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วันท้องถิ่นไทย 

จดหมายขา่ว  

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา โดย นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา 
นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้าส านักปลัด และ นายมูหามัด หะเยาะ ผู้อ านวยการกองคลัง ร่วมพิธีเนื่องในวันท้องถิ่น
ไทยประจ าปี 2563 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เพื่อสักการะและร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนคร
ยะหา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ดอกขี้เหล็กสาร 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   
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ประชุมพนักงาน 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แอโรบิค สัปดาห์ ที่ 5 โดยวิทยากรจาก ศูนย์
อนามัยที่ 12 ยะลา ทุกวันอังคาร ณ อาคารตลาดหลังใหม่ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนมีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีกิจกรรมปลูกต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจ านวน 18 ต้น 
และซ่อมแซมฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลต าบลยะหา ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา ประชุม
สภาเทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลยะหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  และจ่ายเป็นค่าโครงการป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติๆ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าปี พ.ศ.2563 และเพ่ือพิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันโดยมีสมาชิกเทศบาลต าบลยะหา ได้
เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 เขต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา 
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ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ลดโฟม ลดขยะ ลดมลพิษ  

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมด้วยนายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล 
พัฒนาการอ าเภอยะหา และเจ้าหน้า
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอยะหา รณรงค์
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ลดโฟม ลดขยะ 
ลดมลพิษ ณ ตลาดเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

มอบเกียรติบัตร วันที่ 6 มีนาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
ยะหา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ฝายมีชีวิต 1025 เทศบาล
ต าบลยะหา พร้อมร่วมกันพัฒนาความสะอาดบริเวณรอบ
ฝายมีชีวิต และนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมงานกองการศึกษา ร่วมมอบ
เกียรติบัตร ให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลยะหา ด้วยดีตลอดมา 

อบรมการเขียนโครงการและประเมินโครงการ 

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์  และคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการภายใต้หัวข้อการเขียน
โครงการและการประเมินผลโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จากผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่ม  อสม. กลุ่ม สตรี และกลุ่ม ชมรม ต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม
ผู้น าศาสนา ร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหยัดยะลา 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมงานอาหารจานเด็ด @YALA ครั้งที่ 20  

หน้ าที่  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  7   

วันที่ 8 มีนาคม 2563 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา
ออกระงับเหตุ199  เผากิ่งไม้ลุกลามและ

ก่อให้เกิดกลุ่มควันเป็นวงกว้างและก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบริเวณถนน
ราษฎร์สามัคคี  เขตเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ออกระงับเหตุเผากิ่งไว้ลุกลาม 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยการให้เด็กๆ ได้มี
โอกาสได้เรียนรู้นอกสถานที่ด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสงขลาและหาดสมิหลา จังหวัด
สงขลา  

หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา และนางยะสี นิยมเดชา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ร่วมงานอาหารจานเด็ด @YALA ครั้งที่ 20 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา เป็นประธานในงาน และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวรายงาน ณ สนามโรงพิธี
ช้างเผือก เทศบาลนครยะลา งานจะมีระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 
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วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ณ อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา สนับสนุนกิจกรรมโดย กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 12 มีนาคม 2563  กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลาได้มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา โดยนางตุลลาพร ขาวอินทร์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวฟาตีเม้าะ เกะมาซอ 
ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้รับมอบทุน 

อบรมการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 

รับทุนสนับสนุนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ร่วมแข่งขันฟุตบอลยาลอคัพ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563  

เทศบาลต าบลยะหา ส่งทีมแข่งขันฟุตบอลโครงการแข่งขันฟุตบอลยาลอคัพ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โดยมีนักกีฬา
ฟุตบอลทั้ง 22 ทีม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลาร่วมการ
แข่งขัน ในแต่ละทีมประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลาประธานใน
พิธี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยะลาสเตเดียม (พรุบาโกย) อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009757569133&__tn__=K-R&eid=ARDM5D9RAE0ruYPzwqRInshX_g4pI-Z2gGkkkAYOf_zY1_AZdCBKGYCJEZwSTYFtqJ2FGPotFcetsy45&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQV4k1pIPj8xe2fV1WmumPn0qgn6CKZ3Bv_g1a0wr7KnuQ5YbJHrGydczXHeaUkPquZ0UA8ZE
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วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล
ต าบลยะหา ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลยะหา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา หัวหน้าส่วนราชการและ

สภาเด็กและเยาวชน ร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุปผา และคณะ ภายใต้การ
ประสานงาน ของพันเอก ชลัช ศรีวิเชียร   รอง ผอ กศศ. กอ.รมน.  ภาค 4 ส่วนหน้า  
พร้อมนี้ นางยะสี นิยมเดชา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้น าเสนอเรื่องความเป็นมาและหลักการในการสร้างฝายมีชีวิต  
รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน ฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลต าบลยะหา 

 

แจกหน้ากากอนามัย 

เทศบาลต าบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจ าสัปดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุข ดับเพลิง เทศกิจ กอง
ศกึษา รว่มท าความสะอาดถนนสันติราษฎร ์ถนนสุขาภิบาล 4 เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

 

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาลงพ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัยและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รู้ทันไวรัสโค
โรน่า ให้กับประชาชน ทั้งนี้ยังตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ประชาชนในเขตเทศบาล แนะน าร้านอาหาร ร้านค้า ในเรื่องข้อ
ปฏิบัติ ตามค าสั่งคณะควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดยะลา และสอบถามข้อมูล ผู้เดินทางกลับจาก ประเทศมาเลเซีย 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแนะน าการปฏิบัติตัว ตามแนวทางสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาร่วมกับคณะกรรมการ
มัสยิดกลางยะหา สถานีต ารวจภูธรยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 47 และประชาชนจิตอาสา ร่วมท าความสะอาดมัสยิดกลาง
อ าเภอยะหา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ ณ มัสยิดกลาง(ยามิ) 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

ท าความสะอาดมัสยิดกลางอ าเภอยะหา  

ต้อนรับท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปฝา และคณะ 
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ตรวจสอบและให้ค าแนะน าตลาดสด อบจ. ยะลา  

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาร่วมกับอ าเภอยะหา 
ลงพื้นให้ค าแนะน าและตรวจสอบตลาดสด อบจ. ยะลา เพ่ือให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตามประกาศคณะป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ จังหวัดยะลา(ฉบับที่ 3) เรื่องมาตรการยับยั้งและ

ป้องกันโรคไวรัส โควิด 19 แก่ผู้ประกอบการและขอให้ปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดยะลา ต่อไป 

วันที่ 30 มีนาคม 2563  ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอ าเภอหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอ าเภอยะหา พร้อม
ด้วยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ. 47 และหน่วยวิทยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ 4107 
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านน้ าชา 
ในเขตเทศบาลในการให้บริการลูกค้า แบบซื้อไปทานที่บ้านอย่างเดียว 
และงดให้ลูกค้านั่งทานในร้าน ตามค าสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ โรค
โควิด 19 ที่ 06/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับสถานที่ที่มีผู้คนจ านวน
มากไปท ากิจกรรมหรือใช้บริการร่วมกัน (เพ่ิมเติม) ซึ่งมีผล ตั้งแต่ วันที่ 
30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป. จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย  

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 



 

หน้ า  8   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  5  ฉบับที่  7  

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด 19  

 

เทศบาลต าบลยะหาขอความร่วมมือ ผู้มาซื้ออาหารสด และอาหารปรุงส าเร็จ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือ
ก่อนเข้าซื้อสินค้าในตลาดนัดเทศบาลต าบลยะหา 

ร่วมแสดงความยินดีกบันางยะสี ลาเต๊ะ  

นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ร่วม
แสดงความยินดีกับนางยะสี ลาเต๊ะ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่สอบ
ผ่านผู้อ านวยการกองการศึกษา
ระดับกลาง 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)เพ่ือป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ตลาดสดเทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   9 ปี ที่  5  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน มนีาคม 2563 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๓) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๔) ภาษีป้าย 

 

 

0.00 

0.00 

168.00 

119,876.00 

รวม 120,044.00 

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 

335.00 

260,470.00 

18,700.00 

 

230.00 

 

610.00 

450.00 

1,300.00 

8,050.00 

0.00 

460.00 

8,595.00 

53,350.00 

 

10,000.00 

 

100.00 

150.00 

 

70.00 

 

รวม 362,986.40 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
23,757.00 
56,709.29 

 

รวม 80,466.29 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

600.00 

รวม 600.00 

หมวดรายได้จากทุน 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

0.00 

รวม 0.00 

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 

 
 

161,976.66 
7,211,686.22 
540,541.82 
3,370.63 

0.00 
1,145,358.50 

9,573.91 
9,558.30 
2,991.00 

 

รวม 9,085,057.04 

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

 
 
 

7,214,216.85 
 

รวม 7,214,216.85 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 

รวม  

รวมท้ังสิ้น 16,863,370.58 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   10  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  5  ฉบับที่  7  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 
กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563 

พัฒนาการเขียน 

บริหารร่างกาย 

สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   11 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  7  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1.ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 

2.ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อ 
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ            
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

การร้องเรียน แจ้ง 

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   12 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  7  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมีนาคม 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 


