
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  29  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 นางสาวศศิกานต์ บืองาฉา สมาชิกสภาเทศบาล ศศิกานต์ บืองาฉา 
๙ นางฟาตีเมาะ กือจ ิ สมาชิกสภาเทศบาล ฟาตีเมาะ กือจ ิ

๑๐ นางนูรีดา โซะ สมาชิกสภาเทศบาล นูรีดา โซะ 
๑๑ นางสาวนิริดา นิจินิการ ี สมาชิกสภาเทศบาล นิริดา นิจินิการ ี
๑๒ นายฐิติพันธ์ุ     บุญเพิ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ฐิติพันธ์ุ บุญเพิ่ม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ นางพาซีย๊ะ ทุ่งกอ 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 นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการกองช่าง เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์
๙ นายขจรศักดิ ์     จันทรโคบุตร หัวหน้าสํานักปลัด ขจรศักดิ ์ จันทรโคบุตร 

 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐ นายอับดูลลาเต๊ะ มะน ิ หัวหน้าฝ่ายปกครอง อับดูลลาเต๊ะ มะน ิ
๑๑ นางลํายอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง ลํายอง ธรรมประณีต 
๑๒ นางฟารีฮะห์       อิสสะมะแอ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ฟารีฮะห์    อิสสะมะแอ 
๑๓ นางฉัตรนียา     ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 
๑๔ นางดวงเดือน     ซ้ายหนู  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ดวงเดือน     ซ้ายหน ู
๑๕ นางญาสมุินทร ์     อาแว จพง.จัดเก็บรายได้ชํานาญงาน ญาสุมินทร ์  อาแว 
๑๖ นางนูรัยฮัน     ไทยสนิท  จพง.ธุรการชํานาญงาน นูรัยฮัน  ไทยสนิท 
๑๗ นายยูฮาร ี     มะดีเยาะ ลูกจ้างประจํา ยูฮาร ี  มะดีเยาะ 
๑๘ นายมาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ ลูกจ้างประจํา มาหะมะตอรา  ยูโซ๊ะ 
๑๙ นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง พนักงานจ้างเหมาฯ กูซูเวียะ  ต่วนเพ็ง 
๒๐ นางสาวกูนุรลีฮา ณ  นคร พนักงานจ้างเหมาฯ กูนุรลฮีา  ณ  นคร 
๒๑ นางมะดือล ี อาบะ พนักงานจ้างเหมาฯ มะดือล ี  อาบะ 
๒๒ 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  3  ครั้งที่  2  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
วันน้ีจะมีการบรรยายธรรมที่เทศบาลฯของเราเวลาบ่ายโมง  และเร็วๆนี้จะมี
งานของดีเมืองยี่งอ   

ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เนื่องจากยังจัดทํารายงานการประชุมไม่แล้วเสร็จจึง
ขอให้ไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป   
 

ระเบียบวาระที่  ๓ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 
 



๓ 

ระเบียบวาระที่  ๔ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 รายงานสรุปและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอเรียนเชิญ
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  
 

นางวรรณมณี  มาบู 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  ประธานกรรมการฯ  รายงานสรุปและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัด
นราธิวาส  เรียนประธานสภาฯ  ตามที่สภาเทศบาลตําบลยี่งอในคราวการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  มีมติกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศ
บัญญั ติ งบปร ะมาณรายจ่ าย  ปร ะจํ าปี งบปร ะมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓  
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันที่ ๑๖ , ๑๙ , ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
ในเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น) นั้น  ปรากฏว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีผู้มายื่นคําขอแปรญัตติฯ  จํานวน  ๕  ราย  รวมคําขอแปรญัตติ
จํานวน  ๕  รายการ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพื่อทําหน้าที่
พิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว เมื่ อ วันที่   ๒๓  สิ งหาคม  ๒๕๖๒   
โดยนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  ทําหน้าที่ประธานกรรมการช่ัวคราว  และ 
นางฟาตีเมาะ  กือจิ  ทําหน้าที่เลขานุการช่ัวคราว  โดยสรุปผล  ดังนี ้  
                   คําแปรญัตติที่  ๑ เ สนอโดยนางนูรีดา  โซะ  ตําแหน่ ง            
สมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการแปรญัตติฯ แปรญัตติขอปรับลด 
งบประมาณรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (หน้า ๕๒)  จากงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  การสงวนคําแปรญัตติ  
ไม่มี  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ  แปรญัตติฯ  ไม่มี  มติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นชอบ  จํานวน  ๔ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี           
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง  
 คําแปรญัตติที่  ๒ เสนอโดยนางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ 
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  แปรญัตติขอปรับลดงบประมาณรายจ่าย 
รายการเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๖๖)              
จากงบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๐,๔๐๐ บาท ให้คงเหลือ จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๔๐,๒๐๐ บาท  การสงวนคําแปรญัตติ  ไม่มี  การสงวนความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไม่มี   มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
เห็นชอบ จํานวน ๔ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง  
  คําแปรญัตติที่  ๓ เสนอโดยนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 



๔ 

ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการแปรญัตติฯ  แปรญัตติขอปรับลด
งบประมาณรายจ่าย  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําถนนเทศบาล ๑๐ (หน้า 
๖๘)  จากงบประมาณที่ตั้งไว้  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  ให้คงเหลือ   ๐   บาท  (ตัด
โครงการ) 
การสงวนคําแปรญัตติ  ไม่มี  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญตัตฯิ  
ไม่มี  มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นชอบ จํานวน ๔ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  จํานวน  ๑  เสียง  
  คําแปรญัตติที่ ๔ เสนอโดยนางฟาตีเมาะ  กือจิ ตําแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการแปรญัตติฯ  แปรญัตติขอปรับลด
งบประมาณรายจ่าย  โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (หน้า ๖๙)  จาก
งบประมาณที่ตั้งไว้  ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท  ให้คงเหลือ ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท  
 การสงวนคําแปรญัตติ  ไม่มี  การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไม่มี  มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นชอบ 
จํานวน  ๔  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  จํานวน  ๑  เสียง  
  คําแปรญัตติที่  ๕ เสนอโดยนางสาวศศิกานต์  บืองาฉา 
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  แปรญัตติขอปรับลดงบประมาณรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ (หน้า ๗๐) จากงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท  ให้คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  การสงวนคําแปรญัตติ  ไม่มี  การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไม่มี  มติของคณะกรรมการแปร 
ญัตติฯ  เห็นชอบ จํานวน ๔ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง จํานวน           
๑  เสียง ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เห็นควรแจ้งผลการ  
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  พร้อมด้วยร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ให้สภาเทศบาลตําบลยี่งอพิจารณาในวาระต่อไป  จึงเรียน             
มาเพื่อโปรดพิจารณา  นางวรรณมณี  มาบู  ประธานกรรมการแปรญัตติ   
นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  กรรมการแปรญัตติ  ประธานช่ัวคราว  นางนฤมล  
วาเด็งพงศ์  กรรมการแปรญัตติ  นางสาวดรรชนี  แดมะยุ  กรรมการแปรญัตติ  
นางนูรีดา  โซะ  กรรมการแปรญตัติ  นางฟาตีเมาะ  กือจิ  กรรมการแปรญัตติ    
นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  กรรมการแปรญัตติ            
 

ระเบียบวาระที่  ๕ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  (วาระที่  2  ข้ันแปรญัตติ) 
5.๑.1  คําแปรญัตติที่  1  ปรับลดงบประมาณรายจ่าย  ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  (หน้า  52)  จากงบประมาณที่ตั้งไ ว้  400,000.-  บาท  ให้
คงเหลือ  350,000.-  บาท  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ  



๕ 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 

 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

5.1.2  คําแปรญัตติที่  2  ปรับลดงบประมาณรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  จํานวน  2  เครื่อง  (หน้า  66)  
จากงบประมาณที่ตั้งไว้  80,400.-  บาท  ให้คงเหลือจํานวน  1  เครื่อง  
งบประมาณ  40,200.-  บาท  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

5.1.3  คําแปรญัตติที่  3  ปรับลดงบประมาณรายจ่าย  โครงการก่อสร้าง         
คูระบายน้ํา  ถนนเทศบาล  10  (หน้า  68)  จากงบประมาณที่ตั้งไว้  
350,000.-  บาท  ให้คงเหลือ  0.-  บาท  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ไม่มี  ไม่เห็นชอบ  9  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

5.1.4  คําแปรญัตติที่  4  ปรับลดงบประมาณรายจ่าย  โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น  (หน้า  69)  จากงบประมาณที่ตั้งไว้  2,570,000. -  บาท  
ให้คงเหลือ  1,570,000.-  บาท  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

5.1.5  คําแปรญัตติที่  5  ปรับลดงบประมาณรายจ่าย  โครงการปรับปรุง          
ที่ทิ้ งขยะ  (หน้า  70)  จากงบประมาณที่ตั้ งไว้  250,000. -  บาท               
ให้คงเหลือ  200,000.-  บาท  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

5.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  (วาระที่ 3  ข้ันลงมติ)  ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือ 
    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  6 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
6.1  ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562  ขอเรียนเชิญรองนายกฯ  



๖ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 

 ข้าพเจ้า นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลตําบลยี่งอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  ดังนี้ 

 โอนเพ่ิม จ านวน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดังน้ี 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ 
ดังนี ้

 ๑. ฉากกั้นห้อง (Partition)  จํานวน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

  สําหรับจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) จํานวน ๒๘ แผ่น 
ประกอบด้วย  

  - แผงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด ๘๐ X ๑๒๐ เซนติเมตร 
จํานวน ๑๗ แผ่น 

  - แผงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด ๙๐ X ๑๒๐ เซนติเมตร 
จํานวน ๔ แผ่น 

  - แผงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด ๙๐ X ๑๖๐ เซนติเมตร 
จํานวน ๔ แผ่น 

  - แผงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด ๑๐๐ X ๑๖๐ เซนติเมตร 
จํานวน ๒ แผ่น 

  - แผงครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด ๑๒๐ X ๑๖๐ เซนติเมตร 
จํานวน ๑ แผ่น 

รายละเอียดอื่นๆตามที่เทศบาลกําหนด ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ          
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัดฯ) 

โอนลด จ านวน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดังน้ี 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



๗ 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ
อนุมัติจํานวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจํานวน 
๔๑๘,๒๒๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  จํานวน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนจํานวน ๒๙๔,๒๒๐.๐๐ บาท (สํานักปลัดฯ) 

 ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลยี่งอ              
เพื่อพิจารณาต่อไป  นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

(พักเบรก  ๑๕  นาที) 
 หลังจากพักการประชุม  ๑๕  นาทีแล้ว  ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม  
เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่  7 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ดิฉันอยากแจ้งงานที่ดิฉันกําลังทําอยู่  วันที่  6  ก.ย. 62  จัดประชุม
ผู้สูงอายุ  90  คน  และสมาชิกสวัสดิการออมวันละ  1  บาท  221  คน           
ที่มัสยิดบูแม  อยากเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ  ถ้าว่างสามารถไปร่วมงานได้             
มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ซึ่งงบประมาณตัวนี้ดิฉันได้ขอจากพมจ.  จากกทม.  
โครงการสมาชิกสวัสดิการฯ  เป็นเงิน  69,220.-  กว่าบาท  โครงการ
ผู้สูงอายุ  ได้มา  194,200.-  บาท  กิจกรรมนี้ประชุม  1  วัน  และพา
ผู้สูงอายุไปดูงานที่จังหวัดตรังและพัทลุง  วันที่  10-11  ก.ย. 62  รู้สึกว่า  
90  คน  แต่ว่าเกินแล้ว  คนจะไป  100  แล้ว  จะชวนพัฒนาชุมชนของเรา
ไปก็ไม่ได้เต็มแล้ว  ไว้คราวหน้าแล้วกัน  ว่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ไปด้วย  ตอนนี้พา
สมาชิกฯของดิฉันไปก่อน  ถ้าผลงานเกิด  ปีหน้าเขาก็ให้งบประมาณมาอีก  
เป็นเรื่องที่ดิฉันจุกอก  คือดิฉันขอศึกษาดูงานจาก  รพ.สต.บ้านพร้าว  ปาก
พะยูน  เขาถามว่ามาจากหน่วยงานไหน  ดิฉันบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานแต่เป็น
กองทุนเล็กๆ ของเทศบาลตําบลยี่งอ  โดยมีนายกเทศบาลตําบลยี่งอ  เป็นผู้
รับรอง  จะมาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ว่าอยู่อย่างไร  กินอย่างไรให้มี
สุขภาพดี  เพื่อคลายเครียด  มีกิจกรรมอะไรบ้าง  เขาตอบว่าเขาไม่ว่าง  วันที่  
11  เขาจะไปดูงานที่  มอ.  ผู้สูงอายุไปหมด  ดิฉันก็บอกว่าไม่เป็นไร  และขอ



๘ 

ศึกษาดูงานที่จังหวัดตรัง  ซึ่งเทศบาลนครตรังเขามีที่อื่นมาดูงานแล้ว  เพิ่มกับ
ของเรา  เขากลัวรับไม่ไหว  และที่จังหวัดตรังอีกที่หนึ่ง  ปลัดเขาน่ารักมาก  
ยินดีต้อนรับ  เขาแนะนําให้ทําหนังสือไป  และเราจะทํากันวันน้ี  ดิฉันอยากให้
เทศบาลตําบลยี่งอ  น่าจะมีชมรมผู้สูงอายุบ้าง  หรือโรงเ รียนผู้สูงอายุ  ไม่
จําเป็นว่าเราต้องมีหนังสือ  ให้เขามาถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้าน  
ไม่จําเป็นต้องมานั่งเรยีนหนังสือ  เดือนละครั้งหรือสองครัง้  ให้เหมือนเทศบาล
อื่น  และอยากดูงานมากที่เทศบาลนครตรัง  เขาสุดยอดเลยและมีคนดูแล  
ประชุมคราวที่แล้วดิฉันก็บอกเทศบาลแว้ง  เขาได้ตั้งชมรมผู้สูงอายุ  และให้
ผู้สูงอายุมาทํากล้วยฉาบ  รู้สึกว่าเขาโอเคมาก  มีโรงเรียนผู้สูงอายุ  มีการ
เรียนรู้วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ฝากคณะผู้บริหารช่วยดําเนินการให้เกิด
ให้ได้  ทางพัฒนาสังคมฯ  เขาจะให้งบทุกอย่างไม่ ว่าจะเป็นด้านกีฬา  ด้าน
การเกษตร  แค่ทําหนังสือไปและนายกฯ เซ็นต์รับรอง          
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มาบู  เป็นโครงการที่ดี  ผมเพิ่งไปคุยมาก็กําลังจะทํา
เหมือนกัน  ไม่ทราบว่าเทศบาลจะร่วมด้วยช่วยกันไหม  ตอนนี้เราได้ติดต่อ
สถานที่เป็นที่กว้าง  ให้ความรู้  บางทีให้เป็นทุน  ให้เขาปลูกผัก  เป็นกิจกรรม
ต่างๆ  พ่อแม่อยู่บ้านคนเดียว  ปู่ย่าอยู่บ้านคนเดียว  ลูกหลานไปทํางาน  ถ้ามี
โครงการอย่างนี้  ให้ลูกๆเอาพ่อแม่  ปู่ย่ามาตั้งไว้  คล้ายๆ กับโรงเรียน  ทําให้ 
ผู้สูงอายุไม่เหงา  ผมคนหนึง่จะสนับสนุน   
 

(รองประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อ  ทําหน้าที่ประธานสภาฯ)   
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ผมอยากจะทราบเรื่องหอนาฬิกา  4  ด้านไม่ตรงกัน  ผ่านไป               
2  อาทิตย์  ก็ยังเหมือนเดิม  บางด้านก็ตรง  รู้สึกว่าทางด้านไปทางมะรือโบ 
จะไม่ตรง  อยากทราบรายละเอียดว่าทําไมถึงยังไม่สามารถดําเนินการได้ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  เรื่องหอนาฬิกาตอนนี้ก็ได้ซ่อมแซมแล้ว  ประมาณ  3  ด้าน  ส่วนอีก
ด้านทางไปมะรือโบคือสวิตช์ข้างในมันเสีย 
 

 
 

 
 



๙ 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ  เชิญท่าน           
มูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ผมขอฝากให้ซ่อมด้วย  เรื่องที่สอง  คูระบายน้ําซอยมัสยิด  ผมเพิ่งทราบตั้งแต่
ผมพบมา  ผมไม่เคยเห็นแบบที่กําลังจะสร้างของเทศบาลฯ  แบบนี้ที่ไหนเลย  
คูระบายน้ําเล็กๆมีบานพับ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านไหนเคยเห็นไหม  เท่าที่ผม
เห็นอยู่ประจํา  คือฝาคูเป็นแผ่นเล็กๆ  เป็นเหล็กอย่างเดียว  ไม่มีบานพับ  
เพราะถ้ามีบานพับ  มันจะมีตัวโพล่ข้ึนมา  ถ้าภาษามลายู  จะเรียกว่าตัว”แอ
แซ”โพล่ข้ึนมา  ทําให้เด็กหรือคนแก่เดินผ่านจะสะดุดได้  คนที่ใส่ส้นสูง  
อาจจะไปติดรูนั้นได้  ถ้าเกิดอุบัติเหตุข้ึนใครจะรับผิดชอบ  ถ้าเป็นไปได้ผม
อยากจะให้แก้เป็นบานพับ  เพราะถ้ากันขโมย  ทางนั้นไม่เคยมี  แผ่นคูระบาย
น้ําไม่เคยถูกขโมย  ถ้าจะขโมยคงถูกขโมยไปนานแล้ว  และอยากจะทราบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหารคิดเห็นอย่างไร  อาจจะแตกต่างจากผม  ผมก็
อยากจะฟังว่าทําไมถึงทําฝาคูระบบบานพับ 
    

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  สําหรับเรื่องนี้ผมขอให้ทางผอ.กองช่าง  ช้ีแจง 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ขอบคุณมากที่ได้สนใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้  ซึ่งเป็นประโยชน์              
ต่อประชาชนทั้งสิ้น  จริงๆที่ท่านพูด  เหมือนกับว่ามีที่จับ  จริงๆคือไม่มี  เวลา
จะเปิดมันจะมีข้างๆ  เวลาเราเปิดข้ึนมา  เทศบาลเมืองเขาจะทําแบบนี้กัน           
ทั้งซอย  เขาทํากับเหล็กด้วยซ้ํา  เพื่อป้องกันการหายแค่นั้นเอง  ถ้าเราติดตั้ง
ให้ดีตัวนี้จะไม่โพล่  มันอยู่ที่การติดตั้ง  โดยการปาดเช่ือมหน้างาน  มันจะไม่
โพล่ข้ึนมา 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านมูหัมมัด
สะกรี  ซอซิ             

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องต่อไป  ผมอยากทราบเงินสะสม  เมื่อวานผมได้เกริ่นด้วยวาจา  เพราะจะ
กระทู้ถาม  ผมทําหนังสือไม่ทัน  เพราะในเทศบัญญัติกม็ีหลายล้าน  แต่ที่ฟังมา
ไม่เหมือนกับที่มีอยู่ 
    

  



๑๐ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ผมขอให้ทางผอ.กองคลัง  ช้ีแจง 
 

นางทัศนีย์  บานแย้ม 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ในเรื่องของเงินสะสมคงเหลือ  ตามร่างเทศบัญญัติจะเห็นได้ว่า
ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  31  ก.ค. 62  จะมีอยู่  16,755,499.65  บาท  
ในการทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ระเบียบให้เราจัดทํา
ร่างโดยการนําข้อมูล  จากระบบ  e-Laas  ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  ในระบบนี้เป็นข้อมูล  ณ  วันที่  31  ก.ค. 62  ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูล
ที่รวมตัวเลขการรับการจ่ายในปีงบประมาณ  2562  ด้วย  ข้อมูลพวกนี ้         
ถ้าเราเอาข้อมูล  ณ  วันที่เท่าไร  ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปจะเคลื่อนไปตาม
รายรับที่ เข้ามาหรือจ่ายที่ เราเบิกจ่ายออกไป  อันนี้ตัวเลข   16  ล้าน         
เป็นตัวเลขที่รวมงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2562  แต่ส่วนของเงินสะสม
จริงๆ ที่เรามีอยู่  วิธีการคํานวณในการที่จะนํามาใช้จ่าย  เราเอายอดเงินสะสม  
ณ  วันที่  1  ต.ค.  61  เป็นตัวตั้ง  ตามงบการเงินซึ่งได้รับการรับรองแล้ว          
และหักเงินฝากกสท.  ลูกหนี้ภาษีและทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้  ตัวเลขจริง  ณ  
วันที่   28  ส .ค.   คือเ งินสะสม  ณ  วันที่   1  ต.ค .  61  จะมีอยู่  
16,755,499.65  บาท  และหักเงินฝากกสท.  ลูกหนี้ภาษีและทรัพย์           
ที่เกิดจากเงินกู้  เราจะเหลือ อยู่แค่  3,103,736.49  บาท  ทีนี้ในระเบียบ
เขาให้กันเงินสะสมด้านบุคลากรไว้ไม่น้อยกว่า  3  เดือน  กันอีกไว้ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ  10  ของงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีนั้น  เงินสํารองค่าใช้จ่าย         
ด้านบุคลากรตอนนี้  ณ  วันนี้  วันที่  28  เราคํานวณอยู่ที่  1  เดือน  กันไว้              
1  เดือน  อยู่ที่  1,051,270.-  บาท  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี 
เกิดสาธารณภัย  ร้อยละ  10  ก็จะอยู่ที่  3,800,150.80  บาท  นําเงิน
สะสมที่สามารถใช้ได้  ณ  1  ต.ค.  61  มาหักกับยอด  2  รายการนี้              
ก็จะติดลบอยู่ที่  1,714,384.31  บาท     
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ผอ.กองคลัง  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ             

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ผมอยากทราบอีกนิดนึง   เ งินทุนสํ ารอง เงินสะสมตอนนี้มี อยู่ เท่ าไร                  
ที่เราพอสามารถใช้ได้ 
    

นางทัศนีย์  บานแย้ม 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ  ในส่วนของเงินทุนสํารองเงินสะสม  ไม่ได้นําตัวเลข          
ที่ชัดเจนข้ึนมา  เมื่อวันที่   18  ส.ค.  62  ตอนนั้นคํานวณยอดไว้อยู่ที่  



๑๑ 

1,050,000.-  บาท  ประมาณนี้ 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ผอ.กองคลัง  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ             

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ในร่างเทศบัญญัตินี้  มีอยู่   11,726,853. -  บาท  ผมอยากทราบว่า              
เราสามารถใช้ได้อีกเท่าไร 
    

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เรียนเชิญ  ผอ.คลัง  อีกครั้ง             

นางทัศนีย์  บานแย้ม 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เงินทุนสํารองเงินสะสม  ในเทศบัญญัติตัวนี้  ก็นํามาจากในระบบ  e-Laas  
เหมือนกัน  มันเป็นยอด  ณ  วันที่  31  ก.ค.  62  ซึ่งอย่างที่ได้ช้ีแจงไป          
ในครั้งแรกว่าเงินตัวนี้  มันเกิดจากการนําเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
62  มาคํานวณ  จํานวนเงินทุนสํารองเงินสะสมนี้จึงสูงกว่า   
   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ผอ.กองคลัง  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่าน          
อับดุลฆอนี             

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  เรื่องแรกเกี่ยวกับโครงการถนนเทศบาล  10  คูระบายน้ํา  เมื่อวาน
ผมไปคุยกับชาวบ้านว่าทราบหรือเปล่าว่าจะมีโครงการนี้   ทางเทศบาล            
เจ้าหน้าที่  หรือทางฝ่ายบริหารได้มาคุยไหม  ทางชาวบ้านบอกว่าไม่ทราบ   
ผมบอกว่าถ้าทางเขาจะเอาท่อลงไปทา่นจะว่าอย่างไร  ชาวบ้านบอกเขาไม่ยอม  
เพราะว่า  1. ในข้ันของการวางแผนของการทําโครงการ  เทศบาลไม่ได้แจ้ง
อะไร  อยู่ๆก็มีเอกสารไปถึงที่บ้านและให้ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ  แค่นั้นเอง  
ส่วนกระบวนการ  การทําแผน  ทางฝ่ายเทศบาล  ทางฝ่ายผู้บริหาร  ไม่ได้แจ้ง
ให้สมาชิกฯทราบล่วงหน้า  เพราะฉะนั้นผมเสียดายมาก  เพราะถ้าผมไม่ ไห้
ผ่านโครงการนี้  มันจะไปกระทบกับเพื่อนสมาชิกสภาฯท่านอื่น  ผมคนเดียว               
ไม่เป็นไร  ชาวบ้านเข้าใจ  แต่สมาชิกสภาฯท่านอื่นกลัวว่าไปตัด  0.  บาทแล้ว  
ไม่ได้ทํา  เมื่อไม่ได้ทําจะเกิดปัญหากับสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ว่าสมาชิกสภาฯ
ไม่ผ่านโครงการนี้ให้  เพราะฉะนั้นแล้วผมต้องยอม  ต้องยอมให้สมาชิกฯ          
ไม่ผ่านมติ  ไม่ต้องให้ดําเนินโครงการนี้ต่อ  ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนที่น้ําท่วม            



๑๒ 

กัดเซาะตลิ่ง  4 - 5 ปี  ก็มีผู้บริหารท่านใหม่  ท่านรองนายกฯก็ไปดู  แต่ท่าน        
ไปดูแล้ว  ท่านไม่ได้ไปดูว่าระดับน้ําที่ลงไปมันแค่ไหน  วันนี้ถ้าเป็นแอ่งน้ํา            
แค่ดินถล่ม  4  เมตร  ก็ยังดีกว่าไปใส่ท่อ  60  ซม.  เมื่อไรที่ท่อ  60  ซม.  
ลงไป  น้ําจะอุดตัน  เพราะว่า  60  ซม.  มันแค่หัวเข่า  30  ซม.  เกินกว่า 
หัวเข่าผมนิดหน่อย  60  ซม.  ก็  2  ไม้บรรทัด  เมื่อไรที่มีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุ
อะไรลงไปมันจะติดอยู่ในนั้นความยาวประมาณ  200  เมตร  จากหัวท่อ
จนถึงคลอง  ผมว่าตัน  รับประกันเลยว่าตัน  ขนาดของเก่า  1  เมตร          
ทรายยังเต็ม  ท่านไปดูที่หัวเลี้ยว  จะมีท่อ  1  เมตรอยู่  2  ตัว  ตัวเก่ากับ         
ตัวใหม่  ผมไม่ทราบว่าตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่มีทรายเต็ม  ผมก็ถ่ายรูปไว้            
ขนาดกว้าง  1  เมตรยังมีทรายเข้าไปเต็ม  แล้วนับประสาอะไรกับ  60  ซม.  
อันน้ีชาวบ้านเข้าใจ  ก็เป็นทางเทศบาลแล้วกันว่าก่อนที่ท่านจะลงโครงการนี้  
ก็ไปคุยกับชาวบ้านแล้วกันว่าเขาให้ทําหรือไม่  ไม่ใช่ว่าผมไปล้างสมองเขา           
ผมไปบอกวิธีการว่าเทศบาลจะทําอย่างนี้ๆน่ะ  ผมไปเสนอให้ทําตัววี  ข้อดี     
ของตัววีคือน้ําจากทุกทิศทางจะไหลมาหมด  น้ําจะบังคับความเร็วของน้ําได้  
เพราะข้างล่างมันจะเป็นตัววีมันจะแคบ  ข้างบนมันจะไหลเร็ว  พื้นที่ของน้ํา       
ที่ลงจากบ้านชาวบ้านจะลงตัววีหมด  ถ้าท่านไปฝั่งท่อ  60  ซม.  รับรองน้ํา
จากฝากโน้นฝั่งย้อนรอยจะเข้ามาทางบ้านชาวบ้าน  ไม่พอ  พอมันเข้ามาเมื่อไร
มันจะอัด  มันจะล้นถนนเข้ามาท่วมบ้านซีกขวาฝั่งตะวันออก  ผมมองก็ยังเป็น
ปัญหาอยู่ดี   โครงการนี้ ถ้าท่านไม่คุยกับสท.ก่อน  ไม่ได้คุยกับชาวบ้าน          
แล้วท่านพยายามให้ผ่านในระดับสภาฯ  ท่านผ่านได้  แต่ระดับชาวบ้านท่าน 
ไม่ผ่าน  ชาวบ้านเขามองว่าอยู่ดีๆเทศบาลก็ยัดให้เขา  เหมือนบุกเบิกก็
เหมือนกัน  ชาวบ้านรอบๆผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่รบัทราบ  เพราะท่านต้องให้เขา
เซ็นต์แต่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่และมีบ้านใกล้เคียงกับเจ้าของที่ดินน้ันเขางง  อยู่
ดีๆเทศบาลก็มาทําไม่ได้บอกอะไร  นี่เป็นข้อเสียของเรา  ส่วนอีกเรื่อง   
หอนาฬิกา  4  ด้านไม่เท่ากัน  ครั้งนึงผมเคยพูดว่าซ่อมไม่กี่ตังค์  แล้วก็มี
หนังสือไปที่บ้านผม  ให้ผมเป็นผู้รับเหมาซะอย่างงั้น  ให้ผมไปซ่อมเอง  
หมายความว่าเทศบาล  ณ  ที่นี้ผมพูดอะไรไปหาว่าผมไม่มีข้อมูล  ผมว่าไม่เกิน
หมื่น  7-8  พัน  ทีนี้ก็มีหนังสือจากกองช่างให้ผมเป็นผู้รับเหมาซะอย่างงั้น  
ให้ผมไปซ่อมเอง  เพราะเป็นยังงี้เราพูดอะไรไม่ได้  พูดไม่รู้เรื่อง  ผมพูดซ้าย
ท่านก็ไปขวา  ผมพูดขวาท่านก็ไปซ้าย  แล้วเมื่อไรจะพัฒนากัน  เข้ามากันทุก
ท่าน  เพื่อจะทํางาน  แต่ถามว่าท่านเข้ามาทํางานแค่ไหน  เวลาของท่าน  ท่าน
ใช้เต็มที่หรือเปล่ากับงานที่ เราทํา  ฝากท่านประธานด้วย  อีกเรื่องหนึ่ง                 
เรื่องถนนคนเดิน  ตอนนี้มีอปพร.  3  ท่านทํางานอยู่  ท่านนึงเข้าออกๆ        
บ้านนายกฯ  อีก  2  ท่านก็ทํางาน  ปี๊ดๆๆ  อีกท่านนึงหาย  ผมมองแล้วว่า
การทํางานแล้วรับเงินแล้วมากินแรงเพื่อนมันไม่ดี  ท่านก็ไปดูด้วย  วันศุกร์สอง
วันที่แล้ว  ผมต้องเป็นจราจรเองเพราะว่ารถมนัติด  ติดจริงๆท่านก็ไม่แก้ปัญหา  



๑๓ 

น่าจะทําวันเวย์ได้แล้วถนนคนเดินเราคนเข้ามาเยอะ  ท่านก็ไปศึกษาดูเอาเอง
แล้วกันว่าจะทําอย่างไร  ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าผมไปเป็นจราจรแล้ว  ผมมาพูด
ในสภา  เพราะทนไม่ได้จริงๆ  สามท่านทํางานแค่  2  ท่าน  อีกท่านนึง           
ไม่ทราบว่าอะไรกับบ้านนายกฯ  ผมก็มองหลายอาทิตย์แล้ว  มันทําให้รถติด  
2  ท่านก็ปี๊ดๆๆ  จนคอแห้ง  หน้าซีด  เหงื่อตก  นี่การทํางานของเราผู้บริหาร
แม้แต่นายกฯจะไม่ว่าง  ก็ขอให้มีรองนายกฯทั้งสองท่านก็ไปดูบ้างว่าวันศุกร์ 
รถติดแค่ไหน  อยากให้ท่านไปยืนสักช่ัวโมงนึง  อย่าไปแค่  2  นาทีแล้วกลับ  
อยากให้ท่านไปดูจริงๆ  เรื่องที่  4  ต่อไปนี้มัสยิดบ้านเราชาวบ้านซอยมัสยิด         
ก็จะได้ถนนใหม่  คูระบายน้ําใหม่  ก็ยินดีกับชาวบ้านด้วย  ด้วยแรงผลักดัน
ของสมาชิกฯเราทุกท่าน  เพื่อให้เกิดโครงการนี้ ข้ึนมา  ส่วนเรื่องของคู         
ระบายน้ํา  ผมก็คุยกับผู้รับเหมานอกรอบ  บังเอิญว่าไปเจอกันที่หน้าบ้านผม          
ท่านก็แวะดื่มน้ําดื่มกาแฟที่ปั๊มก็เจอกัน  สาเหตุที่ต้องวางบานพับกลัวมันหาย  
ไม่ใช่ไม่หาย  สองสามปีที่แล้วผมยังติดตามอยู่เลยมันหายไปประมาณ           
4-5  ตัว  เพราะฉะนั้นแล้วเทศบาลแก้ปัญหาโดยการทําเป็นฝาคอนกรีต          
ไปวางไว้  ชาวบ้านยินดีด้วยกับฝาคอนกรีตเพราะมันไม่เหม็น  ของเก่า          
เป็นตารางเหล็กซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็น  บางท่านเอาฝาหน้าบ้านที่ไม่หายไปวาง
แทนที่หายแล้วเอาฝาคอนกรีตปิดหน้าบ้านเขาเพราะมันเหม็น  ผมบอกเลยว่า
หายไม่ใช่ไม่หาย  มันจะหายช่วงระหว่างบ้านกะนาขายก๋วยเตี๋ยวถัดจากนั้นไป
จะไม่มีบ้านคนถึงบ้านกะยะห์ซักผ้า  ตรงนั้นหายหมด  ยกกับโชว์เลย์กลางคืน  
แล้วฝ่ายกองช่างที่ใส่บานพับ  ผมก็เข้าใจว่าบานพับที่ท่านจะใส่คือบานเหล็ก
แล้วเอาหัวบานพับลงไป  ผมอยากให้ทําอะไรอย่าให้ยกเอาไปง่ายๆ  อันนี้          
ผมเข้าใจจริงๆ  อยากให้งานออกมาดี  ไม่อยากให้ชาวบ้านพูดลับหลังว่า          
ทําแล้วไม่ผ่าน  หลายๆ เรื่องที่คุยมาก็มีหลายๆ เรื่องอีก  เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ         
ที่ผมเองก็ไม่อยากจะพูดก็จะเที่ยงแล้ว  ก็อยากจะให้ท่านทํางานจริงๆ  ใส่ใจ 
ในความเดือดร้อนของประชาชน  ตั้งใจที่จะทําจริงๆแล้ว  ผมเช่ือว่าจะนําพา
ทีมของท่านประสบความสําเร็จ 
     

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ท่านอับดุลฆอนี  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม  
เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  ผมขอฝากอีกนิดนึง  เมื่อกี๊ผมออกไปข้างนอกเห็นอาหารกล่อง             
รู้สึกรันทดมาก  สมาชิกสภาฯประชุมนานๆครั้งกินอาหารกล่อง  เทศบาล
ตําบลยี่งอ  ฝากครับฝากผู้บริหาร  3  เดือนครั้ง  เดือนนี้สองครั้ง   ผมว่าให้
อาหารกล่องแจกตังค์ทําทุนดีกว่า  ไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วที่มาแจกอาหารกล่อง  



๑๔ 

อีกเรื่องเรื่องเงินอุดหนุนจากจังหวัด  เทศบาลยี่งอเทศบาลเดียวที่ดังมาก          
จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนตรงนี้  คือเงินอุดหนุนเกี่ยวกับถนนหรือสระน้ํา                
ผมเสียดาย  เสียดายแทนชาวบ้านคนยี่งอ  ทั้งที่ยอดเงินตัวนี้เราสามารถ           
ทําอะไรหลายๆอย่าง  เพื่อชาวบ้านเทศบาลตําบลยี่งอ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น          
ทางเทศบาลตําบลยี่งอไม่ได้ส่งลงทะเบียนถนนหรือสระน้ํา  เพื่อบํารุงหรือ
ซ่อมแซม  ผมก็อยากจะทราบว่าทําไม  มันยากมากหรือยังไง  เงินอาจจะหลัก
ล้านที่จะช่วย  เอาที่อื่นมาลําบากแล้ว  นี่เขาจะให้เรายังไม่เอา  ครั้งก่อนก็ทีนึง
เขาให้มาแล้วเราก็ต้องส่งคืนก็ไม่ได้ทําอะไรเลย  นี่มาอีกเรื่องนึงเขาจะให้แต่เรา
ก็ไม่เอาอีก  ผมอยากทราบว่าทําไม  ในเมื่อผมคนหนึ่งเป็นตัวแทนของคน
เทศบาลยี่งอ  แทนที่ เงินพวกเขาจะได้รับแต่กลับไม่ ได้เลย  ผมอยากฟัง            
คําช้ีแจงจากผู้บริหารว่าทําไมถึงจะส่งเรื่องลงทะเบียนไม่ได้ 
     

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ท่านมูหัมมัดสะกรี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  สําหรับเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆ  ผมขอให้ทางผอ.กองช่าง  ช้ีแจง 
 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

ผมไม่ ค่อยทราบแน่ชัดได้ยินแว่วๆว่าเป็นเรื่องถนน  สระน้ําอะไรยังไง             
เขาจะให้งบเท่าไร  ผมไม่ค่อยทราบชัดเจน 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

นี่แหละครับเวลาไปอบรม  เขาเชิญมารู้สึกว่าจะไปกัน  รายละเอียดผมก็             
ไม่ค่อยทราบ  แต่รู้ว่าเทศบาลยี่งอเทศบาลเดียวที่ไม่ได้ลงทะเบียนถนนและ
สระน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคในเขตเทศบาล  ผมไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปอบรมโครงการ
เต็มผมไม่ทราบ  เขาให้ลงทะเบียนถนนทุกเส้นทุกสายในเขตเทศบาลและ         
สระน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  เพื่อจะมีเงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมหรือบํารุง  ผมก็
อยากจะฝากเสียดายเงินอุดหนุนตรงนี้  เขาเชิญไปอบรมก็ไป  แต่เขาให้ทํา          
ไม่ทําส่ง 
         

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

ขอช้ีแจงต่อเนื่องโครงการลงทะเบียนถนนในพื้นที่  คือไปลงทะเบียนมาแล้ว 
แตข่องเราไม่ผ่านเกณฑ์  คือในลักษณะที่ว่าเป็นมาตรฐานถนนแบบฟอร์มของ
รพช.  ยกตัวอย่างหัวยาวเท่าไร  หางยาวเท่าไร  เพราะของเราเป็นถนน
คอนกรีต  มันไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ของมาตรฐานของถนนรพช.  คือเราต้องไป
รายงานตามมาตรฐานของถนนคสล.  เช่นถนน  318  กว้าง  6  เมตร  
ระยะห่างจากบ้านอะไรประมาณอย่างนี้  คือว่าไปกรอกแล้วเครื่องมันไม่รับ         



๑๕ 

ในส่วนน้ี   
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ผอ.กองช่าง  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม   
เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  รู้สึกว่าผมจะยกมือบ่อย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อผลประโยชน์ของชาว
เทศบาลเมืองยี่งอ  ในเมื่อเราได้รับข้อมูลมา  เราก็อยากจะทราบว่าทําไม  
อย่างเงินชดเชยรายได้ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  หัวละ  400  บาท  
ถ้าจําไม่ผิดล้านกว่าบาท  เราก็ต้องส่งคืนเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเลย  นี่ก็ได้ข่าว
เงินน้ีอีก  เพราะเทศบาลอื่นได้หมด  อบต.ได้เกือบหมด  ก็มีบางแห่งบางพื้นที่
ที่เขาส่งไม่ทัน  ถ้าทําส่งเขาให้หมดมีเทศบาลยี่งอเทศบาลเดียว  ผมยังงงเลย  
เพื่อนๆถามว่าเทศบาลยี่งอมีเงินเยอะหรืออย่างไร  แทบจะไม่ต้องพัฒนาอะไร
เลยหรือ  เงินเขาจะให้ก็ไม่เอา  เงินที่เขาให้ก็ส่งคืน  ฝากไปยังผู้บริหารช่วย
ติดตามและก็ฝากไปยังสมาชิกสภาฯทุกๆท่าน  หลายๆท่านอายุยังน้อย            
ถ้าสมมติว่าจะเป็นผู้บริหาร  ผมก็อยากฝากดูด้วยว่าจะเลือกใครเข้ามาทํางาน   
ขอให้ดูด้วย  ไม่ใช่ว่าจะรับใครก็รับๆๆๆๆ  โดยที่ไม่รู้ว่าคนๆนี้ประวัติเป็นยังไง  
ฝากด้วย  เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาของเทศบาลยี่งอ  ห้าหกปีที่ผ่านมา         
ผมว่าก็เหมือนเดิม  โดยการนําของนายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา  และฝั่งของทาง
ราชการก็โดยการนําของปลัดฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม  ชาวบ้านเองยังไม่รู้จักว่าปลัด
คือคนไหน  นี่แหละการทํางานของเทศบาลตําบลยี่งอ  ท่านก็ไม่อยู่ผมพูดไป       
เดี๋ยวก็หาว่านินทา  ผมขอฝากจะรับใครก็ดูด้วย  ไม่ใช่ว่าเกรงใจก็เลยรับมา  
ผลสุดท้ายเป็นไง  งัดให้ไปก็ไม่ไป  วันๆก็ได้แต่กินเงินเดือนกินเงินภาษี         
ของประชาชน 
         

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณฯ  ท่านมูหัมมัดสะกรี  สําหรับที่สมาชิกสภาฯพูดไป  เวลามีอะไร          
เราก็คุยกันได้  สมาชิกสภาฯกับข้าราชการเรายอมถอยหลังคนละ  1  ก้าว  
มาคุยกันมันก็ไม่มีปัญหา  เราจะได้ให้เทศบาลยี่งอดีข้ึน  ให้เราไม่ก้าวลง              
ให้ก้าวข้างหน้าไป  ขอฝากด้วย  เชิญท่านอับดุลฆอนี 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ผมนึกข้ึนมาได้ว่าจั่วด้านบนของสํานักงานเทศบาลของเราซ่อมหรือยัง          
อย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้น  เพราะมันเป็นหน้าตาของพวกเราทุกคน  เหมือนกับ
บ้านร้างดูไม่ได้จริงๆ ไม่กี่ตังค์ขอให้ช้ีแจงด้วย 
 

  



๑๖ 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

เชิญท่านรองนายกฯ   
 
 
 

นายมูฮัมหมัดสุกรี  สะมาแอ 
รองนายกเทศมนตรตี าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  สําหรับจั่วด้านบนของสํานักงานเทศบาลยังไม่ได้ซ่อม 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ท่านรองนายกฯ  บอกว่ายังไม่ได้ซ่อม  และก็กําลังจะซ่อม  มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม   เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่าน  จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรกับใครโดยส่วนตัวผมไม่มี  เพียงแต่งานก็คือ
งาน  นอกงานก็ว่ากันเรื่องหนึ่ง  เพียงแต่ว่าอยากจะให้พัฒนาอยากให้เทศบาล       
ของเราพัฒนา  ผมไม่อยากจะให้รอเมื่อไรเงินเดือนออก  อย่างที่ผมเคยพูด
เหมือนกับว่าเราให้ตังค์ลูกไป  เอาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเปรียบเสมือนชาว
เทศบาลตําบลยี่งอเสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้กับเรา   แล้วลูกไม่เข้าเรียน               
รอเมื่อไรสี่โมงกลับบ้าน  ดีไม่ดีสามโมง  บ่ายสองรถมาก็โดดข้ึนรถกลับบ้าน
แล้วสมัยผมเรียน  ถ้าเพื่อนนส.ก็รั้วนิดเดียว  รถขนส่งมาก็โดดข้ึนรถกลับบ้าน   
อัตตัรก็โดดรั้วกลับบ้าน  แล้วท่านรู้สึกอย่างไรการที่ท่านให้เงินลูกไป  โดยที่ลูก
ไม่ได้เข้าเรียน  เปรียบเสมือนง่ายๆ  ก็เปรียบเสมือนเราชาวบ้านให้เงินมา            
เราไม่ได้ทํางาน  รอเวลากลับบ้านสิ้นเดือนมาก็รอเงินเดือน  ช้าหน่อยก็บ่น 
ฝ่ายคลังว่าเมื่อไรเงินเดือนจะออก  เราจะอยู่แค่นี้  แต่เราไม่ได้คิดว่า  เราจะทํา
ยังไงเพื่อพัฒนาคนย่ีงอ  ผมไม่ได้เสียดายน้ํามันรถที่ไปรับไปส่งข้าราชการก็อยู่
ต่างอําเภอ  แต่เพื่อคนๆเดียวผมเสียดายมาก  เพราะผมเช่ือว่าข้าราชการ           
อีกหลายๆท่านที่อยู่นราฯ  ผมก็อยากให้มีรถรับส่งเพื่อช่วยข้าราชการเหล่านั้น  
ไม่ใช่ว่าเพื่อคนๆเดียว  ไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างที่อยู่ต่างพื้นที่  ถ้าหลายๆ
คนรับส่งผมไม่ว่าแต่นี่คนๆเดียวท่านลองคิดดู  ว่าภาษีของประชาชนวันหนึ่ง 
ไปรับเที่ยวหนึ่งขากลับก็อีกเที่ยวหนึ่ง  แต่งานแทบจะไม่เกิด  ผมเสียดายภาษี
ที่ผมเสียไป  ราคายางก็ถูกแต่ภาษีอย่างอื่นราคาสินค้าอื่นก็แพงๆข้ึน  ถามว่า
ชาวบ้านเสียตรงไหน  นั่นแหล่ะที่ชาวบ้านเสีย เพราะผมเคยโดนมาสมัยเรียน            
การทํางานของเจ้าหน้าที่ผมก็เลยพูดไปเป็นเรื่องเล่า  เขามีแบบฟอร์มเสียภาษี
ของเขา  นี่ใบเสียภาษีของเขา  เขาบอก  แล้วนายนักศึกษาตรงไหนเสียภาษี  
ผมก็แค่เอาบิลรถ  ใบเสร็จบิลรถผมก็โชว์เนี่ยที่ผมเสีย  เสื้อผ้าผมผมก็เสีย  
ชาวบ้านเขาเสียภาษีให้เรา  เหมือนพ่อแม่ให้ตังค์ลูกไป  ผมเช่ือว่าทุกๆท่าน      
มีลูกแล้ว  นั่นคือความรู้สึกของชาวบ้านเทศบาลตําบลยี่งอ  ก็เหมือนที่ลูกท่าน



๑๗ 

เกเร  ถ้าลูกท่านเรียบร้อยท่านสบายใจ  ผมเช่ือว่าพอแม่ทุกท่านสบายใจลูกไป
โรงเรียน  เรียนเก่ง  เรียบร้อย  พ่อแม่สบายใจ  ก็เหมือนถ้าเราทํางานดี          
ชาวเทศบาลยี่งอเขาก็ดีใจ  แต่ถ้าเราทํางานไม่ดี  เขาก็เหมือนกัน  ถ้าผมพูด
อะไรผิดก็ต้องขอมาอัฟ  เพราะบางทีความคิดผมก็ไม่ใช่ถูกเสมอไป  ถ้าใครมี
อะไรแย้งก็บอกผมได้  ผมรับ   
         

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ที่ได้ให้ข้อคิด  อยากจะฝากผู้บริหารไปด้วย             
ซึ่งท่านนายกฯคนนี้  เป็นคนดีคนหนึ่งและเป็นคนสปอร์ต  แต่เสียอย่างเดียว         
หูเบาไปหน่อยแค่นั้นเอง  อันนี้คือเรื่องจริง  เหมือนเวลาคนงานเขามีอะไร
อยากให้ท่านนายกฯเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันต่อหน้า  ไม่ใช่นายกฯสรุปไป
อย่างเดียว  นี่คือความเป็นจริง  อยากจะฝากตรงนี้ฝากเลขาฯไปบอกด้วยว่า
สมาชิกสภาฯเขาพูดแบบนี้  คือดิฉันก็พูดกับนายกฯหลายครั้งว่า  นายกฯ        
เป็นคนใจถึงแต่เสียอย่างเดียวหูเบาไปหน่อย  เวลาใครพูดอะไรฟังอยู่ฝ่ายเดียว  
ก็ไม่อยากให้เด็กๆหรือข้าราชการทุบหม้อข้าวตัวเอง  มีอะไรเทศบาลยี่งอแบบ
ดังมากเลย  อยากให้ช่วยกันรักษาหม้อข้าวของเรา  อนาคตข้างหน้าดิฉันก็ไม่รู้  
เราจะได้น่ังตรงนี้อีกหรือเปล่า  จะเล่นการเมืองอีกหรือเปล่า  ถ้าเล่นอีกก็ได้
เจอกัน  ก็จะฝากตรงนี้ว่าชีวิตคนเรามีอยู่  3  วัน  คือเมื่อวาน  วันนี้  พรุ่งนี้  
เมื่อวานผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้  วันน้ีก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะ
ทําได้  พรุ่งนี้ เราจะมีโอกาสได้ทําอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้   อยู่ที่อัลลอฮ์           
อยู่ที่พระองค์กําหนด  ถ้าไม่มีอะไรดิฉันขอปิดการประชุมสภาฯ  ท่านที่นับถือ
ศาสนาอิสลามขอให้อ่านซูเราะฮ์วัลอัซรี  ส่วนท่านที่นับถือศาสนาพุทธขอให้
ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือ  ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ขอปิดการประชุม 

  
ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 

 

(ลงช่ือ)         ซารีฮะห์  กูโน  ผู้บันทกึการประชุม 
             (นางซารีฮะห์  กูโน) 
          พนักงานจ้างเหมาบรกิารฯ 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 



๑๘ 

      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                              
 


