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กีฬาผู้สูงอาย ุ

จดหมายข่าว จดหมายข่าว จดหมายข่าว    

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา น าผู้สงูอายุในเขต
เทศบาลร่วมโครงการผู้สูงอายุ จังหวดัยะลา มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ในเมืองน่าอยู ่กิจกรรม มหกรรมกีฬาผู้สูงอายุ จังหวดัยะลา 
โดยส านกังานพัฒนาสังคมและความความม่ันคงของมนษุย ์มี
การแข่งขันกีฬาของผู้สงูอายุ ระหว่างอ าเภอในจังหวดัยะลา 
หลายประเภทเช่น เตะปี๊บ ปากระป๋อง คบีลกูปิงปอง เปน็ต้น มี
นายนิมะ มะกะเจ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดยะลา เป็นประธาน
ในพิธ ีณ สนามหญา้เทยีม พรุบาโกย อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา 



 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ

หน้ า  2   ดอก ข้ี เหล็ กสาร   ปีที่  4  ฉบับที่  7   

หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาจดัโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุในเขตเทศบาลต าบลยะหา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการตรวจสุขภาพและมี
การให้ค าปรกึษาเรื่องสุขภาพแก่ผู้สูงอายุจากแพทย์ และ
ขอความคดิเห็นเรื่องจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมี นางอา
ริยา มามะ ปลัดเทศบาลต าบลยะหา ดร.ระเดน่ สะมะแอ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัยะลา นายแพทย ์
ฮัมซาร์ ขาเดร์ นายแพทยจ์ากโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหา และอาจารยจ์ากวทิยาลัยชุมชน ร่วมด้วย  
ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา  

วันที ่25 มี.ค. 2562 ศูนยเ์ด็กเลก็เทศบาลต าบลยะหา ได้พาผู้ปกครองและเดก็ๆ เดนิทางไปทศันศกึษา ณ 
ปางช้างเผือก อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ในโครงการ
หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง การเรียนรูน้อกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะชีวิตใหก้ับเด็ก 



 

หน้ า  3   ดอก ข้ี เหล็ กสาร  ปีที่  4  ฉบับที่  7  

Learning By Doing 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เทศบาล
ต าบลยะหา และศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลยะหา จดักิจกรรม 
Learning By Doing มีการให้
ผู้ปกครองและนกัเรียนศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนาม
ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

อบรมข้อมูลข่าวสารของราชการ 

วันที่ 6 มนีาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมีการให้
ความรู้. เรื่อง ศูนยข้์อมูลข่าวสาร และ การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวัดยะลา ณ ห้องประชุมบูงอ
ยาฮา อาคารอเนกประสงค ์เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะ
หา จังหวดัยะลา 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา จัด
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวนั
ท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 โดยมีการท าความ
สะอาดบริเวณสนามเดก็เลน่ ตลาดสดเทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

บ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวนัท้องถิ่นไทย 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปีที่  4  ฉบับที่  7  

 

วันท้องถิ่นไทย 

วันที่18 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาร่วมพิธเีนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 ณ สนามโรงพิธี
ช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เพื่อสกัการะและร าลกึถงึพระมหากรณุาธิคุณแหง่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว(รัชกาลที5่) โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจติอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ "เราท าความ 
ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นายวรเชษฐ พรหมโอภาส 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี
เปิด ณ อ่างเกบ็น้ าบึงตนัหยง บ้านเจาะตาแม หมู่
ที่ 4 ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา 

ท าดี ด้วยหัวใจ 

 

เดนิ-ว่ิงคนท้องถ่ิน 2019 

เทศบาลร่วมกิจกรรม “เดนิ-วิ่ง 
คนท้องถิน่ยะลา 2019” ณ 
สนามโรงพิธช้ีางเผือก เทศบาล
นครยะลา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   5 ปีที่  4  ฉบับที่  7  

 

ประชุมคณะกรรมการศาสนา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา จดัประชุมคณะกรรมการด้านศาสนาและกีฬาเพื่อก าหนด
กิจกรรมทีจ่ะต้องด าเนินการในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ส านกัปลดัจดัประชุมพนักงาน
เทศบาลประจ าเดือนมีนาคม 2562 
-เพื่อต้อนรบัพนกังานเทศบาล ที่โอนยา้ย มาด ารง
ต าแหนง่. ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
-แนะน า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกจิ 
รายใหม่ 
_ เตรียมความพร้อม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร์ และการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา 

ประชุมพนักงานเทศบาล ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   6 ปีที่  4  ฉบับที่  7  

 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมสภา
เทศบาลต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี. 2562 
เพื่อพิจารณา 
1. แก้ไขอัตราคา่ธรรมเนียมตามระเบยีบเทศบาลต าบลยะ
หาวา่ด้วยการให้บรกิารก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและจ านวนครุภัณฑ์  
3. แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง งบประมาณ 2562 จาก
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต เปลี่ยนเป็น
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
4. ขออนุมัติจ่ายเงนิสะสม เป็นค่าเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2562 เพื่อ
พิจารณา 
1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย หมวดคา่
ครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
โดย. นางอารยิามามะ. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรตี าบลยะหา. และ. พนกังาน
เทศบาล. ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานท าลานกาแฟ 
ครั้งที่ 59 ซ่ึงทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ยะหาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วดัยะหาประชาราม 
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ลานท า ลานกาแฟ คร้ังท่ี 59 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  7 ปีที่  4  ฉบับที่  7  

 

ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต 929 วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าทีน่ายกเทศมนตรีต าบล   
ยะหา ร่วมพิธเีปิดฝายมีชีวิต ล าดับที่ 929 ของ
ประเทศไทย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ฟาร์ม
ตัวอยา่ง โดยมีนายนายอนุชิต ตระกูลมุทตุา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธ ีณ ฟาร์ม
ตัวอยา่ง อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา โดยมี          
พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับการหน่วย   
เฉพาะกิจยะลา เป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนและมี 
ผู้ใหญ่บา้น วราภรณ์ บ้านบงันังกระแจะ รวมทัง้
ผู้จัดการฟาร์มตัวอยา่งธารโตและพลังมวลชน 
ร่วมกันคดิและท าจนประสบความส าเร็จ ภายใน
ระยะเวลา18 วัน ทัง้นีเ้พื่อศกึษาแนวทางการท างาน
และน ามาปรับใช้ใน พืน้ที่ได้ต่อไป 

 

ทีมงานเทศบาลต าบลยะหาร่วมกิจกรรมตาม
ศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายมีชีวิต 929 โดย
ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อศึกษาการด าเนินงาน
ตามรอยพระราชด าริและน ามาประยุกต์ใช้ให้เปน็
ประโยชน์ โดยฝายแห่งนีมุ่้งเนน้การป้องกนัน้ า
หลากท่วมในพืน้ที ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ และ
ส่งเสริมการมีความร่วมมือร่วมใจของชุมชน 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาร่วมเปดิงานอาหารจานเดด็ ประจ าปี 2562 ณ สนามโรงพิธช้ีางเผือก 
เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จงัหวัดยะลา 

กิจกรรมอาหารจานเด็ด 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  8 ปีที่  4  ฉบับที่  7  

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาร่วมต้อนรับ
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์กษม วัฒนชัย 
ประธานกรรมการมูลนิธโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะ
หา และคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ยะหา และนางอาดลีะห์ ปาทาน อาสาสมัครสาธารณสขุ
(อสม.) เทศบาลต าบลยะหา ร่วมน าเสนอการฟ้ืนฟูสภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุโดยใช้ วิถ ีอิสลาม และร่วมจัดบู๊ทแสดง
ผักพืน้บ้านร่วมกับภาคเีครือข่ายด้านสาธารณสุขในอ าเภอ
ยะหาเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ต่อไป 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา พร้อมด้วย พร้อมด้วยสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา และพนักงานเทศบาล 
ร่วมต้อนรบั  
พันต ารวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย มาด ารงต าแหนง่ ผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรยะหา ณ สถานี
ต ารวจภูธรยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าทีน่ายกเทศมนตรี
ต าบลยะหา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลยะหา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรบั
และแสดงความยนิดีกับท่าน พันต ารวจโท 
เจริญ นวนทอง รองผู้ก ากับการป้องกันและ
ปราบปราม (รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา) ในการมา
ด ารงต าแหน่ง ณ สถานีภูธรยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 



   

 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

หน้าที่ 9 ปีที่  4  ฉบับที่  7  ดอกขีเ้หลก็สาร 

เทศบาลต าบลยะหา จดักิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ โดยการออกก าลังกาย ทกุวันพุธของสัปดาห ์ณ ลานหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 



   

 

หน้าที่ 10 ปีที่  4  ฉบับที่  7  ดอกขีเ้หลก็สาร 

  ประเมินพัฒนาการ 

     ปลูกต้นไม้กัน  

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กิจกรรมประจ าเดือนมนีาคม 2562 

รดน้ าต้นมะลกินั ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 



   

 

 

  

   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 11 ปีที่ 4   ฉบับที่  7 ดอกข้ีเหล็กสาร 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2648 / 2526 โจทก์เป็นบุตร     
นาย ฉ.กับนาง ค. ระหว่างคนทัง้สองเป็นสามีภริยากันโดยมีการ
จดทะเบยีนสมรสแม้ นาย ฉ. ในขณะนั้นจะมีหญงิอื่นเป็นคู่สมรส
อยู่แล้วตามแต่เม่ือยังมไิด้มีค าพิพากษาแสดงว่าการสมรสระหว่าง
นาย ฉ.กับนาง ค. เป็นโมฆะแล้วโจทก์ก็ย่อมเป็นบุตรท่ีชอบด้วย
กฎหมายของนาย ฉ. และมีอ านาจฟ้องเรียกคา่เสียหายจากบุคคล
ที่สามที่ท าให้นาย ฉ. ถึงแก่ความตายได้ 



   

 

 

  

  

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 

ดอกข้ีเหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   7 หน้า  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ใช้น้ าประปาหลวงล้างรถสว่นตัว 

-น ารถยนตห์ลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว 

-น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตท างาน 

-น าวัสด ุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว 

-รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

-ใช้โทรศัพทห์ลวงเรื่องส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่ใช้น  าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว 

-ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว 

-ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตที่ท างาน 

-ไม่น าวัสดุ ครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว 

-ไม่รับของขวัญจาผู้มาติดต่อราชการ 

-ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงเรื่องส่วนตัว 

 

แก้ทุจริต 

    ต้อง คิด เป็น 

 
Digital 

คิดแบบฐาน 2 

สามารถ 

แยกประโยชน์ส่วนตน 

ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

Analog 

คิดแบบฐาน 10 

ไม่สามารถ 

แยกประโยชน์ส่วนตน 

ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ 



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 7 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 

 


