
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  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 นางนูรีดา โซะ สมาชิกสภาเทศบาล นูรีดา โซะ 
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 นายฐิติพันธ์ุ     บุญเพิ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ฐิติพันธ์ุ บุญเพิ่ม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

๑ นางพาซีย๊ะ ทุ่งกอ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
๒ นางสาวศศิกานต์ บืองาฉา สมาชิกสภาเทศบาล ลาปุวย 
๓ นางสาวดรรชนี แดมะยุ สมาชิกสภาเทศบาล ลาปุวย 
๔ นางสาวนิริดา นิจินิการ ี สมาชิกสภาเทศบาล ลาปุวย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายรังสฤษฎ์     ราชมุกดา นายกเทศมนตร ี รังสฤษฎ์     ราชมุกดา 
๒ นายมูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ รองนายกเทศมนตร ี มูฮัมหมัดสกุร ี สะมาแอ 
๓ นายกอเรง็ เลาะมิง รองนายกเทศมนตร ี กอเรง็ เลาะมิง 
๔ นายกูอัรชัด ราชมุกดา ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี กูอัรชัด ราชมุกดา 
๕ นางทัศนีย ์ บานแย้ม ผู้อํานวยการกองคลงั ทัศนีย ์ บานแย้ม  
๖ นางกูฟาตีมะฮ ์ หวันฮุสเซนต์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา กูฟาตมีะฮ ์ 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 ิ หัวหน้าฝุายปกครอง อับดูลลาเต๊ะ มะน ิ
๑๑ นางลํายอง ธรรมประณีต หัวหน้าฝุายบรหิารงานคลัง ลํายอง ธรรมประณีต 
๑๒ นางฟารีฮะห์       อิสสะมะแอ หัวหน้าฝุายบรหิารงานทั่วไป ฟารีฮะห์    อิสสะมะแอ 
๑๓ นางฉัตรนียา      ทัศนลีลพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ฉัตรนียา ทัศนลีลพร 
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  ๔  ครั้งที่  ๑  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ก่อนที่จะประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเรียนเชิญ 
 

นายฐิติพันธุ์  บุญเพ่ิม 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําปี ๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑๔ )   พ .ศ .๒๕๖๒  และ ข้อ  ๑๑ ,  ๒๐ ,  ๒๑  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติที่ประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก   
เมื่อวันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงกําหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลสมัยที่  ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกําหนดสามสิบวัน  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
                                   
 



๓ 

ระเบียบวาระที่  ๑ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยที่เป็นการสมควร
ตั้งงบประมาณ  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อาศัยอํานาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔  
พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๖๒  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลตําบลยี่งอ  และโดยความเห็นชอบของผู้ ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส   
ข้อ  ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ  ๒. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ  ๓. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นจํานวนรวม
ทั้งสิ้น  ๓๙,๘๐๒,๔๒๕  บาท 
ข้อ  ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  ๓๙,๘๐๒,๔๒๕  
บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๖,๓๙๓,๐๒๐ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๐๐,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา ๕,๙๗๓,๘๐๒ 
   แผนงานสาธารณสุข ๔,๐๐๗,๖๓๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕๐,๗๐๐ 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๑๙๔,๗๐๐ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๕๐,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔,๐๕๘,๕๘๐ 
   แผนงานการเกษตร ๔๐,๐๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง ๕,๐๓๓,๙๙๓ 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น ๓๙,๘๐๒,๔๒๕ 
  
ข้อ  ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  
๐  บาท 
ข้อ  ๖. ให้นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ



๔ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล 
ข้อ  ๗. ให้นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

๑.๒  ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ  เรื่อง แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ด้วยเทศบาลตําบลยี่งอ  ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  
๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยี่งอ  ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนดังกล่ าวแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ วันที่   
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ (๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลยี่งอ   
จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ทั้งนี้ 
รายละเอียดสามารถขอดูได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานัก
ปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลยี่งอ  หรือที่ เ ว็บไซต์ www.yingocity.go.th   
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอเรียนเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกล่าวอะไรสักเล็กน้อย 
 
 

นายกูอัรชัด  ราชมุกดา 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
ผมนายกูอัรชัด  ราชมุกดา  รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกฯ  ในวันนี้ก็มีความ
ยินดีที่ได้มาร่วมประชุมกับทุกท่านในครั้งแรกและมีความประทับใจที่ได้มาร่วม
ประชุมในวันน้ี 
   

ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่   ๓  ครั้งที่   ๑  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  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  หน้า  ๑๙  หน้า  ๒๐  ผมต้องขอมติที่ประชุม 
 

  



๕ 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๗  เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

 ๒.๒  รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่   ๓  ครั้งที่   ๒  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  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  ผมต้องขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๗  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 
ไม่มี 
 
   

ระเบียบวาระที่  ๖ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญวรรณมณี  มาบู 
 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  
ข้าราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันจะเล่าเรื่องที่ไปศึกษาดูงาน  
เมื่อวันที่  ๙  ดิฉันได้ไปประชุมที่สุราษฎร์ฯ ก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาม
จังหวัดที่ได้กองทุนเศรษฐกิจและทุน  ก็ได้ ข้ึนไปบรรยาย  ๑๔  จังหวัด   
มีนราธิวาสของยี่งอ  แล้วภูเก็ตของพังงา  และของตรังที่หนึ่งก็อัลฮัมดูลิลอฮ
ผ่านไปด้วยดี  พอกลับวันนั้นก็ได้พาผู้สูงอายุทัศนศึกษาที่จังหวัดตรัง  ๒  ที่   
ที่เทศบาลนครตรังซึ่งนายกฯ ติดภารกิจแล้วรองนายกฯ ก็มารับซึ่งรองนายกฯ 
เข้าใจว่าเป็นของเทศบาล  ดิฉันก็ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วบอกว่าไม่ใช่เป็นของ



๖ 

กองทุนสวัสดิการเป็นกองทุนเล็กๆ  ที่นายกฯ ให้การสนับสนุนบุคลากร  แล้ว
ท่านนายกฯ ได้สนับสนุนมา  ๓  ปีแล้ว  แต่พอรอบหลังนี้ก็มีการบอกว่ากลัว
สตง.บ้าง  กลัวซ้ําซ้อนบ้าง  แล้วนายกฯ บอกว่าของท่านให้สมทบกับสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนน้ันปีละหนึ่งแสนบาท  ซึ่งดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะนําเรียน
ให้นายกฯ ทราบแต่วันก่อนท่านนายกฯ ได้นําเข้าในเทศบัญญัติแล้ว  แต่ก็ไม่ได้
เจ้าหน้าที่บอกว่าซ้ําซ้อนกับสตง.ก็ไม่เป็นไรกับส่วนน้ัน  พอวันที่  ๑๑  ดิฉันก็ไป
ที่ เทศบาลตําบลสิ เกาได้พาดพิงถึงท่านปลัดด้วย  ซึ่งทางเขาได้ถามว่า
ปลัดเทศบาลยี่งอช่ืออะไร  ท่านปลัดดิฉันขอโทษจริงๆ ที่จําช่ือไม่ได้จริงๆ   
ท่านน่ารักมากตอนที่โทรไปประสานงานนั้นฟังเสียงในโทรศัพท์ดุมาก  ซึ่งเรานึก
ภาพว่าต้องตัวใหญ่แน่เลยแต่พอไปเจอตัวจริงน่ารักมาก  เป็นคนใจดี  และ 
ท่านนายกฯ ก็บอกว่าท่านเป็นเพื่อนกับท่านนายกฯ รังสฤษฎ์  ราชมุกดา  ก็เลย
บอกว่าเดี๋ยวดิฉันจะนําเรียนให้ท่านนายกฯ ทราบ  ท่านปลัดเขาเคยอยู่รือเสาะ  
ท่านนายกฯ นั้นรู้สึกท่านได้เป็นหลายสมัยแล้วท่านบอกว่าประชากรเลือกตั้งพัน
กว่า  ของเราสามพันกว่า  ท่านบอกว่าท่านหาเสียงวันเดียวจบ  ไอเดียท่านดี
มากเลยท่านบอกว่าเดินไปหาเสียงแล้วเจอผู้หญิงผู้สูงอายุนั่งอยู่ท่านก็มีไอเดีย
ข้ึนมาว่าถ้าท่านได้เป็นนายกฯ อีกรอบท่านจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  พอท่านได้
นายกฯ ก็ได้จัดทําโรงเรียนผู้สูงอายุ  แล้วท่านตั้งช่ือเองว่าชลาบานที่เทศบาล
ตําบลสิเกา  แล้วภรรยาท่านก็เป็นประธาน  ท่านมีที่ทําการผู้สู งอายุแล้ว
เทศบาลก็สนับสนุนโดยที่ท่านได้รางวัลดีเด่น  ท่านเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อรถไฟฟูา  
แล้วไปรับผู้สูงอายุมาเรียนจนผู้สูงอายุไม่อยากจะจบ  แต่วัฒนธรรมทางโน้น
อาจจะแตกต่างกันไม่เหมือนบ้านเรา  ของเขามีกิจกรรมร้องรําฟังเพลงทุกวัน
ศุกร์  พอเที่ยงๆ คนน้ันหิ้วปิ่นโตมาก็มาทานข้าวร่วมกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ดี  ถ้าทํา
ได้ดิฉันยินดีที่จะร่วมซึ่งท่านประธานก็บอกว่ามีที่อีกที่หนึ่งท่านกําลังขอจาก
ญาติๆ อยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนําเรยีนให้ทราบ  ไปสองวันกลับมารู้สึกแฮปปี้เสียดาย
ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ไปจะได้ไปเห็นส่วนต่างบ้านเราแต่จะมาเปรียบเทียบกับ
บ้านเราไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่เหมือนกัน  การทํางานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ซึ่งเทศบาลนครตรังเขาเนียบมาก  ดิฉันขอดูงานเขาจะเอาโครงการหมดเลยเขา
จะได้ของบค่าอาหารว่าง  เขาจะเลี้ยงซึ่งดิฉันบอกว่าไม่เป็นไรเพราะดิฉันของบ
จากส่วนกลางจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  และไม่อยาก
ซ้ําซ้อนซึ่งน้องแปูงเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนายกฯ อยากจะเลี้ยงเพราะเราทํา
โครงการไปแล้วซึ่งเราเอาค่าอาหารว่างของเราเองก็ไม่อยากซ้ําซ้อน  ระบบของ
เขาดีมากเขามาต้อนรับพนักงานดีมาก  เราอาจจะมาพัฒนาบ้านเราแต่เราจะ
พัฒนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีท้องถ่ินร่วมด้วย  ถ้าท้องถ่ินให้ความร่วมมือเห็น
ความสําคัญของผู้สูงอายุดิฉันก็อัลฮัมดูลิละฮ  ท่านนายกฯ เขาทําทุกอย่างทั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุและท่านบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะทําโรงรับจํานําคน  
จะรับจํานําผู้สูงอายุแต่ต้องมาเอาคืนนะไม่ใช่ไม่เอาคืนคือลูกหลานที่ไปทํางานที่



๗ 

กรุงเทพแล้วมาฝากที่ เทศบาลได้  คือเทศบาลจะมีพี่เลี้ยงมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เรียบร้อย  ท่านบอกว่าประมาณกี่หมื่นดิฉันก็จําไม่ได้พอปิดเทอมต้องมารับ
ผู้สูงอายุกลับ  ดิฉันถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะถูกไหมท่านประธานสภาฯ รับจํานํา
คน  ท่านบริหารไม่ว่าเรื่องขยะ  เรื่องบุคลากรท่านได้รางวัลตลอดเลย  ได้รางวัล
บริหารดีเด่น  ได้บุคลากรดีเด่นได้ทุกปี  ทุกวันศุกร์จะไปรับผู้สูงอายุแต่ละบ้าน
แล้วมาทํากิจกรรมร่วมกัน   
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ผมขอแทรกนิดหนึ่งรับจํานําคนแล้วค่าใช้จ่าย 
 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ส่วนค่าใช้จ่ายลูกหลานต้องจ่ายกับทางเทศบาลคือไม่มีดอกเบี้ยแต่คุณจะจํานํากี่
เดือนคุณติดภารกิจกี่เดือนลูกหลานที่ไปทํางานที่กรุงเทพ  จะมีพี่เลี้ยงสามารถที่
จะดูกล้องวงจรปดิได้ก็ใส่ในโทรศัพท์  ท่านรับจํานําคนเฉพาะแต่ผู้สูงอายุ  วัยรุ่น
อะไรไม่เอาก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนําเรียนให้ท่านนายกฯ ทราบ  วันนั้นดิฉันได้ไป
โรงเรียนผู้สูงอายุที่เขาชัยสนซึ่งนายกฯ เทศบาลชัยสนก็สุดยอดเลยรางวัลก็ได้
ทุกปี  ถ้าดิฉันของบประมาณได้ก็อยากให้ท่านนายกฯ ไปด้วยรอบหน้าแต่
อาจจะไม่ใช่เทศบาลตําบลสิเกาก็ขอดุอาให้ด้วยว่าของบประมาณได้ซึ่งจะได้พา
นายกฯ ไปดูความแตกต่างระหว่างของเราและของเขา  ก็เสียดายที่คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ไม่ไปด้วย  ดิฉันอยากให้เกิดแต่ถ้านายกฯ จะให้ทุกวัน
ศุกร์ให้ผู้สูงอายุมาฟังบรรยายธรรม  แล้วมานั่งทานข้าวเที่ยงกันจะดีเพราะว่า
ผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงาจะได้เจอเพื่อนๆ บ้าง  ก็ฝากท่านนายกฯ ด้วย  ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ที่ผ่านมาที่ท่านนายกฯ ไปฟังที่
พอช.มาและท่านรองผู้ว่าฯ พาตีเมาะมาแทนผู้ว่าฯ เพราะผู้ว่าฯ ติดภารกิจที่ 
สุคิรินเลยให้รองผู้ว่าฯ พาตีเมาะมาแทนก็มีนายกฯ เทศบาล  นายกฯ อบต.ยี่งอ
ซึ่งนายกฯ อาซิเวลาที่ดิฉันเชิญเขาจะมาทุกครั้ง  ดิฉันดีใจมากที่เห็นท่านนายกฯ 
ร่วมด้วยซึ่งทางพอช.ชมอยู่นําเรียนให้ทราบ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เชิญท่านนายกฯ  
 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

ขอแทรกเรื่องผู้สูงอายุก็วันน้ันทางนายกฯ สิเกาซึ่งท่านได้เป็นกรรมการไปทัศน
ศึกษาที่ประเทศญี่ปุุนไปดูงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของเขาสร้างดีมากที่เขารับจํานํา
คนของเขามีเงิน  มีแพทย์อยู่ในน้ันหมดผู้สูงอายุไม่ต้องออกไปไหนแล้ว  สถานที่
เขากว้างมาก  ผมก็ได้คุยกับนายกฯ สิเกาว่าคุณเป็นคนแรกที่น่าจะทําได้ถ้าทํา
ได้ผมขอปรึกษาด้วย  ถ้าจะให้ดีเราต้องช่วยกันไม่ใช่ให้นายกฯ ทําคนเดียว 
มีอะไรก็มาปรึกษาผมยินดีด้วยถ้าทําได้ผมมีความสุขมากเพราะผมเองก็ชอบช่วย



๘ 

ผู้สูงอายุ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนายกฯ ก็เป็นความคิดที่ดีเพราะใครๆ ก็ต้องเจอกับสภาพของ
ผู้สูงอายุบางทีอยู่บ้านคนเดียวก็เหงา  ถ้ามีโครงการแบบนี้ก็ดีจะได้พบปะต้อง
สังเกตเวลาเราไปกินข้าวกับปูย่าได้กินข้าวหลายๆ คน  ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยาก
สนับสุนนให้ เกิด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านนฤมล 
 

นางนฤมล  วาเด็งพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางนฤมล  วาเด็งพงศ์  ก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นงานของเราอยากจะให้
ผู้บริหารช่วยดูแลงานที่มัสยิดยาเมร์ด้วยเพราะช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนอาจจะเกิด
อันตรายกับเด็กหรือชาวบ้านที่สัญจรไปมาชาวบ้านที่เดือดร้อนเยอะ  ช่วงที่มี
ปัญหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการขุดเจาะถนนไม่ได้เคลียร์  ทางเราไม่ได้ไปบอกว่า
ให้เคลียร์ด้วยนะคุณเจาะหนึ่งอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์หินกองอยู่อย่างนั้นก็อยู่
อย่างนั้น  น่าจะไปบอกด้วยว่าให้เคลียร์เพราะทางนั้นจะได้เป็นทางเดินทางเดยีว
เพราะไม่มีทางให้ออกแล้วกรณีฉุกเฉินก็มีลูกกะซงเราเป็นโรคหัวใจพาไป
โรงพยาบาลรถพยาบาลมาต้องหามกันไปบนกองหินน้ันเลย  แล้วเด็กก็มีที่ตกลง
ไปในท่อเย็บก็หลายคนแล้วข้างหลังเทศบาลเราเอง  ดีนะที่เขาไม่ได้มาแจ้งที่
เทศบาลไม่อย่างนั้นเทศบาลเราก็เดือดร้อนอีกอยากให้ทางเราช่วยดูแลให้มาก
หน่อยชาวบ้านก็เดือดร้อนมันเป็นงานของเราอยากให้ผู้บริหารไปดูแลหน่อย
ใกล้ชิดกับชาวบ้าน  ดิฉันเองก็เดือดร้อนแต่ดิฉันเองไม่เป็นไรแต่ชาวบ้านเยอะใน
ซอยนัน้ตอนน้ีขุดอยู่หน้ามัสยิดยังฝังท่อไม่ได้อยากให้ทางกองช่างไปดูเพราะมี
ท่อประปามันอยู่ตรงซุ้มเรา  แล้วยังฝังท่อไม่ได้กลัวเด็กไปว่ิงเล่นตกท่ออีกจะมี
ปัญหาอีกให้กองช่างไปดูแลด้วยว่าจะทํายังไงให้ประปามาดูแลจะได้ฝังกลบดินก็
ต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดด้วยที่ไปช้ีแจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่างานนี้จะ เสร็จ
ภายในวันที่   ๑๒  ธันวาคม  ชาวบ้านก็เข้าใจแล้วชาวบ้านก็อยากจะเจอ
ผู้บริหารด้วยมาเยี่ยมเยือนมาดูแล  มาอธิบายด้วย  มาเป็นกําลังใจให้ชาวบ้าน
ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนฤมล  เชิญท่านนายกฯ 
 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน  เรื่องดูแลผมสั่งให้รองนายกฯ สุกรีไปดูบ่อยเหมือนกัน  ให้ผอ.เอกรัตน์
ไปดูอยู่  เชิญผอ.เอกรัตน์ช่วยช้ีแจงด้วย 
     



๙ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนายกฯ  เชิญผอ.เอกรัตน์ช้ีแจง 
 
 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  คือเรื่องนี้ผมเองก็หนักอกหนักใจเหมือนกัน  แล้วก็ตามอยู่ตลอดไม่ว่า
ทางหนังสือ  ทางไลน์  ไม่ว่าทางโทรศัพท์  แต่ผมก็เห็นใจที่สมาชิกสภาฯ ได้พูด
ข้ึนมาว่าเขาไม่สกัดและไม่รื้อเลย  คือจริงๆ แล้วศักยภาพของผู้รับเหมาเจ้าน้ีเขา
ไม่ใช่คนในพื้นที่เราด้วยที่นี้เราจะไปประสานจะไปที่บ้านเราก็ไปไม่ถูก  แล้วอีก
อย่างหนึ่งก็น่าเห็นใจทั้งประชาชน  ทั้งผู้รับเหมาคือในลักษณะที่เขาสกัดเครื่อง
สกัดเขาเช่ามาจากยะลา  แล้วที่นี้หัวสกัดพอใส่หัวสกัดเข้าไปเราจะให้เปลี่ยน
หัวแม็คโครปรับดินเลยมนัก็ไม่ทัน นอกจากมีแม็คโครสองตัวแต่แม็คโครสองตัวก็
ไม่ได้เพราะพื้นที่มันจํากัดเขาเข้าไปไม่ได้  ถ้าสมมุติอีกตัวหนึ่งสกัดอยู่แล้วอีกตัว
หนึ่งสกัดทิ้งมันก็เข้าไม่ได้แล้วที่นี้แม็คโครก็ลําบากกับพื้นที่ก็เห็นใจเขาในตรงนั้น  
ผมได้เข้าไปประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในซอยบอกว่าช่วยประสานกับชาวบ้านว่า
ต้องทนกับความลําบากนิดหนึ่งกว่ามันจะสําเร็จ  แล้วเมื่อวานก็ได้ทําหนังสือถึง
ประปา  เขามาแล้วประปาคงเร็วๆ นี้เพราะต่างคนต่างก็กระตือรือร้นต้องการให้
เร็วที่สุดเพราะงานนี้มันกระทบต่อทุกคน  ขอบคุณที่ช่วยมาบอกเทศบาลมีอะไร
ยินดีช่วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณผอ.เอกรัตน์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านอับดุลฆอนี 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  
คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  
สมาชิกสภาฯ  เรื่องแรกเป็นเรื่องฮอตที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านอยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้า
ไปทุกครั้งที่ซอยมัสยิดมปีัญหาก็ต้องเข้าไปผมเลยบอกกับชาวบ้านว่าเราต้องการ
คูระบายน้ําเราไม่ต้องการถนนใหม่อันนี้ผมพูดกับชาวบ้านเมื่อมันมีถนนเข้า
มาแล้วพวกเราก็มีมติผ่านเราต้องทําถนนพร้อมคูระบายน้ํา  แต่ปัญหามันเกิดก็
ต่อเมื่อครั้งหนึ่งวันหนึ่งผมได้ยื่นหนังสือคัดค้านที่จะทุบหมดทั้งซอยนี้ชาวบ้านก็
จะเดือดร้อนแบบนี้  ถ้าท่านทําเป็นสเต็ปหนึ่ง  สอง  สาม  ชาวบ้านก็ไม่
เดือดร้อนถึงขนาดน้ี  สมมุติทําไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่ทําอีกครึ่งหนึ่ง  หนึ่งในสามถึง
หน้าบ้านกะนาขายก๋วยเตี๋ยวจนถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วท่านทุบอีกทีจนถึง
ปากซอยแบบนั้นจะไม่มีปัญหาเพราะผมคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านยอมรับ  
ผู้รับเหมาครั้งแรกที่ลงไปเขาก็พูดแบบนั้นกับประชาชน  เรื่องที่สอง  ล่าสุดผม
เข้าไปก็ติดที่บ้านมูเลาะแบเดย์แต่เจ้าของบ้านคุยกับผมแล้วว่าเขาไม่ได้รื้อเพราะ
เขาไม่มีเงินที่จะรื้อที่ล้ําเข้ามาล้ํากว่าเสาไฟเขาให้รื้อแต่เขาไม่มีเงินที่จะรื้อ   



๑๐ 

สองเดือนที่แล้วผมโทรหาหัวหน้าช่างวันนั้นเป็นวันนอกราชการแต่หัวหน้าช่าง
รับสายผมแต่ไม่คุยด้วยนี้คือปัญหาเราจะประสานยังไง  คือจะทํายังไงให้
เทศบาลของเราประสานกัน  ส่วนผมประสานแล้วกับชาวบ้านผมไปพบทุกวัน
เพราะเส้นน้ีผมเป็นคนเสนอสี่ห้าปีที่แล้วเพราะต้องการให้สร้างคูระบายน้ําใหม่
แต่ผมประสานทีไรรับสายแต่ไม่คุยได้ยินเสียงดนตรีผมเข้าใจเป็นวันหยุดของ
ท่านแต่วันน้ันเรามีปัญหาผมจะแจ้งว่าบ้านนั้นเขายินยอมแล้วเพียงแค่เอาช่าง
ของเราไปตัดประตูเหล็กของเขาแล้วติดกับฝาผนังแล้วเอาหลังคาออกครึ่งหนึ่ง
เขาให้เอาออกแต่ไม่มีเงินประสานกันแล้วที่ตรงนั้นถ้าเราเข้าไปดีๆ พูดแบบเปิด
ใจทางเขาก็ไม่มีปัญหา  เขาไม่มีปัญหาในเรื่องคุณจะทําคุณก็ทําไป  เข้าไปคุย
ไม่ใช่เข้าไปคุณต้องรื้อนะ  คุณต้องรื้อให้ได้ไม่รื้อไม่ได้เขาบอกเขาไม่มีเงินที่จะรื้อ  
ลําพังเขาขายของ  ขายไอติม  ขายขนมได้ไม่กี่บาท  นี่คือปัญหาของเรา  ถ้าเรา
คุยด้วยใจผมเข้าไปบางทีสามทุ่มชาวบ้านนั่งคุยกับผม  ก็ฝากการที่เราจะทํา
อะไรสักอย่างขอให้เข้าไปด้วยใจทํางานด้วยใจคุยเปิดอกกับเขา  ปัญหาครั้งหนึ่ง
ที่ก่อนจะยื่นถึงกับว่าถือกระเปาปืนไปขู่แต่ไม่มีปืนมแีต่กระเปาคนขับแม็คโครอัน
นั้นผมเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยกันดีๆ ก็มีคนหนึ่งที่ไม่กินเส้นกับผมแต่ผมเข้าไป
ด้วยใจก็ขอทําหนังสือแล้วชาวบ้านก็เซ็นพรุ่งนี้เช้าก็ถึงเทศบาล  ซึ่งหนังสือนั้นก็
มีใจความไม่ได้ยากเลยเขาต้องการทําให้เป็นสเต็ปสามสเต็ปให้ทําสามระยะแต่
เราไม่ได้ทําตามเขาก็มีปัญหาทันที  บ้านกะดะขายแกงเขาต้องเอาแกงออกวัน
หนึ่งสองรอบ  รอบแรกก็คือหน้าตลาดนัดที่เขาเช่าอยู่ รอบที่สองก็ตลาดนัด
ฉะนั้นแล้ววันหนึ่งเขามีรายได้เขาจะเอาวันหนึ่งห้าพันบาทเพราะเขาเสีย
ผลประโยชน์ไปท่านต้องชดเชยรายได้ให้เขาเพราะเขาออกไปไม่ได้  แต่วันนี้ก็มี
ปัญหาบ้านกะนาขายก๋วยเตี๋ยวบ่นแบมิไม่ได้ขายสองเดือนแล้วเพราะตรงนั้นเป็น
จุดต่อกับของเก่าก็คุยกับผมอยากให้เทศบาลไปคุยกับเขาเพราะเขาต้องส่งลูก
เขาเรียนคนอื่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่ได้ขายของตรงนั้น  มีเจ้าขายปลาอยู่สอง
เจ้าก็ขนของลงโชเล่เขาก็ไปขายข้างนอกเขาไม่มีปัญหาตรงนั้นส่วนกะนาน่า
สงสารจริงๆ สองเดือนแล้วเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวลูกต้องเรียน  ถ้าผู้บริหารเข้า
ไปจริงๆ หรือหัวหน้าช่างเข้าไปจริงๆ แล้วไปคุยกับเขาท่านต้องรู้ข้อมูลลึกๆ 
อย่างที่ผมพูดผมไม่ได้เก่งแต่เข้าไปเพียงเอาใจเขามาใส่ใจเรา  รับฟังแล้วเขาจะ
ระบายให้เราฟังเมื่อเขามั่นใจในตัวเรา  แต่เข้าไปแปฺบเดียวถ้าเข้าไปในบ้าน
ออกมาหัวหน้าช่างไม่อยู่แล้วท่านเข้าไปไม่ถึงห้านาที  สิบนาทีไปถ่ายรูปออกมา
มันไม่ใช่วิธีการกับประชาชนอย่างจริงจังทุกครั้งที่ผมเข้าไปผมก็พยายามพบปะ
กับชาวบ้านเพราะทุกคนก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเมื่อท่านยอมเสียตรงนี้
ไปต่อไปคูน้ําของท่านก็จะไม่เหม็นแต่การที่เราจะบรหิารทําอะไรผู้บริหารต้องลง
เข้าไปไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้าไปแล้วไปคุยแล้วเข้าไปคุยแบบนักเลง  ผมไม่
ยอม  คนของท่านเข้าไปคุยแล้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับ
สมาชิกสภาฯ พูดได้ยังไงการที่จะผ่านโครงการไม่ต้องผ่านที่สมาชิกสภาฯ ต้อง



๑๑ 

ผ่านกับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เพียงแค่เสนอ  ชาวบ้านเขาบอกว่าน้อยใจกับสิ่งที่
ผู้บริหารทํา  ผมบอกว่าการที่ผู้บริหารไม่ได้เข้าไปคุมพูดอย่างนั้น  แต่มือขวา
ของท่านเขาไปพูดอย่างนั้นมันต้องท่านเข้าไปพูดเอง  ผมพูดขนาดนั้นท่านก็คงรู้
ว่าใครท่านเสียกับเด็กคนนี้เยอะ  ฉะนั้นแล้วท่านเสียกับเด็กคนนี้ไปผมไม่ได้มี
ผลประโยชน์อะไรกับท่าน  ผมไม่สนใจเรื่องนั้นแต่ผมสนใจประชาชนของผมที่
เดือดร้อนต้องเข้ามาต้องส่งหนังสือกว่าจะได้เคลยีร์กว่าจะได้รู้เรือ่งเพราะขาใหญ่
ก็มีอยู่ในซอยน้ันเรื่องนั้นก็จบ  ถ้าวันน้ันท่านทําสามสเต็ปท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อน
ถึงขนาดน้ีก็บอกแล้วว่าหน้าฝนเวลาวางบ่อพักไม่เท่ากันของใหม่  ของเก่าทําดี
มากเพียงแค่ไม่ได้กั้นในพื้นที่ที่ทําไม่ได้ตกคนเดียวหลายคนที่ตก  หัวแตกต้อง
เจ็บสิบห้าเข็มหนึ่งคนแล้วคนอื่นก็เลือดไหลโดยไม่ต้องเย็บก็มีสี่คนไม่ใช่คนเดียว
เขาก็ไม่ได้มาเทศบาลเพราะเขารู้ว่ามาก็ไม่ได้อะไรชาวบ้านคุยกับผมเองมาก็
ไม่ได้อะไรมาทําไม  การที่จะทําอะไรสักอย่างถ้าเข้าไปคุยกับชาวบ้านจริงๆ ก็
ฝากบ้านกะซงเขาต้องการให้เราเข้าไปเอาช่างเช่ือมเข้าไปตัดประตูเหล็กเขา  
เขายอมถ้าไม่เข้าใจเรียกผมไปได้เพราะผมคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วส่วนหลังคาที่
ออกมาเขาก็ยอมให้เทศบาลไปทาํให้บรกิารเขาหน่อยแล้วท่านจะได้ใจประชาชน 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  แรกๆ เขาก็ไม่ยอมโดยเจ้าตัวเองไม่อยู่  กะซงไม่อยู่ 
ที่รถแม็คโครคันใหญ่มา  รถแม็คโครตัวนั้นถ้าทําวันเดียวเสร็จเหตุการณ์นั้นวัน
นั้นผมก็อยู่ก็เข้าไปคุยเขาอ้างว่าหนังสือให้แล้ว  แต่ในเมื่อชาวบ้านไม่ยอมเรา
ต้องหยุดก่อนแล้วจะใส่ใหม่ให้เหมือนเดิมก็ไม่ยอม  แต่ถ้าเขายอมก็ดีใจด้วยเรา
จะได้ให้กองช่างส่งเจ้าหน้าที่ไปก็ต้องขอขอบคุณเพราะจะได้เสร็จเร็วๆ เพื่อจะ
ได้แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ผมขอพูดเป็นกลางก็ธรรมดาอยู่แล้วงาน
ทุกงานจะให้เสร็จวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจทั้งสองฝุายก็อยากให้ผู้บริหาร
เข้าไปด้วยตัวเอง  อย่างที่สมาชิกสภาฯ พูดเราจะเป็นคนพัฒนาเราต้องไปเคลียร์
เองคนอื่นเขาจิตใจเหมือนเราหรือเปล่าที่เราส่งไปคุยเขาแค่รับเงินเดือนไปวันๆ 
เขาจะพูดอะไรความรู้สึกของชาวบ้านแต่ถ้าเราไปเองเราจะได้รู้ว่าอนาคต
ข้างหน้าเราจะลงต่อไปฝากด้วย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียน
เชิญ  เชิญท่านฟาตีเมาะ 
 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ  
เขต ๒  ดิฉันอยากจะคุยเรื่องคูระบายน้ําที่มัสยิดยาเมร์ก็วันก่อนได้เข้าไปด้วย
ตัวเองก็สงสารชาวบ้านจรงิๆ ก็อยากให้ผูบ้รหิารเข้าไปสํารวจดูบ้างไม่ใช่อยู่เฉยๆ 
แล้วอีกอย่างหนึ่งดิฉันอยากสอบถามในส่วนของผู้จ้างเหมาวันก่อนทางเราผ่าน
แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับการตรวจงานคณะกรรมการไปตรวจผ่านแล้วใช่ไหมในรอบ
แรกไม่ทราบว่าเขาเบิกไปหรือยังในส่วนตรงนี้  ดิฉันอยากสอบถามว่ามันติดขัด
เรื่องอะไรหรือว่าเบิกไม่ได้เพราะในส่วนตรงนี้เงินเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วเพราะ



๑๒ 

เงินเป็นปัจจัยหลักของทุกคนอยู่แล้วเงินถึงงานก็เสร็จเพราะทุกคนมีปัจจัยอยู่
แล้วเรื่องเงิน  อยากสอบถามช่วยช้ีแจงด้วยว่าเรื่องอะไรในส่วนที่ผู้รับเหมาเบิก
ไม่ได้เพราะผ่านไปแล้วทางคณะกรรมการตรวจ  เรื่องที่สองเกี่ยวกับรถดับเพลิง  
ดิฉันได้ยิงมาว่ารถดับเพลิงไปเสียกลางทางอันนี้ขอฝากด้วยเรื่องน้ํามันรถ ให้ 
สแตนบายรถทุกคันของหน่วยงานเราไม่ใช่ไปดับกลางทางแบบนี้รู้ไปถึงไหนอาย
ไปถึงนั้นในส่วนตรงนี้ไม่ใช่ว่าสแตนบายเฉพาะรถนายกฯ อย่างเดียว  ขอให้ 
สแตนบายเพื่อฉุกเฉิน 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  ขอเชิญท่านนายกฯ  
 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  
ข้าราชการทุกท่าน  เรื่องผู้รับเหมาต้องการใช้เงินผมก็เซ็นเช็คให้เรียบร้อย  
แล้วก็ให้ผู้รับเหมามารับเงินเลยวันน้ี  เรื่องที่สอง  เรื่องน้ํามันรถผมเตือนทุกครั้ง
ไม่ใช่ว่าผมไม่เตือนผมด่าแล้วเรียกมาคุยแล้วทําไมปล่อยให้ทําแบบนี้ไม่ใช่นั่งเฉย
ต้องช่วยกันผมเรียกมาคุยวันหลังอย่าทําแบบนี้อีก  นี่ครั้งที่หนึ่งผมเตือนอย่าให้
เจออีกแบบนี้  เขาก็บอกว่าครับๆๆ  ผมก็บอกว่าครับก็ต้องทําด้วยไม่ใช่ไม่ทํา 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนายกฯ  เรื่องน้ํามันรถมันติดอยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่เราไม่ให้หรือว่า
ทางผู้ดูแลรถไม่มาเบิกเราต้องดูด้วยตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ต้องทราบด้วยว่าทางผู้ดูแล
มาขอเบิกแล้วเจ้าหน้าที่เราไม่ใหห้รอืว่าผู้ดูแลรถไม่สนใจรถเลย  เทศบาลยี่งอรถ
หมดน้ํามันต้องดูว่าตรงไหนสะเพร่า  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอ
เรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอเบรกสัก  ๑๐  นาที 
 

พักเบรก  ๑๐  นาที 
 หลังจากพักการประชุม  ๑๐  นาทีแล้ว  ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม 
เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู 
 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางวรรณมณี  มาบู  สมาชิกสภาฯ  สอบถามเรื่อง
สํานักปลัดเรื่องศึกษาดูงานเห็นตั้งงบประมาณไว้เพื่อไปราชการรายจ่าย 
เพื่อเดินทางไปต่างประเทศศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจํานวนสามแสน
บาทอยากจะถามว่ารวมกับสมาชิกสภาฯ หรือเปล่า  หน้าสุดท้ายเลยรายการ



๑๓ 

โครงการสนับสนุนฝกึอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสํานักปลดัช่วยช้ีแจงให้ทราบ
ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  เชิญท่านนายกฯ 
 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   ผู้บริหาร  
ข้าราชการทุกท่าน  เรื่องโครงการสนับสนุนฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
ผมขอเชิญนายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  ช่วยช้ีแจง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านนายกฯ  เชิญหัวหน้าสํานักปลัด 
 
 

นายขจรศักด์ิ  จันทรโคบุตร 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  หัวหน้า
สํานักปลัด  ในส่วนของโครงการทัศนศึกษาดูงานในเทศบัญญัติหน้าสุดท้ายที่
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดถึงเป็นหน้าที่สรุปการตั้งงบประมาณในส่วนของ
การศึกษาดูงานที่ทําหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓
๔๔๖ ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ได้กําหนดในการตั้งงบประมาณในส่วน
โครงการศึกษาดูงานว่างบประมาณที่ตั้งไม่เกินร้อยละที่เขากําหนดในหนังสือ 
ตัวนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่รายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา  ซึ่งการตั้งงบประมาณ
ของเรา  เราตั้งงบประมาณไว้สามแสนบาทเมื่อเทียบกับรายจ่ายจริงที่ผ่านมา 
ในปี ๒๕๖๑  รายจ่ายจริงอยู่ที่สามสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ด
สิบห้าจุดหกสิบหกสตางค์เมื่อเทียบออกมาอยู่ที่ร้อยละ ๐.๘๗ %  เป็นการแสดง
ให้เห็นว่ามันยังไม่เกินเงื่อนไขที่ เขากําหนดให้ในหนังสือตัวนี้ก็เป็นการตั้ง
งบประมาณที่ถูกต้องเป็นการแสดงให้เห็นประกอบการพิจารณางบประมาณ
ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาว่าการตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามสั่งการ  ส่วนที่บอกว่าศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นไปตามคําในหนังสือในการตั้งงบประมาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ไม่เกินร้อยละที่ผมได้กล่าวไป  ส่วนที่ถามว่าเราจะไปต่างประเทศได้ไหมเท่าที่
ทราบจะมีหนังสือเบื้องต้นว่าการศึกษาดูงานในต่างประเทศจะต้องเป็นหลักสูตร
ที่ทําความตกลงหรือมีเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ซึ่งเบื้องต้น
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศออกมาแล้วว่าหลักสูตรไหนบ้างที่ได้ไปดู 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทํากับหน่วยงานต่างประเทศ  ผมจํา
รายละเอียดไม่ได้แต่ว่าได้ประกาศมาแล้วซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะยากที่เราจะไป
ต่างประเทศก็คงต้องในประเทศที่เราดําเนินการทุกปี  ส่วนถามว่ารวมทั้งสมาชิก
สภาฯ ด้วยหรือเปล่าก็รวมหมดที่เราดําเนินการรวมทั้งคณะผู้บริหาร  สมาชิก



๑๔ 

สภาฯ  พนง.เทศบาลรวมทั้งพนง.จ้างไปจนถึงบุคคลภายนอกที่เราได้ดําเนินการ
เลือกเข้าร่วมโครงการ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านขจรศักดิ์  ก็ทุกคนในเทศบาลสามารถไปได้  ขอเรียนเชิญ 
ท่านวรรณมณี  มาบู  มาทําหน้าที่ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอเรียนเชิญ 
 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อช่ัวคราว 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี   
ซอซิ 
 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  ผมนายมูหัมมัดสะกร ี ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  เรื่องแรกก็ซอยมัสยิดยาเมร์  ก็ขอสรุปง่ายๆ ว่าขอให้นายกฯ ไปด้วย
ตัวเองไปพบปะกับชาวบ้านด้วยตัวเองเพราะถ้าท่านคิดว่าท่านจะลงอีกสมัยหนึ่ง
ชาวบ้านอาจจะเจอนายกฯ ความโกรธอาจจะหายไป แต่เมื่อไรเจอสมาชิกสภาฯ 
ใส่พักเดียวสมาชิกสภาฯ เป็นที่รองรับ  บางครั้งผมเองไม่รู้เรื่องผมยังโดนเลย 
ก็อยากจะให้ท่านนายกฯ ไปด้วยตัวเองมันไม่ยากหรอกไปสอบถามชาวบ้านว่า
จะให้แก้อะไรง่ายนิดเดียว  เรื่องที่สอง  มีชาวบ้านเสนอเรื่องถนนซอยบ้านซัลบี
ปากซอยดีแต่ท้ายซอยเสียหมดแล้ว  ท้ายซอยกลายเป็นดินหมดแล้วไม่มีซีเมนต์
แล้วคอนกรีตแทบจะไม่มีแล้วเพราะชาวบ้านบอกว่าข้างหน้าทําได้ดีแต่พอหลังๆ 
ทําไม่ดีเท่าไรก็อยากจะให้ผู้บริหารตั้งงบซ่อมทําให้ดีจนถึงสุดซอย  ซอยตันบ้าน
ยาลี  ยาลีเองก็เข้าออกหลังบ้านไม่ค่อยออกหน้าบ้านก็อยากให้ท่านไปดู 
  

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย   
ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านฟาตีเมาะ  กือจิ 
 
 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ   
มีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะฝากเพราะช่วงนี้ ช่วงฤดูหน้าฝนอยากให้ทาง
เทศบาลเตรียมรับมือในส่วนตรงนี้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินข้ึนมากลางคืนน้ําปุาไหล
เพราะที่ผ่านมาจะเจอแบบนี้ทุกคนก็นอนกันอยู่  กลัวว่าจะมีอะไรฉุกเฉินข้ึนมา
จะได้ช่วยทัน  อยากจะให้มียามพร้อมเตรียมรับมือ  เรื่องต่อไปก็คือเรื่องริม
ฟุตบาทอยากจะฝากเกี่ยวกับหญ้าอะไรจะข้ึนตามริมฟุตบาท  ผ่านไปหน้า
อําเภอหน้าร้านซูดะห์รู้สึกว่าดินโคลนเต็มเลยอยากจะฝากด้วย 



๑๕ 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านนายกฯ   
 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ที่สมาชิกสภาฯ เสนอผมก็สนใจผมจะได้คุยตั้งงบประมาณใหม่เอางบซ่อมก่อน  
ส่วนท่านฟาตีเมาะที่พูดไปเมื่อสักครู่ถนนรามโกมุท  ริมฟุตบาทผมก็คุยกับ 
ผอ.รุสตาร์แล้วเดียววันน้ีผมจะให้เด็กไปทําเลย 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านนายกฯ  ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านนายกฯ ตั้งงบ
ซ่อมริมฟุตบาทในเขตเทศบาลเพราะว่าหน้าบ้านน้ํามามันทรุดฟุตบาทมันไม่
เสมอแล้วน้ํามันไหลเข้าบ้านชาวบ้านอยากให้ท่านนายกฯ ตั้งงบซ่อมริมฟุตบาท 
 

นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา 
นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

ได้ๆ ผมจะให้ผอ.กองช่างช่วยดูแล   
 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ   
เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  ผมนายมูหัมมัดสะกร ี ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ผมขอเสริมจากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่ได้เสนอเรื่องน้ําท่วมช่วงนี้ผมอยาก
ทางเทศบาลเราเตรียมพร้อมไม่ว่าเรือ่งกู้ภัยหรืออะไรแลว้แต่  อีกอย่างหนึ่งถ้าให้
เป็นไปได้ช่วงนี้ถ้าได้ขุดลอกคูระบายน้ําผมก็อยากให้ไปดูก่อนเพราะบางทีขยะ
ไปตัน  ถ้าเราทําช่วงนี้นํ้าจะได้ไหลผ่านได้เร็วลดปัญหานํ้าท่วมก็อยากจะให้ดูแล
ทุกปีโดยเฉพาะชุมชนสะพานเหล็ก  และหลังเทศบาลเราจะเจอน้ําท่วม  ส่วนงบ
ซ่อมผมเช่ือมีอยู่แล้วในเทศบัญญัติเพียงแต่ว่าท่านจะทําเลยไหม  ผมเช่ือว่าเรา
เองจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเราอยู่เกินเวลานานแล้ว  อะไรที่ทําได้ผมอยากให้ทํา
เพราะอย่างน้อยเรามาอยู่จุดน้ีเราก็ควรทําอะไรสักอย่างให้กับชาวบ้าน  วันน้ีก็มี
นายกฯ ข้างบ้านไปแล้วคนหนึ่งแล้วไม่รู้เมื่อไรจะถึงเรา  ช่วงเวลาชีวิตเราอาจไม่
รู้ว่าเมื่อไร  พรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ไหมในฐานะอิสลามในเมื่อเราเป็นผู้นําเขา
เราจะถูกสอบสวนคุณอยู่ในตรงนี้คุณทําอะไรบ้างให้กับชาวบ้าน  สมาชิกสภาฯ 
ทุกคนหวังดีทุกคนเสนอมาก็มาจากชาวบ้าน ชาวบ้านเขาเดือดร้อนสมาชิกสภาฯ 
ก็เสนอ  ส่วนผู้บริหารไปดูและสั่งแค่นี้เองต่อให้ท่านจะรวย ดี มีจน  ในที่สุด 
ก็หนึ่งคูณสิบสองเมตรไม่ว่าจะมีที่ดินเป็นร้อยๆ ไร่  พันๆ ไร่  สุดท้ายก็หนึ่งคูณ



๑๖ 

สิบสองเมตรเท่านั้นเอง  ผมอยากจะให้ทุกคนจําคําน้ีต่อให้ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
เพื่อให้ชาวบ้านได้พูดว่าอย่างน้อยเขาก็มีดี  เพราะว่าคนเราอดีตที่ผ่านมาลืมง่าย
เขาจะจําท้ายๆ ถ้าทําดีผมอยากให้ทางผู้บริหารช่วยทําสิ่งดีเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
อย่าเอาใจเรามาใส่ใจเรา  เรากินข้าวกับเนื้อคนอื่นก็อยากกินข้าวกับเนื้อ
เหมือนกัน  เรานอนบนเตียงสบายชาวบ้านก็อยากจะนอนบนเตียงสบายแต่เรา
ไม่สามารถทําได้  แต่อย่างน้อยเราช่วยบรรเทาให้เขาได้  แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง
วันเด็กถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีการจัดเพราะหลายปีแล้วเราไม่ได้จัดเพราะ 
วันเด็กสมาชิกสภาฯ ไม่ได้มาประชุมก็เลยวันนี้เลยก่อนวันเด็กก็วันปีใหม่ 
ผมอยากให้ท่านนายกฯ หางบมาจัดวันปีใหม่ภายในองค์กรเพื่อความสามัคคี 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย   
ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านอับดุลฆอนี 
 
 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  
สมาชิกสภาฯ  ปัญหาในเทศบาลเราทุกคนก็รู้ดีว่ามีปัญหาเยอะแต่ถ้าเราร่วมมือ
กันจริงๆ  แล้วลดฐิติ  ลดความอคติ  ผมว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพร้อมจะ
ทํางานกับผู้บริหาร  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องตัดมันออกก่อนความเป็นพี่น้องใน
สายเลือดมุสลิมมันตัดไม่ขาด  ครั้งหนึ่งที่ท่านปุวยผมไปเยี่ยมท่านแต่เสีย
ความรู้สึกที่ผมข้ึนไปเยี่ยมท่านไม่ได้ก็ทุกคนร่วมกันใส่น้ํามันรถไปแชร์กันไปใส่
ซองด้วยซ้ํา  แต่วันน้ีท่านเข้ามาประชุมร่วมกันกับเราผมก็ยินดีเพราะทุกครั้งที่
ประชุมผมว้าเหว่ที่ไม่มีท่านมีแต่ท่านรองนายกฯ  เข้ามารับฟังปัญหาของ
ชาวบ้าน  แต่ผมก็เช่ือว่าถ้าไม่มีนายกฯ ในที่ประชุมท่านรองนายกฯ ก็ทําอะไร
ไม่ได้ก็ต้องรับคําสั่งจากท่านอีกทีหนึ่ง  วันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ท่านไม่
สบายอัลฮัมดูลิลลาฮที่อัลลอฮยังให้ชีวิตท่านก็คิดให้ไกลๆ ว่าการที่อัลลอฮให้
เจ็บปุวยนั้นไม่มีอะไรที่อัลลอฮให้เตาบัต  ผมเองก็ไม่ได้ดีทุกคนไม่ได้ดี  การ
ตักเตือนเป็นวายิบสําหรับมุสลิม  อิสลามต้องตักเตือนซึ่งกันและกัน  ฉะนั้นแล้ว
ผมยินดีที่จะทํางานที่ผมพูดผมไม่ได้ดีผมบอกตรงนั้นนะชาวบ้านเดือดร้อน  ตรง
นี้นะที่ชาวบ้านเดือดร้อนเข้าไปทําตรงนั้นหน่อย  ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่ดีกับท่าน
จะมาพูดหรอก็บอกท่านเสมอว่านอกรอบบ่อยๆ ก็ดีจะทําอะไรสักอย่างก็เรียก
นอกรอบก่อนเรียกสมาชิกสภาฯ มาเขาไม่ว่างก็แล้วแต่เขาเพราะเป็นหน้าที่ที่เรา
เชิญแล้ว  แต่ทําอะไรแล้วไม่เชิญประชุมสภาฯ ก็จะยาวแบบนี้ส่วนสภาฯ อื่น
หรือที่อบต.ที่ไหนเขาประชุมกันไม่ถึงหนึ่งช่ัวโมงเขาจัดสรรกันเรียบร้อยคุยกัน
เรียบร้อยนอกรอบแล้ว  คําว่าจัดสรรไม่ใช่เรื่องเปอร์เซ็นอย่าเข้าใจผิดบางท่าน
อาจจะตีความแบบอื่นเพราะผมทํางานผมไม่รับอยู่แล้วไม่ต้องเอามาให้ผมตรง



๑๗ 

นั้นชัดเจนเมื่อทําอะไรแล้วถ้าจะพูดบาปบุญคุณโทษในเรื่องของศาสนามันยิ่ง
กว่าเงินดอก  ขอฝากว่าการทํางานในวันนี้ถ้าเราจะทํากันจริงๆ เรียกสมาชิก  
สภาฯ มารวมกันทุกอย่างที่ท่านทํามันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เรียกมาคนไหนไม่ว่าง
ก็แล้วแต่ท่านเพราะน่ันเป็นหน้าที่เป็นอามานะห์ความรับผิดชอบเป็นอามานะห์
ที่ยิ่งใหญ่  ถ้าใครขาดประชุมในอามานะห์อันนั้นเขาก็รับไป  เชิญแล้วนอกจาก
ท่านจะไม่ได้เชิญผมก็ไม่รู้ว่าประชุมอะไรถ้ามีหนังสือถึงบ้านถ้าไม่ว่างก็แล้วท่าน
ถ้าว่างมาเพราะว่าท่านมีเงินเดือนท่านก็อายตู้เอทีเอ็มที่เราไปเบิกตู้ไม่มีชีวิต
หรอกแต่ให้อายบ้างทํางานตรงนี้ถ้าทํางานกันจริงๆ มันคงไม่มีปัญหาหรอก   
ถ้าร่วมมือกันจริงๆ และนอกรอบกันจริงๆ คุยก่อนที่จะร่วมมือกันไม่ว่าโครงการ
อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปคุยกับชาวบ้านก่อน  เหมือนซอยมัสยิดถ้าเราไปคุยกับ
ชาวบ้านก่อนบอกก่อนว่าเราจะทําแบบนี้นะผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาเกิดข้ึน
ตามหลังเพราะคุยกันแล้ว  สันติภาพที่เกิดข้ึนได้เพราะมีการเจรจาไม่ใช่สงคราม  
สงครามมีแต่ฆ่าชีวิตคน  ก็ฝากไว้ผมก็ไม่ได้ดีกว่าใครในที่ประชุมแต่ถ้าตักเตือน
ซึ่งกันและกันด้วยใจจริงเป็นอามานะห์ที่มุสลิมต้องมี  เรื่องต่อไปเรื่องคูระบาย
น้ําซอย ๑๐  ที่ท่านจะสร้างก็ขอให้ไปคุยกับชาวบ้านก่อนด้านหลังที่ที่ดินถล่ม
เพื่อสร้างข้อตกลงว่าเขายอมไหม  ยังไง  อะไร  ต่อไปท่านก็จะไม่มีปัญหายังมี
เวลาก็สร้างกันเถอะความดีช่วยเหลือประชาชน  ฉะนั้นแล้วอยากให้ชาวบ้านเขา
รับรู้ว่ามาทําไมเทศบาลไปแล้วไม่ได้อะไรถ้าท่านลงไปหาเขาลดฐิติท่านลงหน่อย
แล้วไปหาชาวบ้านท่านจะลงกี่สมัยท่านก็ได้   อันนี้คือความจริงถ้าท่านอยู่กับ
ชาวบ้านจริงๆ สอบถามเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยรับทราบว่าเราได้มาแล้วก็ขอให้ท่าน
จัดระบบให้ดีต้องมีเวรยามที่ดีเพราะว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหลังจากนี้ไปเราทําข้อตกลง
กับโรงพยาบาลหรือยัง  ถ้าทําข้อตกลงรถโรงพยาบาลจะไม่ว่ิงในเขตเทศบาล
ของเราต้องไปอย่าทําเป็นเล่นๆ เพราะถึงเวลาเขาฟูองเราเขาโทรมาเราไม่ไปรับ  
อันน้ีเป็นสิ่งที่ดีเทศบาลเรามีรถกู้ชีพกู้ภัยส่งคนปุวยแต่ตอนกลับรถโรงบาลเขาไม่
ส่งให้  ก็ยินดีกับชาวบ้านด้วยที่มีรถกู้ชีพกู้ภัย  เรื่องฟุตบาทก็ฟังอยู่ที่มีปัญหาอยู่
ก็ไม่ใช่ตรงไหนฟุตบาทหน้าบ้านท่านคราบน้ํามันก็ขอให้ล้างด้วยเป็นหน้าตาของ
ท่านเอง  ท่านเป็นนายกฯ ฟุตบาทหน้าบ้านท่านดําปี๋  ผมไม่ได้โทษคนขายไม่ได้
โทษคนอื่นผมโทษเทศบาลเพราะเรามีหน้าทีดู่แล  ความสะอาดของเทศบาลเปน็
หน้าที่ของเรา  สุดท้ายคูระบายน้ําซึ่งสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นพูดมาแล้วก่อนหน้า
ฝนช่วงนี้ก็หน้าฝนแต่ยังไม่หนักต่อไปถ้าเราไม่รีบล้างคูระบายน้ําจะอุดตันทําให้
น้ําระบายช้าทั้งหมดที่ผมพูดมาผมไม่มีอคติกับใครพูดมาด้วยใจจริงถ้าไปกระทบ
ใครต้องขอมาอัฟด้วยเพราะทุกคนต้องตาย 
   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนีที่ให้ข้อคิดดีๆ ก็อย่างที่ดิฉันเคยพูดคนเรามีชีวิตอยู่  
๓ วัน  เมื่อวานที่ทําไปแล้วเราเอากลับคืนไม่ได้  วันนี้เราต้องทําให้ดีที่สุด   
แล้วพรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ฝากตรงนี้ไว้  มีสมาชิกสภาฯ 



๑๘ 

ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  ผมนายมูหัมมัดสะกร ี ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  เรื่องทางเข้าเซเว่นทางเข้าเทศบาลถนนเทศบาล ๕ ผมอยากจะให้
เทศบาลเราดูแลหน่อยเพราะปากทางตรงนั้นคนขาย  รถจอด  บางทีรถจะสวน
กันลําบากคนขายเจ้าเดิมผมว่าพอรับได้มันจะมีรถโชเล่มาจอดอีกใกล้ๆ หัวโค้ง  
ผมอยากให้ทางเทศบาลไปดูแลตรงนั้นหน่อยจนถึงร้านขายปุยตรงนั้นบางที 
รถจอดทั้งสองฝั่งไหนคนขายอีกอะไรอีก  อีกเรื่องหนึ่งเรื่องถนนคนเดินในวัน
ศุกร์ชาวบ้านก็ฝากมาทางเทศบาล ๒  ช่วงมัฆริบก็อยากจะให้ทางเทศบาล
ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของเราวัยรุ่นจะไม่กลัวเที่ยวไป
บิดรถบางทีชาวบ้านจะละหมาดจะอะไรเพราะช่วงนั้นช่วงมัฆริบวัยรุ่นก็เริ่มจะ
โชว์ลีลา  จะโชว์รถ  โชว์ท่อแต่ชาวบ้านของเราจะละหมาดจะอะไรจะได้ยินเสียง  
แต่ถ้าเป็นตํารวจจะดีถ้าได้อยู่ตรงนั้น  ตํารวจวัยรุ่นจะไม่ค่อยกล้า  อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องข้าวกล่องสามเดือนครั้งข้าวกล่องคราวที่แล้วผมก็พูดแล้ว  ถ้าไม่มีเงินมาก
สมาชิกสภาฯ สามารถเบิกได้แปดสิบบาทเอาเงินนั้นมาให้ผมผมพาไปเอง   
ไปเลี้ยงเองพอเถอะข้าวกล่องอายคนผมตรงไปตรงมามีอะไรพูดตรงๆ ต่อหน้า 
ไม่เอาลับหลังสามเดือนครั้งประชุมสภาฯ ทีหนึ่งให้เกียรติกันบ้าง  คราวที่แล้ว
ผมพูดแล้วอันน้ีข้าวกล่องยิ่งกว่าเด็กประถม  สุดท้ายถ้าผมพูดอะไรไปผิดใจใคร
ผมต้องขอมาอัฟด้วยเพราะที่ตรงนี้จุดนี้ เป็นหน้าที่ของผมเพราะเป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้านผมต้องพูดที่เหลือท่านคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือผิดผม
อยากให้ท่านกลับไปคิด  ถ้าเป็นผมใครจะพูดต่อหน้าผมจะขอบคุณดีกว่าไปพูด
ลับหลังผมไม่รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนคนที่พูดต่อหน้าเขาจริงใจกับเราผมขอ
มาอัฟ  ณ  ที่นี้ด้วย 
   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ดิฉันขอเพิ่มเติมเรื่องตลาดนัดนิดหนึ่ง  วันนั้นดิฉัน
ไปรถกระบะจอดเลยแล้วมีรถบรรทุกสวนมาซึ่งเขาก็จอดหน้าตาเฉยเลยจอดรถ 
ก็เดินเข้าไปข้างในรถติดมากวันพุธที่ผ่านมาฝากดูแลตรงนี้ด้วยเรื่องระเบียบฝาก
ท่านนายกฯ ด้วย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  ถ้าไม่มี
อะไรดิฉันขอปิดการประชุมสภาฯ  ท่านที่นับถือศาสนาอิสลามขอใหอ้่านซูเราะฮ์
วัลอัซรี  ส่วนท่านที่นับถือศาสนาพุทธขอให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพ 
นับถือ  ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 

  
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 



๑๙ 

 

 

(ลงช่ือ)            ซารีฮะห์  กูโน  ผู้บันทกึการประชุม 
             (นางซารีฮะห์  กูโน) 
          พนักงานจ้างเหมาบรกิารฯ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)             ฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

     ตรวจแล้วถูกต้อง      ตรวจแล้วถูกต้อง    ตรวจแล้วถูกต้อง 
   อรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ                         นฤมล  วาเด็งพงศ์                            ฟาตีเมาะ  กือจิ 
(นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ)                  (นางนฤมล  วาเด็งพงศ์)                      (นางฟาตีเมาะ  กือจิ) 
 
 
 
                                                         รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                         มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                      (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                   ประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ      
 
 
 
     สภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
 
 
 
                                                      มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                   (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อ                              
 


