
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมยือรีงา  ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
............................. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ ประธานสภาเทศบาล มูหัมมัดสะกรี   ซอซ ิ
๒ นางวรรณมณ ี มาบ ู รองประธานสภาเทศบาล วรรณมณ ี มาบ ู  
๓ นางสาวอายีม๊ะ สะมาแอ สมาชิกสภาเทศบาล อายีม๊ะ สะมาแอ 
๔ นางสาวดรรชนี       แดมะยุ สมาชิกสภาเทศบาล ดรรชนี       แดมะย ุ
๕ นายอับดุลฆอน ี อัสมะแอ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฆอน ี อัสมะแอ 
๖ นายอรรณพ อดิศัยเผ่าพันธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล อรรณพ อดิศัยเผ่าพันธ์ุ 
๗ นางนฤมล วาเด็งพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล นฤมล วาเด็งพงศ์ 
๘ นางฟาตีเมาะ กือจ ิ สมาชิกสภาเทศบาล ฟาตีเมาะ กือจ ิ
๙ นางนูรีดา โซะ สมาชิกสภาเทศบาล นูรีดา โซะ 

๑๐ นางสาวนิริดา นิจินิการ ี สมาชิกสภาเทศบาล นิริดา นิจินิการ ี
๑๑ นายฐิติพันธ์ุ     บุญเพิ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ฐิติพันธ์ุ บุญเพิ่ม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ นางพาซีย๊ะ ทุ่งกอ สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
๒ นางสาวศศิกานต์ บืองาฉา สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายมูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ รองนายกเทศมนตร ี มูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ 
๒ นายกอเรง็ เลาะมิง รองนายกเทศมนตร ี กอเรง็ เลาะมิง 
๓ นายยากี อารง เลขานุการนายกเทศมนตร ี ยากี อารง 
๔ นางปาลีดา กาแลมา รองปลัดเทศบาล ปาลีดา กาแลมา 
๕ นางทัศนีย ์ บานแย้ม ผู้อํานวยการกองคลงั ทัศนีย ์ บานแย้ม  
๖ นางกูฟาตีมะฮ ์ หวันฮุสเซนต์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา กูฟาตีมะฮ ์ หวันฮุสเซนต์ 
๗ นายรุสตาร ์ การีมาแซ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ รุสตาร ์ การีมาแซ 
๘ นายขจรศักดิ ์     จันทรโคบุตร หัวหน้าสํานักปลัด ขจรศักดิ ์ จันทรโคบุตร 
๙ นายอับดูลลาเต๊ะ มะน ิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง อับดูลลาเต๊ะ มะน ิ

 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นางลํายอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง ลํายอง ธรรมประณีต 
๑๑ นางฟารีฮะห์       อิสสะมะแอ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ฟารีฮะห์    อิสสะมะแอ 
๑๒ นางฉัตรนียา      ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 
๑๓ นางดวงเดือน     ซ้ายหนู  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ดวงเดือน     ซ้ายหน ู
๑๔ นางญาสมุินทร ์      อาแว จพง.จัดเก็บรายได้ชํานาญงาน ญาสุมินทร ์  อาแว 
๑๕ นางนูรัยฮัน     ไทยสนิท จพง.ธุรการชํานาญงาน นูรัยฮัน ไทยสนิท 
๑๖ นายยูฮาร ี     มะดีเยาะ ลูกจ้างประจํา ยูฮาร ี มะดีเยาะ 
๑๗ นายมาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ ลูกจ้างประจํา มาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ 
๑๘ นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง พนักงานจ้างเหมาฯ กูซูเวียะ ต่วนเพ็ง 
๑๙ นางสาวกูนุรลีฮา ณ  นคร พนักงานจ้างเหมาฯ กูนุรลฮีา ณ  นคร 
๒๐ นางซารีฮะห์  กูโน พนักงานจ้างเหมาฯ ซารีฮะห์  กูโน 

 
 เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ประธานสภาฯ  ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกฯ  ที่มาลงช่ือเข้าร่วมประชุม  ว่าครบองค์ประชุม
หรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตามความในมาตรา  ๒๗  แห่ง  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔)  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกฯ  เข้าห้องประชุม  เพื่อดําเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอ่านซูเราะห์อัลฟาตีฮะห์  และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธให้นึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  
จากนั้นดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ก่อนที่จะประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเรียนเชิญ 
 

นายฐิติพันธุ์  บุญเพ่ิม 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี ๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑๓ )   พ .ศ .๒๕๕๒  และ ข้อ  ๑๑ ,  ๒๐ ,  ๒๑  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติที่ประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก   
เมื่อวันที่   ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงกําหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลสมัยที่  ๓  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกําหนดสามสิบวัน  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
                                   
 



๓ 

ระเบียบวาระที่  ๑ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็น 
ผู้อภิปรายช้ีแจง  หรือแถลงแทน 
 ด้วยนายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ   
ได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตําบลยี่งอ  เป็นผู้อภิปราย  ช้ีแจงหรือแถลงแทน  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลยี่งอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๔๘  เอกาทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓  พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับข้อ ๕๖ วรรคสอง  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๑.๒  คําสั่งเทศบาลตําบลยี่งอ  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ขอเรียน
เชิญท่านรองนายกฯ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  คําสั่งเทศบาล
ตําบลยี่งอ  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๔๘  อัฏฐ  และมาตรา  ๔๘  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงแต่งตั้งนายกูอัรชัด  ราชมุกดา  
เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๑.๓  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขอเรียนเชิญ
ท่านรองนายกฯ  

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ด้วยเทศบาลตําบลยี่งอ  ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  รวมทั้ง
จัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการ   
ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  นําไปสู่การพัฒนาเทศบาลตามกรอบและ 
ทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว้ต่อไป  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ (๔) และ 
ข้อ ๒๔  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  เทศบาล
ตําบลยี่งอ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตาม
ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ  ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ 



๔ 

ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่   ๒  ครั้งที่   ๑  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ขอเรียนเชิญ   
หน้า  ๑  หน้า  ๒  หน้า  ๓  หน้า  ๔  หน้า  ๕  หน้า  ๖  หน้า  ๗  หน้า  ๘  
หน้า  ๙  หน้า  ๑๐  หน้า  ๑๑  หน้า  ๑๒  หน้า  ๑๓  หน้า  ๑๔  หน้า  ๑๕  
หน้า  ๑๖  หน้า  ๑๗  หน้า  ๑๘  ผมต้องขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๙  เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระที่ ๑  ข้ันรับหลักการ  ขอเรียนเชิญรองนายกฯ 
   

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลยี่งอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้
มาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว  
คําแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ
เทศบาลตําบลยี่งอ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาเทศบาลตําบลยี่งออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลยี่งอจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



๕ 

๑. สถานะการคลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เทศบาลตําบลยี่งอ  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๒๐,๔๘๖,๘๘๗.๙๑ บาท  
  ๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๑๖,๗๕๕,๔๙๙.๖๕ บาท 
  ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๑,๗๒๖,๘๕๓.๑๖ 
บาท 
  ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จํานวน ๑ โครงการ รวม ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 
๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จํานวน ๐.๐๐ บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ณ  วันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (๑) รายรับจริง  จํานวน  ๓๐,๖๑๒,๕๐๑.๙๗  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร  จํานวน  ๔๖๗,๔๐๙.๖๗  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จํานวน  ๖๑,๙๕๒.๐๐  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จํานวน   ๓๒๑,๐๖๑.๖๑  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  ๕๗,๓๒๐.๗๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  ๑๕,๘๗๔,๐๖๑.๙๙  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  ๑๓,๘๓๐,๖๙๖.๐๐  บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวัุตถุประสงค์  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง  จํานวน  ๒๕,๑๘๓,๒๕๐.๐๒  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง  จํานวน  ๓,๓๔๐,๒๕๔.๐๐  บาท 
  งบบุคลากร  จํานวน  ๑๐,๕๔๔,๖๕๐.๓๒  บาท 
  งบดําเนินงาน  จํานวน  ๘,๓๓๙,๕๐๔.๗๐  บาท 
  งบลงทนุ  จํานวน  ๑,๑๓๕,๐๖๕.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
  งบเงินอุดหนุน  จํานวน  ๑,๘๒๓,๗๗๖.๐๐  บาท 
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม  ๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐  บาท 



๖ 

 (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 
งบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประมาณการ  ปี  ๒๕๖๓ 

รายได้จัดเก็บ   
หมวดภาษีอากร  ๑๕๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และ  ๑๐๒,๗๐๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  ๕๐๐.๐๐  บาท 
รวมรายได้จัดเก็บ  ๘๘๒,๑๐๐.๐๐  บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
หมวดภาษีจัดสรร  ๒๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมรายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  ๒๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ๑๘,๕๙๓,๕๒๕.๐๐  บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  ๑๘,๕๙๓,๕๒๕.๐๐  บาท 
รวมท้ังสิ้น  ๔๐,๙๔๒,๖๒๕.๐๐  บาท 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประมาณการ ปี ๒๕๖๓ 
จ่ายจากงบประมาณ   
 งบกลาง  ๕,๐๓๓,๙๙๓.๐๐  บาท 
 งบบุคลากร  ๑๔,๑๕๗,๐๖๐.๐๐  บาท 
 งบดําเนินงาน  ๑๕,๗๕๖,๔๔๒.๐๐  บาท 
 งบลงทุน  ๔,๐๙๕,๑๓๐.๐๐  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมจ่ายจากงบประมาณท้ังสิ้น  ๔๐,๙๔๒,๖๒๕.๐๐  บาท 
 ทั้งนี้  รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้แจกให้กบัทุกท่านแลว้  จึงเรียนมาเพือ่
โปรดพจิารณา 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านฟาตีเมาะ 



๗ 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ  
ดิฉันจะสอบถามว่าโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่ต้องใช้งบอยู่ที่สองล้าน 
ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทมันไม่สูงเกินไปหรือ  ขอให้พิจารณาตรงนี้ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  เชิญท่านรองนายกฯ   

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ  ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามเกี่ยวกับ
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นก็ได้ประมาณการสองล้านห้าแสนกว่า
งบประมาณประกอบไปด้วยปรับปรุงพื้นที่  สร้างกําแพงใหม่  รวมทั้งอุปกรณ์
เด็กเล่น  รวมทั้งหมดก็ประมาณการอยู่ที่สองล้านกว่า 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านอับดุลฆอนี 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นผมก็สงสัยเหมือนกันว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นบาทเฉพาะเครื่องเล่นท่านไม่ได้เขียนเลยว่าอะไรบ้างเราจะได้ตรวจสอบกัน
ง่ายๆ  ส่วนเรื่องของรั้วท่านต้องเขียนมาในแบบจะได้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้าง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ท่านได้
สอบถามก็เหมือนกับที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่ว่าประกอบไปด้วยของเด็กเล่น  ส่วนมี
อะไรบ้างผมตอบไม่ได้เพราะกําลังสอบถามกับผู้รับเหมายังไม่ชัดเจนในส่วนนั้น  
ผมขอเชิญผอ.กองการศึกษาช่วยอธิบายหน่อย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  เชิญผอ.กองการศึกษา 

นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ขอเรียนอนุญาต
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ดิฉันเองก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันว่า
อุปกรณ์เด็กเล่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าว่ามีอะไรบ้าง  ตามที่รองนายกฯ  ได้พูด



๘ 

เมื่อสักครู่นี้ว่าท่านนายกฯ  เป็นคนติดต่อผู้รับเหมาเอง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านกูฟาตีมะฮ์  ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะทราบละเอียดตรงนี้ว่าล้าน
กว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างน้อยช้ีแจงว่ามีอะไรบ้าง  อย่างที่ผ่านๆ มาก็จะมี
อุปกรณ์อย่างที่เราทําคูระบายน้ําประกอบอะไรบ้าง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านอรรณพ 
 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอรรณพ  
อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  สมาชิกสภาฯ  ก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น  กรณีอุปกรณ์เด็กเล่นผมดูแล้วไม่ชัดเจนเลย  ก็ขอให้ช้ีแจงให้ชัดเจนด้วย  
อยู่ๆ หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าตัวเลขลอยแต่อุปกรณ์ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง  ทางที่ดี 
ถ้าอยากจะทําจริงค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ ดีกว่า  ขอฝากผู้บริหารพิจารณา
ด้วย 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  เชิญท่านนิริดา 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  สมาชิกสภาฯ  ขอต่อเนื่อง จากที่ 
ท่านรองนายกฯ ได้อ่านรายงานว่าท่านนายกฯ ได้ให้ท่านรองนายกฯ เข้ามา
ประชุม  ณ  วันน้ี  ณ  ที่นี้  วันนี้  ให้ท่านรองนายกฯ แทนท่านนายกฯ ใช่ไหม  
แล้วท่านได้ตอบคําถามจากสมาชิกสภาฯ ฟาตีเมาะ  ได้ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่สนามเด็กเล่นท่านก็ได้ตอบว่าท่านนายกฯ ได้คุยกับผู้รับเหมาใช่ไหม  
ในเมื่อท่านนายกฯ ไปคุยกับผู้รับเหมา  ข้อมูลก็อยู่ที่ท่านนายกฯ ใช่ไหม  คุยกับ
ผู้รับเหมาและผู้รบัเหมาเสนอมาว่าราคาหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทซึ่งท่านนายกฯ 
ก็ต้องรู้ว่าผู้รับเหมาได้ส่งยื่นแบบซองมาว่ามีอะไรบ้าง  ซึ่งท่านรองนายกฯ อาจ
ไม่รู้ว่าท่านนายกฯ เป็นคนคุยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ท่านนายกฯ  แต่
ท่านนายกฯ ได้ส่งมอบให้ท่านรักษาราชการแทน  ณ  วันนี้  แล้วเอกสารที่ท่าน
ส่งมายื่นเรื่องในวันน้ีทําไมไม่มีอยู่ที่ท่านรองนายกฯ  ในเมื่อท่านเป็นคนให้ท่าน
รักษาการแทนเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีอยู่ที่ท่าน  ช้ีแจงด้วยตรงนี้เพราะว่า
ก่อนที่จะลงราคาท่านก็ต้องมีที่มาที่ไปถูกไหม  แล้วเอกสารทุกอย่างก็ต้องมีแล้ว
อยู่ในมือแล้ว  เพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างก็ต้องอยู่ในมือท่าน 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนิริดา  เชิญท่านรองนายกฯ 



๙ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่จริงผมไม่ได้รักษาการ
เพียงแต่ว่าเป็นตัวแทนแถลงนโยบาย  ผมก็ได้รับแบบตามที่ท่านได้รับเหมือนกัน
ได้เพียงเท่านี้ส่วนอื่นผมไม่ทราบจริงๆ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  เชิญท่านนิริดา 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  สมาชิกสภาฯ  ขอต่อถ้าอย่างนั้นคนที่
จะเข้าประชุมก็คือท่านนายกฯ  ในเมื่อวันนี้ท่านก็น่าจะทราบเอกสารที่ท่านส่ง
มาเข้ามาในสภาฯ แห่งนี้ว่าต้องมีเรื่องนี้เกิดข้ึนแต่ท่านกลับบกพร่องที่ไม่มี
คําอธิบาย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนิริดา  ทางที่ดีผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารช้ีแจงข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง
เพราะว่ามีแต่ตัวเลขทางสภาฯ ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านอับดุลฆอนี  
  

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องที่หนึ่งก็ไม่ผ่าน  แล้วเรื่องที่สองผมว่าไม่ผ่านเหมือนกันเพราะผมไม่อยากซ้ํา
เรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สองมีเรื่องที่ประชุมเทศบาล ๑๐  ที่ประชุมแผน 
เมื่อเดือนที่แล้ว  ผมก็พยายามค้านอยู่เทศบาล ๑๐  สร้างถนนมาไม่มีคูระบาย
น้ํา  ผมก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าในแผนเขียนว่าคูระบายน้ําเทศบาล ๑๐  แต่
ไม่ใช่  หลังเทศบาลผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหม  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําถนน
เทศบาล ๑๐  ไม่ใช่ข้างรั้วผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบด้วยว่าเป็นหลังเทศบาล
ที่มีปัญหาอยู่ที่ดินถล่ม  โครงการนี้ผมพยายามบอกว่า  ๖๐  เมตร  ไม่ใช่  ๖๐  
เมตร  ๖๐  เซนฯ  ท่อเล็กนิดเดียวสองไม้บรรทัดเวลาน้ําท่วมไม่พอ  สองท่อคู่
กันก็ยังไม่พอเพราะว่าผมเรียกชลประทานจังหวัดมาในเรื่องของเกษตรของผม
ทางเขาบอกว่าต้องทําเป็นตัววี  คําว่าตัววีก็คือซีเมนต์ตัววี  ซ้าย  ขวา  ข้างล่าง
ฐานเล็ก  ข้างบนฐานกว้าง  ฉะนั้นแล้ว  ๖๐  เซนฯ ไม่พอแน่นอนกับโครงการนี้
สามแสนห้าหมื่นบาททิ้งเลยตําน้ําพริกละลายแม่น้ําแน่นอน  งานนี้ขนาดคูกว้าง
ขนาดน้ันยังถล่ม ๕-๖ เมตร  ตอนนี้ที่กว้างที่สุด ๑๐ เมตร  ตอนนี้จะถึงบ้านของ
ชาวบ้านแล้ว  ฉะนั้นแล้วถ้าวาง  ๖๐ เซนฯ น้ําจะกัดเซาะข้างล่างท่อแน่นอนมา
เลยรับรองเงินภาษีของชาวบ้านเทศบาลตําบลยี่งอละลายแน่นอน  ท่านลองไปดู
ตอนที่ฝนตกหนักๆใส่เสื้อฝนไปไม่เปียกแน่นอนนํ้าท่วมปีนี้ท่านไปดูเพราะน้ําไป
ไหนไมได้แล้ว  ฝั่งย้อนรอยฯ ปิดหมดเพื่อนซื้อที่ดินถมหมดแล้ว  แล้วอบต.ก็ไป
เปิดท่อทําถนนเข้าทางบูเก๊ะปาลัสเส้นใหม่ตัวนั้นทําให้มวลน้ําเข้ามาเทศบาล



๑๐ 

ข้างบนเขาก็ไปเปิดท่อ  ฉะนั้นแล้วถ้าท่านเอา  ๖๐ เซนติเมตรไม่พอ  
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
ผมเองก็ขอฝากผู้บริหารใจเราเองก็อยากพัฒนาแต่ถ้าจะทําอะไรสักอย่างก็ขอ
ข้อมูลความเป็นจริง  อย่างสนามเด็กเล่นผมก็อยากให้เกิดอยากให้มีดีกว่าปล่อย
ให้รกร้างแต่ขอให้รายละเอียดนิดหนึ่งจะทําอะไรสักอย่างต้องดูความเป็นจริง
ประสานกับหัวหน้ากองแต่ละกองงานแต่ละงานเพื่อทําได้สําเร็จและราบรื่น  
แล้วก่อนที่จะทําขอให้ไปดูสถานที่ตามความเป็นจริง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ขออภิปรายขอเรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระที่ ๑  ข้ันรับหลักการ  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๘  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๕.๒  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ผมขอบอก
คร่าวๆ เราเลือกได้ ๓ – ๗ คน  ต้องเลือกทีละคน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ
รายช่ือขอเรียนเชิญ  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู   
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  ขอเสนอนายอรรณพ  
อดิศัยเผ่าพันธ์ุ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  ขอผู้รับรอง  เชิญท่านฟาตีเมาะ 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านดรรชนี  แดมะยุ 

นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวดรรชนี  แดมะยุ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านดรรชนี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอเสนอเป็นท่านอื่นอีกไหม   
ถ้าไม่มีคนแรก  คือ ท่านอรรณพ  ขอเชิญเสนอท่านที่สอง  เชิญท่านนูรีดา  



๑๑ 

นางนูรีดา  โซะ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางนูรีดา  โซะ  สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอ
นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนูรีดา  ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญท่านนิริดา 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนิริดา  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านนฤมล 

นางนฤมล  วาเด็งพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางนฤมล  วาเด็งพงศ์  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนฤมล  มีท่านใดจะเสนอช่ืออีกไหม  ในเมื่อไม่มีผมขอประกาศท่าน
ที่สองคือท่านดรรชนี  แดมะยุ  ขอเชิญเสนอช่ือท่านที่สาม  เชิญท่านอายีม๊ะ 

นางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ  ขอเสนอ 
นางฟาตีเมาะ  กือจิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอายีม๊ะ  ขอผู้รับรอง  เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทสบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  สมาชิกสภาฯ  
ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญนางวรรณมณี 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มีท่านใดจะเสนอช่ือเป็นอย่างอื่นอีกไหม  ในเมื่อไม่มีผม
ขอประกาศท่านที่สาม  คือท่านฟาตีเมาะ  กือจิ  มีท่านใดจะเสนอท่านที่สี่  



๑๒ 

 เชิญท่านฟาตีเมาะ 
 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เ รียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ  ดิ ฉันนางฟาตี เมาะ  กือจิ   ขอเสนอ 
นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  ขอผู้รับรอง  เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรรณพ  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านดรรชนี 

นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางสาวดรรชนี  แดมะยุ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านดรรชนี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหม  ถ้าไม่
มีผมขอประกาศท่านที่สี่คือท่านอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอ
ช่ืออีกไหม  เชิญท่านอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ 
 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  ขอเสนอ 
นางวรรณมณี  มาบู   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  ขอผู้รับรองสองคน  เชิญท่านฟาตีเมาะ 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  ขอผู้รับรองอีกท่านเชิญท่านนฤมล  วาเด็งพงศ์ 

นางนฤมล  วาเด็งพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางนฤมล  วาเด็งพงศ์  ขอรับรอง   



๑๓ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนฤมล  มีท่านใดจะเสนอช่ือเป็นท่านอื่นอีกไหมในเมื่อไม่มีผมขอ
ประกาศท่านที่ห้า เป็นท่านวรรณมณี  มาบู  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือ
อีกไหมเชิญท่านอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ผมนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  สมาชิกสภาฯ  ขอเสนอนางนฤมล  วาเด็งพงศ์ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  ขอผู้รับรอง  เชิญท่านนิริดา  นิจินิการี 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนิริดา  นิจินิการี  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านอายีม๊ะ  สะมาแอ 

นางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 

ขอบคุณท่านอายีม๊ะ  มีท่านใดจะเสนอช่ือเป็นท่านอื่นอีกไหมในเมื่อไม่มีผมขอ
ประกาศท่านที่หก เป็นท่านนฤมล  วาเด็งพงศ์  ท่านสุดท้ายท่านที่เจ็ดมีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ืออีกไหมเชิญท่านฟาตีเมาะ  กือจิ 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  ขอเสนอนางนูรีดา  
โซะ   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  กือจิ  ขอผู้รับรอง  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มาบู  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านอายีม๊ะ  สะมาแอ 



๑๔ 

นางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านอายีม๊ะ  สะมาแอ  ท่านที่ เจ็ดคือท่านนูรีดา  โซะ   ขอสรุป
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติมีทั้งหมดเจ็ดท่าน  ท่านแรกคือ 
ท่านอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  ท่านที่สองคือท่านดรรชนี  แดมะยุ  ท่านที่สามคือ
ท่านฟาตีเมาะ  กือจิ  ท่านที่สี่ คือท่านอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  ท่านที่ห้าคือ 
ท่านวรรณมณี  มาบู  ท่านที่หกคือท่านนฤมล  วาเด็งพงศ์  ท่านที่ เจ็ดคือ 
ท่านนูรีดา  โซะ  

(พักเบรก  ๑๕  นาที) 

 หลังจากพักการประชุม  ๑๕  นาทีแล้ว  ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม  
เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 

๕.๓  พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  (ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ช่ัวโมง
นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอเรียน
เชิญ  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 
 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  รองประธานสภาฯ   
ขอเสนอคําแปรญัตติฯ วันที่  ๑๖  ๑๙  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  และให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  รายงานผลให้ประธานสภาฯ ทราบภายในวันที่  ๒๖  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒    

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มาบู  วันที่   ๒๖ สิ งหาคม  ตรงกับวันจันทร์   
เชิญวรรณมณี  มาบู   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เพราะว่าที่จริงให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เสนอคําแปรญัตติฯ วันที่  ๒๓  
สิงหาคม  ให้เสร็จใช่ไหม  แล้วรายงานผลให้ประธานสภาฯ ทราบ  ภายในวันที่  
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เพราะวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ประชุมสภาฯ   
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหม   
ขอผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญท่านนิริดา 

  



๑๕ 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  ขอรับรอง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนิริดา  ขอผู้รับรองอีกท่าน  เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  ขอรับรอง   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหม   
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   

มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

ผู้ใดเห็นชอบกับพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  (ไม่น้อยกว่า  
๒๔  ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการ)  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ๑๙  ๒๐  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ  เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๕.4 ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ   
พ.ศ. 2562  เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 
 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลยี่งอ  ข้าพเจ้า นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา นายกเทศมนตรีต าบล 
ยี่งอ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลต าบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง             
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  ดังนี ้

 โอนเพิ่ม จ านวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๒ รายการ ประกอบด้วย 

 ๑. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว รายละเอียด
อื่นๆตามที่เทศบาลก าหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณจ านวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (กองช่าง) 



๑๖ 

 ๒. เก้าอี้เบาะหนังหมุนได้มีพนักพิงส าหรับพนักงานเทศบาล         
จ านวน ๑ ตัว เป็นเก้าอี้บุด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงหลังโยกได้          
มีท้าวแขนหมุนได้โดยรอบ รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลก าหนด ราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ
จ านวน  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (กองช่าง)  

 โอนลด จ านวน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ 
งบประมาณอนุมัติจ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             
จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน 7,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนจ านวน 3,๐๐๐.๐๐ บาท (กองช่าง)  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลยี่งอ เพื่อพิจารณาต่อไป  (ลงช่ือ) นายรังสฤษฎ์  
ราชมุกดา  นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ  ผู้เสนอ   
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญ   
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562   ขอให้ยกมือ  เห็นชอบ  ๙  เสียง   ไม่ เห็นชอบ  ไม่มี   
งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านฟาตีเมาะ   
   

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ  เรื่องที่
จะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องไฟอยากจะให้ฝ่ายกองช่างช่วยสํารวจหน่อยเพราะว่า
ไฟดับหลายดวงมากที่ดับ  ณ  ตอนนี้  แถวหอนาฬิกาแต่เป็นหลอดไฟนีออน
แล้วเลยไปถนนมรรคาปิ่นนิตย์ตรงนั้นจะดับหลายดวงเหมือนกันอยากจะให้ฝ่าย 
กองช่างช่วยสํารวจด้วย  เรื่องที่สอง  หลังบ้านนียะที่ขายข้าวยําวันก่อนที่เขาทํา
คลองจาเราะกาแรแล้วเขาวางท่อหลังบ้านให้น้ําไหลลงคลองหลังบ้านเขาตอนนี้
จะทรุดลงแล้วถ้ายังไงก็ขอให้ฝ่ายกองช่างช่วยสํารวจตรงนั้นด้วย  เรื่องที่สาม  
อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยปรับต้นไม้หน้าสนามเด็กเล่นตรงต้นไม้ใหญ่ๆ ต้น
หางนกยูงตรงนั้นมันรกมากช่วยสํารวจหน่อย 
 



๑๗ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านวรรณมณี  มาบู   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  เรื่องที่หนึ่ง  ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้ที่ปรึกษาคนใหม่ 
แต่เสียดายที่ไม่ได้เจอหน้าไม่เข้าประชุมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนไหน  ก็วันที่  ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  ให้ท่านเข้าด้วย  เรื่องที่สอง  เรื่องไฟฟ้าบ้านเหมเขาจะขอ
ไฟฟ้าแสงสว่างเหมที่เป็นอส.หลังโรงเรียน  ซึ่งแต่ก่อนเขาได้ไปขอใช้ไฟกับท่าน
นายกฯ แล้วคือตอนนั้นเขาประสบปัญหากับครอบครัว  ทีนี้ใช้ไฟที่ต่อกับบ้าน
เมาะเนาะไฟฟ้าแสงสว่างนั้นที่คุยกันมีคนบอกว่าเขาขโมยไฟแต่เขาก็บอกว่าเขา
ไม่ได้ขโมยเพราะเขาได้ไปขอใช้กับท่านนายกฯ แล้ว  และ  ณ  เวลาตอนนี้เขาก็
ไปซื้อหม้อแปลงแลว้เขาขอไฟแสงสว่างตรงบ้านเขาเพราะทางเข้าบ้านเขามันมืด  
ซึ่งเขาได้ขอหลายครั้งแล้วช่วยไปดูหน่อยสงสารเขา  อย่าให้เขาพูดว่าเขาคนจน
ไอยังไงก็ไม่ได้ยิน  พอคนรวยแค่แอะนิดเดียวถึงแล้ว  ฝากด้วย  ต่อจาก 
ท่านสท.ฟาตีเมาะต้นไม้ที่สนามเด็กเล่นให้ตัดให้สวยไม่ใช่ตัดให้ตายตกแต่งให้
สวย  แล้วที่หน้าโรงรถของดิฉันมันรกมากพอรถออกมาก็ไม่เหน็ตรงข้างบ้านของ
พนง.เก็บขยะที่ช่ือฮาลีมให้ตัดให้สวย  แล้วหน้าบ้านครูจิ๋มมันสูงให้ตัดเตี้ยหน่อย
เพราะกลัวว่าพายุมาฝากท่านรองนายกฯ ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  นิดหนึ่งที่โรงรถเป็นของบุคคลหรือเป็นของสาธารณะ 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เป็นของสาธารณะเพราะมันยื่นออกมา 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

โอเคเพราะถ้าของบุคคลก็ต้องคุยกับเจ้าของเขาก่อน  ขอเพิ่มเติมนาฬิกาผมรู้สึก
ว่าสี่ด้านไม่ตรงกันฝากท่านผู้บริหาร  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  คือที่ปรึกษาไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้นั้นเพราะที่ปรึกษาติดประชุมที่เชียงใหม่ 
    

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

หวังว่าคราวหน้าจะได้พบที่ปรึกษาท่านใหม่  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอ
อภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านฟาตีเมาะ 
 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน 
ขอสอบถามเรื่องประปา  ถนนเทศบาล ๘  ไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  



๑๘ 

อยากจะไปติดต่อกับประปาแล้วอยากจะใช้แล้วขอคําตอบด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  ประปาเป็นงบประมาณของปี ๒๕๖๒  ใช่ไหมหรือว่า
ของปีงบประมาณใหม่  ปีงบประมาณของปี ๒๕๖๒  ที่ทําไปแล้วใช่ไหม  เชิญ
ท่านรองนายกฯ  
 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องประปานั้นตอนนี้
สามารถติดต่อกับประปาโดยตรงได้เลย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านดรรชนี 
   

นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  คือดิฉันอยาก
สอบถามเรื่องคูระบายน้ําของซอยมัสยิดนานแล้ว  จะเข้าฤดูฝนแล้วสงสาร
ชาวบ้านแถวนั้นด้วย  อยากสอบถามว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว  หรือ
ติดขัดอะไรหรือเปล่าช้ีแจงด้วย 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านดรรชนี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  สําหรับเรื่องคูระบายน้ํา
ซอยมัสยิดยาเมร์  คือผู้รับเหมามาทําสัญญาแล้วส่วนจะดําเนินการเมื่อไรผมเอง
ยังไม่ทราบเลย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ใครพอทราบเรื่องระยะเวลาช่วยตอบหน่อย  เพราะทางผมเองชาวบ้านถามว่า
จะดําเนินการเมื่อไร  เชิญท่านนูรัยฮัน 

นางนูรัยฮัน  ไทยสนิท 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  ดิฉันนางนูรัยฮัน  ไทยสนิท  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  ขอเรียน
กับทางสภาฯ ว่าตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ําซอยมัสยิด 
ยาเมร์  งบประมาณสามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน  ได้ดําเนินการตาม
ข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว  และได้ทําสัญญาเมื่อวานนี้  ประมาณการที่ทําไว้ก็ 
ร้อยยี่สิบวัน  แล้วในสัญญาได้กําหนดไว้ว่าจะดําเนินการในวันที่  ๑๕  วันน้ี 
      

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนูรัยฮัน  ก็เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕  วันน้ี  ร้อยยี่สิบวันก็สี่เดือนนับจาก
นี้ไปก็สี่เดือน  กองช่างก็ไม่มาผมอยากฝากกองช่างด้วยว่าช่วยดูระดับเดียวมี



๑๙ 

 ปัญหาอีก  ก็อยากจะฝากงานต่อๆ ไปขอให้รีบทํายังไงก็ต้องทํา  ฝากด้วยผมได้
ข่าวแต่ไม่ได้บอกว่าเทศบาลไหนว่าจะทําอะไรต้องมโีบนัส  ฝากเจ้าหน้าที่ถ้าท่าน
ทําดีจะมีโบนัสเองไม่ต้องเสนอโบนัสล่วงหน้าเขาไม่ได้บอกว่าเทศบาลไหนหวังว่า
ไม่ใช่เทศบาลยี่งอ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่าน
อับดุลฆอนี 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  เรื่องแรกเป็นหน้าตาของเทศบาลตําบลยี่งอ  หลังคาแค่นี้
เราทําไม่ได้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลกันจริงๆ เรื่องของสํานักงานผมไม่ทราบว่ามัน
เกิดข้ึนเมื่อไรผมดูแล้วเรื่องพายุก็พึ่งผ่านมา  แต่สํานักงานที่นี้ยังมีคนทํางานอยู่  
สํานักงานที่นี้ยังมีท่านที่เป็นทั้งที่ปรึกษา  เป็นรองนายกฯ  หลายๆ ท่านที่อยู่ที่นี่
เพราะเป็นหน้าตาของเทศบาล  ท่านจะพัฒนาพื้นที่  พัฒนาชุมชน  หน้าตาของ
เทศบาลอยู่สูงบางคนอาจมองไม่เห็นก็ไม่อยากให้สํานักงานเราปล่อยแบบนี้ก็
อยากให้ทําก่อนที่จะพัฒนาทีอ่ื่น  เรื่องที่สอง  เรื่องถนนคนเดินปัญหาเกิดข้ึนทุก
อาทิตย์แต่คงไม่นํามาพูดที่นี่เพราะเป็นปัญหาซ้ําซากรู้เลยว่าฝ่ายบริหารชุดนี้ทํา
ไม่ได้ก็เป็นผลกระทบต่อไปเงินภาษีก็เก็บจากชาวบ้านส่วนที่เดือดร้อนที่สุด
ก่อนที่จะประชุมก็โทรมามผีู้ประกอบการบางรายไปทํารั้วเขาพังเจ้าของเรียกผม
มาถ่ายรูปเข้าห้องประชุมให้หน่อยก็ไม่ได้มาซ่อม  สองปีที่แล้วที่ผมดูแลอยู่ประตู
รั้วเป็นไม้เฌอร่าผมก็ไปซ่อมแล้วครั้งหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์ที่นราฯ ซ่อมให้แต่ที่นี้ผม
ไม่ได้ดูแลแล้ว  ก็คุยกับอารีย์ซึ่งก่อนเข้าประชุมได้คุยกับเจ้าของบ้านว่าจะไม่ได้
ซ่อมอีกหรือจะซ่อมเย็นนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจ  ก็ฝากฝ่ายบริหารไปดูด้วยเรื่องนี้ก็
สําคัญเพราะเราไปปิดหน้าบ้านเขาทําการค้าขายเราก็ต้องดูแล  แต่เรื่องล้าง
ถนนเพราะก่อนที่จะทําสัญญาว่าเราจะปิดถนนทําถนนคนเดิน  ทําโครงการนี้
ข้ึนมาเราสัญญาว่ากวาดเสร็จเราจะเอารถดับเพลิงฉีดน้ําอันนี้สัญญากับ
ประชาชนท่านนายกฯ ก็ยืนยันกับผมเองว่าจะทําแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําผมต้องหา
เงินข้างนอก  หาส่วนที่เก็บต่างหากเป็นค่ากวาดขยะแต่ส่วนเรื่องรถดับเพลิงนั้น
ผมไม่มี  แล้วเทศบาลไปรับปากอะไรก่อนที่จะปิดถนนนั้นคือคําสัญญา   
คือสัจจะซึ่งมนุษยพ์ึงมีไว้ถ้าไม่มีตัวนี้ท่านจะเป็นผู้นําต่อไปไม่ได้  ฉะนั้นแล้วทํา
เถอะท่านใดมีอํานาจอยู่ตอนนี้ทราบว่านายกฯ ไม่อยู่ที่นี่  ท่านที่เป็นรองจาก
นายกฯ ก็ต้องทราบทุกอย่าง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของชาวบ้าน  ไม่ใช่ว่า
เรามาทํางานวันที่  ๒๕  ๒๖  เราก็ไปยืนอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มแล้ว  ผมว่าผมอายตู้
เอทีเอ็มอันน้ีผมไม่ได้พูดกระแทกใครผมพูดกับตัวผมเอง  มนุษย์มีจิตวิญญาณมี
ความคิด  ถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วรับปากว่าจะทํางานแล้วก็ขอให้ทํางานให้เต็มที  
ให้คุ้มกับเงินภาษีที่เราใช้ไป  ก็อยากฝากทุกท่านที่ทํางานเอาจริงเอาจังเพราะใน
วันตัดสิน  วันสิ้นโลก  หรือวันที่เราเสียชีวิตไปทุกคนไม่ทราบว่าหลังความตาย
แล้วเป็นอย่างไร  ผมก็ไม่ทราบเราต้องหมั่นทําความดีในสิ่งที่เรารับผิดชอบ 
อามานะห์ตอบรับให้มันเต็มที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรข้ึน 



๒๐ 

 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  ผมขอเพิ่มเติมก็อยากจะให้ผู้บริหารช่วยดูแลด้วย 
ถนนคนเดิน  ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถนนคนเดินหรือเป็นตลาดนัดเพราะมีหมดไม่ว่า
ปลาหรืออะไร  ถ้าล้างได้อยากจะให้ล้างเพราะมันไม่ได้หนักหนาอะไรคนงานเรา
ก็มี  รถเราก็มีเงินเราก็เก็บถ้ายังไงก็สงสารเด็กที่ทํางานนอกเวลาเอาเงินที่เก็บไว้
เป็นเบี้ยเลี้ยง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านวรรณมณี 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ไปประชุมที่พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งวันน้ันผู้ตรวจจากกรุงเทพได้ตรวจสอบเรื่อง
บัญชีการเงินท่านพูดอยู่คําหนึ่งดิฉันชอบมาก  ท่านบอกว่าทําไมคนนราธิวาส 
ไม่ช่วยคนนราธิวาสด้วยกันขนาดผมคนที่อื่นผมยังลงมาช่วยเลย  แล้วพี่ไก่บอก
ว่าอันนี้นามสมมุติอีกคนท่านบอกว่าขนาดแกเองยังอยากจะช่วยคนนราธิวาส
ก่อนคนสงขลาอีก  ก็อยากจะฝากข้อคิดว่าเราคนยี่งอทําไมเราไม่ช่วยคนยี่งอ
ด้วยกัน  ถึงดิฉันไม่ได้เกิดที่ยี่งอโดยกําเนิดแต่ตอนน้ีดิฉันก็เป็นคนย่ีงอเต็มๆ แล้ว
เพราะบ้านของดิฉันอาจจะอยู่ข้างหน้านี้ก็ได้ฝากข้อคิดอยากให้ท่านคิดว่าคน 
ยี่งอเราต้องช่วยคนย่ีงอด้วยกัน 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ   
อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา  ผมก็ขอฝากมาอัฟทุกๆ ท่านด้วย
วาจาที่ไม่ถูกใจใครก็ต้องขอมาอัฟด้วย  ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่มีอะไรมากหน้าที่ก็คือ
หน้าที่หลังจากหมดหน้าที่ผมก็คือประชาชนคนหนึ่งถ้าผิดพลาดประการใด 
ผมต้องขอมาอัฟทุกๆ คนด้วย  ถ้าไม่มีอะไรผมขอปิดการประชุมสภาฯ  ท่านที่
นับถือศาสนาอิสลามขอให้อ่านซูเราะฮ์วัลอัซรี  ส่วนท่านที่นับถือศาสนาพุทธ
ขอให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือ  ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอปิดการประชุม 
 

  
 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 

 

 

 



๒๑ 

 

 

(ลงช่ือ)            ซารีฮะห์  กูโน  ผู้บันทกึการประชุม 
             (นางซารีฮะห์  กูโน) 
          พนักงานจ้างเหมาบรกิารฯ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

      ตรวจแล้วถูกต้อง      ตรวจแล้วถูกต้อง    ตรวจแล้วถูกต้อง 
   อรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ                         นฤมล  วาเด็งพงศ์                            ฟาตีเมาะ  กือจิ 
(นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ)                  (นางนฤมล  วาเด็งพงศ์)                      (นางฟาตีเมาะ  กือจิ) 
 
 
 
                                                         รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                         มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                      (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                   ประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ      
 
 
 
     สภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
 
 
 
                                                      มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                   (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อ                              
 


