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Big Cleaning Day ร่วมใจต้าน covid-19  

จดหมายขา่ว  

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลต าบลยะหา ร่วมกับอ าเภอยะหา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 
สถานีต ารวจภูธรยะหา สมาชิกสภาเทศบาล และจิตอาสาเทศบาลต าบลยะหา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจ
ต้าน covid-19  ท าความสะอาดล้างถนนด้วยน้ าผสมคลอรีน และผงซักฟอก ถนนสายพิทักษ์ธานีตั้งแต่หน้าศูนย์กู้ภัย
แม่กอเหนี่ยวยะหา ถึงถนนสุขาภิบาล 3 (ตลาด อบจ.) โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน 

ดอกขี้เหล็กสาร 
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ตรวจสอบร้านอาหารและไดแ้จกโปสเตอร์ 

 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ทีมปฏิบัติการชุดที่ 3 น าทีมโดยนายอนันต์ จินตรา หัวหน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการในพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะหา 
2. ส านักงานเกษตรอ าเภอยะหา 
3. ธกส. สาขายะหา 
เพ่ือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโควิด 
19 ให้หน่วยงานราชการ ที่ให้บริการประชาชน 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ทีมเทศกิจ เทศบาล
ต าบลยะหา ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจก
โปสเตอร์ให้กับ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มใน
เขตเทศบาล ตามมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แจกจ่ายหน้ากากอนามัย  

วันที่ 1-12 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา ลงพ้ืนที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา เพ่ือให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด 
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ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศพ 

วันที่ 9 เมษายน 2563 ประธานชมรมอิหม่าม อ าเภอยะหานายสุวรรณ มณีหิยา อิหม่ามมัสยิดในอ าเภอยะหา ส.ต.ต. 
ชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอ าเภอยะหา นายแพทย์ฮัมซาร์ ขาเดร์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
นายอาแซ กาเซ็ง  สาธารณสุขอ าเภอยะหา และนางอาริยา  มามะ ปลัดเทศบาลต าบลยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง
และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศพการอาบน้ าศพ การตายัมมุมศพ การฝังศพ ผู้ที่เสียชีวิต
ด้วยโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการรับรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ 
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นทีเพ่ือความถูกต้องตามหลักการศาสนาและหลักทางการแพทย์ รวมทั้งความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และญาติพ่ีน้อง รวมตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สนับสนุน เครื่องวดัไข้ อินฟาเรด  

วันท่ี 10 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลยะหาสนับสนุน 
เครื่องวัดไข้อินฟาเรด และเจลแอลกอฮอล์ ให้คลีนิค
หมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหาเพ่ือใช้ คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมากักตัว 14 วัน ในเขต
ต าบลยะหาร่วมกับ อสม. เขตเทศบาลต าบลยะหาเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 19 โดยมีนางพิไลวรรณ ขาวปลอด เป็นผู้รับ
มอบ 

วันที่ 7 เมษายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมด้วย นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล และนางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอมร ปรีดางกูร ที่มาด ารง
ต าแหน่งนายอ าเภอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ต้อนรับนายอ าเภอยะหา 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมแจกถุงขยะสีแดง  

หน้ าที่  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  8   

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นตัวแทนมอบ -ตู้พ่นฆ่าเชื้อ Silver 
Nano จ านวน 1 ตู้ (ร่วมบริจาคโดย หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง 
บริษัท ภรณ์เพียร จ ากัด บริษัท ยะลาน ารุ่ง จ ากัด คุณแม่มาลี ยิ่ง
ชนม์เจริญและครอบครัว และสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา) 
-หน้ากาก N95 จ านวน 40 ชิ้น (โดยคุณจุไรรัตน์ ปันยารชุน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท 
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)) 
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชยะหา ให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ 
COVID-19 ด้วยดี โดยมีนายแพทย์ทินกร หะยีอารง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชยะหาเป็นผู้รับมอบ  

มอบเครื่องมือทางการแพทย์  

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏบัิตหินา้ที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมดว้ย นายกฤตภาส 
ปฐมนุพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
มอบเสื้อกันฝนจ านวน 100 ตัว ให้ คลีนิคหมอครอบครัวศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืงยะหา เพื่อใชค้ัดกรอง กลุ่มเสี่ยงท่ีเดินทาง
กลับมากักตัว14 วันในเขตเทศบาลต าบลยะหาร่วมกับอสม เขต
เทศบาลต าบลยะหา เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและยับยัง้การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 

มอบเสื้อกันฝน 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมแจก
ถุงขยะสีแดงเพ่ือมอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ใช้คัดแยกขยะติดเชื้อเช่น หน้ากาก
อนามัย ถุงมือ ส าลีเช็ดแอลกอฮอล์ และอ่ืนๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การติดเชื้อของ
ประชาชน และพนักงานจัดเก็บขยะ พร้อมนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทิ้ง
หน้ากากอนามัย และตารางการจัดเก็บขยะ สนับสนุนกิจกรรมโดยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลยะหา 
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เทศบาลต าบลยะหา ขอขอบคุณ 
1.บริษัทสุนธรทรัพย์ จ ากัดร่วมบริจาคข้าวสารตราไก่แจ้จ านวน 100 ถุง 500 
กิโลกรัม เพ่ือมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
 2.บริษัท ศรีสมัย ค้าส่ง จ ากัด ยะลามอบ เจลแอลกอฮอล์ จ านวน 10 ขวด แผ่น
กรองหน้ากากอนามัย จ านวน 20 ชุด และ เครื่องดื่ม เป๊ปซี่ และ โค้ก จ านวน 4 
แพ็ค เพ่ือเป็น ก าลังใจให้ กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน 
โดยการประสานงาน ของ คุณอุปถัมภ์ ศิริไชย ผู้จัดการโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ 
รับมอบและส่งต่อโดย นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา และท าการมอบสิ่งของทั้งหมด ให้นายแพทย์ ทินกร บินหะยีอารง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ร่วมรับมอบ 

รับมอบส่ิงของบริจาค 

ขอบคุณ แบดิง เฟอร์นิเจอร์  

เทศบาลต าบลยะหา ท าความสะอาดล้างถนนในเขตเทศบาลด้วยน้ าผสมคลอรีน และผงซักฟอก ในกิจกรรม Big Cleaning 
Day ร่วมใจต้าน covid-19 

เทศบาลต าบลยะหา ขอขอบคุณ แบดิง เฟอร์นิเจอร์ ที่มอบเสื้อกันฝนจ านวน 
20 ชุด เพื่อใช้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส โควิด-19 

ร่วมท าความสะอาดล้างถนนด้วย 
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นายอ าเภอยะหาพบปะ เยี่ยมเยียน 

วันที่ 22 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา ได้ให้การต้อนรับในการพบปะ
เยี่ยมเยียนของ นายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา พนักงานเทศบาลต าบลยะหา ประธานชุมชน และผู้น า
กลุ่มต่างๆ มาให้การต้อนรับ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

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

 

ขอขอบคุณ บริษัท polcari sweat Thailand 

ขอขอบคุณ บริษัท polcari sweat Thailand ที่ได้มอบครื่องดื่ม polcari
จ านวน 1200 ขวดมอบ โดย คุณปัญญา  เฉลิมงาม Senior Medical 
Representative Basic Intravenous Solution Business Unit Thai 
Otsuka pharmaceutical Co.,Ltd. ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโดยมีคุณนาซรี หะสาเมาะ  รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รพ สมเด็จพระยุพราชยะหา เป็นผู้รับมอบ 

ขอขอบคุณ สมาคมเตชะสัมพันธ์เป็นอย่างสูงที่ได้มอบ faceshield ให้เทศบาลต าบลยะหา เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์กักกันประจ าต าบลทุกต าบลในเขตอ าเภอยะหา และขอขอบคุณ นายแพทย์โนรมาน  มูดอ รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลยะลา ในความอนุเคราะห์ส่งต่อของรับบริจาคจากโรงพยาบาลยะลา มายังอ าเภอยะหา โดยได้รับเกียรติ จาก
ท่านนายอ าเภอยะหา นายอมร ปรีดางกูร เป็นผู้มอบให้ตัวแทนศูนย์กักกัน ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กักกันประจ าต าบลตาชี 
ต าบลกาตอง ต าบลยะหา ต าบลละแอ ต าบลบาโร้ะ ต าบลปะแต ต าบลบาโงยซิแน และศูนย์กักกันอ าเภอยะหา รวม
ตลอดถึงศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา และสาธารณสุขอ าเภอยะหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 

ขอขอบคุณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ 
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ร่วมบริจาคเสื้อ CPE Gown จ านวน 100 ชุด  

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 พนักงานเทศบาลต าบลยะหา ร่วมบริจาคเสื้อ 
CPE Gown จ านวน 100 ชุด เพื่อใช้คัดกรองผู้ที่จะเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ โดยมีนายแพทย์ทินกร หะยีอารง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
ยุพราชยะหาและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

มอบปฎิทินรออมฎอนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441  

วันที่ 22 เมษายน 2563 เทศบาลต าบลยะหา มอบปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 โดยมี
นายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา นายมุสตอฟาร์ เบ็ญอะหมัด ปลัดอ าเภอกาบัง 
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหาและนายอา
แซ กาเซ็ง สาธารณสุขอ าเภอยะหาเป็นผู้มอบปฏิทินให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้น ากลุ่มต่างๆ พร้อมส่ง
มอบไปยังประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 นายอมร ปรีดางกูร 
นายอ าเภอยะหา พร้อมด้วย ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน 

ปลัดอ าเภอ(อาวุโส)ยะหา พ.ต.ท. เจริญ นวลทองรอง ผกก.ป.สภ.ยะหา และร.อ. ธ ารงค์ 
รักเรืองรัตน์ ผบ.ร้อย.ทพ 4707 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 47 และเจ้าพนักงาน
ปกครองฝ่ายความมั่นคง อ าเภอยะหา ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ พ่อค้า แม่ค้า 
ตลาดอาหาร -เครื่องดื่มรอมฎอน ต้านโควิด-19  ณ อาคารตลาดเทศบาลต าบลยะหา  

ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจพ่อค้า-แม่ค้า 

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา และ 
เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเป็นตัวแทนเทศบาลต าบลยะหา ในการมอบข้าวสาร อินท
ผาลัม และน้ าดื่ม ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิดกลางอ าเภอยะหา สุเหร่าในเขต
เทศบาลต าบลยะหาเพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจ าปี 
2563 

กิจกรรมรอมฎอน 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   8 ปี ที่  5  ฉบับที่  8  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน เมษายน  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 

274,830.00 

21,700.00 

 

230.00 

 

610.00 

470.00 

1,300.00 

10,450.00 

0.00 

460.00 

8,595.00 

56,150.00 

 

10,500.00 

 

100.00 

150.00 

 

70.00 

รวม 386,066.40 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
23,757.00 
73,537.06 

 

รวม 97,294.06 

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 

 
 

193,997.21 
8,571,671.99 
635,317.73 

4,094.41 
0.00 

1,333,379.45 
9,573.91 
14,334.01 
3,097.00 

 

รวม 10,765,465.71 

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

 
 
 

12,853,395.00 
 

รวม 12,853,395.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 

รวม  

รวมท้ังสิ้น 24,222,865.17 
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หน้าที่   9 ปี ที่  5  ฉบับที่  8  

 

 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก 
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หน้าที่   10 ปี ที่  5  ฉบับที่  8  
 

 

 

 
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 
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หน้าที่   11 ปี ที่  5  ฉบับที่  8  
 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  7  
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ปี ที่  5  ฉบับที่  6  
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ปี ที่  5  ฉบับที่  5  
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ปี ที่  5  ฉบับที่  4  
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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  8  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนเมษายน 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 


