
เทศบาลต าบลยะหา                         มกราคม  2562           ปทีี่ 4 ฉบับท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  

จดหมายข่าว จดหมายข่าว จดหมายข่าว    

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพือ่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกใน 
 พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม  2561 โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหาเป็นประธาน 
 ในพิธี และมีปลัดอ าเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร สมาชิก อส. ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ิน 
 และลกูจ้าง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



 

ก ิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 

หน้ า  2   ดอก ข้ี เหล็ กสาร   ปีที่  4  ฉบับที่  4  

กิจกรรมงานเมาลิด 

 

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561  เทศบาลต าบลยะหาร่วม
กิจกรรม”Bike อุ่นไอรกั”พร้อมน าขบวนปั่นจักรยานออกจาก
จุดเริม่ต้น ปั่นผ่านซุ้มประตู หน้าจวนผู้ว่าราชการจงัหวัดยะลา 
ถนนสุขยางค์ ผ่านศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผ่านแยกมลายูบางกอก แยกสะเตง ถึงจุดพักรถ/มี
กิจกรรมสาธารณะปล่อยปลาและปลกูต้นไม้ ณ บริเวณสวน
ขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา ผ่านสวนขวัญเมืองไปทางศาล
จังหวัดยะลา เลี้ยวออกไปยังแยกโรงพยาบาลยะลา ออกถนน 
418 ถึงวงเวียน บ่อ 7 ลูก เลี้ยวกลบัผ่านจุดตรวจและเลี้ยว
ซ้ายผ่านตลาดเมืองใหม่เลียบริมแม่น้ าปัตตานี เลี้ยวขวาผ่าน
ด่านขุนไวย์ ผ่านตลาดเก่า ผ่านหน้าสถานีรถไฟยะลา เข้าถนน
พิพิธภักดี ผ่านหอนาฬิกา ถึงจุดสิ้นสุดปลายทาง ณ บริเวณ
สนามโรงพิธีช้างเผือก รวมระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร 
โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจงัหวัดยะลา เปน็
ประธานเปิดและมีส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาว
ยะหา เข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้ด้วย 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัดกจิกรรม
งานเมาลิด (ฮ.ค. 1440) ประจ าปี 2561 โดยมีนายมนูญ 
พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา/ผอ.ศปก.อ.ยะหา เป็น
ประธานในพิธี และนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เป็นผูก้ล่าวรายงาน
พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ ผูม้าร่วมงาน 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา      
จังหวัดยะลา 



 

หน้ า  3   ดอก ข้ี เหล็ กสาร  ปีที่  4  ฉบับที่  4  

ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ได้ร่วม
โครงการพัฒนาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโฉลง  
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี  
ซึ่งมาดูงาน ทีส่วนของ นายอดินันต์ กาซอ สมาชิกกลุม่
สวนผักคนเมือง เทศบาลต าบลยะหา  

 

ดูงานการจัดระเบียบทางเท้า 

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาน าโดยหัวหน้าส านักปลัด หัวหน้ากองช่าง หัวหน้ากองสาธารณสุขและ
 ข่ายเทศกิจดูงานเกี่ยวกบัการจัดระเบียบทางเท้า ตามโครงการ “คืนยะลาให้คนยะลา” ณ เทศบาลนครยะลา   
 อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาร่วมกบัส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดอบจ.ยะลา ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลยะหา ให้
ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑก์ารประเมิน ตลอดจนให้เป็นไป
ตามแนวทางการพฒันายกระดับตลาดให้มมีาตรฐาน ตลาดสดสะอาด 
ปลอดภัย สามารถควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลหรือสุขอนามยัและสิง่แวดล้อม 
ณ ตลาดอบจ. ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

ร่วมตรวจสอบสุขลกัษณะของตลาดสด  



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปีที่  4  ฉบับที่  4  

 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา
 จัดการประชุมหัวหน้าส่วนประจ าเดือนธันวาคม      
 เพื่อเตรียมแผนงานการท างาน  ณ ห้องประชุม
 เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

    ประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนธันวาคม 2561 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา มีการ
ประชุมพนกังานประจ าเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อ
เตรียมความพร้อมกับการท างาน ณ อาคารปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

 

 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
 จัดโครงการสภากาแฟเพือ่ประชาชน ร่วมกับกจิกรรมลาน
 ท าลานกาแฟ ครั้งที่ 55 ณ วัดยะหาประชาราม       
 อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

กิจกรรมลานท า 

 

ประชุมเตรียมงานวันเดก็แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา เชิญหน่วยงาน
ราชการต่างๆในพื้นที่อ าเภอยะหา ร่วมประชุมก าหนดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย 
นายอ าเภอยะหา/ผอ.ศปก.อ.ยะหา เป็นประธาน ณ ห้อง
ประชุมสัตตะภาคี ช้ันที่ 2 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



  

 

 

 

 

 

 

ปีที่  4  ฉบับที่  4  หน้าที่  5 ดอกขีเ้หลก็สาร 

 

 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ  

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ โดยบูรณาการร่วมกัน กับ
กิจกรรมหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่ประชาชน ณ มัสยิดอัลฟลัลหั์ บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา โดยมี นายมนูญ พรหมนอ้ย 
นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน 

 

โครงการปรับปรุงทางเท้า 

 โครงการปรับปรงุทางเท้าถนนพิทกัษ์ธานี เพื่อก าหนดพื้นทีท่างเท้า สาธารณะ ส าหรับประชาชนในเขต
 เทศบาล และเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดระเบียบการจ าหน่าย สินค้า บนทางสาธารณะ 
 เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 



ดอก ข้ี เหล็ กสาร  ปีที่  4  ฉบับที่  4  

 
 

 

 

 

หน้าที่   6 

พัฒนาส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 พนักงานสาธารณสุข ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย กองช่าง กองการศึกษาและเทศกจิเทศบาลต าบลยะหา
ร่วมกันพฒันา บรเิวณลานอาคาร ส านกังาน ลานหน้าเสาธง และทาง
ข้ึนบันไดช้ัน 2 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

พัฒนากูโบร์ 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จัดชุดพัฒนาประจ าสปัดาห์ โดยมีชุดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกจิและกองการศึกษา ไปร่วมตัดหญ้า ที่กุโบรห์ลังตาดีกายามิ
อ าเภอยะหา ชุดกองช่าง ฉีดล้างท าความสะอาดลาน หน้าเสาธง ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา      
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 



   

 
แจกปฏิทินประจ าปี 2562           

หน้าที่ 7 ปีที่  4  ฉบับที่  4  ดอกขีเ้หลก็สาร 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา โดยนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลยะหา พร้อมทีมงานเทศบาลต าบลยะหา ร่วมแจกปฏิทินประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
ของเทศบาลประจ าปี 2562 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 

กิจกรรม thank you party  

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัดกจิกรรม thank you party เพื่อขอบคุณพนักงาน และมีกีฬา 
ฟุตบอล แชรบ์อล เช่ือมความสัมพันธ์ และรบัประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับมอบของขวัญ ขอบคุณ ที่ร่วมกัน 
ท างานในรอบ 1ปี ที่ผ่านมา และขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน ที่มาร่วมงาน 

 โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล พ.ศ.2562  

วันที่ 28 ธันวาคม 2560      
เทศบาลต าบลยะหาน าโดยนางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี       
ต าบลยะหา พร้อมเทศบาลต าบลยะหา โรงพยาบาล  

สมเด็จยุพราช สถานีต ารวจภูธรยะหา พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ และอาสากู้ภัยแม่กอเหน่ียวยะหา ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดใน
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ปี พ.ศ.2562 ณ.จุดตรวจบริการประชาชนของเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



   

 

หน้าที่ 8 ปีที่  4  ฉบับที่  4  ดอกขีเ้หลก็สาร 

      เต่าทอง 

     มอนซ่อนผ้า               

เคลื่อนไหวคลายกล้ามเนื้อ 

หมวดคริสมาสต์ กล้ามเนื้อมือประสานตา กิจกรรมสร้างสรรค์ 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 



   

 

 

  

   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา 

ตั้งอยู่ท่ี 

กองวิชาการและแผนงาน  

ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

โทรศัพท์  073-291-171 

สาระดีๆ จาก สคชจ.ยะลา 

 

หน้าที่ 9 ปีที่ 4   ฉบับที่  4 ดอกข้ีเหล็กสาร 

 ค าพิพากษาท่ี 3635/2559 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
มาตรา 4, 15 วรรคหน่ึง, 66  

        พฤติการณ์ของจ าเลยท่ีจ าหน่ายเมทแอมเฟตามีน 1 เม็ด ให้แก่ บ. 
หลังจากน้ันแบ่งเมทแอมเฟตามีนให้แก่ บ. ส. ท. และ ร. คนละ ¼ เม็ด 
เพื่อน าไปเสพอีก และจ าเลยก็เสพในเวลาต่อเน่ืองกันแสดงว่าจ าเลยมี 
เจตนาจะเสพด้วยจึงแบ่งเมทแอมเฟตามีนให้บุคคลดังกล่าวเพื่อจะเสพ 
พร้อมกับจ าเลย กรณีไม่ใช่จ าเลยแบ่งเมทแอมเฟตามีนให้บุคคลดังกล่าว 
เพื่อให้แต่ละคนไปเสพเพียงล าพังภายหลัง จึงเป็นการมอบเมทแอมเฟ  
ตามีนให้แก่ผู้กระท าความผิดด้วยกัน มิใช่มีเจตนาแจกจ่ายให้แก่บุคคล 
ดังกล่าว การกระท าของจ าเลยหาได้อยู่ในความหมายของค าว่าจ าหน่าย 
ตามความหมายในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  

  

       ถ้าแบ่งให้ แล้วเสพด้วยกนั ไม่ถือจ าหน่ายจ่ายแจก แต่ถ้าแบง่           
ให้แล้ว ไปเสพทีอ่ื่นถือว่า จ าหน่ายจ่ายแจก  



   

 

 

  

ยุติ 

หน้าที่ 10 ปีที่ 4   ฉบับที่  4 ดอกข้ีเหล็กสาร 

ศูนยร์ับเรือ่งรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลยะหา 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลยะหา ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

แผนผังขั้นตอนปฏิบัตกิารรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1. ร้องเรียนด้วยตัวเอง 
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์0-7329-1171 
3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์    
    http://www.yaha.go.th 
4. ทางเฟซบุ๊คเทศบาลต าบลยะหา  
   http://www.facebook.com/yahamunicipality 
5. ทางไปรษณีย ์ศูนยร์ักเรื่องราวร้องทกุข์   
   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบล  
   ยะหา 199 ถนนสนัตริาษฎร์ ต าบลยะหา    
   อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 

แจ้งผลให้ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลยะหา 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

สิน้สดุการด าเนนิการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ไม่ยุติ 



   

 

 

  

  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1. ช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 
2. ช่ือหรือต าแหนง่ของผู้ถูกกล่าวหา 
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แหง่การกระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 
 

การร้องเรียน 
พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ            

ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านกังาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

แจ้ง 

อาชญากรรมกับการทุจริต 

ดอกข้ีเหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   4 หน้า 11 

 

 

 

 

อาชญากรรม  เป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึง คือ พฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายอาญา ซึ่งการกระท าดังกล่าวน้ันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต    
ร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สิน 

                    “อาชญากรรมคอปกขาว หรือ การทุจริตคอรัปช่ัน” 

ความแตกต่างจากอาชญากรรมประเภทอื่น  

-   ผู้กระท ามิได้เป็นอาชญากรรมท่ีชัดเจน แต่มักจะเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจรัฐ  

หรือการบริหารจัดการองค์กร 

-   มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความปลอดภัยใน 

ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความเช่ือมั่น/ภาพลักษณ์ต่อนานาอารยประเทศ 

 



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 4 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 

 


