
กฬีาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพตดิกฬีาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพตดิกฬีาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพตดิ   

เทศบาลต าบลยะหา 

มิถุนายน 2561 ดอกขี้เหล็ก “สาร” 

ดอกขีเ้หลก็ “สาร” 
จดหมายข่าว 

วันที 7 พฤษภาคม 2561 เทศบาล    
ยะหา โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "กีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพตดิ  ประจ าปี
2561 ยะหาเกมส์" โดยมีนายเจษฎา จิต
รัตน ์รองผู้ว่าราชการจังหวดัยะลา ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธ ี 



หน้า 2 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
เทศบาลต าบลยะหา โดย
ส านักปลัดเทศบาล ได้จดั
โครงการท าความ
สะอาด"Big Cleaning Day" 
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 ซ่ึงมี
พนักงานเทศบาลต าบลยะ
หา ร่วมท าความสะอาด
บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลยะหา 

Big Cleaning Day 

ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา 

เทศบาลต าบลยะหา โดยกองการศกึษาจดัโครงการฝึกทักษะพืน้ฐานการเล่นกีฬาแก่เยาวชน ประจ าปี2561 
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอยะหา และไปชมการแขง่ขัน
ฟุตบอล พร้อมร่วมเป็นตัวแทนน าคณะนกักีฬาทีมหาดใหญ ่เอฟซี กับ ทีมปัตตานี เอฟซี ลงสนามกีฬาเมืองหลกั
ภาคใต้ และไปชมเทศกาลบอลลูน นานาชาติ ที่อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา 



วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหา ร่วมจัดขบวนแห่งาน
สมโภชหลักเมืองจังหวัดยะลา เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมประเพณีของต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ขบวนแห่งานสมโภชหลักเมืองขบวนแห่งานสมโภชหลักเมืองขบวนแห่งานสมโภชหลักเมือง   

หน้า 3 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

แจกปฏิทนิรอมฎอนแจกปฏิทนิรอมฎอนแจกปฏิทนิรอมฎอน   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
เทศบาลบาลต าบลยะหา น าโดย
กองการศกึษา ทีมจดัเก็บและ
พัฒนารายได้และเจ้าหน้าที่ผู้
ช่วยเหลือชุมชน ได้ไปมอบปฏิทนิ
รอมฎอนให้พี่น้องชาวเทศบาล
ต าบลยะหาทุกชุมชน  

มอบเครื่องบริโภคให้แก่มัสยิด 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นาง อาริยา มามะ ปลดัเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตี าบลยะหา สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล และนางตุลาพร ขาวอินทร ์นกัวชิาการ
ศึกษาช านาญการ มอบข้าวสาร ผลอินทผาลัม และน้ าดืม่ 
ให้แก่มัสยดิในเขตเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 



ขอขอบคุณ ท่าน ซูการ์โน มะทา สส.จ.ยะลา และ คุณ 
ชบา มะทา ที่ได้ใหก้ารสนบัสนนุ ลูกฟุตบอล ส าหรบัการ
แข่งขัน และ เสือ้กีฬา จ านวน 40 ตัว เพื่อร่วม มอบรางวัล 
ให้กับ นกักีฬา และ ผู้มาร่วมชมกีฬา ชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์ ต้านยาเสพตดิ ประจ าปี 2561  

ขอบคุณท่านซูการ์โน มะทาขอบคุณท่านซูการ์โน มะทาขอบคุณท่านซูการ์โน มะทา   

หน้า 4 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัเกาหลีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัเกาหลีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัเกาหล ี  

นายพงษ์ศกัดิ์ ยิง่ชนม์เจริญ ประธานสันนิบาตเทศบาลจงัหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บรหิารท้องถิ่น เข้าเยี่ยม
คารวะ นายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจ าประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัเกาหลีประจ าประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

มอบกระเช้าท่ีดินจังหวัดยะลา สาขายะหา 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา มอบ
กระเช้าแด่ ส านกังานทีด่ินจงัหวดัยะลา สาขายะหา เพื่อ
ขอบคุณส าหรับการให้ข้อมูล ในการจัดท าแผนที่ภาษี
เทศบาลต าบลยะหา 



วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบล
ยะหา ประชุมพนักงานประจ า เดือน
พฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียมความ
พร้อมกับการท างาน ณ ห้องประชุม
เทศบาล อ าเภอยะหา จงัวัดยะลา 

ประชุมพนักงานประเดอืนพฤษภาคม ประชุมพนักงานประเดอืนพฤษภาคม ประชุมพนักงานประเดอืนพฤษภาคม 256125612561   

หน้า 5 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจ าปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจ าปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจ า   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของพนกังานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจ า ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่1) ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลยะหา  อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา ครัง้
ที่ 2/2561 เพื่อรบัทราบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสี่ปเีทศบาล
ต าบลยะหา ครัง้ที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 



วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันละศีลอด ประจ าป ี
2561 (ฮ.ค.1439) เพื่อเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับ
พิธทีางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและชุมชน ให้มีความสามัคคีมากยิง่ขึน้ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ประชุมเตรยีมจัดกิจกรรมวันละศีลอดประชุมเตรยีมจัดกิจกรรมวันละศีลอดประชุมเตรยีมจัดกิจกรรมวันละศีลอด   

หน้า 6 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม 256125612561   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหาประชุมพนักงาน
เทศบาลสามัญประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบล ยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เทศบาลต าบลยะหาประชุม
สภาเทศบาลต าบลยะหา 
สมัยสามัญ สมัยทีส่อง      
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล  
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 



วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ โดยนายเจษฎา จติรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธเีปิดกจิกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์ (เปดิปอซอ) การละ
ศีลอด จังหวัดยะลา” ประจ าปี 2561 (ฮ.ค.1439) เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา
อิสลามในห้วงเดือนรอมฎอน ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ ์  

หน้า 7 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ลานท า ลานกาแฟ ลานท า ลานกาแฟ ลานท า ลานกาแฟ    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เทศบาลต าบล 
ยะหาได้ร่วมกจิกรรมลานท า ลานกาแฟ โดย
ธนาคารกรงุไทยสาขายะหาเป็นเจ้าภาพ    
ณ วัดยะหาประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหา จดัประชุม
คณะกรรมการศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลต าบล      
ยะหา เพื่อพิจารณาในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวดัยะลา 



กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา    
ประจ าเดอืนพฤษภาคม ประจ าเดอืนพฤษภาคม ประจ าเดอืนพฤษภาคม 256125612561   

หน้า 8 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

จับมือเป็นวงกลม จินตนาการ 

ฝกึกล้ามเนื้อ 



ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

หน้า 9 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา 
ตั้งอยู่ที ่
กองวิชาการและแผนงาน  
ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โทรศัพท์  073-291-171 

ศูนยย์ุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา
เข้าร่วมโครงการศกึษาบทบาทและ
ศักยภาพของศูนยย์ุติธรรมชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม 
ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร  

นายอานันต์  สารีเย๊าะ รองประธานศูนยย์ตุิธรรมชุมชนเทศบาลต าบล
ยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการหลกัสตูรรูจ้ักหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมกับคณะกรรมการศูนยย์ุตธิรรมชุมชนระดับต าบล ในระหว่าง
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมปาร์คววิ อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา และทัศนศกึษาดูงานเรือนจ ากลางยะลา และส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัดยะลา 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดยะลา ร่วมกับศนูยย์ุติธรรมชุมชน
เทศบาลต าบลยะหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
คุมครองสิทธิ กองทุนยุตธิรรมและบทบาท
ภารกิจของส านักงานยูติธรรม ณ ห้องบูงอยาฮา 
ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา  

จังหวัดยะลา  95120 

 ดอกข้ีเหล็ก”สาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน
พฤษภาคม 2561 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 


