
ซักซ้อมแผนป้องกัน ซักซ้อมแผนป้องกัน ซักซ้อมแผนป้องกัน    

เทศบาลต าบลยะหา 

กันยายน 2561 ดอกขี้เหล็ก “สาร” 

ดอกขีเ้หลก็ “สาร” 
จดหมายข่าว 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เทศบาลต าบล
ยะหา จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา ประจ าปี 
พ.ศ.2561 วันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



หน้า 2 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
จัดการอบรม โครงการสง่เสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องบงูอยาฮา ช้ัน 3 
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวดัยะลา และได้ไปศึกษาดูงาน วนัที่     
1 กันยายน 2561 เรื่องการจดัการและสง่เสริม
พัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น ณ มัสยดิบ้านเหนือ และมัสยดิกลาง
จังหวัดสงขลา 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าศาสนา 

ส่งเสริมพืชผลทางการเกษตร 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกจิกรรมส่งเสริมพืชผลทางการเกษตรของอ าเภอยะหา โดยได้
จัดขบวนแห่มหกรรมผลไม้ ของดีอ าเภอยะหา และน าขบวนไปสมทบ ณ สนามโรงพิธช้ีางเผือกเทศบาลนคร
ยะลา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 



วันที่ 10 สงิหาคม 2561 ศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหาจดั
โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชิน ีโดยมี        
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรตี าบล

ยะหาเป็นประธานในพิธ ีณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

“““วันแม่วันแม่วันแม”่ ” ” ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   

หน้า 3 
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แจกวารสารประชาสัมพันธ์ 

วันที่ 7 สงิหาคม 2561 
เทศบาลต าบลยะหา แจก
วารสารประชาสัมพันธ์
รายงานผลการด าเนนิงานของ
เทศบาลต าบลยะหา ประจ าป ี
2560 ให้กับประชาชนใน
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะ
หา จังหวดัยะลา 



 

วันฮารรีายออีดิลอฎัฮาวันฮารรีายออีดิลอฎัฮาวันฮารรีายออีดิลอฎัฮา   

หน้า 4 

ดอกข้ีเหล็ก “สาร” 

ท าหมันสุนัข 

 

วันที่ 24 สงิหาคม 2561 เทศบาล
ต าบลยะหา ร่วมด้วยคณะกรรมการ
สถาบันปอเนาะดารูอัลกรุอาน จดั
กิจกรรม ต้อนรับ วนัฮารรีายออีดิล
อัฏฮา ภายในงาน มีกิจกรรม การ
อ่านอัลกรุอาน อันนาซีด บรรยาย
ธรรม และ มีอาหารวา่ง เครื่องดื่ม 
ให้บรกิาร ณ สถาบันปอเนาะดารูอัล
กรุอาน 

วันที่ 7 สงิหาคม 2561เทศบาลต าบลยะหา ทีมงานปศุสตัวอ์ าเภอยะหา และทีมงานปศุสัตวจ์ังหวดัยะลา 
ร่วมกันท าหมนัสนุัข ณ วัดยะหาประชาราม ในเขตเทศบาลต าบลยะหา ทางปศุสตัวจ์ะด าเนนิการท าหมันตาม
ชุมชนในครั้งต่อไป เพื่อไม่ใหป้ระชากรสุนัขเพ่ิมขึน้ ส่วนสุนัขจรจัดทีดุ่ร้ายจะน าไปเลีย้งที่โรงรับเลีย้งสนุัข 
เทศบาลนครยะลาต่อไป 



วันอาทิตย ์ที่ 12 สิงหาคม2560 
เทศบาลต าบลยะหา เข้าร่วมพิธลีงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิรกิิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 
2561 ณห้องประชุมศาลาประชาคม 
ที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้ากิริกิต์ิ พระบรมราชนิินาถลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้ากิริกิต์ิ พระบรมราชนิินาถลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้ากิริกิต์ิ พระบรมราชนิินาถ   
ในรัชกาลท่ี ในรัชกาลท่ี ในรัชกาลท่ี 999   

หน้า 5 
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ตรวจสอบสุขลักษณะตลาดสด อบจ. 

เม่ือวันที่ 3 ส.ค. 2561 ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดสด อบจ.ยะลา ที่ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลยะหา ให้
ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน ตลาดสดสะอาด 
ปลอดภัย สามารถควบคุมดแูลด้านสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ณ ตลาด อบจ. 



วันที่  18 สิงหาคม 2561    นางอารยิา มามะ ปลัดเทศบาลต าบล
ยะหา ร่วมพิธเีปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จงัหวัดยะลา 
ประจ าปี 2561 งานมีระหว่างวนัที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โดยมี
นายมุขตาร์ มะทา นายกอบจ.ยะลา  เป็นประธานในพิธ ีณ สนาม
หน้าที่ว่าการอ าเภอยะหา พร้อมนี ้เทศบาลต าบลยะหา  

หน้า 6 
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วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา  เทศบาลต าบลยะหา จดัการประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ครั้งที ่1 โดยมีวาระการประชุม ได้แก ่
1. เพื่อพิจารณาเรื่องญัตตริ่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลีย้งหรือ
ปล่อยสัตว ์พ.ศ.2561 

2.เรื่องญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
3. เรื่องการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วันที่ 24 สงิหาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จดัการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที ่2 เพื่อพิจารณาในข้ันแปร
ญัตต ิและเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จดัการประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนด้านกิจกรรมศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลยะหา โดยมีผู้แทนจากมัสยดิในเขตเทศบาลต าบลยะหา
และตาดกีายะหาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา พร้อมทั้ง 
เตรียมการ จดักจิกรรม วนัฮารรีายอ อีดิล้อัฎฮา ประจ าปี 2561 



กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา    
ประจ าเดอืนสิงหาคม ประจ าเดอืนสิงหาคม ประจ าเดอืนสิงหาคม 256125612561   

หน้า 7 
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ท าดอกไม้กบัผมไหมครับ ฝึกสมาธ ิ

หนูมอบให้แม่ 

กจิกรรมระบายส ี

ตัดเลย ฉับ ฉับ 

พฒันากล้ามเน้ือมือ 



ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

หน้า 8 
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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 12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน
สิงหาคม 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 


