
เทศบาลต าบลยะหา                      พฤศจิกายน 2561 ปทีี่ 4 ฉบับท่ี 2 

 

 

กิจกรรมกวนอาซูรอ ประจ าปี 2561 
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาล
ต าบลยะหาจัดกจิกรรมอาซรูอสมัพันธ์ ประจ าปี 
2561 โดยมีพ.อ. อภิชัย เรืองฤทธ์ิ ผบ.ฉก.ทพ.47
เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะ
หา พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ 
และประชาชนชาวเทศบาลต าบลยะหามาร่วมงาน 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลยะหา 

จดหมายข่าว จดหมายข่าว จดหมายข่าว    

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   



 

ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันอัคคีภยั 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลยะหา ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยชุมชนบือแนแจ
เกาะ  

หน้า 2  ดอกขี้ เหล็กสาร  ปีที่  4 ฉบับที่  2 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
ยะหา ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยชุมชนกาปงนือเร็ง 

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561เทศบาลต าบลยะหาร่วม
กิจกรรมยามเช้าลานท า ครั้งที่ 51 ตรงกับทางสถานีภูธร
ยะหาใหเ้กียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม 

กิจกรรมลานท า 

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาร่วม
กิจกรรมลานท า ลานกาแฟ ครั้งที่ 50 โดยการยาง
แห่งประเทศไทย สาขายะหา เป็นเจ้าภาพ 



หน้า 3 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาร่วม พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม วัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา และกจิกรรมวางพวงมาลา
ถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กิจกรรมเนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มาให้บริการจากกจิกรรมดาบสเคลื่อนที่ โดยให้บริการ  
1. ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยายนต์และซ่อมบ ารุง
เบื้องต้น 
2. ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
3. ให้บริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
4. การนันทนาการ แจกไอศครีม และของทีร่ะลึก 
5. ตัดผมให้กบัประชาชน 
6. ท าความสะอาดมสัยิดกลางอ าเภอยะหา 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

กิจกรรมดาบสเคลื่อนที่ 

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาได้เข้า
ร่วมกิจกรรม "วันปิยมหาราช ประจ าปี 2561" ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมศาลา
ประชาคม ที่ว่าการอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



หน้า 4 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลยะหา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบร่างแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562    ณ ห้อง 
บูงอยาฮา ช้ันที่ 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา 

 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เทศบาลต าบลยะหา ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบล
ยะหา ครั้ง 3/2561 เพื่อจัดท าร่างแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จัดการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา ครั้งที่ 2/2561 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา เพื่อรับฟงัรายงานการผลติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปเีทศบาลต าบลยะหา (พ.ศ. 
2561-2564) ครั้งที่ 2 

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยะหา 

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลยะหา ฝกึทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงท ี

ฝึกทบทวน 



หน้า 5 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ประชุมพนักงาน
เทศบาลสามญั ประจ าเดือน ตุลาคม 2561  เพื่อเตรียมแผนการ
ท างาน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัด
ยะลา 

ประชุมประจ าเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 

 

 ประชุมพนักงานเทศบาล ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบติั
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการอ าเภอยะหา ประจ าเดือนตุลาคม 2561  ณ ห้อง
ประชุม อบต.บาโงยซิแน โดยมีนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโส
รักษาราชการแทน นายอ าเภอยะหา เป็น ประธาน 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนตลุาคม 2561 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา ประชุม
พนักงานประจ าเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อเตรียมความ
พร้อมกับการท างาน ณ อาคารปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหา จัดการประชุมเตรียม
งานอาซูรอ ประจ าปี 2561 โดยมีตัวแทนงานหน่วยงานต่างๆผู้น า
ศาสนาและผู้น าชุมชนร่วมประชุม  ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา 

ประชุมเตรียมงานอซูรอ ประจ าปี 2561 



หน้า  6 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

วันที่ 10 ต.ค.61 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลยะหา ร่วมภารกิจซักซอ้มการดับเพลงิ 
สถานการณ์สมมุติ เหตุเพลิงใหม้ ณธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขายะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ซักซ้อมการดับเพลิง 

 

 

บริจาคโลหิต 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ทีมงานเทศบาลต าบลยะหา 
และประชาชนชาวเทศบาลต าบลยะหาร่วมพัฒนากู
โบร์กบัส านักงานคุมประพฤติยะลาและ 
คณะกรรมการมัสยิด ยะหา 

พัฒนากูโบร์ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เทศบาลต าบลยะหา ร่วมบรจิาค
โลหิตในโครงการ"ท าความดี บริจาคโลหิตน้อมจิตร าลกึ 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลยะหาได้มอบไมเ้ท้าให้กับ
ผู้สงูอายุมอบรถวีลแชร์ ให้คลีนิคหมอครอบครัวใช้ บริการคนไข้ 

มอบไม้เท้าให้ผู้สูงอายุ 



หน้า  7 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบติั
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา เยี่ยมเยียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลยะหา พร้อมพูดคุยกบัคุณครูและเด็กๆ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

เยี่ยมเยยีนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

เยี่ยมผู้มีสิทธิ์รับเงินเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทางอ าเภอยะหา พร้อมด้วย
โรงพยาบาลยพุราชยะหามาเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลยะหา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 
ให้แก่เด็กๆ  

อ าเภอยะหาและโรงพยาบาลยุพราชยะหาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เทศบาลต าบลได้เข้าเยี่ยมผูม้ีสทิธ์ิรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในเขตเทศบาลต าบลยะหา โดย
มีตารางการเยี่ยมผูม้ีสทิธ์ิรับเงินเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดดังกล่าว 

 

 



หน้า 6 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา   

กิจกรรมประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

ดอกทานตะวัน 

ขนมโคหรรษา 

ชั่งน้ าหนักกันครับ วันน้ีหนูท าดีแล้วนะ 

เล่าเรื่องจากภาพ 

ดอกไม้แสนสวย 

ส่วนประกอบของต้นไม้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 



หน้า 7 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

 

  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา   

สาระดีๆ จาก สคชจ.ยะลา 
 ปัญหาการให้กู้ยืมเงินแต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือสัญญากู้ยืมเงินท่ีมีการลงลายมือช่ือผู้กู้ยืม 

ไม่สามารถด าเนิน คดีฟ้องร้องต่อศาลได้แต่หากมีหลักฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น หลักฐานข้อความ 
สนทนา ในการขอยืมเงินผ่านแชทหรือ กล่องข้อความออนไลน์  หรือหลักฐานบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน  หรือ 
หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารหรือแอพพลิเคช่ันของ ธนาคารถือว่า เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถ 
น ามาฟ้องร้องต่อศาลได้ 

 ผู้ท่ีมีสิทธิ์จะยื่นค าร้องต้องเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ ทายาท ผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือพนักงานอัยการ เท่าน้ัน ส่วนผู้ท่ีจะเป็นผู้จัดการมรดกน้ัน จะเป็นบุคคลใดก็ได้ 
ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ได้แก่ บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่วิกลจริต 
หรือเสมือนไร้ความสามรถ หรือล้มละลาย 

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลยะหา 

ตั้งอยู่ท่ี 

กองวิชาการและแผนงาน  

ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

โทรศัพท์  073-291-171 



หน้า 8 ดอกขี้ เหล็กสาร  ปี ท่ี  4 ฉบับ ท่ี  2  

 

 

  

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 

ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 

 โดยทุจรติ หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(ป.อ. มาตรา 1(1)) 

 การทุจรติตอ่หน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี 
ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่ง หรือหน้าท่ีน้ัน หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี ท้ังน้ี 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ความหมายของการทุจริต 



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 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบเดือน

ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 
 


