
เมาลิด ประจ าปี 2560 

เทศบาลต าบลยะหา 

มกราคม 2561 ดอกขี้เหล็ก “สาร” 

ดอกขีเ้หลก็ “สาร” 
จดหมายข่าว 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลต าบลยะหาจัดกิจกรรมงานเมาลิด 
ประจ าปี 2560 โดยมีนายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอ าเภอยะหา/ผอ.ศ
ปก.อ.ยะหา เป็นประธานในพิธ ีและ นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตี าบลยะหา พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล    
ได้ใหก้ารต้อนรับ ผู้มาร่วมงาน ณ ส านกังานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวดัยะลา 



หน้า 2 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560  เทศบาลต าบลยะหา 
โดยนางอาริยา มามะ ปลดัเทศบาล ปฏิบตัิหน้าที่
นายกเทศมนตรตี าบลยะหา พร้อมสมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลยะหา ได้
เดินทางพาคณะทัศนศกึษาดูงาน ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแมร่ิม จังหวัด
เชียงใหม ่เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จังหวัด
เชียงราย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตับเต่า อ าเภอ
เทงิ จงัหวัดเชียงราย และเทศบาลต าบลวดัเพลง 
อ าเภอวัดเพลง จงัหวดัราชบุร ี

ทัศนศึกษาดูงาน 

หนูน้อยเรยีนรูสู้่โลกกว้าง 

วันที่ 19 ธนัวาคม 2560 ศนูยพั์ฒนาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลยะหา จดัโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง โดย
ได้น าน้องๆ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา ไป
เรียนรูแ้ละหาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 
โดยให้เด็กเรียนรู้จากฐานกิจกรรม ดังนี ้
กจิกรรมท่ี 1 : ฐานระบายสีปนูปลาสเตอร์เดก็ๆ
สนุกสนานกับการระบายส ีได้ฝึกการใช้กล้ามเนือ้มือใน
การจับพูก่ันระบายส ี
กจิกรรมท่ี 2 : ฐานประดิษฐ์ไก่กระต๊าก กระต๊าก 
เด็กๆสนุกกับการได้ประดิษฐ์ของเลน่จากแก้วกระดาษ  
กจิกรรมท่ี 3 : ฐานภาพยนตร์ เด็กๆได้เข้าชม
ภาพยนตร์ อนเิมช่ันในห้องภาพยนตร์ ที่คณะวทิยาการ
จัดการ 



วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
เทศบาลต าบลยะหาประชุม
พนักงานเทศบาลสามัญ
ประจ าเดือน ธันวาคม 2560  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือน ธันวาคม 2560  เพื่อเตรียม
ความพร้อมกับการท างาน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 

ประชุมพนักงาเทศบาลสามัญประจ าเดือน ธนัวาคม 2560 
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ประชุมพนักงานประจ าเดือนธันวาคม 2560 



วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลต าบลยะหา 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกบั
ปศุสัตวอ์ าเภอยะหา จับสุนัขจรจดัออกจาก
พืน้ที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่
อาศัยอยูบ่ริเวณเทศบาลต าบลยะหาและ
พืน้ที่ใกล้เคียง  

จับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหมืองลาบู 
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วันที่ 18 ธนัวาคม 2560เทศบาลต าบลยะหา
โดยนางอาริยา มามะ ปลดัเทศบาล ปฏิบตัิ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เหมืองลาบู (บ้านลาบู) ต าบลปะแต อ าเภอ
ยะหา จังหวดัยะลา 

 เทศบาลต าบลยะหาขอขอบคุณ 
ธนาคารกรงุไทย สาขายะหา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขายะหา และธนาคาร
ออมสิน สาขายะหา ที่ได้น ากระเช้า
ของขวัญมามอบให้ทางเทศบาล
ต าบลยะหา เนื่องในโอกาสวันขึน้ปี
ใหม ่2561  

รับมอบกระเช้าปีใหม่ 



กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

หน้า 5 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่  27 ธนัวาคม 2560       
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา พร้อมพนักงาน
เทศบาลต าบลยะหา ร่วมจดั
กิจกรรมส่งท้ายปเีก่า ตอนรับปี
ใหม ่2561 ณ ห้องบูงอยาฮา 
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา  
จังหวัดยะลา 



กจิกรรมศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลยะหา  
ประจ าเดอืนธนัวาคม 2560 
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พ่ี ปปส. เล่านิทานให้ฟัง 

โลกสวยดว้ยมือเรา 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม ่

สัตว์โลกน่ารัก 

สันทนาการ 

การ์ดปใีหม ่



ประชาสมัพนัธ ์

หน้า 7 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้เจ้าของโรงเรือน หรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่น ที่มีหน้าทีต่้องเสียภาษี
โรงเรือนและทีด่ิน ยื่นแบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง
วันที่ 30 มีนาคม 2561 

ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที ่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และช าระเงินคา่ภาษี ตั้งแตว่ันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 
2561 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าฯ  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยืน่
ค าร้องขอ พร้อมเสียคา่ธรรมเนยีมก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ การขอใบอนุญาตประกอบการคา้ฯ จะต้องยืน่ค า
ร้องก่อน 15 วันท าการประกอบการคา้นั้นๆ 

การยื่นแบบและช าระเงนิค่าภาษ ี

ติดต่อสอบถาม 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้กองคลัง 
เทศบาลต าบลยะหา 
โทรศัพท ์0-7329-1171 ต่อ 115 
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องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1. ช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
2. ช่ือหรือต าแหนง่ของผู้ถูกกล่าวหา 
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แหง่การกระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 
 

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ  
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 
โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 
หรือ ส านกังาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  
โทร. 073-203916 
Line @  : bobbie2475 

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 
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 แผนผงัข้ันตอนปฏิบัตกิารรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

1. ร้องเรียนดว้ยตวัเอง 
2. ร้องเรียนทางโทรศพัท ์073-291171 
3. ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซตเ์ทศบาลต าบลยะหา 
4. ร้องเรียนผา่นเฟซบุ๊ค 
5. ร้องเรียนทางไปรษณีย ์

แจ้งผลให้ศนูย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์
เทศบาลต าบลยะหา 

ยติุ ไม่ยติุ 

ยติุเร่ืองแจง้ผูร้้องเรียน/ 
ร้องทุกขท์ราบ 

ไม่ยติุเร่ืองแจง้ผูร้้องเรียน/ 
ร้องทุกขท์ราบ 

ส้ินสุดการด าเนินการ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลยะหา 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลยะหา ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 



ศนูย์ยตุธิรรมชมุชนเทศบาลต าบลยะหา 
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ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา ประกอบด้วย 
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   1.1 ผู้ก ำกับกำรสถำนตี ำรวจภูธรยะหำ 
   1.2 ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบประจ ำต ำบลยะหำ 
   1.3 พัฒนำกรต ำบลยะหำ 
   1.4 สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลยะหำ 
   1.5 นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลยะหำ 
2. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย 
   2.1 นำยรอนิง    มูดอ    ประธำน 
   2.2 นำยสุทธิมำตร   มำหำมัด   รองประธำน 
   2.3 นำยอนันต์   สำรีเย๊ำะ   รองประธำน 
   2.4 นำยเอกณรงค์   กีละ    กรรมกำร 
   2.5 นำยอำยิ   สะอิ    กรรมกำร 
   2.6 นำงสะดียะ   สะอิ    กรรมกำร 
   2.7 นำงสนธยำ   ไชยทิตย์  กรรมกำร 
   2.8 นำยเคล่ือม   ขุนทอง   กรรมกำร 
   2.9 นำยอับดุลฮำเล็ง   เจ๊ะแม   กรรมกำร 
   2.10 นำงสำวจุฑำมำส  แผ้วใจดี  กรรมกำร 
   2.11 นำงขวัญใจ  พงศ์รัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.12 นำงสำวอิสรำ   สีสิงห์ทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มี 5 
ภำรกิจ ดังนี้ 
1. กำรปอ้งกันและควบคุมอำชญำกรรมในชุมชน 
2. กำรรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
รวมทั้งปัญหำควำมเดือดรอ้นของผู้ด้อยโอกำส 
3. กำรไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพำท ตำมหลักยตุิธรรมเชิง
สมำนฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 
4. เยียวยำเสริมพลัง แก่เหยื่ออำชญำกรรมและควำมรู้สึก
ของชุมชน  
5. กำรรบัผู้พ้นโทษหรอืผู้คุมประพฤตกิลับสู่ชุมชน เพื่อให้
บุคคลนั้นสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมได้เป็นปกต ิ

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบำลต ำบลยะหำ 
ตั้งอยู่ที ่
กองวิชำกำรและแผนงำน  
ช้ัน 2 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลยะหำ 
อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ 
โทรศัพท์  073-291-171 

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จ าเลย 

ในคดีอาญา 



199 ถนนสันติรำษฎร์ ต ำบลยะหำ อ ำเภอยะหำ  

จังหวัดยะลำ  95120 

 ดอกข้ีเหล็ก”สาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 

 ท่านสามารถติดตามข่าวสาร หรือแจ้งข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ได้ท่ี 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

สาระนา่รู ้

โทรศัพท์ : 073-291171 
โทรสาร :  073-291024 
อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 
เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 
Facebook : ยะหา ยะลา 


