
เทศบาลต าบลยะหา                      กุมภาพันธ์  2562           ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 

 

 

             วนัเด็กแห่งชาต ิประจ าปี  2562  

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    

ดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสาร   

  วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับอ าเภอยะหา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
  ในเขตอ าเภอยะหา ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562" โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอ่านสารนายกรัฐมนตรี นายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา 
  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลต าบลยะหา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา กล่าว 
  ต้อนรับ โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น  คณะครู  นักเรียน  และ  
  ผู้ปกครอง ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมของหน่วยงานราชการ การแจกของขวัญ กิจกรรมการ 
  แสดงบนเวที การถามตอบชิงรางวัล เล่นเกมแจกของรางวัล และบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรี ตลอดงาน ณ ลานหน้า 
  ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสารดอกข้ีเหล็กสาร   



 

หน้ า  2   ดอกขี้ เ หล็ กส าร   ปี ที่  4  ฉบับที่  5  

 

วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมกับ อ าเภอยะหา 
ส่วนราชการ และโรงเรียนต่างๆ ในเขตอ าเภอยะหา จัดโครงการคัด
แยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์การจัดการขยะมูล
ฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่า
การอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

โครงการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ประจ าปี 2562  

 วันที่ 30  มกราคม  2562 เทศบาลต าบลยะหา จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะ ประจ าปี  2562 
 รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โดยมีนายสอแหละ บางูสัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้
 การคัดแยกขยะ ก่อนน าไปทิ้งให้ถูกวิธี ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา  
 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



หน้ า  3   ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  4  ฉบับที่  5  

 

 

 

 โครงการมัสยิด ประชารัฐ สร้างสุขพัฒนามัสยิด ด้วยแนวทาง ๕ ส.อย่างยัง่ยืน  

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการมัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข
พัฒนามัสยิด ด้วยแนวทาง ๕ ส. อย่างยั่งยืน และมีกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning Day) 
ตามจุดพ้ืนที่ต่างๆ โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา เป็นประธานพิธีเปิด โดยได้รับ
ความร่วมมือจากต าบลยะหา , พนักงานเทศบาลต าบลยะหา , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้น าศาสนา 
และประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ มัสยิดกลางอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
   ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง  

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรง ณ หน้าสนามที่ว่าการ
อ าเภอยะหา โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา 
เป็นประธานในพิธี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนร่วมเดินต่อต้านความรุนแรง ในบริเวณเทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปี ที่  4  ฉบับที่  5  

 

 

  วันที่ 3 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหา ประชุม
 พนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
 เพ่ือเตรียมแผนงานการท างาน ณ ห้องประชุมเทศบาล
 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

  ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ  

  ประจ าเดือนมกราคม  2562 

   ประชุมพนักงานเทศบาล  

  ประจ าเดือนมกราคม 2562 

 วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลยะหาประชุม
พนักงานเทศบาล ประจ าเดือนมกราคม  2562  เพื่อ
เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 

วันที่ 7  มกราคม  2562 เทศบาลต าบลยะหาประชุมเตรียมความ
พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยะหา ประธานชุมชน และคณะกรรมการศาสนา 
ร่วมประชุมพร้อม ขอความร่วมมือชุมชน ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 วันที่ 7  มกราคม  2562 เทศบาลต าบลยะหา ร่วมประชุม
 ประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่อ าเภอยะหา พร้อม
 เตรียมการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  2562  โดยมี 
 นายมนูญ พรหมน้อย นายอ าเภอยะหา เป็นประธาน ณ ห้อง
 ประชุมสัตตะภาคี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



  

 

 

 

 

 

 
 

ปี ที่  4  ฉบับที่  5  หน้าที่  5 ดอกขี้เหล็กสาร 

 

 

      ประชุมหาข้อสรุปการจัดระเบียบตลาดสดของตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 31  มกราคม  2562  เทศบาลต าบลยะหาร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา และผู้ค้าขายในตลาดสด อบจ.ยะลา ร่วมประชุมหาข้อสรุปการจัดระเบียบของตลาดสด อบจ.ยะลา 
ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลยะหา ให้ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนให้เป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนา ยกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน ตลาดสดสะอาด ปลอดภัย สามารถควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาล
หรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

 วันอังคาร ที่  15  มกราคม  2562  เทศบาลต าบลยะหาเข้า
 ร่วมกิจกรรมพบปะสนทนาจิบกาแฟยามเช้าลานท า ลานกาแฟ 
 ครั้งที่ 56  โดย โรงเรียนบัานเจาะตาแม และโรงเรียนบ้านยะหา 
 ร่วมกัน เป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม อ าเภอยะหา     
 จังหวัดยะลา 

ร่วมกิจกรรมลานท า ลานกาแฟ ครั้งที่ 56   



ดอกขี้ เ หล็ กส าร  ปี ที่  4  ฉบับที่  5  

 
 

 

 

 

หน้าที่   6 

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562   

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562  

เทศบาลต าบลยะหา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดย
การออกก าลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา   
จังหวัดยะลา 

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 

    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562   



   
 

หน้าที่ 7 ปี ที่  4  ฉบับที่  5  ดอกขี้เหล็กสาร 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2562 

กิจกรรมปีใหม ่ ปอกถั่วเขียว 

มอญซ่อนผ้า วงกลมส่งสื่อรอยยิ้ม 

ส่งบอลตอบค าถาม 

โยงเส้นภาพเสมือน 



   

 

 

  

      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา 

ตั้งอยู่ที่ 

กองวิชาการและแผนงาน  

ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

หน้าที่  8 ปีที่ 4   ฉบับที่  5 ดอกขี้เหล็กสาร 

  สาระดีๆ จาก สคชจ.ยะลา 

ตัวอย่างค าพพิากษา 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3134 / 2530  ขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจ าเลยนั้น โจทก์ 

 ไม่ทราบว่าจ าเลยได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอยู่แล้ว โจทก์จึงเป็นผู้สมรสโดยสุจริต เมื่อ 

 โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับจ าเลยเป็นโมฆะ โจทก์ 

 จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและค่าเลี้ยงชีพจากจ าเลยได้ การสมรสท่ีเป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิ 

 ของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริต 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2648 / 2526 โจทก์เป็นบุตรนาย ฉ. กับนาง ค. ระหว่างคนท้ังสอง 

 เป็นสามีภรรยากัน โดยมีการจดทะเบียนสมรส แม้นาย ฉ. ในขณะนั้นจะมีหญิงอื่นเป็นคู่สมรส 

 อยู่แล้ว ตามแต่เมื่อยังมิได้มีค าพิพากษาแสดงว่าการสมรสระหว่างนาย ฉ. กับนาง ค. เป็นโมฆะ 

 แล้วโจทก์ก็ย่อมเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของนาย ฉ. และมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก 

 บุคคลท่ีสามท่ีท าให้นาย ฉ. ถึงแก่ความตายได้ 



   

 

 

  

  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 
2. ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 
 

การร้องเรียน 
  พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ             

      

 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

แจ้ง 

ดอกขี้เหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   5 หน้า 9 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
เจ้าหน้าที่ใน 

หน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน่วยงานของรัฐ 

 โดยทุจริตท าการ 

 ออกแบบ 

 ก าหนดราคา 

 เงื่อนไข 

 ผลประโยชน์   
ตอบแทน 

 อันเป็นมาตรฐานใน 
 การเสนอราคา 

  โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  เพ่ือช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม 

  เพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการ       
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

อาชญากรรมกับการทุจริต 



199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา  95120 

อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 

Facebook : ยะหา ยะลา 

 

โทรศัพท์: 073-291171 
โทรสาร: 073-291024 

ยะเมืองน่าอยู่ ก้าวทันอาเซียน 

เทศบาลต าบลยะหา   

 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 

 


