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  ลอยกระทง ประจ าป ี2561 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจ าปี 2561   
โดยมีการประกวดกระทง 2 ประเภท ได้แก่ 
1. การประกวดกระทงประเภทสวยงาม  
2. การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์             
มีการประกวดหนูน้อยนพมาศมี 2 รุ่น ได้แก่  
1.อายุ 3-7 ปี  
2.อายุ 8- 12 ปี  
มีการประกวดนางนพมาศมี 2 รุ่น ได้แก่ 
1.อายุ 20–35 ปี  
2.อายุ 36 ปีข้ึนไป 
และมีการแสดงบนเวที และ วงดนตรี บริการ อาหารและ
เครื่องด่ืม ฟรี ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

จดหมายข่าว จดหมายข่าว จดหมายข่าว    

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   



     โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

หน้ า  2   ดอก ข้ี เหล็ กสาร  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา     โดย
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลยะหาจัดการประชุม
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนกัเรียนจากโรงเรียนสตรีศาสนปูถัมภ์ร่วม
ประชุม ณ ห้องบูงอยาฮา ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

         อบรมการคดัแยกขยะ 

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา  จัดการ
อบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน โดย ใช้หลักการ 3rs 
จาก นายสมาน บือราแง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน บ้านยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

 ปีที่  4  ฉบับที่  3  



พัฒนาศักยภาพ อสม. 

หน้ า  3   ดอก ข้ี เหล็ กสาร  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561     
เทศบาลต าบลยะหา โดยกอง 
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม จัด
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ พัฒนา
ศักยภาพ  อสม. ดูแลผูสู้งอายุ ณ 
ห้องบูงอยาฮา ช้ัน 3 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา  
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรมลานท าลานกาแฟ ครั้งที่ 53 สถานี
ต ารวจภูธรปะแตใหเ้กียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหา
ประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

กิจกรรมลานท า 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา
ร่วมกิจกรรมลานท า ลานกาแฟ ครัง้ที่ 52 ชุมชนวัด   
ยะหาใหเ้กียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดยะหาประชาราม 
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

กิจกรรมส านึกรักบ้านเกดิ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมโครงการส านึกรักบ้านเกิดร่วมใจพฒันาชุมชน 
จังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กิจกรรมปรบัปรุงภูมทิัศน์มัสยิดกลางยะหาและ
โรงเรียนตาดีกายามิ ชุมชนบ้านคละ ณ มัสยิด
กลางยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา จัดโดย
ส านักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

ปีที่  4  ฉบับที่  3  



ดอก ข้ี เหล็ กสาร   

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน 
ด้านกิจกรรมศาสนาพุทธและวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน 

  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
เทศบาลต าบลยะหา ร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดยะลา ในการท าMOU 
ระหว่าง วิทยาลัยชุมชน กับ
เทศบาลต าบลยะหา ณ วิทยาลัย
ชุมชนยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวัด
ยะลา 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
เทศบาลต าบลยะหา จัดการประชุม
แต่งต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนด้าน
กิจกรรมศาสนาพุทธและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลยะหา  
โดยมีผู้แทนแกนน าชาวพุทธในเขต
เทศบาลต าบลยะหาร่วมประชุม    
ณ ห้องบูงอยาฮา ช้ัน 3  อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา 
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
เทศบาลต าบลยะหา จัดประชุม
ผู้จ าหน่ายสินค้าในทาง
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ณ อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลยะหา  อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ร่วมประชุมคณะกรรมสภา 
วิทยาลัย ชมุชนจังหวัดยะลา 

ประชุมผู้จ าหน่ายสินค้าในทาง   
สาธารณะ  

จิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย  
  กิจกรรมทอดกฐินประจ าปี 2561 

เทศบาลต าบลยะหา ได้สง่ตัวแทน 
นายอับดุลเลาะ โตะตาหยง 
พนักงานดับเพลิง เข้าร่วมโครงการ 
"จิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาด
ไทย" หลักสูตรการช่วยเหลือชีวิต
และความปลอดภัยทางน้ า ระหว่าง
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561  ณ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
เทศบาลต าบลยะหา ได้มอบหมาย
ให้  นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์    
เจ้าพนักงานธุรการ และ ทีมงาน
เจ้าหน้าที่ เทศบาล ร่วมสนับสนุน 
กิจกรรมทอดกฐิน ประจ าปี 2561 
โดยได้จัดเตรียมการสถานที่ จัดซุม้
อาหารร่วมกับซุ้มแมบ่้านยะหา ณ 
วัดยะหาประชาราม อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
งานป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา 
ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพ
ร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงท ี

ฝึกทบทวน 

หน้าที่   4 ปีที่  4  ฉบับที่  3  



ดอก ข้ี เหล็ กสาร  ปีที่  4  ฉบับที่  3  

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน        
ของพนักงานเทศบาลสามัญและลกูจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 และคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามญัและเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ประจ าปงีบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา มีการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการท างาน และ
ปลัดเทศบาลได้มอบกระเช้าให้กับนายอับดุลเลาะ โตะตาหยง พนักงาน
ดับเพลิง ที่เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" 
หลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า ณ  อาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลยะหา  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

 ประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัดการ
ประชุมหัวหน้าส่วนประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
เตรียมแผนงานการท างาน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล    
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหาจัดประชุม หารือ 
ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องถ่ิน ร่วมกับคณะกรรมการมสัยิด
และคณะกรรมการตาดีกาในเขตเทศบาลต าบลยะหา ประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมจัดงานวันเมาลิด   ประจ าปี 2561 ณ ห้องบูงอ  
ยาฮา ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ประชุมเตรียมงานวันเมาลิด 

หน้าที่   5 



   

 

พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พนักงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน
เทศกิจ  เทศบาลต าบลยะหาร่วมกันพัฒนาตัดหญ้าริมถนนสนัติ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พนักงานกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่างและพนกังานเทศกิจ  
เทศบาลต าบลยะหาร่วมกันพฒันาตัดไม้ไผ่ ขุดลอกคูคลอง ก าจัด
ผักตบชวา  หลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัดหญ้า ซอย 
เฉลิมประชา ( อาคารเอนกประสงค์ ) พรอ้ม กวาดทราย บนถนน และ
ฉีดล้าง ถนนพิทักษ์ธานี จาก ป้อม อส. แยกก านัน จนถึงแยกกู้ภัยแม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พนักงานกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง กองการศึกษาและเทศกิจ  เทศบาล
ต าบลยะหาร่วมกันพัฒนา 
1 .ชุดเวรเทศกิจ ฉีดล้างท าความสะอาด มัสยิด และตาดีกา  
2. ชุดกองช่าง เคลียร์พื้นที่ท าความสะอาด พื้นห้อง ประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
3. ชุดสาสุขธารณสุข จัดการตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ ที่ยื่นล้ านอกรั้วแนวเขต  
ถนนสุขาภิบาล 1 ทั้งสาย พร้อมตัดหญ้าบริเวณหลังซุ้มหน้าคิวรถเบนซ์  
4. ชุดดับเพลิงและกองการศึกษา ร่วมตัดแต่ง กิ่งไม้ และต้นไม้บรเิวณรอบ
สนามบอลหน้าอ าเภอยะหา 

หน้าที่ 6 ปีที่  4  ฉบับที่  3  ดอกข้ีเหล็กสาร 



  

 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยะหา 
มาเยี่ยมเยียนปลัดเทศบาลต าบลยะหา  

วันที่ 7พฤศจิกายน 2561 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขายะหา มาเยี่ยมเยียน นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าทีผู่้ช่วยเหลือชุมชน
เทศบาลต าบลยะหา ลงพื้นทีส่ ารวจความคิดเห็นเรื่อง
การจอดรถในวันตลาดนัดของเทศบาลต าบลยะหา  
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา    
ร่วมต้อนรบันายอ าเภอยะหา นายมนูญ พรหมนอ้ย 
พร้อมครอบครัว และคณะ ณ ที่ว่าการอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561                      นาย
วิชาพร ชินประพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
ยะลา  นายอับดุลการิม รามันห์ศิริวงษ์ สภาที่
ปรึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา             นายสามารถ 
สาและ อาจารย์พเิศษวิทยาลัยชุมชนยะลาและ
ทีมงาน ร่วมปรึกษาหารือจัดต้ังเครือข่ายการท างาน
แบบบรูณาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลากับ
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 

ผู้ช่วยชุมชนลงพ้ืนท่ีส ารวจความคิดเห็นเรื่องการ
จอดรถในวันตลาดนัดของเทศบาลต าบลยะหา 

ต้อนรับนายอ าเภอยะหา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและทีมงาน 
ร่วมปรกึษาหารอืจัดต้ังเครือข่ายของการท างาน 
แบบบูรณาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลากับ 
เทศบาลต าบลยะหา                      

ปีที่  4  ฉบับที่  3  หน้าที่  7 ดอกข้ีเหล็กสาร 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลต าบลยะหา           
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกก าลงักาย ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ ณ ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลยะหา  
อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา         



   

 

 

  

      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 

 แนวค าวินิจฉัยชี้ขาด         
 ค าสั่งไม่ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเก่ียวกับการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือท
างสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจากเจ้าพนักงานซึ่งถือว่าโดยสภาพาเป็นกรณีที่ต้องมีอ
าวุธปืนติดตัวเม่ือมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์มีแนวทางพอ สรุปได้ดังนี้  คือ  

 1.ถ้าได้น าอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถซ่ึงสามารถหยิบใช้ได้ทันที 
ทันใด 

 2.เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ในทันทีทันใด 

 3.ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัดจ านวนเป็นหม่ืนๆ น าติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืนได้รับ 
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ใส่ช่องเก็บของหน้ารถยนต์ เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน 

 4.ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัดน าอาวุธปืนติดตัวมาด้วยโดยแยกอาวุธปืนและเครื่อง 
กระสุนออกจากกันใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์
 5.ห่ออาวุธปืนและแหนบรรจุกระสุนปืน(แมกกาซีน) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรง 

รถยนต์ซ่ึงใส่กุญแจ   

หน้าที่ 8 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ดอกข้ีเหล็กสาร 



   

 

 

  

  

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 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 

ดอกข้ีเหล็กสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 9 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต หมายถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ราชการ 
โดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก มีองค์ประกอบ 4 
ประกอบ 

 - มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติ 

 - ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 

 - เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิได้ 

 -  มีเจตนาทุจริต 



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 3 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 

 


