
เทศบาลต าบลยะหา                           ตุลาคม  2561 ปทีี่ 4 ฉบับท่ี 1 

 

 

12 สงิหามหาราชิน ี
วันที่ 5 กนัยายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา จัด
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี ประจ าปี 2561 โดยปลกูตน้รวงผ้ึงและตน้
ตะแบก ซ่ึงมีนายชัยชนะ กฤตยานาถ 
นายอ าเภอยะหา เป็นประธานในพิธ ีนายมุขตาร์ 
มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
นายนพปฎล เพชรขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านยะหา ครูนกัเรียน ตัวแทนผู้บงัคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที ่47 สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา ประธานชุมชนเทศบาล
ต าบลยะหา กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลยะหา และ
พนักงานเทศบาลต าบลยะหาร่วมงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปน็การรณรงค์ใหทุ้กส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการปลกูต้นไม้และร่วมกันฟ้ืนฟูเพ่ิม
พืน้ที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดย ได้รับ 
การอนุเคราะห์เครื่องจกัรกลในการปรับสภาพ
พืน้ที่ จาก องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดยะลา ณ 
บริเวณคลองกอแย่ง เขตเทศบาลต าบลยะหา 

จดหมายข่าวจดหมายข่าวจดหมายข่าว   

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   



 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 

ก าจัดสิง่ปฏิกลูคูระบายน้ าถนนราษฎร์สามัคค ี1 

วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาล
ต้าบลยะหา ดูดโคลนคูระบายน ้า
ถนนราษฎร์สามัคคี1 ทีเต็มคูระบาย
น ้าออกมา โดยได้รับการสนับสนุน
รถยนต์ดูดโคลนจาก เทศบาลนคร
ยะลา ทางเทศบาลต้าบลยะหา
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี  

หน้า 2  ดอกขี้ เหล็กสาร  ปีที่  4 ฉบับที่  1  

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 
เทศบาลยะหา ร่วมกับปศุสัตว์อ้าเภอ 
ยะหา จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า ณ อาคารป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เทศบาลต้าบลยะหา 
อ้าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

วันที่ 25 กันยายน 2561 ทีมงานสาธารณสุข ดับเพลงิ กองช่าง กองการศึกษา และเทศกจิ ร่วมกัน ขุดลอกคูระบายน ้าและ
ก้าจัดสิง่ปฏิกลูบริเวณตลาดสดเทศบาลต้าบลยะหา อ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ขุดลอกคูระบายน ้าและก้าจัดสิ่งปฏิกูล 



หน้า 3 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 เทศบาลต้าบลยะหา 
จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี ประจ้าปี 2561โดยมีการปลูกต้น
รวงผึ งและต้นตะแบก ซึ่งมีนายชัยชนะ กฤตยา
นาถ นายอ้าเภอยะหา เป็นประธานในพิธีและ 
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรียะหา กล่าวรายงาน นายมุข
ตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา นายนพปฎล เพชรขวัญ ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนบ้านยะหา ครูนกัเรียน ตัวแทนผู้บังคับ
หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 47 สมาชิก
สภาเทศบาลต้าบลยะหา ประธานชุมชน
เทศบาลต้าบลยะหา กลุ่มสตรเีทศบาลต้าบลยะ
หา และพนักงานเทศบาลต้าบลยะหาร่วมงาน 

ปลูกต้นรวงผึ งและต้นตะแบก 

วันที่ 19 กันยายน 2561เทศบาลต้าบลยะหาร่วมพิธีปิด"ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ปี2561"ทีม
รวมเพื่อนรามัน คว้ารางวัลชนะเลิศ ทมีล้าใหม่ เอฟ.ซี. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสสะเตง
นอก กับ ทีมหอใหญ่ เอฟ.ซี. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รว่ม ณ สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอ้าเภอยหา 

ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ เอ คัพ 



หน้า 4 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

เทศบาลต้าบลยะหา จัดท้าโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ซอยกาปงนือเรง็ ถถนนบือแนโต๊ะแซ เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจรของประชาชนในชุมชนกาปงนือเรง็และชุมชน
ใกล้เคียง 

เสริมผิวลาดยางซอยกาปงนือเร็ง 

 

 

วันที่ 19 กันยายน 2561 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลยะหา ฝึก
ทบทวนและทดสอบสภาพร่างกายเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงท ี

ฝึกทบทวน 

วันที่ 18 กันยายน 2561 กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจ้าเดือน
กันยายน 2561 เพื่อพบปะพูดคุย รบัฟังปัญหาต่างๆ ในการท้างาน 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาเทศบาลต้าบลยะหา  

พบปะยามเช้า 



หน้า 5 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลต้าบลยะหาประชุมพนักงาน
เทศบาลสามญัประจ้าเดือนกันยายน 2561  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต้าบลยะหา อ้าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญประจ้าเดือน 
กันยายน 2561 

 

 ประชุมพนักงานเทศบาล ประจ้าเดือน
กันยายน 2561 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เทศบาลต้าบลยะหา
ร่วมกิจกรรม ลานท้าลานกาแฟ   ครั งที่ 48 โรงเรียน
ยะหาศิรยานุกลูได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหา
ประชาราม ต้าบลยะหา อ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

“ลานท้า ลานกาแฟ” ครั งท่ี 48 

วันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลต้าบลยะหา มีการ
ประชุมพนกังานประจ้าเดือน กันยายน 2561 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการท้างาน ณ ห้องประชุมเทศบาลยะหา 
อ้าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

 

วันที่ 26 กันยายน 2561 เทศบาลต้าบลยะหา ร่วมงานเลี ยง
เกษียณ และมอบของทีร่ะลึกแด่ นายชัยชนะ กฤตยานาถ 
นายอ้าเภอยะหา 

ร่วมงานเกษียณนายอ้าเภอยะหา 



หน้า 6 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลยะหา   

กิจกรรมประจ้าเดือน กันยายน 2561 

อาชีพในฝัน เกมฉีดยา ชุมชนของเรา 

คุณหมดตรวจหัวใจ ระบายสีไข่ไก่ 

ธงชาติไทย ประชาคมอาเซียน 



หน้า 7 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

 

  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหา   

 

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายรอนิง มูดอ 
ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลต้าบล
ยะหา มอบของที่ได้รบัจากการอบรมที่
จังหวัดยะลา ให้กบัเทศบาลต้าบลยะหา
เผยแพร่ความรู้ต่อไป 

 
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายรอนิง  มูดอ 
ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหา 
เขาร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
การอ้านวยความยุติธรรมในพื นที่จงัหวัดยะลา ณ 
โรงแรมปาร์ควิว ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลยะหา 

ตั งอยู่ท่ี 

กองวิชาการและแผนงาน  

ชั น 2 ส้านักงานเทศบาลต้าบลยะหา 

อ้าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

โทรศัพท์  073-291-171 



หน้า 8 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  1  

 

 

  

เทศบาลต้าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส้านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1. ช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
2. ช่ือหรือต้าแหนง่ของผู้ถูกกล่าวหา 
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แหง่การกระท้าผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 
 

การร้องเรียน 
พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ  

ส้านักงานเทศบาลต้าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส้านกังาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

แจ้ง 



199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 

Facebook : ยะหา ยะลา 

 

โทรศัพท์: 073-291171 

โทรสาร: 073-291024 

ยะเมืองน่าอยู่ กา้วทันอาเซียน 

เทศบาลต าบลยะหา  

 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน

กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 
 


