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กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  

จดหมายขา่ว  

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาและคณะกรรมการศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  

ดอกขี้เหล็กสาร 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

 

 

 

 

จัดพิธีละหมาดอายัดและพิธีทางสงฆ์  

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์พัฒนาฝายมีชีวิต 1025 ของเทศบาลต าบลยะหา เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ใน
กิจกรรมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายมีชีวิต การปรับปรุงสะพานไม้ไผ่ การเสริม
กระสอบทรายแนวกั้น การท าความสะอาดบริเวณรอบฝายมีชีวิต 1025 โดยมี
หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา 

กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาฝายมีชีวิต 1025  

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  เทศบาลต าบลยะหา จัดพิธีละหมาดอายัดและพิธีทางสงฆ์ พร้อม
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 68 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา เปน็ประธานในพิธี หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมพิธ ีณ อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา 

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา น าโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น1 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

พนักงานเทศบาล ร่วมลงนาม 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

 

 

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในองค์กร  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เทศบาลต าบลยะหา น าโดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ยะหา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา 
โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ณ ห้องประชุมศรียรรยง เทศบาลนครยะลา 

ร่วมแสดงความยินดีกบันางยะสี ลาเต๊ะ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
เทศบาลนครยะลา  

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลต าบลยะหา ร่วมแสดง
ความยินดีกับนางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เนื่องในโอกาสไปรับ
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครยะลา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 
เปิดเรียนวันแรก มีผู้ปกครองพาบุตร

หลานมาเรียนหลายคน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มีการตรวจวัดไข้ ล้าง
มือ ก่อนเข้าเรียน และมีการเว้นระยะซึ่งเด็กๆ ให้ความร่วมมืออย่างดี 

เปิดเรียนวันแรก 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย 

หน้ าที่  4   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  11   

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ได้มารณรงค์พ่นหมอกควันในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลยะหา 
เพ่ือก าจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกมาสู่คน 

รณรงค์พน่หมอกควนั 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมด้วย 
นายเอกณรงค์ กีละ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่เดินทางกลับจาก
ประเทศมาเลเซีย ที่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพผู้เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
ยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 

ลงเยี่ยมเยียนประชาชนคนตน้น้ าจากฝายมีชวีิต 1025 เทศบาลต าบลยะหา 

นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ลง
พ้ืนที่เยี่ยมเยียนประชาชนคนต้นน้ า จากฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลต าบลยะหา 
ได้รับประโยชน์เพื่อใช้ในด้านการเกษตร เลี้ยงปลาดุก ปลูกผลไม้ และเยี่ยมชม
ต้นกาแฟที่ทางเทศบาลต าบลยะหาได้เคยมอบให้ พร้อมมอบรายงานผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลยะหา ประจ าปี 2562 
 
 



                                             

หน้ าที่  5   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับ อสม. เทศบาลต าบล
ยะหา เจ้าหน้าที่คลีนิคหมอครอบครัว (pcc ยะหา ) และประธานชุมชน ร่วม
กิจกรรมตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต ในช่วงปลดล๊อคโรคโควิด 
2019 พร้อมทั้งให้ความรู้รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก มอบทรายอะเบทให้แก่
ประชาชนในทุกชุมชน พื้นที่เทศบาลต าบลยะหา 

ร่วมกิจกรรม ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ร่วมกับ 
นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชน แจกวารสาร
ผลงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมพนักงาน
เทศบาลสามัญ ประจ าเดือนกรกฎาคม เพื่อเตรียมความพร้อม 
- รับการตรวจเยี่ยมและพบปะคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบล
ยะหา ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563  
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
- การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา 
 

แจกวารสารผลงานการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  



 

หน้ าที่  6   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

ร่วมประชมุหัวหน้าสว่นราชการ  

 วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา หัวหน้า
ส่วนราชการ อ าเภอยะหา ได้ร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ(สัญจร) พร้อมตรวจเยี่ยม การด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลยะหาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน โดยมีนางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ผู้อ านวยการกองต่างๆ 
พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบูงอญาฮา ชั้น3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 

 

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

 

ติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  

11 กรกฎาคม 2563 ติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กรกฎาคม 2563 น าทีมโดย นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประธานชุมชน 
และนางพิไลวรรรณ ขาวปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ต าบลยะหารวมทั้ง 
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชุมชนทุกชุมชนวัดไข้อุณหภูมิร่างกายแจกทรายอะเบท ก าจัดลูกน้ ายุงลายและบริการตรวจวัด
ความดันโลหิตให้แก่ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการท างานในรอบเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมบูงอญาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลยะหา 

ประชุมพนักงานเทศบาล  



 

หน้ าที่  7   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลยะหา เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับการช่วยเหลือระยะที่ 3 
และพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและสมควรได้รับการช่วยเหลือ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา และได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2563 

 

ประชุมสรุปโครงการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม อสม. เทศบาลต าบลยะหาประชุมสรุป
โครงการติดตามป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ในช่วงปลดล๊อค 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา และทางเทศบาลต าบลยะหาได้มอบ
พันธุ์พืช ให้เพาะปลูก เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน 
 

นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา มาขอสัมภาษณ์ท าคลิป 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา  สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น มาขอสัมภาษณ์ท าคลิป เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น 
โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลยะหา 
นางขวัญใจ  พงศ์รัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน และ 
นางสาวจุไรรัตน์ จันทสุวรรณ์ นิติกรปฎิบัติการ ให้การต้อนรับ และตอบข้อ 
ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล ในการ 
จัดการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาโควิด 19 และการกระจายอ านาจ 
ให้แก่ประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน 



 

หน้ าที่  8   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

ร่วมชักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลต าบลยะหา  

22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอยะหา สถานีต ารวจภูธรยะหา หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ 47, ชรบ.ยะหา และชรบ.บาโร๊ะ ศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ร่วม
ปฏิบัติการชักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลต าบลยะหา โดยมี พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
นโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดยะลา เป็นประธาน 

 

มอบใบเสร็จช าระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ช าระรายแรก 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คุณกฤตฎวัฎ อั่งสกุล มาช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นรายแรก ในเขตเทศบาลต าบลยะหา โดยมี 
นายมูหามัด หะเย๊าะ ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น ผู้มอบใบเสร็จช าระ
ค่าภาษี 
 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ กสศ. ยะลา ครั้งที่ 2  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหาได้ส ารวจข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือค้นหาเด็กยากจนตามเกณฑ์ที่ 
กสศ.ก าหนด เพ่ือช่วยเหลือตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ กสศ. ยะลาครั้งที่ 2 ซึ่งเทศบาลต าบลยะหามีเด็ก 
ตามเกณฑ์ ที่ต้องให้ความช่วยเหลือจ านวน 13 คน โดย กสศ. มอบเป็นเงินช่วยเหลือรายหัวๆ ละ 400 บาท เพื่อช่วย 
เหลือต้องการอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าขนหนู ถุงเท้าและกระเป๋านักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ด าเนินตาม 
ความต้องการ และน าไปมอบให้กับเด็กเพ่ือช่วยเหลือในการศึกษาต่อไป 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร  

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   9 ปี ที่  5  ฉบับที่  11  
 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

(๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(๓) ภาษีบ ารุงท้องที ่

(๔) ภาษีป้าย 

 

 

1,925.34 

0.00 

168.00 

120,396.00 

รวม 122,489.34 

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 

 

145.50 

617.00 

399,610.00 

32,600.00 

 

260.00 

 

1,030.00 

520.00 

1,700.00 

20,000.00 

0.00 

1,260.00 

28,688.00 

73,350.00 

 

15,000.00 

 

160.00 

150.00 

 

70.00 

รวม 575,160.50 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

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

 
31,774.00 
92,007.35 

 

รวม 123,781.35 

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 

 
 

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 

 

รวม 13,944,774.67 

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

 
 
 

14,332,716.00 

รวม 14,332,716.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประส
งค์/เฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 

รวม  

รวมท้ังสิ้น 29,099,521.86 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

  

หน้าที่  10 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

 

 

หน้าที่  10 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

 

 

   
 

ปี ที่  5  ฉบับที่  11  
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

   
 

หน้าที่   11 ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  10  

 

 

 

 

 

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  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   

 

  

ปี ที่  5  ฉบับที่  11  

 

 

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนกรกฎาคม 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 


