
เทศบาลต าบลยะหา                         มีนาคม  2562           ปทีี่ 4 ฉบับท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนูน้อยเรยีนรู้สู่โลกกวา้ง 

จดหมายข่าว จดหมายข่าว จดหมายข่าว    

ดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสารดอกขี้เหล็กสาร   

วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2562 ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็
เทศบาลต าบลยะหา พาน้องๆ นกัเรียนทัศน
ศึกษาตาม โครงการ"หนูน้อยเรียนรู้สู่
โลกกวา้ง" ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา
(TK Park) ศูนยเ์ยาวชนเทศบาลนคร
ยะลา อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 



 

อบรมคัดแยกขยะ 

หน้ า  2   ดอก ข้ี เหล็ กสาร   ปีที่  4  ฉบับที่  6  

ประชุมหาแนวทางในการจดัตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุ 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลยะหา จดัอบรม
โครงการคัดแยกขยะ ประจ าปี 2562 รณรงค์"แยกก่อน
ทิง้" โดยมีนายสอแหละ บางูสนั นกัวชิาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรูก้ารคดัแยกขยะ ก่อนน าไปทิ้ง
ให้ถกูวธิี และมีนกัเรียนจากโรงเรียนสตรศีาสนูปถัมภ์ ยะ
หามารับฟังณ ห้องประชุมบูงอยาฮา อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา 

วันที่ 25 ก.พ. 2562 เทศบาลต าบลยะหา โดย ส านักปลดัร่วมประชุมแนวทางการจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยมีเครือข่าย คลนีิคหมอครอบครัว (pcc. ยะหา ) น าโดย นายแพทย.์ ฮัมซาร์ ขาเดร์ และทีมสหวิชาชีพ 
วทิยาลัยชุมชนยะลา โดยอาจารยว์ทิยาลัยชุมชน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนตลาดยะหา ชุมชน 
บอืแนแจเกาะ ชุมชนกาปงนือเรง็ และชุมชนบ้านคละ  โดยจะจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอาย ุณ ลานช้ันล่าง อาคาร
อเนกประสงค์ เทศบาลต าบลยะหา และมีก าหนดจดักจิกรรม ครั้งแรก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อ
สอบถามความต้องการ ของ ผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป 



 

หน้ า  3   ดอก ข้ี เหล็ กสาร  ปีที่  4  ฉบับที่  6  

เยี่ยมผูพ้กิาร 

วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2562 เทศบาลต าบลยะหาลง
พืน้ที่เยี่ยมผู้พิการและแจกของที่ได้รับจากจงัหวดั
ยะลา โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจ์ังหวัดยะลาเนื่องในวนัผู้พิการสากล 
ให้กับผู้พิการในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลยะหา 

 

ฝึกทบทวนและทดสอบสภาพร่างกาย 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลยะหา ฝึกทบทวนและทดสอบ
สภาพร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัตงิาน เม่ือเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานได้ทนัท่วงที 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลยะหา ต้อนรับนางยะสี ลาเต๊ะ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาและคณะที่มาส่งจาก บ่อทอง นครยะลา
และ เมืองสะเตงนอก ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

ต้อนรับผู้อ านวยการกองการศึกษา 



ดอกขี เ้หล็กสาร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปีที่  4  ฉบับที่  6  

 

ประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อ
เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลต าบลยะหา 
ร่วมกิจกรรมยามเช้าลานท าลานกาแฟ ครัง้ที่ 57 ตรงกบั
ทางโรงเรียนยะหาศริยานุกลู และโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ  โดยมี นายอาทิตย ์
หมื่นเดช หัวหน้าฝ่ายแบบก่อสร้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัด
ยะหาประชาราม ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

กิจกรรมลานท า 

 

ผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมเทศบาลต าบลยะหา 

ว ันศุกร ์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พันโท กษิดิ์เดช ไซร้สุวรรณ 
และนางสาวจีรพรรณ จ าศักดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตัง้ประจ า
จังหวัดยะลา มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้ค าแนะน า ในการ
เลือกตัง้ สส. และฝากประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกมาใช้สิทธิ ์เลือกตั้ง ในวนัที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมี 
นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบตัิหน้าที่ 
นายกเทศมนตร ีต าบลยะหา ต้อนรับ และรับฟังค าแนะน า 



   

 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

หน้าที่ 5 ปีที่  4  ฉบับที่  6  ดอกขีเ้หลก็สาร 

เทศบาลต าบลยะหา จดักิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ โดยการออกก าลังกาย ทกุวันพุธของสัปดาห ์สัปดาห์นีน้ าออก
ก าลังกายโดยกองคลัง ณ ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ ์2562 

วันที่ 13 กุมภาพันธ ์2562 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2562 



   

 

หน้าที่ 6 ปีที่  4  ฉบับที่  6  ดอกขีเ้หลก็สาร 

      นั่งสมาธ ิ

     สร้างสมรรถนะทางสังคม  

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

โลกสวยด้วยมือเรา สร้างสวนสัตว์ในห้องเรียน Frog “กบ” 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 



   

 

 

  

   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 7 ปีที่ 4   ฉบับที่  6 ดอกข้ีเหล็กสาร 

 ค าพิพากษาที่ 3134/2530 ขณะที่โจทก์จดทะเบียนสมรส 
กับจ าเลยนั้นโจทก์ไม่ทราบว่าจ าเลยได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่น 
อยู่แล้วโจทก์จึงเป็นผู้สมรสโดยสุจริต เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมี 
ค าพิพากษาแสดงว่าการสมรสระว่างโจทก์กับจ าเลยเป็นโมฆะ  โจทก์ 
จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทนและ ค่าเลี้ยงชีพจากจ าเลยได้ การสมรสที่ 
เป็นโมฆะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคล ภายนอกผู้ท าการโดยสุจริต   



   

 

 

  

  

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 

การทุจริตคอรัปชั่น 

ดอกข้ีเหล็กสาร ปีที่ 4   ฉบับที่   6 หน้า  8 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคกุตลอดชีวิต 

 
เจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงานของรัฐ 

โดยทุจริตท าการ 

ผลประโยชน์ตอบแทน 

เงื่อนไข 

ก าหนดราคา 

ออกแบบ 

อันเป็นมาตรฐานในการ 
เสนอราคา 

โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการเข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม 

เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 



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 6 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

  

สาระน่ารู้ 

 


