน้าส านักปลัด และนางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน ร่วมเสนอแนะแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ Pimoszo ศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตร ซึ่งทางคุณอดินันต์ กาซอ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้มอบผลิตภันฑ์สบู่สมุนไพร ที่ได้ผลิตจากสมุนไพร
ต่างๆ เช่น มะเดื่อ มะขาม ฯลฯ เป็นที่ระลึกและใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลต าบล
ยะหาต่อไป 

หาแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตร  

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลต าบลยะหา ได้พูดคุยเตรียมการเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า otop ภายใต้อัตลักษณ์ “ต้นขี้เหล็ก (บูงอญาฮา )” ร่วมกับ นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ เฮดดีไซน์เนอร์ของ 
Yala Icon และคุณอุปถัมภ์ ศิริไชย ผู้จัดการโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช เพื่อพัฒนาสินค้า otop ของเทศบาลต าบลยะหา 
และเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพพร้อมทั้งรับฟังการน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นขี้เหล็ก 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

 

ประชุมพนักงาน 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการท างานในรอบ
เดือนมิถุนายน 2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ร่วมแสดงความยินดีกับนางยะสี ลาเต๊ะ  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และพนักงานเทศบาล
ต าบลยะหา ร่วมแสดงความยินดีกับนางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อ านวย
กองการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร
และโอนย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา สังกัดเทศบาลนครยะลา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

ร่วมแจกจ่ายหน้ากากผ้าส าหรับเด็กๆ  

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา มอบหมายให้ 
นายมูหามัด หะเยาะ ผู้อ านวยการกองคลัง นางสุคนา ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นางตุลลาพร ขาวอินทร์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ และพนักงานเทศบาลต าบลยะหา ร่วมแจกหน้ากากผ้า ส าหรับเด็กๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา ในช่วงอายุ 3 - 12 ปี เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า และเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียนต่อไป 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

เข้าพบนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  

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

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา ร่วม
บริจาคโลหิต น าโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา นายธิติพล 
มณีนิล รองปลัดเทศบาล นายมูหัมมัดอามีน แวดือ
เร๊ะ หัวหน้าส านักปลัด และนางขวัญใจ พงศ์รัตน์ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน จัดโดยเหล่า
กาชาดจังหวัดยะลา ณ ศาลาประชาคมอ าเภอยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

บริจาคโลหิต 

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2563 นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลาเป็นประธานในที่ประชุม 

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และนายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญ
งานรักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ นายมุขตาร์ มะทา นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพ่ือขอรับค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง การปฏิบัติงาน
และแนวทางการในการพัฒนางาน ขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล



                                             

หน้ าที่  5   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรียะหา ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม สถานีขนถ่ายขยะ ร่วมกับทีมงาน กอง
สาธารณสุข พร้อมทั้งติดตามการซ่อมบ ารุงผิวทาง ซอยสุขาภิบาล 4 ร่วมกับ แขวง
การทางยะหา เพ่ือแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของประชาชนให้เกิดความสะดวก
ในการสัญจรมากยิ่งข้ึน  

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะ  

ติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ในช่วงปลดล๊อก  

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ในช่วง
ปลดล๊อค โดยนายแวสะการียา แวโดยี นักวิชาการสาธารณาสุขช านาญการ จากสาธารณสุขอ าเภอยะหา เป็นวิทยากรให้
ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา หลังจากอบรมให้ความรู้  

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปี2563 ซึ่งมีประชาชนในเขต
เทศบาลพาสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อ าเภอยะหามาให้บริการ 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 



                                             

หน้ าที่  6   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

ทีมพนักงานกองสาธารณสุขฯ รับการตรวจสุขภาพ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคไวรัสตับ
อักเสบบีและสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกาย ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยเหลือชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการกักกันตัว
ในศูนย์กักกันโรค หลังจากพ้นการกักกันตัว 14 วัน 
จ านวน 4 ราย เพ่ือส ารวจความต้องการที่อยากจะให้ทาง
เทศบาลช่วยเหลือ  

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการกักกันตัว 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลยะหา เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลยะหา โดยมีการท าความสะอาดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงและตกแต่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา รวมทั้งมีจุดวัดไข้และท าจุดสัญลักษณ์ก าหนดให้เด็กๆ เว้น
ระยะห่างเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา  



                                             

หน้ าที่  7   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ผู้ประสานงานมอบกล่องปันสุข จากมูลนิธิกสิกรไทย โดย
กลุ่มลูกเหรียงยะลา เพ่ือส่งต่อให้กับนางสาว นูรูไอนี อาลี ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลต าบลยะหา โดยมีนางอาริยา 
มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา นางวารุณี ศรีพลอย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นางพิไลวรรณ 
ขาวปลอด และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชนเข้าร่วม  

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายวัลลภ สาโร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ลงพ้ืนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชนมอบข้าวสารให้
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนไข้ติดเตียง คนพิการ และผู้ยากไร้ ในเขต
เทศบาลต าบลยะหา จ านวนรวมทั้งสิ้น 200 ราย จากชุมชนทั้งหมด 

5 ชุมชน ขอขอบคุณ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 
จังหวัดภาคใต้ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา " ส่งต่อน้ าใจไทย สู้ภัย โควิท 19 " มอบข้าวสารให้กับ
ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

มอบข้าวสารให้กับผู้ยากไร้  

มอบกล่องปันสุข จากมูลนิธิกสิกรไทย  

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563กองการศึกษา เทศบาลต าบลยะหา จัด
โครงการโภชนาการปลอดภัยปลอดโรคส าหรับเด็กปฐมวัยโดยคุณนูรยะห์ ดอเล๊าะเซ็ง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลยะหา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับโครงการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม ให้ความรู้ ในเรื่อง
มาตรการป้องกันเด็กเล็ก โควิด 19 และ ร่วมกันจัดท า เฟสชิล เพ่ือใช้ในการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษานี้ 

โภชนการปลอดภัยปลอดโรค 



 

 

 

 

 

                                             

หน้ าที่  8   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ลงพ้ืนที่พร้อมว่า
ที่ ร.ต.ยศพร เหล่าณัฐวุฒิกุล ผู้อ านวยการกองช่าง ติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยสุขาภิบาล 3 และเยี่ยมเยียน 

พบปะ พูดคุยกับประชาชน ซอยสุขาภิบาล 3 พร้อมติดตามงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรียะหา ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต. ยศพร เหล่าณัฐวุฒิกุล ผู้อ านวยการกอง
ช่าง ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านคละพร้อม
คูระบายน้ าเสริมเหล็ก  

ติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนนบ้านคละ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา จัดชุด
พัฒนาประจ าสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง 
เทศกิจ กองศึกษา และกองช่างร่วมท าความสะอาด

บริเวณโรงเรียนตาดีกา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนตาดีกา 

โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ชุดพัฒนาประจ าสัปดาห์ 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมด้วย นายธิติพล 
มณีนิล รองปลัดเทศบาล นางสุคนา ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้และนางสาวอิสรา สีสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานท า ครั้งที่ 84 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและหน่วยงานราชการ    ณ วัดยะหาประชาราม 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ลานท า ลานกาแฟ ครั้งท่ี 84 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   9 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน มถิุนายน  2563 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๓) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๔) ภาษีป้าย 

 

 

0.00 

0.00 

168.00 

120,096.00 

รวม 120,264.00 

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 

 

116.40 

510.00 

351,950.00 

29,800.00 

 

230.00 

 

900.00 

470.00 

1,700.00 

18,900.00 

0.00 

860.00 

14,211.00 

69,350.00 

 

13,500.00 

 

120.00 

150.00 

 

70.00 

รวม 502,837.40 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
28,228.00 
79,219.25 

รวม 107,447.25 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

600.00 

รวม 600.00 

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 

 
 

214,530.26 
10,879,593.41 

752,471.68 
5,381.85 

0.00 
1,543,816.05 

14,258.83 
14,334.01 
3,116.00 

รวม 13,427,502.09 

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

 
 
 

13,365,595.00 

รวม 13,365,595.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
 

 
0.00 

 

รวม 0.00 

รวมท้ังสิ้น 27,524,245.74 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

หน้าที่  10 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

   
 

ปี ที่  5  ฉบับที่  9  
 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 
   

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

หน้าที่   11 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  10  
 

 

 

 
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

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 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

หน้าที่   12 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  8  ฉบับที่  9  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  8  
 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  6  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  5  

 

 

 

 

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  5  ฉบับที่  10  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมิถุนายน 2563 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 


