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พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
2558-2560 เทศบาลต�าบลยี่งอฉบับนี้ เป็นผลมาจากการด�าเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ ของเทศบาลฯ ภายใต้การด�าเนนิงานของ “นายกฯ รงัสฤษฎ์ 
ราชมุกดา” และทีมงานที่ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา  
และบคุลากรต่างๆ ของเทศบาล

อันเป็นการด�าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน
ชาวต�าบลยี่งอ ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในทกุองค์กร เพราะหากว่ากจิกรรมโครงการใดๆ ไม่ได้รบัความร่วมมอืและ
ความไว้วางใจที่ดีจากพี่น้องประชาชนแล้ว กิจกรรมนั้นย่อมยาก 
ที่จะประสบผลส�าเรจ็ 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของกิจกรรมโครงการต่างๆ นั้นก็คือการ
พฒันาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมพีี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
อย่างแท้จริงเป็น “ศูนย์กลางแห่งการพัฒนา” นั่นเอง เพราะฉะนั้น  
การด�าเนินงานของเทศบาลจึงเปรียบเสมือนการบริการสาธารณะที่ต้อง
ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในทุกระดับชั้น ทุกช่วงวัย  
โดยไม่มแีบ่งแยกในเรื่องของประเพณ ีความเชื่อ หรอืศาสนา ซึ่งทั้งหมด
ทั้งปวงที่กล่าวมา ปรากฏอยู่ภายในเล่มนี้แล้ว

        
 นายฐิติพันธุ์ บุญเพิ่ม
 ปลดัเทศบาลต�าบลยี่งอ
 บรรณาธกิาร

คุยกับบรรณาธิการ

“การด�าเนินงานของ
เทศบาลเปรียบเสมือนการ

บริการสาธารณะ

”
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10 ฝ่ายบริหาร 

11 สมาชิกสภา

12 ส่วนราชการ 

17 โครงการต่างๆ ที่ด�าเนินงานโดยเทศบาล 

24    สรุปรายรับ – จ่าย ปีงบประมาณ 2558 – 2560
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 ‘ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ’ ปี 2561
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นายกฯ พบประชาชน

พี่น้องประชาชนชาวต�าบลยี่งอที่เคารพครับ รายงานผลการด�าเนินงาน ปี 2558-2560 
เทศบาลต�าบลยี่งอ ที่ปรากฏอยูม่อืของท่านนี้ เป็นภาพรวมของการด�าเนนิงานของเทศบาลต�าบล
ยี่งอ ภายใต้การด�าเนินงานของผมและทีมงาน ทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการ  
รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเรา อันเป็น 
การพฒันาองค์กรและพื้นที่ภายใต้การมสี่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จรงิ 

ในฐานะนายกฯ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้การด�าเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ จะมี
อุปสรรคมากมายเพียงไร แต่ผมและทีมงานยังคงมีแรงกายแรงใจในการท�างานเพื่อพี่น้อง
ประชาชนต่อไป เพราะในเมื่อพี่น้องประชาชนไว้วางใจเลือกเรามาท�างานแล้ว เราก็ต้องท�างาน
จนสุดความสามารถ และมองว่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็คือส่วนหนึ่งของงาน เพราะเรามี 
เป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่วสิยัทศัน์ “เมืองน่าอยู่ คู่ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติดี  มีธรรมาภิบาล” 
ภายใต้ 9 นโยบายแห่งการพฒันาพื้นที่ 

พี่น้องประชาชนที่รักยิ่งครับ รายงานฯ ฉบับนี้มีความพิเศษตรงที่เราอุทิศเนื้อที่ส่วนหนึ่ง 
ในกิจกรรม “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ” ปี 2561 ซึ่งเราด�าเนินการและประสบ 
ผลส�าเร็จเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และนับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของบ้านเรา  
ภายใต้กจิกรรมดีๆ  เช่นนี้ จะเหน็ได้ว่าสามารถต่อยอดไปในเรื่องของการพฒันาเศรษฐกจิของพื้นที่ได้ 

มาร่วมมือกันนะครับ นอกจากอนุรักษ์ให้ลูกหลานเรารับรู้แล้ว มาร่วมต่อยอดพัฒนา 
สิ่งดีๆ  ที่ม ีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นของเรานะครบั  

 นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา
 นายกเทศมนตรีต�าบลยี่งอ

“
มาร่วมต่อยอดพัฒนาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ 

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเรา

”



การพฒันาท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหน้านั้น ถอืเป็นภารกจิหลกั
ของทุกฝ่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมแรง
ร่วมใจกนัท�างาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภา รวมไปถงึพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ ด้วยเพราะหากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท�างานอยูเ่พยีง
ล�าพังแล้ว ก็จะเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะท�าให้เป้าหมายบรรลุสู่ความ
ส�าเรจ็ได้

“ฝ่ายบริหารที่มีนายกฯ เป็นหัวหน้า ก็ตั้งใจ ทุ่มเท
ท�างานในการบริหาร พัฒนาโครงการไป ขณะที่ฝ่ายสภา  
ก็มีหน้าที่ตรวจสอบ เสนอแนะ และสนับสนุนการท�างาน 
ทีถ่กูทศิถกูทาง ขณะทีพ่ีน้่องประชาชนกช่็วยกนัทัง้สนบัสนนุ 
ตรวจสอบ หรือรวมเรียกว่ามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ”

เทศบาลต�าบลยี่งอของเรานั้น ผมถอืว่า เราได้ท�างานร่วมกนั
ของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร จนท�าให้การเดินหน้า
พฒันาเมอืงของเรานั้นได้รดุหน้าไปมาก โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปี 
ที่ผ่านมา 

อย่างไรกต็าม การท�างานทกุอย่างกต้็องยอมรบัว่ามข้ีอจ�ากดั 
และอปุสรรค ตลอดเวลา อย่างเช่น งบประมาณไม่เพยีงพอ บคุลากร 
เครื่องไม้เครื่องมือมีจ�ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับความเดอืดร้อนหรอื
ความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งเรื่องเหล่านี้เรากต้็องค่อยๆ แก้ไข
กนัไป 

ซึ่งผมมั่นใจว่า หากเราทุกฝ่ายท�างานอยู ่บนพื้นฐาน 
เหน็ประโยชน์สขุของพี่น้องประชาชนเป็นตวัตั้งแล้ว การพฒันากจ็ะราบรื่น 
และสามารถเดนิหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพแน่นอน

จงึหวงัว่าไม่ว่าวนันี้หรอืวนัหน้า เราทกุคนทกุฝ่ายในเทศบาล
ต�าบลยี่งอ จะได้ช่วยกนัพฒันาเมอืงอย่างแขง็ขนัต่อไป เพื่อน�าพา
ให้ท้องถิ่นเรา “เป็นเมืองที่น่าอยู่” ตลอดไป

 นายมูหัมมัดสะกรี ซอซิ 
 ประธานสภาเทศบาลต�าบลยี่งอ

 สารประธานสภา
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เทศบาลต�าบลยี่งอ

ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน



จากค�าขวัญประจ�าอ�าเภอยี่งอ 

“ข้าวย�าพื้นบ้าน ขนมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือเนื้อย่าง ใบยางประดิษฐ์
วิจิตรงานแกะสลัก อนุรักษ์เครื่องสาน หมู่บ้านบาติก”

สู่วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต�าบลยี่งอ 

“เมืองน่าอยู่ คู่ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติดี  มีธรรมาภิบาล”

ภายใต้ 9 นโยบายแห่งการพัฒนา

9 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
และการบริการ

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2 ด้านการศึกษา

3 ด้านกีฬาและสันทนาการ

4 ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และศาสนา

5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม

6 ด้านสาธารณสุข

7 ด้านสังคมสงเคราะห์

8 ด้านเศรษฐกิจ
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เมื่อเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ๆ ผมพบว่าหลายพื้นที่ 
ในเขตเทศบาลยังขาดไฟฟ้า พี่น้องประชาชนล�าบากมาก 
ยามเดินทางไปมาช่วงค�่าคืน ภายหลังได้ท�าการปรับปรุง
โดยหนัมาใช้หลอดแสงสว่าง LED ทั้งเขตเทศบาล จนท�าให้
ทกุซอกซอยมแีสงสว่างเพยีงพอ 

โครงการในอนาคตที่เราจะด�าเนนิการ คอื โครงการ
ประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งพี่น้องประชาชนบางครอบครัว 
ยดึอาชพีท�าขนม กเ็ลยอยากสนบัสนนุตรงนี้ 

พี่น ้องชาวเทศบาลต�าบลยี่งอทุกท่านครับ 
เหตุผลที่ผมได้เข้ามาท�าหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน
ชาวยี่งอ โดยได้รับเลือกเข้ามาในต�าแหน่งนายก
เทศมนตรี ก็เพื่อที่จะพัฒนาเทศบาลต�าบลยี่งอ  
บ้านเกิดเมืองนอนของเราให ้เจริญยิ่ งขึ้นด ้วย 
ความยั่งยืน 
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เทศบาลต�าบลยี่งอ

‘รังสฤษฎ์ ราชมุกดา’ 

 นายก ทต.ยี่งอ

 พร้อมพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมเศรษฐกิจชุมชน



ผมวางเป้าหมายไว้ว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในอ�าเภอยี่งอ 
ด้วยขนมอันขึ้นชื่อของบ้านเรา ได้ปรึกษากับทุกๆ ฝ่ายแล้ว  
จะเริ่มช่วงรอมฎอนของปี 2561   

“ผมต้องการให้ชาวบ้านมคีวามสขุ พีน้่องประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น”  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีโครงการอยู ่ประมาณ  
10 โครงการ ที่เราพยายามดงึงบประมาณจากภายนอกเข้ามา 
เพื่อพัฒนาบ้านเรา อย่างเช่นสนามเด็กเล่นซึ่งยังไม่มี ตอนนี้
เราได้ของบประมาณไว้แล้ว โดยจะใช้ที่ดินของราชพัสด ุ
(บริเวณหัวมุมหอนาฬิกาโรงพักเก่า) ท�าพร้อมๆ ไปกับท�า
ฟิตเนสชมุชนที่ชั้นสองตลาดนดัอ�าเภอยี่งอ (บรเิวณหอนาฬิกา) 
เพื่อให้พี่ประชาชนได้มาออกก�าลงักายกนั 

ในเรื่องของผู ้ป ่วยติดเตียง เทศบาลมีนโยบาย 
โดยส�ารวจว่ามกีี่คน จากที่เขาขอรถเขน็ เรากเ็ปลี่ยนแปลงเป็น
ให้งบสนบัสนนุเรื่องการซื้ออาหารการกนิ  

ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน อนาคตกจ็ะ
ต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้ได้โดยผมจะช่วยเหลอืเรื่องที่ดนิที่ผม
มีอยู ่ให ้สามารถยืมไปใช้โดยไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ ่ายใดๆ 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันท�าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผัก
เพื่อเสริมรายได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะพยายามช่วยเหลือแก้ไข 
ด้วยความยั่งยนื

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากเทศบาล 
จะด�าเนนิการตามปกตแิล้ว ยงัสนองนโยบายรฐับาลด้วยการ
ปรับเปลี่ยนผิวมาเป ็นถนนที่มีส ่วนผสมของยางพารา  
ส่วนเรื่องไฟฟ้าเราท�าเตม็พื้นที่จนไม่มปีัญหาแล้ว 

2. ด้านการศึกษา เทศบาลด�าเนินโครงการต่างๆ 
โดยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม
ภาคฤดูร ้อน มีการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห ่งชาต ิ 
จัดงบประมาณสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดี 
แต่ยากจน การน�านักเรียนไปดูกิจกรรมกีฬาต่างๆ นอกพื้นที่ 
รวมถงึการจดัแข่งขนักฬีาให้กบันกัเรยีน ณ สนามหน้าเทศบาล 
ฯลฯ  

3. ด้านกฬีาและสนัทนาการ มกีารจดัแข่งขนักฬีา
ชมุชน (6 ชมุชน) เช่น กฬีาพื้นบ้านและกฬีาสากล เทศบาล 
มกีารสนบัสนนุรางวลั ชดุกฬีา อปุกรณ์กฬีา รวมทั้งสนบัสนนุ
นกักฬีาไปสู่ความเป็นเลศิ  

4. ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ
ศาสนา ต้นเดอืน ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาเทศบาลจดันทิรรศการ
น้อมน�าพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร “ตามรอยพ่อ
ในหลวงรัชกาลที่ 9”  และมีโครงการที่จะจัดท�าทุกปี  
เพราะบริเวณนี้เป็นเมืองเก่าของอ�าเภอยี่งอมาตั้งแต่สมัย
โบราณกาล ยังมีการส่งเสริมให้ความรู ้ด้านศาสนาโดยม ี
การบรรยายธรรมจากอลุามะฮ์ (ผู้รู้) ทั้งในและนอกพื้นที่  

5. ด้านการส่งเสรมิคณุภาพและสิง่แวดล้อม 
ที่ผ่านมาเทศบาลเราด�าเนนิการในเรื่องขยะไปฝังกลบที่บรเิวณ
พื้นที่ อ.ระแงะ และเขต อบต.ยี่งอ โดยการขอใช้พื้นที่ร่วมกนั 
แต่อนาคตเราจะใช้พื้นที่ยี่งอเป็นบ่อพักขยะรวม เพื่อน�าไป
ก�าจัดในเขตพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ โดยการด�าเนินงาน 
ของ ทม.นราธวิาส 

6. ด้านสาธารณสุข มีการจัดท�าแผนป้องกัน 
พษิสนุขับ้าทกุปี และการรณรงค์ในการก�าจดัยงุลาย ฯลฯ 

7. ด้านสงัคมสงเคราะห์ นอกจากเทศบาลด�าเนนิ
โครงการต่างๆ ตามนโยบายรฐับาลแล้ว ยงัมกีารดแูลผูส้งูอาย ุ
ผู้ป่วยตดิเตยีง ฯลฯ   

8. ด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
ทั้งการอบรมให้ความรู้ โดยเฉพาะการสืบสานการท�าขนม
โบราณของยี่งอ โดยเฉพาะในช่วงเดอืนรอมฎอน  

9. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
และการบริการ อนาคตอันใกล้นี้ก็จะท�าสนามเด็กเล่น 
อย่างไรก็ตาม หากได้งบประมาณสนับสนุนมามากพอ  
กจ็ะท�าฟิตเนสให้กบัชาวบ้านได้ออกก�าลงักายด้วย

สรุปโครงการต่างๆ ที่ด�าเนินการตามนโยบาย 9 ด้าน ที่ผมแถลงไว้ในสภา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555
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1. นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา นายกเทศมนตรี

2. นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ รองนายกเทศมนตรี

3. นายนิเลาะ  แวนาแว รองนายกเทศมนตรี

4. นายยากี  อารง เลขานุการนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร

10 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ

12 3

4



(จากซ้ายไปขวา)
1. น.ส.ศศกิานต์  บอืงาฉา สมาชกิสภาเทศบาล
2. นางฟาตเีมาะ  กอืจ ิ สมาชกิสภาเทศบาล
3. น.ส.นูรดีา  โซ๊ะ สมาชกิสภาเทศบาล
4. น.ส.อายมี๊ะ  สะมาแอ สมาชกิสภาเทศบาล
5. นายอรรณพ  อดศิยัเผ่าพนัธุ์ สมาชกิสภาเทศบาล
6. นางวรรณมณี  มาบู รองประธานสภาเทศบาล
7. นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ ประธานสภาเทศบาล
8. นายอบัดลุฆอน ี อสัมะแอ สมาชกิสภาเทศบาล
9. น.ส.นริดิา  นจินิกิาร ี สมาชกิสภาเทศบาล
10. นางนฤมล  วาเดง็พงศ์ สมาชกิสภาเทศบาล
11. น.ส.ดรรชน ี แดมะย ุ สมาชกิสภาเทศบาล
12. น.ส.พาซยี๊ะ  ทุ่งกอ  สมาชกิสภาเทศบาล

สมาชิกสภา

11Annual Report 2515-2017

Yi-ngo Subdistrict  Municipality



(จากซ้ายไปขวา)
1. นายมูหะมะสกุร ี สามะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
2. นายมะรอสะด ี อาแด พนกังานจ้างทั่วไป
3. นางวไิลลกัษณ์  ล่านุ้ย พนกังานจ้างทั่วไป
4. นางสาวกูนูรลฮีา  ณ นคร พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
5. นางสาวซารฮีะห์  แบนอ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
6. นายยูฮาร ี มะดเียาะ ลูกจ้างประจ�า
7. นายอบัดูลลาเต๊ะ  มะน ิ หวัหน้าฝ่ายปกครอง
8. นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร หัวหน้าส�านักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จากซ้ายไปขวา) 
1. นายนสัเซร์  อาแวและ พนกังานจ้างทั่วไป
2. นายฟียะ  จูกูย ิ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
3. นายกติต ิ กูโน พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
4. นายนอิสัร ี ดอืราแม พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
5. นายมะรเีป็ง  แบเลาะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
6. นายมาหะมะดอืแนง  อาแวยอรอ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
7. นายนริอสะด ี หะยนีเิลาะ      พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
8. นายมาหะมะซูกรมีฟร ี ฮามะ พนกังานจ้างทั่วไป 
9. นายเสร ี เยะมูเรง พนกังานจ้างเหมาบรกิาร

ส�านักปลัด

9. นางฉตัรนยีา  ทศันลลีพร นกัทรพัยากรบคุคล
10. นางฟารฮีะห์  อสิสะมะแอ หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป
11. นางอสุณยี์  ลวีาอดุดนี พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
12. นางสาวซูรนีา  เจ๊ะน ิ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
13. นางกูซูเวยีะ  ต่วนเพง็ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
14. นางสาวซารฮีะห์  กูโน พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
15. นายนฤพนธ์  อาบะ พนกังานจ้างทั่วไป
16. นายนฮิมัดูร์  สามะอาล ี พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
17. นายมาหะมะตอรา  ยูโซ๊ะ ลูกจ้างประจ�า

นายฐิติพันธุ์ บุญเพิ่ม
ปลัดเทศบาล

นางปาลีดา  กาแลมา
รองปลัดเทศบาล

12 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



(จากซ้ายไปขวา)

1. นายอารยี์  เจ๊ะเละ พนกังานจ้างทั่วไป

2. นางวรรณ ี ยูโซะ พนกังานจ้างทั่วไป 

3. น.ส.ฟาตอนะห์  สนกิอเดง็ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร

4. นางญาสมุนิทร์  อาแว ลูกจ้างประจ�า

5. นางฮมัเสาะ  เจ๊ะซู ลูกจ้างประจ�า

6. นางทัศนีย์  บานแย้ม ผู้อ�านวยการกองคลัง
7. นางล�ายอง  ธรรมประณตี หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั

8. นางวไิลลกัษณ์  ไทยสนทิ เจ้าพนกังานธรุการช�านาญการ

9. น.ส.การหีม๊ะ  มะแซ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร

10. นายรอมอืล ี บอืราเฮง พนกังานจ้างทั่วไป

กองคลัง
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(จากซ้ายไปทางขวา)
1. นายอสัมาน  อูมา พนกังานจ้างทั่วไป
2. นายลตุฟี  ปะดอ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
3. นายอาซูฮา  แซลมีา พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
4. นายอาหะมะ  มะเระ พนกังานจ้างทั่วไป
5. นายฮาเรส  มะดาเอง็ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
6. นายจติต ิ สามะ พนกังานจ้างทั่วไป
7. นางสาวสารฮีะห์  สะมะสะ พนกังานจ้างทั่วไป 
8. นายดลุอาซ ิ สอืน ิ พนกังานจ้างทั่วไป
9. นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ ผู้อ�านวยการกองช่าง
10. นายอสัมนั  อารง พนกังานจ้างทั่วไป
11. นางสาวซูเรยีน ี ปะดอวาล ี พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
12. นายนสิตาแม  นเิงาะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
13. นายมะกอืตา  มะดาองิ พนกังานจ้างทั่วไป
14. นายอบัดลุเลาะ  ววิฒันาชยั พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
15. นายอบัดลุอาซ ิ เจ๊ะเต๊ะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
16. นายมะนอ  มะรอืสะ พนกังานจ้างทั่วไป

กองช่าง

14 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



(จากซ้ายไปขวา)
1. นายมูฮ�าหมดัฟาอสี  ดอเลาะ พนกังานจ้างทั่วไป
2. นายอสุมาน  รรีา พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
3. นายจริาย ุ เจะเละ พนกังานจ้างทั่วไป
4. นายอาแว  มะเดง็ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
5. นายยายอ  สะแปองิ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
6. นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
7. นางดวงเดอืน  ซ้ายหนู นกัพฒันาชมุชนช�านาญการ
8. นางซามลีา  แมะเต๊ะ พนกังานจ้างทั่วไป
9. นางมะดอืล ี อาบะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
10. น.ส.รอฮายู  บูลายามา พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
11. นายวริธุ   สบืประดษิฐ์ ผู้ช่วยงานพฒันาชมุชน

กองการศึกษา
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(แถวนั่งขวาไปซ้าย)
1. น.ส.นูรฮสัหม๊ะ  อารอมะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
2. นางสพุนิณ ี อาแว พนกังานจ้างทั่วไป
3. นายรุสตาร์  การีมาแซ  ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. น.ส.สตอีาแวเซาะ  ดอืเร๊ะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร

(แถวยนืขวาไปซ้าย) 
5. นายสฮีาบูดนี  และเมาะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
6. นายเฟาซยี์  เปาะแฉะ พนกังานจ้างทั่วไป
7. นายมะรอนงิ  หาม ิ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
8. นายมาตอเฮ   ยะโกะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
9. นายบอืร ี ยูโซะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
10. นายอาทติย์  ตาเยะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
11. นายอารยี๊ะ  สะมะแอ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
12. นายมาหามะอาซงิ  ยูโซะลเีมาะ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
13. นายแวฮาหมดั  สาและ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
14. นายอบัดลุฮาลมิ  ยาฮายอ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร
15. นายมะล ี บนิมะสาและ พนกังานจ้างเหมาบรกิาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

16 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



โครงการที่ด�าเนินงานโดย ส�านักปลัดเทศบาล
โครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน�้าท่วม

 โครงการ “รักน�้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวฯ (ในหลวง ร.9) และสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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ประชาคมชุมชนเมืองยี่งอ ในโครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลยี่งอ      

โครงการฝึกเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

18 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน    

โครงการวันเทศบาล

จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลยี่งอ      
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20 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ

โครงการที่ด�าเนินงานโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. ด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
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โครงการส่งเสริม 
อสม. “ร่วมมือ ร่วมใจ 
รวมพลังต้านภัยโรคจากยุงลาย” 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาขาดไอโอดีน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(ทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข)



22 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากร

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะชุมชน
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โครงการที่ด�าเนินงานโดย กองช่าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรามโกมุท
โครงการซ่อมแซมคอสะพานรอยต่อ
ระหว่างถนนเทศบาล 5 – บ้านกูเล็ง

โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน�้า
พร้อมทางเท้าถนนเทศบาล 4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

ภายในเขตเทศบาล



24 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ

รายรับ – จ่าย ปีงบประมาณ 2558
(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

รายจ่าย จ�านวนเงิน 
(บาท)

งบกลาง 3,645,556.09

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง 2,607,559.36

เงนิเดอืนฝ่ายประจ�า 6,883,693.36

ค่าตอบแทน 1,292,768.75

ค่าใช้สอย 7,227,256.67

ค่าวสัด ุ 2,078,277.86

ค่าสาธารณูปโภค 500,039,24

ค่าครภุณัฑ์ 1,294,350.00

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,065,.000.00

รายจ่ายอื่น 518,709.72

เงนิอดุหนนุ 2,210,499.14

รวม 30,323,710.19

รายรับ จ�านวนเงิน 
(บาท)

หมวดภาษอีากร 459,821.86

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั 
และใบอนญุาต

112.263.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 361,772.37

หมวดรายได้เบด็เตลด็  51,530.00

หมวดรายได้จากทนุ -

หมวดภาษจีดัสรร 17,437,070.79

หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป 11,569,417.00

หมวดเงนิอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์ / 
เฉพาะกจิ

4,671,800,00

รวม 34,663,675.02

รายรับ – จ่าย ปีงบประมาณ 2559
(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)

รายจ่าย จ�านวนเงิน 
(บาท)

งบกลาง 3,371,326.81

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง 2,624,640.00

เงนิเดอืนฝ่ายประจ�า  8,093,096.77

ค่าตอบแทน 1,421,928.00

ค่าใช้สอย 3,795,460.00

ค่าวสัด ุ 544,793.38

ค่าสาธารณูปโภค 578,936.91

ค่าครภุณัฑ์ 314,539.95

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,820,100.00

รายจ่ายอื่น 13,000.00

เงนิอดุหนนุ 2,433,540.00

รวม      30,956,453.34

รายรับ จ�านวนเงิน 
(บาท)

หมวดภาษอีากร 475,951.98

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั 
และใบอนญุาต

89,079,00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 558,086.13

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 8,120.00

หมวดรายได้จากทนุ 163,300.00

หมวดภาษจีดัสรร 18,135,317.07

หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป 8,953,568.00

หมวดเงนิอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์ / 
เฉพาะกจิ

5,185,000.00

รวม 35,568,422.18



25Annual Report 2515-2017

Yi-ngo Subdistrict  Municipality

รายรับ – จ่าย ปีงบประมาณ 2560
(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

รายจ่าย จ�านวนเงิน (บาท)

งบกลาง 3,964,101.50

เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง 2,604,731.62

เงนิเดอืนฝ่ายประจ�า 8,628,858.71

ค่าตอบแทน 1,502,066,18

ค่าใช้สอย 7,794,125.14

ค่าวสัด ุ 2,481604.83

ค่าสาธารณูปโภค 544,606.24

ค่าครภุณัฑ์ 153,453.00

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 2,048,000.00

รายจ่ายอื่น -

เงนิอดุหนนุ 1,810,000,00

รวม 31,531,544,22

รายรับ จ�านวนเงิน (บาท)

หมวดภาษอีากร 490,788.16

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต 124,287.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 531,363.42

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 13,280.00

หมวดรายได้จากทนุ  -

หมวดภาษจีดัสรร  18,339,172.59

หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป 14,387,488.00

หมวดเงนิอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์ / เฉพาะกจิ -

รวม 33,886,379.17



นายสูดิง เจ๊ะมะ
อหิม่ามมสัยดิ 

ศูนย์การศกึษาอสิลามประจ�ามสัยดิ
(ตาดกีา) ดารลุอมิาน

มสัยดิดารลุอมีาน บ้านบูแมกยีะ
ม.1 ต.ยี่งอ จ.นราธวิาส

รู้จักมัสยิดในเขตเทศบาล
26 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



นายอับดุลอาซิซ หะยีมูซอ 
อหิม่ามมสัยดิ

มสัยดิยาเมร์ ตลาดยี่งอ
ม.7 ต.ยี่งอ จ.นราธวิาส
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1. นายสไุลมาน มามะ   ประธานชมุชนมสัยดิยาเมร์

2. นางอสันจีติ อาล ี  ประธานชมุชนยอืรงีา

3. นางศนัติ์สนยี์ ลมีอปาแล  ประธานชมุชนปอเนาะ

4. นางรอกนีะ มะดาแฮ   ประธานชมุชนสะพานเหลก็

5. นางรออดี๊ะ บอืราเฮง   ประธานชมุชนบูแม

6. นางฮามดี๊ะ แมซา   ประธานชมุชนก�าปงบอเวาะห์

1

4

2

5

3

6

คนดีศรียี่งอ

รู้จักผู้น�าชุมชน

28 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



คนดีศรียี่งอ

“สงัคมบ้านเรา 
ผู ้หญิงจะออกมาท�า
อ ะ ไ ร เ พื่ อ ชุ ม ช น  
จะไม่ค่อยมคีนยอมรบั
สกัเท่าไหร่ แต่เมือ่เรา
มาท�าเพือ่ชมุชนจรงิๆ 
วันนี้ผู้คนเริ่มยอมรับ
เรามากขึ้น ดังนั้น  
ผู ้ ห ญิ ง ก็ ส า ม ร ถ 
ช ่ ว ย เ ห ลื อ ชุ ม ชน 
ในด้านต่างๆ ได้” 

นางเจ๊ะบเีด๊าะ อาบูบากา (ก๊ะดะ) ซึ่งท�างานจติอาสา
เพื่อชาวเทศบาลต�าบลยี่งอมานาน เล่าถึงประสบการณ์การ
ท�างานเพื่อชุมชนที่ต้องเริ่มต้นด้วยการเสียสละแรงกายแรงใจ 
กระทั่งวนันี้เธอคอืประธาน อสม.เทศบาลต�าบลยี่งอ อสม.ดเีด่น
ระดบัชาตใินปี 2559 และรบัรางวลัต่างๆ อกีมากมาย  

ก๊ะดะอาศัยอยู ่บ้านเลขที่ 22 ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ  
จ.นราธิวาส เริ่มต้นจิตอาสาจากการรวมกลุ่มของแม่บ้าน 
เพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ปี 2540 เธอเริ่มต้นเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) ยคุที่เทศบาลยงัเป็นสขุาภบิาล ซึ่งยคุนั้น
มีเธอเป ็น อสม.อยู ่คนเดียว ครั้งเมื่อยี่งอถูกยกฐานะ 
จากสขุาภบิาลมาเป็นเทศบาลต�าบล จ�านวน อสม.จงึเพิ่มขึ้น
เพื่อการบรกิารชมุชนทั้ง 6 ชมุชน คอื 1. ชมุชนบูแม 2. ชมุชน
ปอเนาะ 3. ชมุชนก�าปงบอเวาะฮ์ 4. ชมุชนยอืรงีา 5. ชมุชน
มัสยิดยาเมอ์ 6. ชุมชนสะพานเหล็ก ก็เลยมีการคัดเลือก 
จติอาสาให้ครบ 30 คน (ชมุชนละ 5 คน) 

โดยด�ารงต�าแหน่งเธอเป็นประธาน อสม.เทศบาลต�าบล
ยี่งอ มาถงึปีปัจจบุนั... 

20 ปีที่เธอรวมกลุ ่มท�ากิจกรรมต่างๆ มากมาย  
จนกระทั่งรับต�าแหน่งประธานกลุ่มโอทอปจังหวัดนราธิวาส 
เป้าหมายเพื่อตั้งกลุม่ผลติสนิค้าของพื้นที่ไปขายยงัต่างจงัหวดั
และประเทศเพื่อนบ้านให้สงัคมภายนอกได้รบัรูว่้ายี่งอมดีอีะไรบ้าง 
โดยเฉพาะขนมพื้นบ้านที่นี่จะมชีื่อเสยีงมากตั้งแต่อดตี 

ไม่นานนกัศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) เหน็ผลงาน โดยเธอได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูน้�าสตรดีเีด่น
ของพื้นที่ จากนั้นก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในเวลาต่อมา  

สงัคมเริ่มรู้จกัเธอในวงกว้าง เมื่อปี 2552 เกดิระเบดิขึ้น
ในพื้นที่ ภาพข่าวก๊ะดะน�า อสม.ในพื้นที่ได้เข้าไปช่วยเหลอืผู้ที่
ประสบกับเหตุการณ์ จนหน่วยงานต่างๆ ให้ความส�าคัญ 
โดยเชญิมาเป็นวทิยากรในโอกาสต่างๆ 

เธอได้รบัการคดัเลอืกจาก ศอ.บต.ให้เดนิทางไปอมุเราะห์
ที่ประเทศซาอดุอิาระเบยี และได้รบัการคดัเลอืกเป็นสตรดีเีด่น 
จงัหวดันราธวิาส 

“การเป็น อสม. ท�าให้เราได้ใกล้ชดิชมุชน ได้ช่วยเหลอื
ชาวบ้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่น การรักษา
พยาบาล การรักษาผู ้ป่วยที่ติดเตียง บัตรผู ้สูงอายุ  
และบัตรคนพิการ”

‘เจ๊ะบเีด๊าะ อาบบูากา’
อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2559 
กับบทบาทจิตอาสาเพื่อพัฒนายี่งอ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (บ้านยี่งอ) ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ  
จ.นราธวิาส 

ก่อตั้งกลุม่โอทอปผลติดอกไม้ประดษิฐ์จากกระดาษสา
ชบุน�้ายางพารา  

บุคคลที่ตามหาในภาพเมื่อปี 2558 ที่ได้รับโอกาส 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) และ
สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ เสด็จ 
บ้านบูเก๊ะปาละ อ.ยี่งอ จ.นราธวิาส เมื่อปี 2521 

ฯลฯ

เกียรติประวัติที่น่าสนใจ
 อสม.ดีเด่นระดับชาติในปี 2559
 ประธาน อสม.เทศบาลต�าบลยี่งอ 
 ประธานกลุ่มโอทอปจังหวัดนราธิวาส
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เทศบาลต�าบลยี่งอ ท�าพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร
ละหมาดจากผู้บริจาค เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
ได้ละหมาดโดยไม่ต้องกงัวลว่าจะขาดละหมาดขณะมาตดิต่อ
ราชการยงัส�านกังานเทศบาล  

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่บริเวณ
ส�านักงานเทศบาลต�าบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส คุณหญิง 
ทตตบงกช จุนทะสุตธนกุล เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคาร
และส่งมอบอาคารละหมาด มุสซอลลา ตึงกู อัล ราซีด  
(Mussalla Tg Al-Rashid) แก่เทศบาลต�าบลยี่งอ ซึ่งอาคารหลงันี้
ได้รับเงินบริจาคจากคุณมณฑา สังข์ทอง เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ และได้ใช้อาคารหลงันี้
ในการประกอบพธิศีาสนกจิขณะมาตดิต่อราชการ 

พิธีการมีนายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรี
ต�าบลยี่งอ กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ
บคุลากรเทศบาล ผูน้�าศาสนาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจ 
ฝ่ายปกครอง ประธานชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ และ 
พี่น้องประชาชนเข้าร่วมสกัขพียานเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งนี้ เทศบาลได้รับการแจ้งความประสงค์จาก 
คุณมณฑา สังข์ทอง ว่ามีความประสงค์จะบริจาคอาคาร
ละหมาด ขนาด 4 เมตร ยาว 8.50 เมตร ในพื้นที่ 34 ตารางเมตร  
โดยขออนุญาตให้ใช้สถานที่ราชการหรือที่ดินของเทศบาล  
เพื่อท�าการก่อสร้างอาคารละหมาดดงักล่าวจนกว่าจะแล้วเสรจ็ 
แล ้วจะท�าการส ่งมอบอาคารละหมาดดังกล ่าวให ้กับ 
ทางเทศบาล ซึ่งสภาเทศบาลได้อนุญาตให้ท�าการก่อสร้าง 
และรับการบริจาคอาคารละหมาดดังกล่าวตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

ด้านคุณหญิงทตตบงกช จุนทะสุตธนกุล ประธาน 
ในพธิ ี กล่าวว่า ต้องขอบคณุคณุมณฑา สงัข์ทอง ผู้บรจิาค  
ที่ได้เห็นความส�าคัญของการประกอบศาสนกิจของพี่น้อง
มุสลิม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจ�าวันของมุสลิม 
ที่จะต้องปฏบิตั ิ

“เมื่อทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบทบัญญัติ
ของศาสนาครบถ้วนแล้ว กย็่อมจะน�ามาซึ่งความสงบสขุของ
ประชาชนในพื้นที่ น�ามาซึ่งการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุต่อไป 
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลจะได้ใช้ประโยชน์ตามความมุง่หวงั
ของผู้บรจิาคให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อไป” 

เทศบาลต�าบลยี่งอ
ท�าพิธีเปิดอาคารละหมาด Mussalla Tg Al-Rashid

รายงาน30 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560
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ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช อาคารย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ

จาก “ยือรีงา” สู่ “ยี่งอ” ในปัจจุบัน

ย้อนอดีตยี่งอ 
มีหลักฐานปรากฏจากการเดินทางมายังเมืองสายของ

นายเฮนรี่ หลยุส์ (Henry Louise) ในปี 2437 ได้บนัทกึไว้ว่า ยี่งอ 
ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของเมอืงสาย (สายบรุ ี/ ตะลบุนั) 

อีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงการย้ายศูนย์การปกครอง
จากยี่งอไปยังเมืองใหม่ที่ตะลุบันหรือสายบุรีในปัจจุบัน  
เป็นบันทึกจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั (ร.5) ครั้งเสดจ็ประพาสปักษ์ใต้ มคีวามว่า “ล�าน�าสายนี้  
มีทางแยกไปได้ 3 ทาง คือ ทางยี่งอเมืองเก่า ซึ่งอยู่สูงขึ้น
ไประยะทางวันหนึ่ง พระยาสายเห็นว่าเมื่อถึงฤดูแล้ง  
น�้าแห้ง เรือเดินไม่ตลอด จึงได้เลื่อนลงมาตั้งเสียที่เมือง
ใหม่ได้ 18 ปีมาแล้ว”

  “เมืองสาย (Negeri Sai) ซึ่งต่อมาคือเมือง 
“สายบรุ ี(Saiburi) นัน้ เป็นเมอืงเก่าแก่ ว่ากนัว่าตามหลกัฐาน 
“อาจเก่าแก่กว่าเมืองปัตตานี”

เมอืงยี่งอ ก่อร่างสร้างเป็นชมุชนขึ้นโดย “นิดะห์” หรอื 
“นอิาดสั” ผูส้บืเชื้อสายมาจากราชวงศ์ “ปาฆาร์รยูง มนิงักาเบา 
(Pagar Ruyong Minung Kabao) จากทางตอนเหนอืของเกาะ
สุมาตราตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (จากการบันทึกของ 
อดลุย์ ณ สายบรุ ีทายาทรุ่นที่ 5 ของนอิาดสั) และได้รวบรวม
ชนชาวพื้นเมอืงเดมิสร้างเมอืงยี่งอขึ้น พร้อมทั้งสถาปนาตนเอง
เป็นเจ้าเมอืงตั้งแต่บดันั้นเป็นต้นมา 

ก่อนที่ต่อมาจะได้รบัการสถาปนาเป็น “เจ้าเมอืงสาย” 
ปกครองเมอืงสายบรุ ีแต่ได้ตั้งบ้านเรอืนของตนอยูใ่นเมอืงยี่งอ
เช่นเดมิ

รายงานพิเศษ32 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560
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กูโบร์ นดิะห์ หรอื นอิาดสั (โต๊ะก)ี

แนวก�าแพงหนิ

ยี่งอ หรอื ยอืรงีา (ยอืร์งา) พชืสมนุไพรชนดิหนึ่ง
ลกัษณะคล้ายกก ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อน�าต้นยอืงา
ปลูกไว้ในผืนนาจะสามารถป้องกันไม่ให้หนูและ
แมลงมาท�าลายกัดกินต้นข้าวได้  ในอดีตยือรีงา
พบมากในพื้นที่ จึงถูกน�ามาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน
แห่งนี้ และเพี้ยนมาเป็น “ยี่งอ” มาจนปัจจบุนั

ชดุอาวธุประจ�ากาย
ของลูกหลานเจ้าเมอืงยี่งอ

ประชาชนชาวยี่งอ ที่อยากให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ที่สามารถสืบทอดเป็นมรดกแก่ชาวยี่งอ และให้เป็นที่รู ้จัก 
ของคนจากภายนอก 

  โครงการย้อนรอยฯ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้
แนวคดิ “เราน่าจะสร้างยีง่อให้มแีหล่งท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กั
ของคนภายนอก” โดยได้รับการเสนอชื่อว่า “โครงการ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ”

ต่อมาปี 2550 เทศบาลได้จัดซื้อที่ดินเป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารด้วยงบประมาณ 500,000 บาท ถัดมาอีกปี 
ศอ.บต. ได้สนบัสนนุงบประมาณก่อสร้าง จ�านวน 4,203,000 บาท 
โดยมพีื้นที่บรเิวณโครงการฯ 1,905 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ลานทางเดนิ สนามหญ้า อาคารจดัแสดง อาคารห้องน�้า บ่อปลา 
แปลงต ้นไม ้  ฯลฯ ส ่วนพื้นที่ใช ้สอยอาคารจัดแสดง  
มีพื้นที่ 250.35 ตารางเมตร ประกอบด้วย ศาลาว่าการ  
(เมื่อเจ้าเมืองเรียกชั้นหัวเมือง องครักษ์ มาประชุม) ห้องโถง 
(รบัแขก จดัแสดงภาพถ่าย สิ่งของโบราณ ห้องนอน) และห้องครวั              

หลงัแล้วเสรจ็มพีธิเีปิดอาคารเมื่อวนัที่ 31 พ.ค. 2553  
ที่ผ่านมา ครั้นปี 2555 ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น “ศูนย์วัฒนธรรม 
เฉลมิราชในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้” เพื่อเฉลมิพระเกยีรติ
การครบรอบ 84 พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกิจกรรมโครงการ “ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ” มกีารด�าเนนิงานต่อเนื่องมาทกุปี 
รวมถึงการจัดกิจกรรมส�าคัญอื่นๆ เพื่อสร้างความคึกคักและ
เน้นเรื่องราวส�าคญัในชมุชนให้คนภายนอกได้รบัรู้

ปัจจุบันพบแหล่งโบราณคดีส�าคัญในเมืองยี่งอซึ่งมีอยู่
หลายแห่ง เช่น แนวก�าแพงหนิ เป็นแนวล้อมรอบวงัเจ้าเมอืง
ชั้นใน ระดับก�าแพงกล่าวกันว่าสูงจนคนไม่สามารถเอื้อมมือ
ถึงได้ ส�าหรับหินที่น�ามาสร้างก�าแพง เป็นหินที่ประชาชน 
เก็บรวบรวมจากภูเขาบ้านลูโบ๊ะบายะและพื้นที่ใกล้เคียง  
มาถวายเจ้าเมอืง เพื่อใช้สร้างก�าแพงล้อมรอบวงั 

เดิมทางเข้ามีความสวยงามมาก ปัจจุบันยังมีแนวหิน
หลงเหลอือยูใ่นที่ดนิวงัเก่า แนวก�าแพงดนิ เป็นแนวก�าแพงล้อม
รอบวัง เจ ้า เมืองชั้นนอก กินพื้นที่กว ้าง ติดชายแดน 
ถงึเมอืงระแงะ 

“ดาบเจ้าเมืองสาย” ดาบประจ�ากายเจ้าเมืองสาย 
อาย ุ200 กว่าปี “ยูแล” หรอื “เครื่องหาบ” สมยัที่เจ้าเมอืง
สายเดินทางขึ้นจากท่าเรือปากแม่น�้าบางนราเข้ามายังเมือง  
จะใช้เครื่องหาบเดนิทาง นอกจากการเดนิทางด้วยช้างหรอืล่อง
เรือเข้าสู่วัง รวมถึง “ดาบองครักษ์เจ้าเมืองยี่งอ” ผู้ได้รับ
พระราชทานกระบี่หรือดาบให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นองครักษ์
ประจ�าพระองค์ คอื โต๊ะดรานงิ หรอื โต๊ะฆานงิ 

ปัจจบุนัมผีู้สบืเชื้อสาย โดยใช้นามสกลุ “นิฆานิ” และ
เป็นผู้เกบ็รกัษาดาบองครกัษ์ โต๊ะฆานงิ

ก�าเนิด “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
อ า ค า ร ย ้ อ น ร อ ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ 
เมืองยี่งอ” 

อาคารที่ตั้งอยูบ่รเิวณส�านกังานเทศบาลต�าบลยี่งอหลงันี้ 
ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้รื่องราวทางประวตัศิาสตร์และ
ความเป็นมาของเมืองยี่งอ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง
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วันที่ 12 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลต�าบลยี่งอ  
ภายใต้การน�าของนายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกฯ ก�าหนด 
จดัโครงการย้อนรอยประวตัศิาสตร์เมอืงยี่งอ อกีครั้ง โดยปีนี้ 
จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการแสดงนิทรรศการน้อมน�า 
พระราชปณิธานพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” ณ ส�านกังานเทศบาล
ต�าบลยี่งอ 

วตัถปุระสงค์เพื่อตามรอยพ่อหลวงรชักาลที่ 9 ที่เสดจ็
ทรงงานในพื้นที่อ� า เภอยี่ งอ อัน เป ็นการน ้อมร� าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตา 
ต่อพสกนิกรชาวไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง
ของชาวไทย ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญา 
ทางวฒันธรรมที่มอียูใ่นพื้นที่จงัหวดันราธวิาสให้มคีวามงดงาม 
และยั่งยนื

นิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการพระราช
กรณียกิจและโครงการพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9  
ในพื้นที่จงัหวดันราธวิาส นทิรรศการการสาธติสิ่งที่เป็นมรดก
ภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม เช ่น การสาธิตสิ่งจักสาน 
จากย่านลิเภา การสาธิตอุปกรณ์ขันหมากที่ใช้ในประเพณี 
การแต่งงานของชาวมลายูปาตานีสมัยโบราณ การแสดง
อาหารโบราณและขนมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอยี่งอ 
เป็นต้น 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส 
วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส โรงเรยีนร่มเกล้า โรงเรยีนฮาซานยีะห์ 
ศนูย์การศกึษาอสิลาม (ตาดกีา) ในอ�าเภอยี่งอ จงัหวดันราธวิาส 
และศูนย์วฒันธรรมเฉลมิราชอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการ ‘ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ’ ปี 2561
นิทรรศการน้อมน�าพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานพิเศษ34 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



บรรยากาศการลงทะเบยีนในช่วงเช้า โดยมี
แขกคนส�าคญัๆ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถงึพี่น้อง
ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมกจิกรรม 
เป็นจ�านวนมาก
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พธิเีปิด โดยนายสทิธชิยั ศกัดา ผูว่้าราชการ
จงัหวดันราธวิาส เป็นประธานในพธิ ีนายรงัสฤษฐ์  
ราชมกุดา นายกเทศมนตรตี�าบลยี่งอ กล่าวรายงาน 
โดยมีพี่น ้องประชาชนชาวยี่งอ ร ่วมกิจกรรม 
หลายร้อยคน

36 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



บรรยากาศภายในงาน 
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38 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



การขับร้องอนาซีด จากศิลปินมลายูปัตตานี  (3 พี่น้องโต๊ะบานา) โดยหลังจบการแสดงนายสิทธิชัย ศักดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายยาลา ใบกาเด็ม นายอ�าเภอยี่งอ ได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดง  
และถ่ายภาพร่วมกนัโดยมนีายรงัสฤษฐ์  ราชมกุดา นายกเทศมนตรตี�าบลยี่งอ ร่วมถ่ายภาพด้วย
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นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธวิาส มอบของที่ระลกึให้กบัตวัแทนหน่วยงาน
ที่มาร่วมจดักจิกรรม และถ่ายภาพที่ระลกึร่วมกบั
นายกเทศมนตรตี�าบลยี่งอ แขกรบัเชญิที่มาร่วมงาน
พธิเีปิด อาท ินายกูเซง็ ยาวอหะซนั นายก อบจ.
นราธวิาส นายยาลา ใบกาเดม็ นายอ�าเภอยี่งอ  
ผู้แทนจากอ�าเภอยี่งอ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด 
นายต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่จังหวัดนราธิวาส ผู ้แทน
นายกเทศมนตรแีละ อบต.ต่างๆ ในพื้นที่จงัหวดั
นราธวิาส

40 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



ขนมบาตาบูโร๊ะ

ขนมบาตาบูโร๊ะขนมลอปะตีแก
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อาหารพื้นบ้านและขนมโบราณที่หายาก อาทิเช่น ข้าวย�าสมุมไพร นาซิลือเมาะ รอเยาะ ขนมลอปะตีแก  
ขนมซราแบ ขนมนบิะ ขนมปลตีอ ขนมบาตาบูโร๊ะ ขนมตรมีาน ีขนมกลอซอง ขนมบอฆอฮูบกีายู ขนมสอดไส้ ฯลฯ 
ที่ปรากฏในงาน 



ข้าวย�าสมุนไพร

หมี่กะทิ

ขนมสอดไส้,ขนมกลอซอง

วุ้นกะทิ

ขนมซราแบ

นาซิลือเมาะ

ละแซ

รอเยาะ

ขนมตะโก้มันส�าปะลัง ขนมปลีตอ, ขนมนิบะ

42 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



กจิกรรมสาธติภูมปิัญญาท้องถิ่น การท�ากรชิ การจกัสานย่านลเิภา การท�าขนัหมาก การประดษิฐ์
ดอกไม้จากกระดาษสาชบุน�้ายางพารา เป็นต้น
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 นิทรรศการน้อมน�าพระราชปณิธาน 
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่พระองค์ 
และพระบรมวงศานวุงศ์เสดจ็ฯ ทรงงานในจงัหวดั
นราธวิาส

44 รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี 2558-2560

เทศบาลต�าบลยี่งอ



นายกเทศมนตรีต� าบลยี่ งอ  
น�าแขกผู ้มีเกียรติเดินชมบรรยากาศ
ภายในงาน   
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นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีต�าบลยี่งอ  
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในฐานะสายสัมพันธ์
สายเลือดปาตานี (ป ัตตานี) (DATO SERI WARISON  
RANGSARIT RAJMUKDA)  จากสมาพนัธ์สายสมัพนัธ์ปาดกูาราชา  
เจ๊ะ ซตี ีวนัเกมิบงั ประเทศมาเลเซยี (PERTUBUHAN KETURUNAN 
PADUKA RAJA CIK SITI WAN KEMBANG MALASIA)  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ รีเวอรี่ 
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
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DATO SERI WARISON RUNGSARIT RAJMUKDA


