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เทศบาลต าบลยะหา 

สิงหาคม 2561 ดอกขี้เหล็ก “สาร” 

ดอกขีเ้หลก็ “สาร” 
จดหมายข่าว 

เทศบาลต าบลยะหาน าโดยนางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบลยะหา 
พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและพนกังานเทศบาลต าบล
ยะหา น าคณะทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและ
ทัศนศกึษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน สมาชิก
ชุมชน และสมาชิก อสม. ประจ าป ี2561 ระหว่างวันที ่
9 - 13 กรกฎาคม 2561 ในพืน้ที่ภาคตะวันออก        
ณ เทศบาลเมืองพัทยา จงัหวดัชลบุร ีเรื่อง "การจดัการ
ขยะชุมชนต้นแบบบา้นเนินรถไฟ" ศกึษาดงูานการ
จัดการเศรษฐกิจชุมชนตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญ
ประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ศึกษางานเรื่อง "การดูแล
สุขภาพโดยการใช้สมุนไพร" โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร จงัหวัดปราจีนบรุ ี



หน้า 2 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จดัอบรมให้
ความรู้ 3 เรื่อง 
1.การบรหิารจัดการขยะ โดยคุณนวรตัน์ เพชรเรือนทอง 
ปลัดเทศบาลต าบลยุโป  
2.การดูแลสุขภาพในระหว่างการเดินทาง วทิยากรจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา   
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   โดย
นางจิระพา หนูชัย นกัประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ณ ห้องบงูอยาฮา อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

อบรมให้ความรู้ 

เราท าความดี ด้วยหัวใจ 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยะหา และพนกังานเทศบาลต าบลยะหา ร่วมกิจกรรม “เรา
ท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
(Big Cleaning) ณ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 



วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 พนักงาน
เทศบาลต าบลยะหา ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพร   
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“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” อ าเภอยะหา 

       

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา พนกังานเทศบาล
ต าบลยะหา และประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา ร่วมโครงการจติอาสา "เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (Big Clean-
ing) ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 



วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหาเข้าร่วมพิธลีงนามถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพร   
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ลานท า ลานกาแฟ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561เทศบาลต าบลยะหาไดร้่วมกจิกรรม
ลานท า ลานกาแฟ ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอยะหาร่วมกับหน่วยฝึกทหาร
พราน ฉก.ทพ.47 ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ(รอบพหุวัฒนธรรม)
เป็นเจ้าภาพ ณ วดัยะหาประชาราม อ.ยะหา จ.ยะลา 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาได้ร่วมกิจกรรมลานท า 
ลานกาแฟ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขายะหา
เป็นเจ้าภาพ ณ วดัยะหาประชาราม อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 



วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหาจัดประชุม หารือ โครงการ
ส่งเสริม พัฒนาศกัยภาพ ผู้น าศาสนา 
ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องถิน่ ร่วมกับ 
คณะกรรมการมัสยดิ และ 
คณะกรรมการตาดีกา ในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา 

ประชุมหารือโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าประชุมหารือโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าประชุมหารือโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น า   
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มอบเกยีรติบัตรการประเมิน LPA 

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบล
ยะหามอบเกียรตบิัตรการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ ทีจ่ัดท า(LPA) ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ได้แก ่
1. ด้านบรหิารจดัการ 
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกจิการสภา 
3.ด้านการบรหิารงานการเงนิและการคลงั 
4.ด้านการบริการสาธารณะ 
5.ด้านธรรมาภิบาล 



กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา    
ประจ าเดอืนกรกฎาคม ประจ าเดอืนกรกฎาคม ประจ าเดอืนกรกฎาคม 256125612561   
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กลมๆ ขนมปังชุบแปง้ทอด 

ไข่อะไรเอ่ย 

ตรวจฟัน 

ผักแปลงร่าง ผักท าให้ร่างกายแข็งแรง 



ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   
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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 11 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน
กรกฎาคม 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 


