เทศบาลต าบลยะหา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 11

สิ ง หาคม 256 3

จดหมายข่าว

ดอกขี้เหล็กสาร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาและคณะกรรมการศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

หน้าที่ 2

จัดพิธีละหมาดอายัดและพิธีทางสงฆ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา จัดพิธีละหมาดอายัดและพิธีทางสงฆ์ พร้อม
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา เป็นประธานในพิธี หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมพิธี ณ อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลยะหา

กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาฝายมีชีวิต 1025
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์พัฒนาฝายมีชีวิต 1025 ของเทศบาลตาบลยะหา เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ใน
กิจกรรมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายมีชีวิต การปรับปรุงสะพานไม้ไผ่ การเสริม
กระสอบทรายแนวกั้น การทาความสะอาดบริเวณรอบฝายมีชีวิต 1025 โดยมี
หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลยะหา

พนักงานเทศบาล ร่วมลงนาม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา นาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตาบลยะหา พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น1 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

หน้าที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในองค์กร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา นาโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบล
ยะหา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การ
เพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา
โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ณ ห้องประชุมศรียรรยง เทศบาลนครยะลา

ร่วมแสดงความยินดีกบั นางยะสี ลาเต๊ะ รองผู้อานวยการสานักการศึกษา
เทศบาลนครยะลา
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตาบลยะหา ร่วมแสดง
ความยินดีกับนางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อานวยการกองการศึกษา เนื่องในโอกาสไปรับ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาลนครยะลา

เปิดเรียนวันแรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
เปิดเรียนวันแรก มีผู้ปกครองพาบุตร
หลานมาเรียนหลายคน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มีการตรวจวัดไข้ ล้าง
มือ ก่อนเข้าเรียน และมีการเว้นระยะซึ่งเด็กๆ ให้ความร่วมมืออย่างดี

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

หน้ า ที่ 4

ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบล
ยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

รณรงค์พน่ หมอกควัน
เทศบาลตาบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้มารณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลยะหา
เพื่อกาจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพผู้เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา พร้อมด้วย
นายเอกณรงค์ กีละ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่เดินทางกลับจาก
ประเทศมาเลเซีย ที่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตาบลปะแต อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

ลงเยี่ยมเยียนประชาชนคนต้นน้าจากฝายมีชวี ิต 1025 เทศบาลตาบลยะหา
นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ลง
พื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนคนต้นน้า จากฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลตาบลยะหา
ได้รับประโยชน์เพื่อใช้ในด้านการเกษตร เลี้ยงปลาดุก ปลูกผลไม้ และเยี่ยมชม
ต้นกาแฟที่ทางเทศบาลตาบลยะหาได้เคยมอบให้ พร้อมมอบรายงานผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา ประจาปี 2562

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

ร่วมกิจกรรม ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต
วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมกับ อสม. เทศบาลตาบล
ยะหา เจ้าหน้าที่คลีนิคหมอครอบครัว (pcc ยะหา ) และประธานชุมชน ร่วม
กิจกรรมตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต ในช่วงปลดล๊อคโรคโควิด
2019 พร้อมทั้งให้ความรู้รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก มอบทรายอะเบทให้แก่
ประชาชนในทุกชุมชน พื้นที่เทศบาลตาบลยะหา

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ประชุมพนักงาน
เทศบาลสามัญ ประจาเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมความพร้อม
- รับการตรวจเยี่ยมและพบปะคณะผู้บริหารของเทศบาลตาบล
ยะหา ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
- การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา

แจกวารสารผลงานการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ร่วมกับ
นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชน แจกวารสาร
ผลงานการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา

หน้ า ที่ 5

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

หน้ า ที่ 6

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอมร ปรีดางกูร นายอาเภอยะหา หัวหน้า
ส่วนราชการ อาเภอยะหา ได้ร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สัญจร) พร้อมตรวจเยี่ยม การดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลยะหาและให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน โดยมีนางอาริยา มามะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ผู้อานวยการกองต่างๆ
พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบูงอญาฮา ชั้น3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตาบลยะหา

ติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด
11 กรกฎาคม 2563 ติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กรกฎาคม 2563 นาทีมโดย นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ รักษาการผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประธานชุมชน
และนางพิไลวรรรณ ขาวปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ตาบลยะหารวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชนทุกชุมชนวัดไข้อุณหภูมิร่างกายแจกทรายอะเบท กาจัดลูกน้ายุงลายและบริการตรวจวัด
ความดันโลหิตให้แก่ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

ประชุมพนักงานเทศบาล

เทศบาลตาบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจาสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศึกษา ร่วมทาความสะอาดถนนสันติราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจาเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการทางานในรอบเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมบูงอญาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ตาบลยะหา

ดอกขี้ เ หล็ ก สาร

ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 11

หน้ า ที่ 7

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตาบลยะหา เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือระยะที่ 3
และพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและสมควรได้รับการช่วยเหลือ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลยะหา และได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28
กรกฎาคม 2563

ประชุมสรุปโครงการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม อสม. เทศบาลตาบลยะหาประชุมสรุป
โครงการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ในช่วงปลดล๊อค
ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา และทางเทศบาลตาบลยะหาได้มอบ
พันธุ์พืช ให้เพาะปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน

นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา มาขอสัมภาษณ์ทาคลิป
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น มาขอสัมภาษณ์ทาคลิป เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น
โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลยะหา
นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน และ
นางสาวจุไรรัตน์ จันทสุวรรณ์ นิติกรปฎิบัติการ ให้การต้อนรับ และตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล ในการ
จัดการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาโควิด 19 และการกระจายอานาจ
ให้แก่ประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
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ร่วมชักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลตาบลยะหา

22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตาบลยะหา ร่วมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอยะหา สถานีตารวจภูธรยะหา หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ 47, ชรบ.ยะหา และชรบ.บาโร๊ะ ศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ร่วม
ปฏิบัติการชักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลตาบลยะหา โดยมี พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
นโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดยะลา เป็นประธาน

มอบใบเสร็จชาระภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ชาระรายแรก
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คุณกฤตฎวัฎ อั่งสกุล มาชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นรายแรก ในเขตเทศบาลตาบลยะหา โดยมี
นายมูหามัด หะเย๊าะ ผู้อานวยการกองคลัง เป็น ผู้มอบใบเสร็จชาระ
ค่าภาษี

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ กสศ. ยะลา ครั้งที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหาได้สารวจข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อค้นหาเด็กยากจนตามเกณฑ์ที่
กสศ.กาหนด เพื่อช่วยเหลือตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ กสศ. ยะลาครั้งที่ 2 ซึ่งเทศบาลตาบลยะหามีเด็ก
ตามเกณฑ์ ที่ต้องให้ความช่วยเหลือจานวน 13 คน โดย กสศ. มอบเป็นเงินช่วยเหลือรายหัวๆ ละ 400 บาท เพื่อช่วย
เหลือต้องการอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าขนหนู ถุงเท้าและกระเป๋านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ดาเนินตาม
ความต้องการ และนาไปมอบให้กับเด็กเพื่อช่วยเหลือในการศึกษาต่อไป
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รายรับเทศบาลตาบลยะหา ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

รับจริงจนถึงปัจจุบัน

รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1,925.34

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๑) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(๒) ดอกเบีย้
(๓) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
รวม

0.00

(๓) ภาษีบารุงท้องที่

168.00

(๔) ภาษีป้าย

120,396.00
รวม

122,489.34

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

31,774.00
92,007.35

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

600.00
รวม

-

145.50

รวม

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

617.00

รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น

399,610.00

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

32,600.00

สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

260.00

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

1,030.00

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

520.00

(๘) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,700.00

(๙) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

20,000.00

(๑๐) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
(๑๑) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
(๑)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(๕) ภาษีสุรา
(๖) ภาษีสรรพสามิต
(๗) ค่าภาคหลวงแร่
(๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(๙)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวม

1,260.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา

28,688.00

(๑๓)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่

73,350.00

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑๔)ค่าใบอนุญาตจาหน่ายจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

-

0.00

(๑๒) ค่าปรับการผิดสัญญา

263,728.09
11,340,406.13
752,471.68
5,993.92
0.00
1,543,816.05
14,258.83
17,808.97
6,291.00
13,944,774.67

14,332,716.00

15,000.00

สาธารณะ

รวม

(๑๕) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

160.00

(๑๖)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

150.00

ขยายเสียง
(๑๗) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

600.00

หมวดรายได้จากทุน
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

123,781.35

14,332,716.00

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ

70.00
รวม
รวม

575,160.50

รวมทั้งสิ้น

29,099,521.86
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลยะหา
สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก
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เทศบาลตาบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตสานึก ไทยไม่โกง
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

แจ้ง

การร้ องเรียน
องค์ประกอบในการร้องเรียน

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102

2.ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

หรือ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน

โทร. 073-203916
Line @ : bobbie2475
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เทศบาลต าบลยะหา
199 ถนนสันติราษฎร์ ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์: 073-291171
โทรสาร: 073-291024
อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com

“ดอกขี้เหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจาปี

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการดาเนินงานในรอบ

Facebook : ยะหา ยะลา

@yahacity

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม

สาระน่ารู้

เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

