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เทศบาลต าบลยะหา 

กรกฎาคม 2561 ดอกขี้เหล็ก “สาร” 

ดอกขีเ้หลก็ “สาร” 
จดหมายข่าว 

วันที่ 5 มิถนุายน 2561 เทศบาลต าบลยะหาจดั
กิจกรรม "รอมฎอนสัมพันธ ์1439 ละศีลอด ประจ าปี 
2561" โดยมี พณฯ ท่านวันมูหะมัดนอร ์มะทา ประธาน
ที่ปรึกษา Dmdi Thailand เป็นประธานในพิธแีละแขกผู้มี
เกียรติในพธิ ีนายมุกตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา  
นายซูการ์โน มะทา นายชัยชนะ กฤตยานาถ 
นายอ าเภอยะหา พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ ์ผู้บังคับการ
หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารพรานที่ 47 สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลยะหา ซ่ึงมีคนร่วมงาน
ประมาณ 500 คน โดยมีนางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรตี าบลยะหา 
และสมาชิกสภาเทศบาล ต าบลยะหา พนกังานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับ ณ ส านกังานเทศบาลต าบล
ยะหา  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 



หน้า 2 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา จดักจิกรรมละศีลอด
บรรยายธรรม โดยมี อาจารยมู์หะมัด คอยา เป็นผู้บรรยายธรรม ใน
เรื่องการปฏิบัติตัวอยา่งไร ในเดือนรอมฎอน และความส าคัญ ใน 10 
วันสุดท้ายของรอมฎอน ณ ห้องบูงอยาฮา ช้ัน3 อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

กจิกรรมการบรรยายธรรม 

วันรายออิดิลฟิตรี 

 

 

วันที่ 15 มิถนุายน 2561 กองการศกึษา เทศบาลต าบลยะหา ได้ร่วมจดักจิกรรมใน วันรายออิดีลฟิตรี 2561 
ประจ าปีฮิจเราะห์ศกัราช 1439 โดยมีการแจกจ่าย ไอศครีม ใหก้ับเดก็ๆและประชาชนที่มาละหมาดวันรายออิดลี
ฟิตรี 2561 ประจ าปฮีิจเราะหศ์ักราช 1439 



วันที่ 7 มิถนุายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา รับการประเมิน  
โรงฆ่าสัตวจ์ากปศุสัตวจ์ังหวดั ยะลา ณ โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ตรวจประเมนิโรงฆ่าสัตว์ตรวจประเมนิโรงฆ่าสัตว์ตรวจประเมนิโรงฆ่าสัตว ์  

หน้า 3 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ซ่อมตะแกรงฝาคูระบายน ้า 

วันที่ 12 มิถนุายน 2561 เทศบาล
ต าบลยะหา โดยกองช่าง ท าการ
ซ่อมแซมตะแกรงฝาคูระบายน้ า 
ถนนสุขาภิบาล2และ ถนน
สุขาภิบาล3 



วันที่ 12 มิถนุายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา โดยกองสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม 
“Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจนัทร์” ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2 ร่วมกับ อ าเภอ
ยะหา และองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาและท าความสะอาดและ
รองรับราษฎรและนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนศาลาดูดวงจันทร์ อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ในช่วงเทศกาลดูดวงจันทร์  

พัฒนาศาลาดูดวงจันทร์พัฒนาศาลาดูดวงจันทร์พัฒนาศาลาดูดวงจันทร ์  

หน้า 4 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เทศบา
ต าบลยะหา ได้ใหก้ารต้อนรับ 
นางสาวศิรนิาถ ใจบุญ ซ่ึงมา
บรรจแุต่งตั้งในต าแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคลปฎิบัตกิาร สังกัด



วันที่ 7 มิถนุายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
(Local Performance Assessment:LPA) ประจ าป ี2561 น าทีมตรวจโดย นาง สมจิต ใจด ารงค์ หัวหน้ากลุ่มงาน
กฏหมายระเบยีบและเรื่องร้องทกุข์ จงัหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ตรวจประเมนิ ตรวจประเมนิ ตรวจประเมนิ L P AL P AL P A   

หน้า 5 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

กจิกรรมลานท า ลานกาแฟ 

วันที่ 6 มถิุนายน 2561 เทศบาลต าบล
ยะหาได้ร่วมกจิกรรมลานท า ลาน
กาแฟ โดยองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ยะหาเป็นเจ้าภาพ ณ วดัยะหาประชา
ราม อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั ง 

วันที่ 6 มถิุนายน 2561 คณะกรรมการการเลือกตัง้จังหวัดยะลา มาให้
ความรู้เกี่ยวกบัการเลือกตั้งระบบใหม่ ให้แก่ ผู้บรหิารเทศบาลต าบลยะหา 
สมาชิกสภา พนกังาน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา ณ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 



กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหา    
ประจ้าเดอืนมิถุนายน ประจ้าเดอืนมิถุนายน ประจ้าเดอืนมิถุนายน 256125612561   

หน้า 6 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

กจิกรรมสร้างสมาธ ิ

ตรวจสุขภาพ 

ตูปะหรรษา บริหารกล้ามเนื อ 

แปะสัญญลักษณ์ ระบายสเีคร่ืองใช้ของหน ู

หน้ากากกระต่าย รถไฟ My body 



ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหา   

หน้า 7 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

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



199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา  

จังหวัดยะลา  95120 

 ดอกข้ีเหล็ก”สาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน
มิถุนายน 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 


