
๑ 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  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 นายอับดลุฆอน ี 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 นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการกองช่าง เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ ์
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 นางนูรัยฮัน     ไทยสนิท เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน นูรัยฮัน ไทยสนิท 
๑๕ นายยูฮาร ี     มะดีเยาะ ลูกจ้างประจํา ยูฮาร ี มะดีเยาะ 
๑๖ นายมาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ ลูกจ้างประจํา มาหะมะตอรา ยูโซ๊ะ 
๑๗ นางกูซูเวียะ ต่วนเพ็ง พนักงานจ้างเหมาฯ กูซูเวียะ ต่วนเพ็ง 
๑๘ นางสาวกูนุรลีฮา ณ  นคร พนักงานจ้างเหมาฯ กูนุรลฮีา ณ  นคร 
๑๙ 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  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 
 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ก่อนที่จะประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   
ขอเรียนเชิญ 
 

นายฐิติพันธุ์  บุญเพ่ิม 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ ๑๑, ๒๐, ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่   ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมติที่ประชุมสภาเทศบาล   
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงกําหนดให้มีการประชุม
สภาเทศบาลสมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกําหนดสามสิบวัน  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดย 
ทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                                     
 
 



๓ 

ระเบียบวาระที่  ๑ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  เป็นผู้
อภิปรายช้ีแจง  หรือแถลงแทน       
     

ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่   
๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  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  หน้า  ๒๑  หน้า  ๒๒  
หน้า  ๒๓  ผมต้องขอมติที่ประชุม   
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่   
๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
 

 ๒.๒  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่   
๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  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  ผมต้องขอมติที่ประชุม   
 

มติท่ีประชุม ผู้ใดเห็นชอบกับการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่   
๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ขอให้ยกมือ  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ผู้ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่  ๓ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ 
 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผมนายนิเลาะ  แวนาแว  รองนายกเทศมนตรี  รักษา
ราชการแทน  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ตามที่สภาเทศบาลตําบลยี่งอ   
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจําปี 
๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบล 
ยี่งอแล้วนั้น  บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบล 



๔ 

ยี่งอแล้ว  และเทศบาลตําบลยี่งอได้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามประกาศลงวันที่  ๒๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๓.๒  ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ 
 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผมนายนิเลาะ  แวนาแว  รองนายกเทศมนตรี  รักษา
ราชการแทน  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ด้วยเทศบาลตําบลยี่งอ  ได้จัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลยี่งอ ได้ให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วนั้น  ดังนั้นเพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  เทศบาลตําบลยี่งอจึงประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

๓.๓  รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ 
 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผมนายนิเลาะ  แวนาแว  รองนายกเทศมนตรี  รักษา
ราชการแทน  นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (สํานักงาน ก.ถ.)   
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล   
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง  (Self Assessment)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้เทศบาลพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะ
ตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการ
ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล  สามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่อง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ( ก.ถ.)   และ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  
มาตรการและแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอํานาจให้แก่เทศบาล  และ



๕ 

การให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการแก่
เทศบาล  ที่ยังมีผลดําเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อให้การจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล  มีคุณภาพสูงข้ึน  รวมทั้งการที่เทศบาลสามารถนํา
ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันตํ่าไปใช้ใน
การวางแผนการจัดบริการสาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะทั้งในส่วนขององค์กรและ
บุคลากรของเทศบาลได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาล  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่
สูงข้ึนต่อไป  สําหรับการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล  ตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ  ประจําปี ๒๕๖๐  ดําเนินการโดยกําหนดให้เทศบาลใช้กลไกของ
คณะผู้บริหารเทศบาล  ทําหน้าที่กํากับดูแลและรับรองผลการประเมิน  โดยมี
ข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง  ดังนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
 ๒) ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล 
 ๓) เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลทราบและรับรอง 
 ๔) ส่งผลการประเมินให้ สํานักงาน ก.ถ. 
 ๕) นําข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ
เทศบาล 
 ๖) แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ 
 ซึ่งเทศบาลตําบลยี่งอ ได้ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบที่กําหนด
และส่งผลการประเมินให้สํานักงาน ก.ถ.เรียบร้อยแล้วจึงรายงานให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลทราบตามขั้นตอนต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  เชิญท่านฟาตีเมาะ 

นางฟาตีเมาะ  กือจิ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางฟาตีเมาะ  กือจิ  สมาชิกสภาฯ  จะขอ
สอบถามเรื่องถนนเทศบาล ๘  ติดตามไปถึงไหนแล้ว  หรือว่าท่านไม่ได้ไป
ติดตามแค่ให้สมาชิกสภาฯ ไปล่าลายเซ็นอย่างเดียว  คือชาวบ้านมาถามหลาย
รายแล้ว  ชาวบ้านยินยอมในส่วนตรงนี้  เรื่องที่  ๒  ถนนมณีชยางค์กูร  เรื่อง



๖ 

ถนนขรุขระ  ดิฉันผ่าน  รู้สึกละอายใจ  คุยหลายครั้งแล้วในสภาฯ ขอฝากเรื่อง
นี้ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ขอบคุณท่านฟาตีเมาะ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านนิริดา 
 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนิริดา   
นิจินิการี  สมาชิกสภาฯ  วันนี้ได้มาทานข้าวร้านข้าวแกงมาด๊ะ  แล้วไปเห็น
หลังคาที่ตลาดสดของเทศบาลยี่งอ  ถ้ายังไงก็ฝากท่านช่วยซ่อมแซมให้หน่อย
เพราะช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกก็น่าจะเป็นการดีในการซ่อมแซมช่วงนี้  อีกเรื่องหนึ่งก็
คือ  หอนาฬิการู้สึกว่าเข็มมันไม่เดิน  ขอฝากสองเรื่อง 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านนิริดา  เชิญท่านรองนายกฯ 
 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายนิเลาะ  แวนาแว  
รองนายกฯ  เรื่องเทศบาล ๘  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ข้องใจผมได้ติดตาม 
ท่านพันเอกธีรา  เดชวา  ในไลน์ตลอด  เมื่อวันที่ ๑  พ.ย. เวลา  ๑๘.๓๕ น. 
ผมได้ติดตาม  เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ช่วงก่อนเที่ยงที่ค่ายสิริธร  ผมจะไปเพราะนัด
กันวันที่ ๕  พ.ย.เพราะเขาได้ตอบมา  วันพรุ่งนี้พลเอกอุดมชัยมาราชการใน
พื้นที่ผมต้องไปร่วมกับคณะอาจจะมาที่อําเภอโดยตรง  อันนี้เขาตอบมา  ผม
ขออนุญาตให้ท่านประธานสภาฯ ดูไลน์  ซอย ๘ นี้  ผมจะพยายามเต็มที่ใน
การเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นี้ต้องมีตารางที่จะไป  ผมจะเข้าพบสองครั้งแล้วแต่
ไม่ได้  เขาเองก็ทราบที่จะเปิดซอย ๘  เขาดีเพราะเขามีทิศทางของเขาแต่ยังไง
ผมจะพยายามให้เปิดให้ได้  ส่วนเรื่องหอนาฬิกาผมของมอบหมายให้ผอ.กอง
ช่างอธิบาย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ยังมีอีกเรื่องถนนมณีชยางค์กูรชํารุด  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 
 

ถนนมณีชยางค์กูร  ผมขอมอบหมายให้ผอ.กองช่างอธิบาย 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอเรียนเชิญท่านผอ.กองช่าง 



๗ 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผมนายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  ขอบคุณมากทุกปัญหา
ที่ไดม้าแจ้งในที่ประชุมทราบได้ร่วมกันแก้ไข  ซอย ๘  ที่จริงเป็นถนนเก่าที่เรา
ได้ออกแบบในสมัยก่อนนั้นได้สอบถามเขารถบรรทุกรับน้ําหนักได้   ๒๑  ตัน  
แต่ที่นี้ในเมื่อมีรถบรรทุกน้ําหนักเกินว่ิงบ่อยๆ ก็เกิดปัญหาอย่างที่พวกท่านเห็น  
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอฝนหยุดผมให้พนักงานเทศบาลไปซ่อมเท่าที่ศักยภาพเรา
ทําได้  วันน้ีผมก็อยากจะฝากสภาฯ ไว้ว่าถ้าเราเห็นปัญหาตรงนี้ร่วมกันแล้วเรา
ตั้งงบประมาณข้ึนมาให้มันดีให้รับน้ําหนักได้  ๒๘  ตันเลยดีไหม  ถ้าสมมุติว่า
เห็นดีก็ช่วยกันสนับสนุนเทศบัญญัติในปีต่อไป  เพื่อที่จะดําเนินการสร้างให้มัน
ถูก  แล้วเรื่องนาฬิกาที่จริงแล้วมันเป็นครุภัณฑ์ที่มีมานาน  ถ้าเราจะซื้อใหม่ดี
ไหม  อันนี้เป็นการตัดสินใจแล้วถ้าจะซื้อใหม่ต้องตั้งในเทศบัญญัติเพราะมัน
เป็นครุภัณฑ์  ตอนนี้ผมได้ดําเนินการอยู่ในข้ันต้นเพื่อแก้ไขปัญหา  ได้ให้ช่าง
ของเราดําเนินการแต่หมดปัญญาของเด็กๆ เพราะไม่ได้เป็นช่างซ่อมนาฬิกา 
ก็ได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองทําหนังสือไปแล้วเขาบอกว่าขอเป็นหลังลอย
กระทงเพราะเขาต้องติดแสงไฟของเทศบาลเมืองแล้วก็จะมาช่วยดูให้ไม่ทราบ
ว่าจะดูได้หรือเปล่า  หมายถึงว่ามาดูแล้วจะได้หรือเปล่าเราเองก็ไม่แน่ใจ  เขา
จะมาตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าซ่อมไม่ได้แล้วเราต้องตั้งในเทศ
บัญญัติในปีต่อๆ ไป 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านผอ.กองช่าง  เชิญท่านวรรณมณี  มาบู 

นางวรรณมณี  มาบู  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ผอ.กองทุกกอง  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอไฟฟ้าที่เป็นทางเดินที่ เพิ่งทําหน้าบ้าน
ดิฉันแล้วมันมีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์อยู่ยังไม่ได้ใช้งานอยากจะให้คณะผู้บริหาร
ย้ายเสาไฟโซลาเซลล์ไปข้างหลังบ้านกะเมาะแล้วสามารถที่จะพ่วงเสาไฟฟ้าได้
แสงสว่างเพราะตรงนั้นมันมืด  ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยเรื่องนี้อยากให้
ดําเนินการด่วน 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ไฟโซล่าเซลล์ยังไม่ได้ใช้งานหรือเสีย 
 

นางวรรณมณี  มาบู  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เลิกใช้แล้วเพราะว่าเขาถอดอะไรหมดแล้วคือตั้งโด่ๆ หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่เก่า
อยากจะให้ย้ายตรงนั้นเพราะวันก่อนนั้นดิฉันไม่อยู่  ถ้าดิฉันอยู่จะขอช่วยช่าง
ให้รื้อถอนมาต้ังข้างหลังเพราะว่าตรงนั้นมันมืดมาก  แล้วตอนน้ีคนสัญจรไปมา
เยอะ  แล้วเรื่องหนึ่งสืบเนื่องมาจากผอ.กองช่างได้พูดมาสักครู่นี้ที่ให้ทําถนนรับ
น้ําหนักของรถบรรทุก  ๒๘  ตัน  ดิฉันว่าไม่สําคัญดิฉันขอยกตัวอย่างถนน



๘ 

เทศบาล ๔  ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตซึ่งรับหนักของรถบรรทุกได้ไม่มีสึกหรอเลย
ตรงนั้นถนนเทศบาล ๔  แล้วถนนเทศบาล ๑ ด้วยที่อดีตนายกฯ คนเก่าได้ทํา
ไว้ดิฉันว่ามันไม่เกี่ยวเลยนอกจากว่าผอ.กองช่างทําใหม่แล้วก็ทําให้มันถาวร
หน่อยเรื่องนี้นานแล้วไม่ว่าสมัยไหนคุยกันเรื่องถนนเส้นนี้ที่ขายกล้วยทอด   
ถ้าเรารื้อแล้วทําใหม่มันจะไม่ดีกว่าหรอแล้วไม่จําเป็นที่ต้องทําให้รับน้ําหนักถึง  
๒๘  ตัน  ถ้าทําให้มีมาตรฐานดิฉันว่ารับน้ําหนักได้  เห็นแปะอย่างเดียวแต่
ความเดือดร้อนของชาวบ้านท่านไม่ทราบก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านวรรณมณี  มาบู  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียน
เชิญ  เชิญท่านอับดุลฆอนี 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  
ส ม า ชิก ส ภา ฯ   หั ว ห น้ า ก อ งทุ ก กอ ง   ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุม ทุ ก ท่ า น   
ผมนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  สมาชิกสภาฯ  เรื่องหนึ่งที่ผมฟังอยู่แล้วพูดง่ายๆ 
แล้วติดใจมากการทํางานของเราในวันนี้เราจะรอ  จะรอ  จะรอตลอดไปแล้ว 
ก็รอๆ ต่อไป  ผมฟังมาอย่างนี้เมื่อสักครู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของหอนาฬิกาท่าน
จะรอปีงบประมาณหน้าก็เป็นอนุเสาวรีย์ต่อไปก็ฝากเรือนละพันกว่าบาทด้าน
ละพันกว่าบาท  สี่ด้านก็สี่พันกว่าบาทไม่ได้แพงไปกว่านั้นผมทราบ  ผมสืบ
ข้อมูลมาเรียบร้อยที่ผมกล้าพูดตรงนี้  สี่ฝั่งสี่พันกว่าบาทคิดไปหกพันบาทไม่ได้
เยอะถึงขนาดเป็นแสนที่เทศบาลยี่งอต้องไปรอถึงปีหน้าเป็นครุภัณฑ์ยังไงเงิน
แค่นั้นระดับเทศบาลยี่งอมีเงินสะสม  มีเงินเก็บอย่าให้อายข้ีหน้าเขา 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านดรรชนี 

นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้ากอง  และสมาชิกสภาฯ  
ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวดรรชนี  แดมะยุ  สมาชิกสภาฯ  ดิ ฉันขอตามเรื่องคู
ระบายน้ําซอยมัสยิดว่าจัดการถึงไหนแล้วเพราะว่าประชาคมก็แล้ว  ข้ึนสภาฯ 
ก็ไม่รู้กี่ปีแล้วนี้ก็สี่ปีแล้ว  รักษาการก็จะเข้าสองปีแล้ว  จะดําเนินการเมื่อไร
เพราะว่าชาวบ้านให้ช่วยกันติดตามเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้ว  ถ้าท่วมนั้นเป็น
น้ําอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันเหม็นสงสารชาวบ้านแถวนั้นด้วย  เรื่องนี้มัน
นานแล้ว  นานจริงๆ ขอฝากคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยช่วย
ติดตามด้วยช่วยช้ีแจงด้วยว่าเพราะอะไรที่ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะว่าดิฉันก็ดู
ในแผนแล้วประชุมงบประมาณหลายครั้งแล้วดูในแผนไม่มี  ยังไม่ได้เข้าแผน  
ตอนแรกก็บอกว่าทําแบบอยู่ให้ช่างระดับสิบให้เซน็น้ีก็มาระดับสบิมากี่ปีแลว้ยัง
ไม่มีในแผน  ฝากคณะผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยช้ีแจงด้วย 



๙ 

 
นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านดรรชนี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  
แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ขอตอบซอย ๘  ผมได้ให้ผอ.กองช่าง
ไปดูแล้วแต่เราก็ไม่มีงบประมาณตรงนั้นอยากจะทําให้สวย  เพราะรถบรรทุก
เข้าออกมันก็เลยเสียง่าย  ฉะนั้นทํายางมะตอยอย่างเดียวไม่ได้  ซอย ๘ เรารับ
เรื่องจะทํา  ข้อที่ ๒  ปัญหาของนาฬิกาผมตามตลอดไม่ใช่อยู่เฉยๆ เขาบอกว่า
หลังลอยกระทง  คือวันสองวันน้ีแต่ราคาน้ีผมไม่ทราบ  ผมได้ยินแว่วๆ ในสมัย
นายกฯ ก่อนเขาบอกว่าแพงซื้อจากเยอรมัน แต่ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้บอกว่า
พันกว่าบาทนี้เราสามารถซื้อได้  ข้อที่ ๓  เรื่องซอย ๗  ผมอยากให้ผอ.กองช่าง
ช่วยอธิบายเรากําลังดําเนินการแต่มีปัญหาอยู่ตรงไหน 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  เชิญผอ.กองช่าง 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ที่จริงตามที่สท.ได้เสนอว่าเมื่อไรจะได้ทํา  เจ้าของไม่เข้าประชุมเรื่องกลิ่นที่จริง
กองสาธารณสุขฯ ที่ดูแลอยู่  คือแรกเราได้ประมาณการงบประมาณเราได้มา
บอกในสภาฯ ว่าสามล้านเก้ านั้นที่ ไม่มีบ่อพัก   แต่ที่นี้ เ ราได้ประชุม
คณะกรรมการแผนเมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ที่นี้เขาบอกว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ท่านผอ.รุสตาร์เสนอให้ทําเป็นบ่อพัก  บ่อย่อยที่นี้ผมได้นําเรียน
ในที่ประชุม  ณ  ตอนนั้นว่าเราต้องเพิ่มงบประมาณแล้วเพิ่มการดูแลเพื่อไม่ให้
มีกลิ่นประมาณ  ๖๐  จุดเพราะว่าซ้าย  ขวา  แล้วในที่ประชุมให้เพิ่ม
งบประมาณและแก้ไขแบบ  เราได้ทําสดๆ ร้อนเราได้ประมาณสี่ ล้านกว่า
งบประมาณก็เพิ่มข้ึน  อันน้ีขอนําเรียนในที่ประชุมมิได้น่ิงนอนใจอยู่อย่างใด 
   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านผอ.กองช่าง  เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้ากองทุกกอง  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากเสริมกรณีคูระบายน้ําข้างมัสยิดยาเมอ์
ที่จะทํากรณีนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านอย่างชัดเจนพวกท่านก็ไม่ทําผมก็
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไร  เอาแบบไปแก้มาบอกว่าไม่ทันแบบไปแก้
ตั้งแต่วันที่  ๑๔  แล้วถ้าจําไม่ผิดเมื่อประชุมเสร็จกี่วันแล้ว  ผมรู้สึกเห็นใจ
ชาวบ้านมากถ้าพวกท่านทํางานแบบนี้แสดงว่าพวกท่านไม่ทํางานกันเลย 



๑๐ 

บั่นทอนความเจริญของบ้านเมืองพอเรื่องจําเป็นแล้วไม่รีบทํา  ทําไมไม่ทําล่ะ
วันๆ ทําอะไรอยู่  รับแต่เงินเดือนประชุมก็ประชุมแล้ว  ประชาคมก็ประชาคม
แล้ว  แล้วเรื่องก็มาเป็นปีๆ แล้ว  ผมรู้สึกผิดหวังกับชาวบ้านจริงๆ อยู่ๆ ก็จะ
ทํา  อยู่ๆ บอกว่าไม่ทันเข้าแผน  แสดงว่าไม่ทํางานกันเลย  ผู้บริหารก็
เหมือนกันมัวทําอะไรกันอยู่ติดตามบ้างว่าเรื่องไปถึงไหนกันแล้ว  ลงไปดูบ้าง
ไม่ใช่มัวแต่น่ังโต๊ะเซ็นเอกสารอย่างเดียว  ลงไปจี้บ้างอันไหนสําคัญ  อันไหนไม่
สําคัญแสดงว่าไม่ทํางานกันทั้งระบบเลย  ขอย้ําไม่ทํางานกันทั้งระบบ   
ฝากท่านประธานสภาฯ ด้วย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  เชิญท่านอับดุลฆอนี   

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

ก็ฟังอยู่ซอย ๗  ก็เป็นปัญหาเรื้อรังชัดเจนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดมาเมื่อ
สักครู่ว่าไม่ทํางานกันทั้งระบบเพราะว่าผมฟังจากผอ.กองช่างพูดมาเมื่อสักครู่
ว่า  ๖๐  จุด  ซอยมัสยิดยาเมอ์มีไม่เกิน  ๔๒  เรือน  จะเป็น  ๖๐  จุดได้ยังไง
นี้ก็ทราบได้แล้วว่าท่านไม่ทํางานจริง  ๖๐  จุดได้ยังไงสองล้านกว่าเป็นสี่ล้าน
แล้วท่านเอาบ้านใครมา  ๖๐  จุด 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  
แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  เรื่องซอย ๗  ปกติจะผ่านแล้ว
ทั้งหมด  มีบ่อพักเรียบร้อยผ่านแล้ว  วันน้ันประชาคมเรียกฝ่ายบริหารทั้งหมด  
ข้าราชการ  ฝ่ายสาธารณสุขฯ เขาตีว่าบ่อพักน้อย  เขาบอกว่าต้องทําบ่อพัก
น้อยก็เลยชะลอ  ถ้ากองสาธารณสุขฯ มาก็ได้ช้ีแจง  ถ้ายังไงผมขอเรียน
หัวหน้าสํานักปลัดช้ีแจงหน่อย 
 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  เชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัด 

นายขจรศักด์ิ  จันทรโคบุตร 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ผอ.กองทุกกอง  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  หัวหน้าสํานักปลัด  
ขออนุญาตช้ีแจงในส่วนที่ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
วันนั้นทางกองช่างได้นําแบบประมาณการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา   
ซอยมัสยิดยาเมอ์พร้อมกับการทาํถนนใหม่มาเรียบร้อยแล้ว  แต่ว่ามติที่ประชุม



๑๑ 

ให้ทําการปรับปรุงแบบ  เนื่องจากว่าบ่อพักทําแบบเดิมไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เป็นปัญหาที่จะทําคูระบายน้ําใหม่  ทําแบบเดิมมติที่
ประชุมเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องกลิน่ได้จึงให้เพิ่มบ่อพักเพราะว่า
ถ้าเราทําแบบเดิมมันทําให้เราเสียงบประมาณเปล่าปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขได้  
มติก็ให้ทางกองช่างไปปรบัปรุงแบบโดยเพิ่มบ่อพัก  เป็นเหตุให้แผนในวันน้ันไม่
สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วเสร็จ  วันนั้นที่ เราประชุมในวันที่   ๑๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ข้ันตอนต่อไปก็ต้องนําเสนอให้กับคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลพิจารณาต่อไปอันนั้นก็ เป็นอีก ข้ันตอนหนึ่ งแต่ ว่ายั ง ไม่ผ่ าน
คณะกรรมการสนับสนุนแผนก็ต้องให้ทางกองช่างไปร่างโครงการมาใหม่ทํา
แบบมาใหม่เพื่อที่จะนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาต่อไป  ขอ
ช้ีแจงเพียงเท่านี้ 
  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ขอบคุณท่านขจรศักดิ์  ขออนุญาตพักเบรก  ๑๕  นาที 

 พักเบรก  ๑๕  นาที 
 

หลังจากพักการประชุม  ๑๕  นาทีแล้ว  รองประธานสภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ทําหน้าที่ประธานสภาฯ  ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๑.๒๕ น. 

 
นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านศศิกานต์ 

นางสาวศศิกานต์  บืองาฉา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ดิฉัน
นางสาวศศิกานต์  บืองาฉา  สมาชิกสภาฯ  ขอเสริมเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ 
ได้กล่าวเมื่อสักครู่  เรื่องแรกคือเรื่องถนนเทศบาล ๘  หน้าขายกล้วยทอดจาก
ที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปนั้นมีการพูดคุยกันปรึกษาหารือ  ดิฉันมอง
ว่าถนนเทศบาล ๘  ที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายคือหมายถึงอยากให้มีการ
บํารุงหรือซ่อมแซมที่ชํารุดก็ใช้งบประมาณไม่มากนัก  เรื่องนี้อยากจะหา
ข้อสรุปที่ไม่เกิดปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  อยากให้มีข้อสรุปที่ ชัดเจนและมี
ประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงก็ช่วยกันหาวิธีการ  หรือว่าเทศบาลไม่มี
ความสามารถที่จะซ่อมแซมถนน  ฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นหน้าตาของ
เทศบาล  เรื่องนาฬิกาประชาชนก็สัญจรไปมาจากจังหวัดอื่น  จากอําเภอ



๑๒ 

ใกล้เคียงก็ตามพอมาเวียนที่หอนาฬิกาดูนาฬิกาตาย  ถ้าถามดิฉันบอกเลยว่า
อายคือไม่ทราบว่าต้องใช้งบประมาณเยอะหรือว่ายังไงก็ขอฝาก ๒ เรื่องนี้ด้วย 
     

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านศศิกานต์  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  
ส ม า ชิก ส ภา ฯ   หั ว ห น้ า ก อ งทุ ก กอ ง   ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุม ทุ ก ท่ า น   
ผมนายมูหัมมัดสะกร ี ซอซิ  สมาชิกสภาฯ  จากเรื่องที่ฟังซอย ๘  เรื่องนี้คุยมา
นานแล้ว  แล้วก็แก้มาหลายรอบแล้วรู้สึกว่านายกฯ นี้  ๓  ครั้งแล้วทําถนน  
ถ้าผมจําไม่ผิด  มาใหม่ๆ ก็แก้ถนนนั้นงบช่วยเหลือประชาชนหัวละสี่ร้อย
ช่วยเหลือชายแดนใต้ทําเส้นนั้นล้านกว่าบาท  ถ้าจําไม่ผิดเส้นนั้น  ๓  ครั้ง   
แต่ความคิดส่วนตัวของผมท่านจะอาจยังไง  ผมไม่ทราบเมื่อก่อนท่านอาจเป็น
ที่ขังน้ําแต่เท่าที่ผมจะได้มันไม่ใช่มันขังอยู่ข้างบน  ความคิดเห็นส่วนตัวของผม  
ผมอยากให้ทําคูนั้นส่วนตัว  แต่ถ้าท่านคิดจะทําถนนใหม่ก็โอเคแต่ไม่ใช่ทําทั้ง
เส้นมันเสียตรงไหนท่านก็ตัดตรงนั้น  แต่รู้สึกว่าแต่ก่อนก็เคยทําแล้วครั้งหนึ่ง
ตัดเฉพาะที่เสีย  ตัดตรงนั้นทําให้ดีใช้เปอร์เซ็นยางมะตอยให้เยอะ  อย่าให้
เปอร์เซ็นอย่างอื่นเยอะ  ผมคิดว่าน่าแก้ปัญหาได้ก็แค่รถบรรทุกสิบล้อผ่านไป
ผ่านมาเส้นอื่นไม่มีปัญหาเลย  ทางนั้นผมยอมรับเป็นทางโค้งรถต้องชะลออย่าง
ที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวเทศบาล ๔  นั้นไม่มีปัญหาทางนั้นเป็นทางโค้ง
แถมเป็นทางขึ้นเขาอีกไม่ว่ารถพ่วงรถอะไรก็ผ่านเส้นนั้นก็ยังไม่มีปัญหานั้นคือ
การทํางานของผู้บริหารชุดที่แล้ว  แต่เส้นนี้  ๓  ครั้งแล้วถ้ายังไงก็ช่วยแก้
หน่อย  อีกเรื่องคือเรื่องนาฬิกาผมไม่ทราบว่าซื้อจากเยอรมันหรือซื้อจากไหน
เพราะผมไม่มีหลักฐาน  ถ้ามีหลักฐานผมสามารถพูดได้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานผม
ว่าไม่น่าสมควรที่จะพูดเริ่มต้นใหม่ๆ ก็คือเขาซื้อมาทั้งเรือนกล่องไม่เสีย  
กระจกไม่เสียแล้วเลขข้างในไม่เสีย  มันเสียตัวเครื่องข้างในที่เพื่อนสมาชิก  
สภาฯ บอกว่ามันไม่แพงเสียตรงไหนเราก็ซ่อมตรงนั้น  เปลี่ยนตรงนั้นงบ
ซ่อมแซมเราก็มีทําไมต้องรอถึงงบประมาณหน้า  นี้เทศบัญญัติประกาศใช้หรือ
ท่านจะรอเป็นปีแถมเทศบาลเราจบวิศวะหลายคนมันเกินกําลังของพนักงาน
ของเราหรอแล้วพนักงานของเราไปอยู่ไหน  อย่างที่ท่านแจ้งมาก็คือใช้อับดุล
เลาะไม่ได้จบวิศวะแต่คนจบวิศวะมีไปไหนละ  โอเคถ้าท่านจะรอของเมืองก็ไม่
เป็นไรแต่ก็ขอให้แก้ก็ต้องเปลี่ยนทุกสี่ด้านอันไหนที่ดีเราก็ใช้  นาฬิกาก็ดูเวลา  
เรื่องต่อไปก็คือซอย ๗  ก็ตั้งแต่ประชุมสมัยแรกผมไม่ได้เอารายงานการประชุม
สมัยแรก  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  หก  เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ  สิบหัวข้อนั้นผม
ได้เสนอก็มีเทศบาล ๗  หรือข้างมัสยิดเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  แล้วประชุม



๑๓ 

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมก็บอกว่าโอเคเสร็จแล้ว  แบบอะไรเสร็จพร้อม
เรียบร้อยตามแผน  ผมก็รอ  รอแล้วก็รออีก  ถึงพฤศจิกายนจะได้เปิดประชุม
ชาวบ้านจะได้หายเดือดร้อนสักที  ผมสอบถามก็ยังไม่เสร็จอ้างวันประชุมวันที่  
๑๔  ก็เริ่มมีบ่อพักน้อย  บ่อพักไม่มี  โอเคยอมรับก็ดีเรื่องการทํางานก็ดีแต่ใน
เมื่อแบบเสร็จตั้งนานแล้วทําไมคุณไม่ติงตั้งแต่ตอนนั้นละ  ทําไมเพิ่งมาติงตอน
ที่ประชุม  ในเมื่อคุณไม่อยากจะทําให้งานเกิดข้ึน  คุณอยากอยู่เฉยๆ  มา
เทศบาลมาสะบัดหัวในห้องน้ําท่านก็กลับไป  ท่านจะเอาอย่างนั้นหรอ  ช่วง
เงินเดือนท่านก็เอาเงินเดือนไปไปจ่ายให้ลูก เมียท่านที่บ้าน  วันๆ ไม่ต้องทํา
อะไรทางที่ดีท่านน่าจะติงตั้งแต่แรกท่านก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันไม่ดี ไม่ใช่ว่าจะติง
ตอนที่เขาจะทําแล้วเรื่องติงบางเรื่องก็ดี  แต่บางเรื่องมันก็ไม่เสมอไป  แม้แต่
ความคิดเห็นของผมคนเดียวผมว่าบางทีมันก็ไม่ถูก  เราต้องยอมรับความ
คิดเห็นของส่วนรวมอย่างที่ติงที่ผ่านมาเรื่องไฟ  ก้านไฟปกติมันเมตรกว่าไม่เอา
จะเอาสองเมตรกว่า  โอเคถนนใหญ่ผมรับได้แต่เข้าซอยจะไปส่องอะไรไปส่อง
อีกฝั่งหนึ่งมันเหมาะสมหรือ  นี่มันใช้ประโยชน์ได้ไหม  พอเขาจะทําเริ่มมี 
แล้วเรื่องไฟนานเหมือนกันกว่าจะได้ทําพอได้ทําก็ติงอีกของเทศบาลยี่งอขอให้
ได้ติง  ขอให้ได้ค้านเรื่องติงก็จบไป  วันที่  ๑๔  แล้ววันที่  ๒๐  ที่ผ่านมาผม
สอบถามก็ยังไม่เสร็จในการแก้แบบกี่วันแก้แบบ  มันยากลําบากตรงไหนเพื่อน
สมาชิกสภาฯ บอกท่านไม่มีจิตใจทํางานมันก็ถูกประชุมวันที่  ๑๔  วันที่  ๑๕  
น่าจะเสร็จแล้ว  แต่ผมโทรมาวันที่  ๒๓  ก็ยังไม่แล้วเสร็จ  ท่านทํางานอะไร
แบบเดิมมีอยู่แล้วท่านก็เอาบ่อพักมาใส่ๆ  ลําบากมากนักหรอ  มันยากมากนัก
หรอ  ผมได้ข่าวว่าก็จบวิศวะอยู่น่าจะทําได้  ผมว่าคนงานมันไม่แปลกมันอยู่
ที่ว่าคณะผู้บริหารของเราไปจี้หรือเปล่า  ไปจี้หัวหน้ากองหรือเปล่าเพราะเด็ก
ขอให้หัวหน้ากองบอกให้ทํา  เขาก็ลงมือทําเลยนอกจากว่าหัวหน้ากองบอกว่า
ไม่ต้องไปยุ่งนั้นเด็กจะไม่ยุ่ง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันข้ึนอยู่กับคณะผู้บรหิารว่าติดตาม
หรือเปล่าในเมื่อวันที่  ๑๔  มีคนตงิมาแล้วหลังจากนั้นท่านไปถามหรือเปล่าว่า
เสร็จหรือยัง  ไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ปล่อยผ่านผมเข้าใจว่าท่านงานเยอะแต่
ท่านต้องดูว่าอันไหนสําคัญ  อันไหนไม่สําคัญที่เขาจะตั้งวันประชุมสภาฯ เขา
รอๆ ให้เสร็จนี้จะหมดวาระการประชุมแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ  ผมขอถามหน่อย
ว่าเสร็จแล้วหรือยังแบบที่แก้  ขอฝากท่านผู้บริหาร 
   

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  
แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ขอเรียนเชิญผอ.กองช่างช่วยช้ีแจง



๑๔ 

สมาชิกสภาฯ ที่ข้องใจ 
   

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เสร็จแล้ว  ของใหม่สีเหลือง 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ทําไมท่านไม่ถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  
ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

ผมก็อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้รู้ว่าเสร็จ  ผมรู้ว่าเสร็จตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้ว  
วันศุกร์ก็ยังไม่ได้มาส่ง  โอเคเสร็จแล้วก็ดีผมอยากจะทราบว่าจะได้ดําเนินการ
เมื่อไร  ฝากคณะผู้บริหารอีกครัง้ว่าจะได้ดําเนินการเมื่อไรในเมื่อแบบเสร็จแล้ว 
 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  
ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ   
ขอเรียนเชิญหัวหน้าสํานักปลัดช่วยช้ีแจงเรื่องซอย ๗   
    

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัด 

นายขจรศักด์ิ  จันทรโคบุตร 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  หัวหน้าสํานักปลัด  
ขออนุญาตช้ีแจงข้ันตอนการจัดทําแผนเมื่อทางกองช่างได้แก้ไขแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ข้ันตอนต่อไปผมจะต้องไปปรับปรุงร่างแผนตามแบบประมาณ
การจัดทํามาใหม่แล้วนําเสนอให้กับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา
ต่อไป  เนื่องจากว่าแผนที่เราปรับปรุงแก้ไขมีการเพิ่มเติมด้วยเป็นพวกครุภัณฑ์
บางรายการที่แต่ละกองยังไม่มีในเมื่อมีการเพิ่มเติมแผน  ข้ันตอนของการ
จัดทําแผนหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการพฒันาเทศบาลแล้วก็จะต้องเข้า
สู่การพิจารณาของประชาคมท้องถ่ิน  ระดับชุมชนตําบล  ของเราก็เลือกทุก
ชุมชนมาประชุมที่เทศบาลที่เราเคยดําเนินการยังมีสองข้ันตอนที่เราต้อง
ดําเนินการ  ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  แล้วก็ประชุมของ
ประชาคมท้องถ่ิน  เมื่อผ่านความเห็นชอบของทั้งสองกรรมการชุดนี้ก็ต้องส่ง
ร่างแผนให้กับผู้บริหารลงนามประกาศใช้  เมื่อผู้บริหารลงนามประกาศใช้แล้ว
อันนั้นหมายถึงว่าเราจะดําเนินการแล้ว  ส่วนการดําเนินการก็ข้ึนอยู่กับฝ่าย
บริหารว่าจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็แล้วแต่ผู้บริหารนําเสนอต่อสภาฯ 
พิจารณาต่อไป 



๑๕ 

     
นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านขจรศักดิ์  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ก็ในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าจะดําเนินการแบบไหนผมขอขอบคุณแล้วขอฝาก
ให้ท่านประธานสภาฯ  ไปยังผู้บริหารว่าช่วยติดตามและดําเนินการโดยด่วน
สงสารชาวบ้านเถอะ  ถ้าเงินเราไม่มีผมจะไม่ว่า  มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร
อย่างน้อยๆ ท่านโชคดีท่านได้รักษาการด้วย  อย่างน้อยๆ มันจะได้จารึกว่า
ท่านรักษาการมันเกิดอะไรข้ึนสักอย่างสองอย่าง   จริงๆ แล้วด้วยคุณวุฒิ  
วัยวุฒิท่านอาจจะมากกว่าแต่คุณวุฒิท่านอาจจะน้อยกว่า  ท่านเป็นคนโชคดี
คนน่ังข้างๆ ท่านก็เคยเป็นหลายสมัย  ที่ปรึกษาของท่านก็เคยเป็นรองศึกษา
จังหวัด  งานบริหารบุคคล  บุคลากรนี้ผมเช่ือว่าที่ปรึกษาก็ให้คําปรึกษาได้  
ท่านไปจี้เลยพูดง่ายๆ ว่าตอนน้ีท่านมีอํานาจใช้อํานาจให้ถูกทางไม่ใช่ปล่อยให้
อยู่ไปวันๆ สงสารชาวบ้านเถอะ  เขาเสียภาษีให้กับเราผมคนหนึ่งที่ถือว่าเป็น
ชาวบ้านคนหนึ่ง  ผมก็อยากเห็นบ้านเมืองเจริญ  พัฒนา  ไม่ใช่อยู่ที่เดิมแย่
กว่าเดิม  ฝากขอให้ด่วน  ผมเช่ือต่อให้เปิดวิสามัญสมาชิกสภาฯ ก็ยอม  ผมจํา
ได้ว่าผมมาใหม่ๆ ได้ยินข่าวแถวมัสยิดว่านายกฯ ทําอะไรไม่ได้ตอนประชุมสมัย
แรกชาวบ้านไปพูดว่านายกฯ ทําอะไรไม่ได้  แต่นี้ท่านดูซิว่าสมาชิกสภาฯ  
ค้านตรงไหน  ค้านตรงที่ท่านไม่ทําน้ันสมาชิกสภาฯ ค้าน  ไม่ใช่ว่าค้านตรงท่าน
จะทําแต่สมาชิกสภาฯ ค้านมันไม่มี  มีแต่ค้านที่ท่านไม่ทํางาน  ท่านไม่ทําที่
ชาวบ้านต้องการ  ถ้ายังไงกลับไปบอกคนที่บอกด้วยว่าสมาชิกสภาฯ ค้านแล้ว
มันบาปด้วยที่ไปพูดอย่างนั้น  เรื่องต่อไปเรื่องไฟฟ้าเริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกัน  
ผมอยากทราบว่าทําไมเรื่องไฟฟ้าเงียบหายไปทั้งๆ ที่ชาวบ้านต้องการ   
ล่าลายเซ็นก็แล้วเมื่อก่อนเราทําใช่ทําแล้ว  แต่เราทําเสร็จหรือเปล่า   มันติด
ตรงไหน  ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงด้วย 
  

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  
แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  ขอตอบเรื่องซอย ๗  ซอยมัสยิด
ความจริงจะผ่านแล้ววันน้ีผอ.ที่ค้านไม่มาแล้วจะให้มาช้ีแจง  ผมเองก็จี้กองช่าง
แล้ว  ทําอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เขาเดินผ่านทุกวันเลย



๑๖ 

ต้องทําบ่อบําบัดเพิ่มเติมทั้งสองด้าน  เรื่องไฟฟ้าผมขออนุญาตให้ผอ.กองช่าง
อธิบายเพราะมันโยงถึงท่านแล้ว  ที่นี้ท่านสมาชิกสภาฯ ส่งเสริมและยกย่อง
ฝ่ายบริหารผมต้องขอขอบคุณมากๆ ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดในการที่จะ
ดําเนินการอย่างน้อยสักงานสองงานให้เกิดให้ได้ 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  เรื่องที่ค้านเมื่อสักครู่จบไปแล้ว  ผอ.ค้านโอเคผ่านไปแล้วที่ผมขอก็คือ
หลังจากนี้เอกสารเสรจ็แลว้หลงัจากนี้ให้ทา่นติดตาม  โอเคมีบ่อพักดีไม่มีบ่อพกั
แล้วจะลําบากในเมื่อมันผ่านแล้วตรงนั้น  ในเมื่อแบบเสร็จแล้วให้ท่าน
ดําเนินการต่อไป 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  ขอเรียนเชิญผอ.กองช่าง 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  ผมนายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  เรื่องไฟฟ้ามัน
ก็ได้ประมาณการมานานแล้ว  ที่จริงมันเป็นเรื่องของไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้าที่เป็น
ราชการไม่ใช่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คือที่จริงเรื่องนี้เขาให้ไฟฟ้าไปสํารวจและ
ออกแบบมาแล้วผมเห็นตัวเลขกลมๆ ก็รู้สึกอยู่ที่ล้านเก้าแต่ผมเห็นตรงนั้น  
เพราะสมัยก่อนมันมีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางมาท้วงติงเรื่องถังที่จะ
ติดตั้ง  ณ  จุดไหนๆ ตรงนั้นผมก็ได้ติงไปนิดหนึ่งแต่เรื่องส่งที่สํานักปลัดแล้ว
ผู้รับเหมาเขามาส่งเอง  แล้วที่นี้มันไม่ชัดเจนอยู่ที่ว่าประมาณนั้นจุดที่จะติดตั้ง
เขาสรุปมารู้สึกเก้าสิบกว่าจุดประมาณนั้นคงไม่ช้าก็เหลืออยู่ตัวถังอย่างเดียว 
แต่เรื่องงบประมาณผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องที่ช่างไฟฟ้ามาสํารวจเอง  ไม่ใช่
ผม  ผมเองก็ทําไม่ถูกจริงๆ ตรงนี้   
    

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 
 

ขอบคุณท่านผอ.กองช่าง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านนิริดา  



๑๗ 

นางสาวนิริดา  นิจินิการี 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  และผู้ เ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ดิฉันนางสาวนิริดา  นิจินิการี  สมาชิกสภาฯ  ขอเสริมที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ  
ได้พูดถึงเรื่อง ซอย ๗  ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็อย่างที่เพื่อนสมาชิก 
สภาฯ ได้บอกหลังจากนี้ก็คืออยากให้ท่านฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการหรือ
ติดตามเพราะว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแค่เหลือสองข้ันตอนที่ท่านผอ.กอง
ช่างได้บอกไว้  คือตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่เดือนแล้วจะเข้าสู่เดือนอันประเสริฐก็
คือเดือนรอมฎอน  ดิฉันไม่แน่ใจว่าหนังสือมาถึงหรือยังว่าการดําเนินงานใน
การทําครั้งนี้มันใช้ระยะเวลาในการทํางานทั้งหมดกี่เดือนเพราะว่าเขากําลัง
ถ่ายเอกสารอยู่ยังไม่เห็น  ถ้าเสร็จก่อนเดือนรอมฎอนน้ีน่าจะดีมากๆ  เพราะว่า
อย่างน้อยเดือนรอมฎอนมันจะมีการละหมาดตะรอเวียะห์คนก็ต้องไปมัสยิด 
ถ้าทุกอย่างดําเนินการเสร็จก่อนเดือนรอมฎอนก็อัลฮัมดุลิลละฮสะดวกแล้ว
กลิ่นก็จะไม่มีก็อยากฝากไว้มากเพราะว่าช่วงเดือนอันประเสร็ฐก็อลัฮัมดุลิลละฮ
ก็อยากให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี  ขอดูอาด้วย 
  

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ก็ขอดูอา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญ  เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอรรณพ  
อดิศัยเผ่าพันธ์ุ  สมาชิกสภาฯ  ก็อยากจะฝากเรื่องประปาถนนมณีชยาง ค์กูร 
และถนนเทศบาล ๘  ก็อยากให้คิดและศึกษาข้อมูลแนวทางได้เลย  ก็ฝากด้วย  
ก็อีกเรื่องกระเบื้องโรงยิมที่ชํารุดทําไมปล่อยไว้อย่างนั้น  ทําไมไม่ซ่อมในเมื่อ
เราก็มีบุคลากร  หรือคนงานแล้ว  ช่วยกันซิไม่ใช่ว่าปล่อยไว้อย่างนั้น  เวลาฝน
ตกก็ให้คนงานไปวิดน้ํานี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา  ปัญหาอยู่ที่กระเบื้องแตก
หรือไม่มีเงินซื้อกระเบื้องพวกสมาชิกสภาฯ จะได้ช่วยกันออกให้ท่าน  ท่านเอง
ยังไม่มีปัญญาแก้ไข  แล้วจะไปแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้อย่างไร  ขอฝากด้วย
ประชุมครั้งหน้าหวังว่าคงไม่รั่วแล้ว  ฝากท่านประธานสภาฯ ด้วย 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านอรรณพ  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ผมนายนิเลาะ  
แวนาแว  รองนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ  เรื่องโรงยิมผมขอมอบหมายให้ท่าน
ผอ.กองช่างช่วยดําเนินการด้วย 
 



๑๘ 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญผอ.กองการศึกษา 

นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผอ.กองทุกกอง  ขออนุญาตช้ีแจง
เรื่องโรงยิมกระเบื้องหลังคาที่รั่ว  คือทางกองการศึกษาได้ทําบันทึกซ่อม
มอบหมายให้กับกองช่างซ่อมแล้วแต่บังเอิญช่วงฝนตกหนักเริ่มแตกแล้วเกิด
การรั่วไหลแล้วทางกองการศึกษาก็ได้ทําบันทึกใหม่แล้วพยายามที่จะปรับปรุง
แก้ไขตรงนี้ให้เร็วที่สุด 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณผอ.กองการศึกษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านอับดุลฆอนี 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ  สมาชิก
สภาฯ  ผมจะพูดยาวๆ เพราะปัญหาเกิดข้ึนในเทศบาลเราเยอะ  หลังคาโรงยิม  
หลังคาโรงยิมนั้นมันจะแตกช่วงด้านบนของฟิตเนสเป็นชุดใหม่ไม่เกินหนึ่งเดือน
เพราะว่าผมใช้โรงยิมประจําบางทีมาแตะบอลในโรงยิมก็ยังอยู่ตรงนั้น  วันนี้
แอบดูก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็รีบดําเนินการเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะพูดอะไรไปก็
ต้องมีหลักฐานไม่ใช่ว่าท่านไปซ่อมแลว้มาพูดทีหลงั  เรื่องที่ ๑  คลองจาเราะกา
แร  การบรรเทาภัยธรรมชาติก็คือน้ําท่วมช่วงหลังๆ สองปีนี้โดยเฉพาะเขต
เทศบาลตําบลยี่งอรับน้ํามาจากบูเกะปาลัสเต็มๆ  ๘๐%  เพราะว่าตั้งแต่อบต.
ทําทางล่อน้ํามาฝั่งบ้านเราแล้วทําถนนตัดไปทางบูเกะปาลัสใหม่ตัวนั้นคือสาย
ชะลอน้ําแท้ๆ ที่เขาทําเพื่อลดการน้ําท่วมไปทางไปรษณีย์บูแม  อันนี้เราเองก็
เห็นด้วยยินดีกับทางบูแมที่ไม่มีน้ําท่วมขังสองสามปีแต่ว่าน้ํามวลสารของน้ํา
ทั้งหมดมาบรรจบอยู่ที่เทศบาล  วิธีการแก้ปัญหาของเราแก้ยากการที่จะให้น้ํา
ไป  ถ้านํ้ามันติดขัดตรงนี้มันก็จะไปช้าทําให้น้ําหลังเทศบาลลดช้า  วิธีที่ ๑  ที่
ผมเสนอหลายครั้งแล้วว่าช่วงโค้ง  ๓  เมตรตรงนั้นเพราะว่าเจ้าของไม่ให้
เจ้าของเขาให้  ๓  เมตร  ตรงนั้นมันมีทรายเต็มเลยผมถ่ายรูป  ผมไม่อยากลง
ในไลน์ในเฟสเพราะผมไม่อยากกดดันฝา่ยบรหิารไปมากกว่าน้ี  ท่านทํางานบ้าง
เถอะ  ไปดูบ้างเถอะ  ช่วงน้ําท่วมใส่เสื้อกั้นฝนไปมั่งเถอะไปให้ชาวบ้านเห็นบา้ง
ว่าท่านทํางานไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็กลับ  ไปดูเพื่อจะได้บรรเทาอะไร
สักอย่างให้กับประชาชนอย่างที่ว่าเรากินเงินเดือนของประชาชน  กินภาษีของ
ประชาชนเราต้องทํา  ผมคนหนึ่งละอายมากพอถึงเวลาไปกดเงินแล้วไม่ทํางาน
ผมอยู่ไม่ได้  ฉะนั้นแล้วที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงทําเถอะเวลาน้ํามามันมีท่อ
ระบายน้ําอยู่สองท่อ  ท่อแรกท่อเก่าแต่ท่ออันทีส่องที่ท่านเอาไปใสก่่อนที่จะทํา
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ซีเมนต์ตรงนั้นมันสูงกว่าท่อเก่าแล้วทรายเต็ม  เลยอยากให้ท่านไปดู  ฉะนั้น
แล้วมันกระทบชาวบ้านข้างหลังนี้  ๗ -๘  เรือน  ช่วงหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ํา  
ช่วงหน้าฝนนํ้าก็ขังแต่นํ้าที่ขังเพราะอะไรช่างช่วยไปดูด้วย  ที่ตรงนั้นมีทรายน้ํา
ก็จะไปติดรากไม้ที่ผมบอกตรงนั้นประมาณไม่เกิน  ๓๐๐  เมตร  ก่อนที่น้ําจะ
ลงคลองจาเราะกาแรมันก็จะติดรากไม้แล้วไปกินที่ดินของประชาชนไปแล้ว
เกือบ  ๒  เมตรฝั่งที่ดินตรงนั้นหายไป  ๕  เมตร  ท่านก็ไม่ได้ดําเนินการและ
วันน้ีก็ไม่ได้อยู่ในแผนการดําเนินการของเทศบาล  ตรงนี้อยากให้ท่านไปดูและ
ไปคุยกับชาวบ้านว่ามาแล้วจะทํา  ไม่ใช่ว่าวันนี้ผมพูดไปแล้วสามเดือนผมมา
พูดใหม่  แล้วผมจําได้ผมพูดเมื่อผมมาดํารงตําแหน่ง  ๒  ปี  วันนี้  ๔  ปีแล้ว
เทศบาลก็ยังไม่ได้ดําเนินการ  เมื่อไรเราจะทํางานให้รวดเร็ว  คลองจาเราะ 
กาแรเลยจากโรงเรียนอัครศาสน์ตอนนี้มันติดซีเมนต์ติดอะไรท่านไปดูด้วย   
น้ําถ้าไหลช้ามันทําให้ลดหลังเทศบาลช้า  คลองจาเราะกาแรตอนนี้อย่าไปพูด
ว่าคนอื่นทําแล้วหลังจากนั้นเรามาดูแลเทศบาลเราต้องทําเพราะเรามีอํานาจ
คนอื่นทําก็ดีแล้วเพื่อความเจริญของบ้านเรา  แต่วันนี้เทศบาลของเรามีหน้าที่
โดยตรงบําบัดทุกข์  บํารุงสุขให้ประชาชน  ทําไมเราไม่ทําอย่าไปพูดกับ
ชาวบ้านแบบนั้นว่าตรงนี้ผมไม่ได้ทํา  แล้วทําไมท่านแก้ไขไม่ได้หรอเวลาน้ําติด  
มันน่าสมเพชถ้าพูดอย่างนั้นให้ชาวบ้านฟังท่านจะพูดจริงหรือไม่จริงผมไม่
ทราบ  แต่วันน้ีผมได้ยินมาอย่างนั้น  ฉะนั้นแล้วการที่ชาวบ้านมาร้องเรียนท่าน
ให้ท่านไปทําตรงนั้นมันอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลทําไมท่านต้อง
พูดอย่างนั้นผมไม่เข้าใจแต่วันนี้ลืมเถอะคําพูดที่ว่าคนอื่นทําผมจะไม่ทํา   
ลืมเถอะเพราะมันทําให้ท่านคิดถึงหัวสมองของท่าน  ฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้ า
ชาวบ้านมาขอร้องเทศบาล  ส่วนของคลองจาเราะกาแรก็อยากให้ท่านไปดูว่า
น้ํามันติดตรงไหนมันทําให้การระบายน้ําช้ายิ่งช้าจํานวนมวลของน้ําก็ยิ่งลด
จํานวนช้า  ฉะนั้นแล้วอยากให้เทศบาลไปดูจริงๆ ตรงกันข้ามกับโรงเรียน 
อัครศาสน์วิทยา  ซึ่งจริงๆ แล้วตรงนี้จะแบ่งส่วนระหว่างอบต.กับเทศบาลท่าน
ไม่ต้องไปทําฝั่งของอบต.ทําฝั่งเทศบาลตรงนั้นมันเป็นอํานาจโดยตรงว่าเราจะ
ทําอย่างไรไม่ให้มีสิ่งของกีดขวางทางน้ํา  เราต้องไปดูไม่ใช่ว่าวันนี้ชาวบ้านมา
ขอร้องท่านแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่โครงการของท่านอันนี้ไม่ถูกไม่สมควรที่จะพูด
อย่างนั้น  เรื่องที่  ๓  เป็นเรื่องโรงยิม  ผมขอสะท้อนตรงนี้นิดหนึ่งวันน้ีเยาวชน
ของเราเล่นบอลเยอะ  แต่ไม่มีสนามให้เล่น  ฉะนั้นแล้วผมเป็นห่วงเด็กอายุ ๑๐  
๑๒  ๑๓  เด็กเล็กๆ จะไปเล่นกับเด็กใหญ่ๆ ไม่ได้  ฉะนั้นแล้วต้องการใช้โรงยิม  
ถ้าการแก้ปัญหาของท่านไม่ได้ยากไปกว่านี้ อยากให้เปิดโรงยิมช่วงเย็นๆ 
เพราะว่าบางทีเด็กไปเล่นฟุตบอลโดนหน้าเดี๋ยวเป็นปัญหาอีก  เด็กวันนี้
เยาวชนเราต้องส่งเสริมเรื่องกีฬามันเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลอยากให้
เปิดโรงยิมสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็พอให้เด็กๆ แล้วอยากให้มีพนักงานของเรา
ไปเฝ้าหรือไปดูแป๊บๆ ก็ยังดี  ให้ท่านไปดูเพราะมันจะมีเด็กเกเรมา  ฉะนั้นแล้ว
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เราปิดโรงยิมมันผิดเลยเราส่งเสริมกีฬาให้ห่างยาเสพติดแต่ไปปิดโรงยิมไม่ให้
เล่นกีฬาน่าคิดว่าเทศบาลเราตอนน้ีทําอะไรอยู่  ฉะนั้นแล้วปัญหาผมทราบดีว่า
ทําไมไม่เปิดโรงยิมเพราะมีเด็กเกเรไป  ให้จัดเวรยามให้กับพนักงานที่เข้าเวรไป
ดูไม่ต้องไปเฝ้า  ดูแป๊บๆ ก็ได้ก็อยากให้รับผิดชอบก็อยากให้เปิดช่วงนี้มีการ
แข่งขันกีฬาของเราบ่อยเพราะสนามของเทศบาลเราหอมหวานมากมีแต่คน
อยากมาเล่น  อย่าปิดเลยเด็กไม่รู้จะเล่นที่ไหน  ฝ่ายบริหารต้องรับเรื่องนี้ไป 
เราสนับสนุนกีฬาให้เด็กห่างไกลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  แต่ปิดโรงยิม
ไม่ให้เล่นกีฬาอันนี้น่าคิดมันไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอปท.ไหนไม่เคยมีแบบนี้มา
ก่อนก็ฝากด้วยท่านประธานสภาฯ  ต่อไปเรื่องไฟผมต้องพูดสมาชิกสภาฯ บาง
ท่านก็พูดไปแล้วไฟแสงจันทร์เก้าดวงที่ถอดไปซ่อมแล้วเอาไปใส่คืนด้วย  วันนี้
เป็นอนุเสาวรีย์โคมไฟ  ไม่มีไฟหัวสะพานก็ยังอยู่เหมือนเดิม  ถ้าท่านซ่อมแล้วก็
ขอความกรุณาเอาไปใส่คืนอย่าให้ชาวบ้านเขามาพูดเรื่องเสียๆ หายๆ เทศบาล
รับเยอะแล้ว  ต้องทําไฟแสงจันทร์ที่ต้องถอดเก้าดวงผมนับแต่ช่วงหลังๆ ผมว่ิง
เทศบาลบางทีผมคิดว่าในสํานักงานมันไม่ได้อะไร  ผมไปว่ิงนอกรอบเทศบาล
เพื่อจะเอาข้อมูลนี้มาพูดเป็นข้อมูลอัปเดทล่าสุดเก้าดวงผมนับเมื่อวานก็อยาก
ให้ท่านรีบเอาไปใส่ไฟแสงจันทร์ LED  เก้าดวงเอาไปใส่ซ่อมหรือว่ายังไงก็เอา
ไปใส่คืนด้วย  แล้ววันน้ีที่ผมจะพูดไฟแสงจันทร์ที่เสียไปวันนี้  ก่อนประชุมผม
ได้เวียนก็เห็นพนักงานของเราไปใส่แล้วนี่คือการทํางานที่ถูกต้อง  ไม่ใช่ว่าเอา
ของเก่าใส่แล้วให้ถอด  ผมได้ยินจากประชาชนว่าไฟ  LED  เก่าเสียซึ่งเราไม่
สามารถไปยุ่งกับมันได้เพราะมันมีประกันอยู่ให้เด็กไปใส่แล้ว  ได้ยินว่าไฟที่ไม่
เกี่ยวข้องไปถอดไฟให้สว่างให้พ้นจากงูจากสัตว์มีพิษ  คนบ้าไปเผาบ้านเขา
เดือดร้อนจริงๆ   เขาเลยมาขอร้องสมาชิกสภาฯ  ให้ประสานกับเทศบาล
หน่อยให้ไปใส่ยังไงก็ขอให้สว่าง  ผมก็ให้ช่างไฟไปใส่แต่มีคําสั่งให้ไปถอดมันน่า
คิดว่าถอดทําไมในเมื่อของเก่าเราซ่อมไม่ได้  ยุ่งกับมันไม่ได้มันมีประกันอยู่  ผม
แก้ไขโดยเอาของเก่ามาใส่ก่อน  แต่สองวันหลังจากนั้นให้ไปถอดของเก่า
ของใหม่ยังไม่ซ่อมแล้วไปถอดทําไม  น่าคิดไหมนึกภาพออกไหม  LED  มันเสีย
ชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใครมาปรึกษาผม  ผมก็ไปบอกเด็กให้ไปใส่ไฟดวง
เก่าแทน  LED  ซึ่งอยู่ด้วยกันมันก็สว่างเพราะดวงเก่ามันไม่มีปัญหาช่างซ่อมได้
แต่มีคําสั่งให้ช่างไปถอดออกที่มันสว่างแล้วให้เหลือ  LED  ที่ไม่สว่างมันน่าคิด
ว่าเอาสมองส่วนไหนไปคิด  ถ้าถอดตัวเก่าแล้วไม่สว่างเรื่องนี้มีถึงจงัหวัดแล้วผม
ก็เปิดให้หมด  อย่าๆ ไปยุ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ ผมโกรธจริงๆ เพราะว่า
ของเก่ามันดับ  ไปยุ่งกับมันไม่ได้มันมีประกันไม่ต้องไปยุ่งเอาของเก่าไปใส่
เพื่อให้มันสว่างแทนแล้วให้ไปถอดอย่าเอาพนักงานจ้างมาเป่าหูเพราะท่านอยู่
ระดับซี  บรรจุแล้ว  เรื่องที่  ๔  เรื่องถนนคนเดินเรื่องนี้ฮอตมากผมลงเฟสเรือ่ง
ถนนคนเดินเพราะท่านใดที่มาแจ้งกับผม  ผมทําอะไรไม่ได้จริงๆ ผมไม่มีอํานาจ
ในถนนคนเดินแต่ทุกคนบอกว่าถ้าไม่แจ้งผมไปแจ้งเทศบาลก็เสียเปล่า  ฉะนั้น
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แล้วท่านต้องลงไปวันศุกร์นี้เดินไปกับผมก็ได้   ผมว่างวันศุกร์ทางที่เลี้ยวไป
ทางด้านอดีตนายกฯ เก่าอยากให้ท่านยกเลิกทั้งหมด  คําสั่งด่วนเพราะตั้งแต่
บ้านอดีตอส.ตั้งแต่หัวเลี้ยวตรงนั้นจนสุดท้ายซอยเทศบาล ๒  ยกเลิกให้
หมดแล้วยิงตรงมาสุดกูโบร์  ถ้าไม่ทําวันศุกร์นี้ผมจะเอาผู้ที่เดือดร้อนในซอย ๒  
ทั้งหมดไปหาผู้ว่าฯ แล้วผมทําจริงเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเจ้าของไม่ให้แล้วไป
ตั้ง  ถ้าถามว่าอารีย์ทํางานหนักไหมอารีย์คนเดียวในถนนคนเดินว่ิงไปมาเดี๋ยว
คนโน้นแจ้ง  เดี๋ยวคนนี้แจ้งท่านไปเอาตัวอย่างจากตันหยงมัสเถอะ  ไปเอา
ตัวอย่างจากเทศบาลเมืองว่าเขาจัดการระบบถนนคนเดินอย่างไร  วันนี้ถ้าผม
ได้เข้ามาใหม่เป็นสมาชิกสภาฯ  สมัยหน้าผมขอไม่ยุ่งกับถนนคนเดินเพราะเขา
ไม่ให้สมาชิกสภาฯ มาดูแล  เขาให้ข้าราชการดูแลอยู่ถึงสี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม
ตันหยงมัสลองไปดู  ขยะไม่ให้ทิ้งในถนนคนเดิน  ขยะเขาเอาไปทิ้งที่อื่นเขาทํา
ได้แล้วทําไมเราทําไม่ได้  แล้วเรื่องถนนคนเดินมันจะต่อยกนัจรงิๆ แล้วทะเลาะ
กันแล้วแย่งที่กันแล้ว  ถามว่าข้าราชการ  คณะผู้บริหารดูแลบ้างไหมหรือจะให้
เกิดเหตุการณ์นี้ข้ึนมาอายว่าเทศบาลตําบลยี่งอเกิดการยิงกันแย่งที่กัน  จอดรถ
ก็มั่วไปหมดอปพร.มีกําลังไม่พอ  ซอย ๑๐ ไม่จอดเพราะรถสัญจรไปมา
ด้านหลังคนที่จะจอดไม่ต้องไปด่าเขาเพราะมันไม่มีคนเฝ้า  ซอย ๑๐  มันไม่ใช่
ที่จอด  แต่บางคนที่มาซื้อของเห็นตรงนั้นว่างเลยไปจอดแล้วรถเข้าไม่ได้ซอย 
๑๐  อย่าบอกว่าไม่มีรถยนต์บ้านเช่าเต็มข้างหลัง  ฉะนั้นแล้วอยากให้ท่านไป
ดูแลจริงๆ แล้วคนที่ขายฝั่งโน้นถ้ามีปัญหาไม่ต้องขายอนุญาตให้ขายเฉพาะ
ตั้งแต่หน้าบ้านมาจนถึงสุสานยกเลิกฝั่งโน้นเพราะว่าทั้งหมดไม่มีใครอนุญาต
เจ้าของบ้านไม่ว่าจะเป็นแบเด็ง  อดีตผอ.  ไม่ว่าจะเป็นครูต่วน  ไม่ว่าจะเป็นน้า
สาวผม  อาผมไม่ได้ทั้งนั้น  ไม่มีใครให้  เป็นวาระด่วนที่ท่านต้องไปแก้อย่าให้มี
การต่อยหรือทุบตีข้ึนมาแล้วท่านจะอายเรียกประชุมให้มันจบไปเพราะว่าทําไม
ต้องไปขายเส้นน้ีเพราะมันกว้างแล้วประชาชนส่วนใหญ่มาจากเซเว่นจะเลี้ยว
ซ้ายจะไม่มาทางนี้ถ้าท่านตัดเลี้ยวซ้ายออกแล้วยิงตรงข้ึนมาไม่มใีครไปเพราะว่า
ไม่มีใครขายของตรงนั้นเรามีอํานาจทําเถอะก่อนที่จะมีอะไรเกิดข้ึนมาแล้วท่าน
เอาหน้าซุกแผ่นดินไม่ไหว  เรื่องถนนคนเดินไม่ใช่อารีย์คนเดียวอปพร.ดูแลถนน  
มันต้องมีข้าราชการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์  อารีย์คนเดียวตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่
โมงเย็นแกไม่ไหวต้องกลับไปพักผ่อนเพราะแกมีโรคหัวใจแล้วจากนั้นไม่มีใคร
ดูแลตลาดแล้ว  ท่านต้องแต่งตั้งคนดูแลถนนคนเดินอารีย์ให้เก็บเงินและดูแล
คนขายแต่หลังจากนั้นต้องมีคนดูแล  เทศบาลตันหยงมัสเขามีคนดูแลชรบ.เขา
ร่วมมือกัน  ปลัดเขาอยู่ตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มข้าราชการต้องอยู่เขา
ผลัดเวรกันท่านอย่าคิดเล่นๆ ถ้ามีอะไรเกิดข้ึนมาผมว่าผมคนหนึ่งอายแทนซึ่ง
เป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งถนนคนเดิน  เรื่องที่  ๕  สืบเนื่องจากว่ามันสอดคล้องไป
หมดกับตลาดนัดวันพุธและถนนคนเดินที่ไปใช้ห้องน้ํามสัยิดวันน้ีเปน็หน้าที่ของ
ท่านที่ต้องไปดูแล  เป็นเรื่องของประชาคมที่มาขอร้องให้เทศบาลไปดูแล
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สมัยก่อนมีแค่วันพุธชาวบ้านเขาไปใช้กันวันนี้มีวันศุกร์อีกหนึ่งวันเทศบาลต้อง
หาส้วม  หาไม่ได้ซื้อรถห้องน้ําวันน้ีมัสยิดรับไม่ได้ห้องน้ําแล้วจะมีบ่อตัวใหม่มัน
จะมีน้ําออกมาจะไม่มีของเสยีจะมนี้ําใสๆ แต่นํ้าออกมามันจะลงที่ซอยมัสยิดยา
เมอ์หน้าบ้านเมาะซง  ฉะนั้นน้ําถ้าเต็มจากห้องน้ํา  ห้องส้วมมันจะไม่ใช่บ่อ
แบบสมัยก่อนมันจะเป็นถังพลาสติกเมื่อไรมนัเต็มมันจะออกทางน้ําทิ้งมันจะส่ง
กลิ่นเหม็น  ฉะนั้นแล้วมันจะไปทับชาวบ้านในเรื่องของกลิ่นไม่ใช่ท่านคิดว่า
ท่านทําไม่ได้เปิดวิสามัญไปเลยสร้างห้องน้ําสาธารณะระหว่างตลาดวันพุธกับ
ตลาดวันศุกร์  ท่านต้องหาถ้าหาไม่ได้เอารถสาธารณะเปิดวิสามัญมาเลยจ่าย
ขาดมีวันน้ี  เดือดร้อนจริงๆ ส้วมเต็มมัสยิดใช้ไม่ได้ถามว่าทําไมไม่เข้าห้องน้ํา
เอกชนเป็นผมผมก็ไม่เข้าถามว่าเขาเก็บเงินไหมเก็บแต่เขาไม่ซ่อมแซมห้องน้ําที่
ดีที่สุดก็คือห้องน้ํามัสยิดไม่ซื้อที่ซื้อรถเปิดสภาฯ ซื้อเพราะบําบัดทุกข์บํารุงสุข
ให้เขาภาษีเขาเก็บไหมเก็บถนนคนเดิน  ๖๐  บาท  ต่อเจ้าทําไมท่านทําไม่ได้  
ทําไมไม่มีงบส่วนนี้มาซื้อสุขาเคลื่อนที่  อย่าไปทิ้งให้มัสยิด  เรื่องที่  ๖  เป็น
เรื่องตลาดท่านทราบไหมว่าตลาดสดของเราเป็นโรงแรมกลางคืนให้กับวัยรุ่น
เพราะไม่มีการล็อคบันไดช่วงบันไดตรงนั้นเป็นคู่ๆ กลางคืนท่านลองไปดูยิ่งวัน
ศุกร์จะจอดรถและเดินเป็นคู่ๆ ที่ใต้บันไดฉะนั้นแล้วท่านทําประตูปิดตั้งแต่
บันไดเลยที่ตลาดสด  วันน้ีผมพูดให้ท่านฟังในเรื่องของศาสนาท่านทราบไหม
เป็นโรงแรมช้ันดีเลยให้กับวัยรุ่นตรงบันไดฉะนั้นแล้วมีตลาดสดแต่ไม่มีประตูที่
บันไดทําประตูเลื่อนเลยปิด  เรื่องที่  ๗  สุนัขจรจัดผมมองแล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่มาวันน้ีผมเอาหนังสือมาฉบับหนึ่งลา่สุดลายเซ็นจากชาวบ้านประมาณห้าสิบ
กว่าคนลงลายช่ือหมดในเขตเทศบาลสุนัขจรจัดวันนี้ประชาคมแล้ว  คือทราบ
ว่าฝ่ายความมั่นคงพามาย้ายไปไม่เอากลับไปด้วย  ฉะนั้นแล้วสาธารณสุขฯ เรา
ได้เอาสุนัขจรจัดไปฉีดวัคซีน  ฉีดหมั่นแต่ทําเฉพาะที่มีเจ้าของวันนี้ที่ ไม่มี
เจ้าของเที่ยวไล่กัดเพื่อนแลว้จะไปทาํอะไรไม่ได้เพราะเขามีพรบ.คุ้มครอง  ตีหัว
คนห้าร้อยแต่ถ้าตีหัวหมาสี่พันผมขอพบส่วนตัวกับท่านผมมีลายเซ็นจาก
ชาวบ้านมาอยากให้ท่านยิงไปปศุสัตว์เทศบาลก็ทําหนังสือไป  เรื่องที่ ๘  ซอย
มัสยิดทุกท่านได้พูดแล้วยินดีด้วยไม่ว่าราคาจะแพงไปสี่ล้านกว่าแต่ถ้าให้
ชาวบ้านพ้นเดือดร้อนได้ผมยินดี  สุดท้ายถนนซอย ๘  ที่ชํารุดอันนี้ต้องพูด
ถึงแม้ว่าทุกคนพูดมาแล้วผมว่าไม่มีคูน้ําเวลาน้ําผ่านไม่มีคูน้ําระบายน้ําจะขัง
ตรงนั้น  ถ้าทําคูน้ําเสริมเข้าไปเพราะผมมองแล้วว่ามันมีฟุตบาทอยู่ฝั่งบ้านเช่า
ให้ลงคูน้ําถ้าทําไม่ได้ลองดูว่ามีงบซ่อมแซมเท่าไรไปทําผมว่าทําจุดๆ นั้น 
จุดเดียวไปก่อนถ้าไม่มีงบ  แล้วถ้ามีงบก็ทําคูน้ําถ้าไม่ทําคูน้ําก็ทรุดอยู่ดีเพราะ
ไม่มีการระบายน้ํา  ถ้ามีคูน้ําน้ําจะไม่ขังที่ถนนแล้วก็จะไม่ทําให้ถนนทรุดตรง
นั้นมันเป็นแอ่งหรือว่าเป็นที่รับน้ําสมัยก่อนเป็นป่าบอลไม่ทราบว่าข้างล่างมัน
เป็นดินกี่เมตร  ฉะนั้นแล้วการที่ท่านจะไปซ่อมไปทับไม่ได้ท่านต้องขุดดูว่ามัน
เป็นเลนกี่เมตรแล้วอัดทรายหรืออัดหินเข้าไปถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ถ้าเราไม่มี
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งบเอางบซ่อมแซมมีอยู่เท่าไรเอามาใช้ก่อน  ที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่เคยมีอคติกับ
ใคร  ไม่เคยมีปัญหากับใครที่พูดมาทั้งหมดคือความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ถ้า
ผมพูดอะไรผิดผมขอมาอัฟ  ณ  ที่นี้ 
    

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายนิเลาะ   
แวนาแว  รองนายกฯ  ขอตอบบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาอยู่ประมาณสี่อย่าง  
ข้อ ๑  เรื่องไฟ  LED  ผมได้คุยกับผู้รับเหมาว่าจะจัดการให้พรุ่งนี้แต่ผมไม่รู้ว่า
พรุ่งนี้ของเขาน้ีจะยังไง  เรื่องที่ ๒  ซอยบ้านยารูดะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมจะ
ประชุมเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านอันนี้แน่นอนผมจะ
เรียกประชุม  เรื่องที่  ๓  กุญแจโรงยิม  สมัยก่อนลูกๆ จะมาเล่นไม่ได้เพราะไม่
ทราบว่ากุญแจอยู่ที่ใครต้องไปเล่นที่นราธิวาส  คืออยากจะถามเหมือนกันว่า
กุญแจอยู่ที่ใครเพราะเด็กยี่งอจะมาเล่นไม่ได้แม้กระทั่งลูกผมเองกลับสาม – สี่
ทุ่มขอความกรุณาจากผอ.ด้วยช้ีแจงเรื่องนี้ขอแบบชัดเจนว่าใครเป็นคนถือ
กุญแจ  ข้อที่  ๔  เรื่องตลาดสดตามปกติ  ณ  ปัจจุบันนี้ผมยังไม่ไปดู  แต่  ณ  
ปัจจุบันน้ีตํารวจก็มีเยอะแล้วกล้องวงจรก็มีแต่ยังไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาอะไร
จะได้แจ้งตํารวจเรื่องยาเสพติดอะไรอินชาอัลลอฮคืนน้ีผมจะไปดูแล้วจะดูว่าจะ
แก้ไขอะไรบ้าง  ข้อที่  ๕  เรื่องสุนัขจรจัดท่านสมาชิกสภาฯ มาคุยกับคณะ
ผู้บริหารยังไงผมก็จะให้หัวหน้าสํานักปลัดทําหนังสือถึงฝ่ายปศุสัตว์อีกที
ขอบคุณมากที่สมาชิกสภาฯ ได้บอกถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  อีกเรื่อง
หนึ่งถนนคนเดินจะมีคณะกรรมการของข้าราชการ  ดังนั้นการแก้ปัญหาต่างๆ 
ผมจะเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหา  
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านรองนายกฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายขอเรียนเชิญ  
เชิญท่านดรรชนี 

นางสาวดรรชนี  แดมะยุ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  คือเรื่องถนนคนเดินที่ซอย
มัสยิดตอนนี้จะผ่านไม่ได้เพราะว่ารถยนต์ไปจอดที่หน้ามัสยิดที่ซอยเพราะทาง
นั้นเป็นทางลัดถ้าจอดรถเครื่องไม่เป็นไร  แต่นี่เป็นรถยนต์จอดขวางทางเลย
บ้านดิฉันจะอยู่แถวนั้นรถยนต์จะเข้าไม่ได้วัยรุ่นมักจะเข้าซิ่งในซอยน้ันวัยรุ่นจะ
ยกล้อขอความกรุณาไปดูแล้วช่วยปรับปรุงตรงนั้นด้วยเพราะรถผ่านไม่ได้เลย
เขาจะจอดสองข้างทางเลยแรงกว่าตลาดนัดวันพุธอีก  เรื่องที่  ๒  เรื่องไฟฟ้า
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ที่ว่าจะเพิ่มเติมที่มีสามดวงที่ยังไม่ได้ใส่แล้วเสาควบคุมไฟฟ้าด้วยเพราะกล้อง
ควบคุมไฟฟ้าน่าจะใส่กล้องหนึ่งเขาจะใช้ยี่สิบห้าดวงแต่เราจะใช้ห้าสิบดวงแล้ว
มันจะพอหรอเพราะว่าย่ีงอไฟตกบ่อยจัง  ขอความกรุณาด้วยฝากผู้บริหารด้วย  
และผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยช่วยช้ีแจงด้วย 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านรองนายกฯ   

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เรื่องไฟฟ้าตก  เรื่อง
กล้องควบคุมไฟฟ้าที่บูแม  ซอย ๗  ต่างๆ ผมขอเรียนเชิญผอ.กองช่างช่วยตอบ
ปัญหาสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามด้วย 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญผอ.กองช่าง 

นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เท่าที่ผมทราบเรื่องตู้ไฟคือวันก่อนที่ผู้รับจ้างมาดําเนินการเขามาแจ้งผม
เหมือนกันที่ห้องผู้บริหารเขาบอกว่าตู้ไม่เพียงพออันนี้ เป็นสาระสําคัญ
เหมือนกัน  แต่ผมในฐานะที่เป็นผอ.กองช่าง  ความรู้ของเราไม่มีผมก็ได้นํา
เรียนกับผู้รับจ้างบอกว่าให้ไปหาผู้ออกแบบ  ประมาณการที่เป็นช่างไฟ  ที่เขา
ยืนยันมาว่าออกแบบมาผิดมาเพิ่มตู้เพิ่มอะไร  แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไปซื้อมัน
อยู่ ในประกัน ว่าทํ าไมไม่ดูให้ดี ว่ามันเหมาะสมถูกต้องไหม  ถ้า เขา มี
ความสามารถมีความรู้เรื่องช่างที่เก่งกว่าผมเพราะเขาจบช่างไฟมาโดยตรงแล้ว
เขามาบอกว่าออกแบบผิดพลาด  เดียวสตง.มาว่าเราเข้าข้างผู้รับเหมาทั้งๆ ที่
อยู่ในประกันอะไรประมาณนี้  แล้วไฟฟ้าโดยรวมเราเคยทําหนังสือตามที่
สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งว่าไฟฟ้าตกผมได้ทําหนังสือถึงไฟฟ้าที่ ยี่งอ  แล้วเขาได้
สํารวจว่าของเขาไปจบแน่นอน  ผมว่าแนะนําประสานกับเขาโดยตรงเลย
เพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เข้ากับพวกเราทั้งประชาชน 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ท่านไม่ทราบแล้วท่านมาถามสมาชิกสภาฯ แล้วสมาชิกสภาฯ จะทราบ
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 ไหมอย่างกุญแจท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องเรียกประชุม  เรียกผู้เกี่ยวข้องมา
ประชุมไม่ใช่ท่านมาถามตรงนี้  สมาชิกสภาฯ เขาถามท่านในเมื่อท่านไม่ทราบ
ท่านต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาประชุมไม่ใช่ท่านมาถามอีกรอบหนึ่งแล้วสมาชิก
สภาฯ จะรู้ได้ยังไงคําตอบก็ง่ายๆ เพียงท่านเรียกประชุมแค่นี้จบ  แล้วท่านจะ
ย้อนไปถามสมาชิกสภาฯ อีกแล้วมันจะจบไหมบางสิ่งบางอย่างท่านพึ่งมา
รักษาการท่านก็ไม่ทราบ  ในเมื่อท่านไม่ทราบท่านต้องเรียกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อจะได้ตอบปัญหาในคราวต่อไป  แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่อง
ตลาดสดท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจ  มีกล้องวงจรปิด  โอเคนั้นเรื่องของยา
เสพติดแต่น่ีที่สมาชิกสภาฯ ได้บอกมาเป็นคู่ๆ มันไม่ใช่ยาเสพติดดีไม่ดีจะสวม
รอยไปด้วยท่านเข้าใจไหมว่ามาเป็นคู่ๆ ปัญหาง่ายๆ คือทําอะไรปิดจบเขาจะ
เข้าไปไม่ได้คือถ้ารอเจ้าหน้าที่ก็อยู่ไกลอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดสด  เรื่องต่อไปก็
คือเรื่องที่ท่านผอ.พูดมาว่าการออกแบบผิดพลาด  ผมไม่เคยได้ยินว่าผู้รับเหมา
ออกแบบมันมีเทศบาลออกแบบผูร้ับเหมาเราเป็นคนรับโอเคกรณีพิเศษทางเรา
ไม่เป็นไม่รู้เรื่องให้ผู้รับเหมาออกแบบผู้รับเหมาก็ออกแบบมาให้แล้วจะบอกว่า
ผู้รับเหมาผิดพลาดมันก็เป็นไปไม่ได้อีก  ผมจะถามผู้รับเหมาโดยตรงก็ทาง
เทศบาลเราตัดเพื่อจะเซฟงบประมาณเขาไม่มีทางอาชีพของเขา  เขาจะมา
ผิดพลาดกล้องควบคุมไฟ  เขายังบอกผมเลยว่ากล้องที่เขาส่งมาผมจําไม่ได้ว่า
สิบหรือยี่สิบดวงแต่เราไปตัดครึ่งหนึ่งเลย  กล้องควบคุมไฟของเราสามารถรับ
ได้ย่ีสิบหรือยี่สิบหา้ดวงแต่ทางเราอยากจะเซฟเงินมันก็ดีแต่เราเซฟเยอะเกินไป
ครึ่งหนึ่งไปซื้อสองกล้องเราตัดไปกล้องหนึ่งจากที่ใช้ได้ประมาณยี่สิบห้าถึงห้า
สบิใหม่ๆ มันก็จะดีและแก้ปัญหากล้องควบคุมไฟระเบิดปัญหาเราไปตัดของ
เขามา  ยกตัวอย่างง่ายๆ ข้าวสารกับกระสอบร้อยโลกับห้าสิบโลถามว่ายกไหว
ไหมร้อยโลสมัยก่อนยกไหวแต่ตอนน้ีเขาทําห้าสิบโลอันน้ีก็เหมือนกัน  ของเขา
กล้องหนึ่งแค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าดวงแต่ของเราสามสิบห้าถึงห้าสิบตัดออกนั้นคือ
ปัญหาเราจะไปโทษเขาว่าเขาผิดพลาดงานของเขาเปอร์เซ็นน้อยมากที่จะ
ผิดพลาดโดยที่เขาทําโดยตรงเพียงเราไปเก่งกว่าเขาแล้วมาอ้างว่าเซฟเงินก็
อย่างที่เคยพูดว่าที่อื่นเขาทําสิบกว่าล้านแต่เราจะเซฟเอาให้ได้น้อยที่สุดอย่า
เพิ่งปัดความรับผิดชอบของเราให้กับคนอื่น  อย่างที่ท่านไปพบปะประชาชนที่ 
บูแมท่านก็อ้างว่าของไม่มีคุณภาพให้เลือกผู้รับเหมาไม่ใช่ว่าท่านจะว่าใครท่าน
ก็ว่าหัวหน้าของท่านโดยตรงเลยท่านไปว่านายกฯ โดยตรงเลยอย่างนั้นเพราะ
คนอื่นไม่มีสิทธ์ิไปเลือกผู้รบัเหมามีนายกฯ คนเดียวนั้นท่านด่าผู้บริหารของทา่น
แล้ว  แล้วบอกว่าไม่มีคุณภาพของจีนท่านก็ด่าตัวท่านเองในเมื่อไม่มีมีคุณภาพ
แล้วเซ็นผ่านได้อย่างไร  อย่าเพิ่งเอาดีใส่ตัวโยนความผิดให้คนอื่นทําไมมันเป็น
อย่างนี้พอเกิดปัญหาแล้วโยนให้เขา  เขาเสนอมาอย่างนี้ท่านจะทําอย่างอื่น  
ผมดูแล้ว ๑.ก็ไม่อยากจะทํา  ๒.จะกั่นแกล้งคนทํางาน  ผลสุดท้ายคนที่ได้รับก็
คือชาวบ้านนี้เพราะอะไร  เพราะเราไปตัดของเขามานี่ที่ผมถามว่าเรื่องไฟจะ
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เริ่มเมื่อไรผมอยากให้ตรงไหนที่ไม่ดีให้ใส่ให้เต็มล้านเก้าทําทีเดียวจบเพราะที่
อื่นสิบกว่าล้าน  เท่าที่ผมทราบมาการเซฟมันดีแต่ถ้าเซฟจนของใช้ไม่ได้เหมือน
เสียน้อยเสียยากเสยีมาเสยีง่ายกเ็สยีไปแปดลา้นกว่าใช้งานไม่ได้ก็อย่างคูระบาย
น้ําสามล้านกว่าไม่มีบ่อพัก  สี่ล้านกว่าโอเค  แต่ถึงยังไงผมอยากจะให้รีบทํา
แล้วคิดดูว่างานนี้ประมาณกี่วันเราประชุมแล้วก็ติดตามภายในอาทิตย์หนึ่งก็
ถามว่างานไปถึงไหนแล้วอันไหนเรื่องยากเรื่องลําบาก  โอเคเราก็ให้ระยะเวลา
หน่อยแต่ถ้าดูแล้วเรื่องนี้ไม่น่านาน  ไม่น่าจะลําบากสองถึงสามวันน่าจะถาม
แล้วว่าเสร็จแล้วหรือยังสมาชิกสภาฯ ที่มาไม่ได้มีอคติสมาชิกสภาฯ เขารับมา
จากชาวบ้านอีกทีหนึ่งเพราะสมาชิกสภาฯ คือตัวแทนชาวบ้านที่มาบอกให้
ผู้บริหารเขารับฟังพร้อมปฏิบัติไม่ได้ให้ผู้บริหารไปทําเอง  ถนนคนเดินผู้บริหาร
ไปคุมเองก็มีเจ้าหน้าที่คุมอยู่ท่านก็เรียกเจ้าหน้าที่มาว่าเราจะแก้ไขกันยังไง   
ถ้าเขาบอกอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าไม่พอใจที่จะทํางานที่ยี่งอก็เชิญ  เชิญที่ท่าน
สบายใจในเมื่อทํางานที่ยี่งอลําบากเชิญเลย  ผมคนหนึ่งที่เสียภาษีก็ไม่อยากที่
จะจ่ายให้คนที่ลําบากมาทํางานที่ยี่งอ  ตรงไหนที่ท่านคิดว่าทํางานสบายเชิญ
อยู่ตรงนั้นถ้าดีถ้าเก่งที่อื่นเขารับอยู่แล้วทุกคนต้องการให้บ้านเมืองเจริญทั้งนี้
ทั้งนั้นข้ึนอยู่กับผู้บริหารของเรา  สมาชิกสภาฯ ไม่มีอคติกับใครผมเช่ืออย่างนั้น
ก็อยากจะฝากทําแล้วทําให้ดีทําให้เร็วอย่าแช่  อย่ารอ  พร้อมประชุมสภาฯ  
ทางสภาฯ ก็รอว่าเมื่อไรทําแบบเสร็จต่างคนต่างรอและอยากรู้ปัญหาว่ามันติด
ตรงไหน  ถ้ารออีกก็กุมภาพันธ์โน่นไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่า  ผมอยากให้เราได้
ทําสักเรื่องสองเรื่องเพื่อประชาชนมันก็คุมแล้ว  อย่างน้อยเราแก่ข้ึนมาเรา
สามารถพูดได้เต็มปาก  เราสามารถพูดได้ว่าตรงนี้เราเป็นคนเสนอ  เป็นคนทํา  
เป็นคนจี้  ต่อให้คนอื่นไม่รู้แต่อย่างน้อยตัวเราเองที่รู้  ไม่ว่าด้านระยะเวลา
ทํางาน  หรือว่าระยะเวลานาทีชีวิตเพราะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาบ่อยไม่มีใคร
รู้หรอกว่าวันตายของเราเมื่อไรต่อให้ท่านมียศแค่ไหนรวยล้นฟ้า  รวยจนติดดิน
ที่ดินท่านก็เหมือนกันสองเมตรเท่านั้นเองผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันมีอะไร
สามารถเรียกได้  เรียกสมาชิกสภาฯ มาคุยได้ว่าจะเอายังไง  ท่านก็สามารถ
เรียกข้าราชการมาคุยได้ขอฝากท่านประธานสภาฯ   
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  เชิญผอ.กองการศึกษา 

นางกูฟาตีมะฮ์  หวันฮุสเซนต์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตตอบคําถามเรื่องโรงยิมที่ท่านรอง
นายกฯ ถามว่าตอนน้ี  ขณะนี้ใครเป็นผู้ดูแลโรงยิมเนเซี่ยม  ขออนุญาตเรียนให้
ทราบเลยว่าอาคารศูนย์กีฬานันทนาการหรือโรงยิมเนเซี่ยมผู้ที่ดูแลรับผิดชอบก็
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คือกองการศึกษาก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เอาใจใส่และดูแลไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องหลังคาที่แตกแล้วการที่อนุญาตให้เด็กๆ หรือน้องๆ เยาวชนให้มาเล่น 
ฟุตซอลหรือกีฬาอื่นๆ ในโรงยิมได้  เรื่องแรกเรื่องหลังคาโรงยิมขอสัญญาว่าจะ
แก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะกระเบื้องหลังคาประมาณสองแผ่นคงใช้เงินไม่มากขอ
อนุญาตใช้เงินตัวเองตรงนี้ก็จะใหเ้ด็กแก้ไขโดยด่วน  แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อนุญาต
ให้น้องๆ เยาวชนเข้ามาเล่นโรงยิมก็ขออนุญาตเรียนช้ีแจงว่ามีคนงานที่ดูแลอยู่
ที่รับผิดชอบก็คือแบนัน  เวลาทํางานของเขาก็คือแปดโมง ถึงสี่โมงครึ่งคือ  
๑๖.๓๐ น.  หลังจากนั้นถ้าจะอนุญาตให้น้องๆ เยาวชนทั้งในเขตและนอกเขต
มาเล่นตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเวรยามแต่ละวันก็มีการประชุมปรึกษาหารือ
กันอีกทีว่าเราจะจัดการตรงนี้ยังไงแต่ต้องให้เล่นแค่หกโมงเย็นเท่านั้นเพราะ
หลังมัฆริบก็มีชาวบ้านได้ร้องเรียนเคยมีสอง  สามเดือนที่ผ่านมาว่าน้องๆ ที่
เป็นเยาวชนมาขอโรงยิมเพื่อที่จะแข่งขันวอลเลย์  คือใช้ประมาณหนึ่งเดือน
แล้วตอนแรกเขาจะใช้ไม่เกินหกโมงเย็นไปๆ มาๆ เล่นถึงสามทุ่ม  แล้วเสียงดัง
มากแล้วจะมีชาวบ้านมาร้องเรียนแต่ร้องเรียนด้วยวาจาไม่มีหนังสือมา  ถ้าจะ
อนุญาตต้องไม่เกินหกโมงเย็นก่อนมัฆริบเท่านั้น  ขอเรียนช้ีแจงเพียงเท่านี้และ
จะประชุมกองโดยด่วนอินชาอัลลลอฮจะทําให้ดีที่สุด 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านผอ.กองการศึกษา  เชิญท่านอับดุลฆอนี 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

อัลฮัมดูลิละฮ์บางเรื่องก็ได้รับตอบสนองต้องขอขอบคุณผอ.กองการศึกษาที่
แก้ปัญหาน้ีเพราะว่าความเสียสละของท่านที่จะซื้อแผ่นกระเบื้องผมเองก็ได้คุย
กับสมาชิกสภาฯ บางท่านแล้วว่าถ้าไม่มีใครออกเงินตรงนี้จะเรี่ยไรสมาชิก 
สภาฯ ซึ่งน่าจะประมาณสองท่านซื้อกระเบือ้งก็ขอขอบคุณหลายๆ เรื่องที่ได้รับ
คําตอบบางคําถามก็ไม่มีคําตอบแต่ผมเช่ือว่าก่อนประชุมสภาฯ สมัยต่อไปจะไม่
มีเรื่องที่สมาชิกสภาฯ พูดไปไม่ต้องมานั่งพูดซ้ําๆ  
  

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านอับดุลฆอนี  เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ตอนแรกผมไม่อยากพูดมากเพราะผมจดหัวข้อแค่สามหัวข้อ   
ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งของเรื่องถนนบุกเบิกที่เราคุยมาแล้วว่าใช้งบประมาณไม่กี่
บาทว่าเมื่อไรเราจะทําบุกเบิกบ้านเปาะจิแมะนะไม่ทราบว่าไปล่าลายเซ็นแล้ว



๒๘ 

หรือยังว่าอย่างที่บอกเขาอนุญาตให้ที่ดินของเขาอยากจะทราบว่าเรื่องนั้นถึง
ไหนแล้ว 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เรื่องถนนบุกเบิก
ของเมาะจิซงกับเปาะจิ  ผมไปสํารวจกับท่านรองนายกฯ ยีแล้ว  ทางมุตีเขาไม่
ยอมให้  ทางเปาะจิเมาะซูซงจะไม่ให้ให้เฉพาะที่ดินของเปาะจิ  ผมไปดูแล้ว
ปัญหาเพราะว่าทางเมาะซูซงถ้าทําได้ มุตีให้สุดแดงคือไม่มีใครผ่านตรงไปเลย
อันน้ันที่จริงให้แต่ถ้าจะให้เมาะซูซงคนเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเดินแต่ถ้าให้
เปาะจิด้วยเมาะซูซงบอกไม่ให้ที่ดินของตัวเองให้เฉพาะเปาะจิ  ถ้าอย่างนั้น
ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องไปสํารวจเอาเองว่าใครจะยินยอมเพราะมันมีปัญหา 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ   

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  เรื่องมุตีตั้งแต่ไหนแต่ไรมุตีเขาไม่ให้ที่ผมพูดก็คือมาซอยข้างหลังนี้ไม่
ได้มาทางมุตีซอยบ้านมูเลาะนิซู  หรือเจ้าหน้าที่ของเราช่ือนิอัสรีออกมาทางนี้
ไม่ใช่ไปทางมุตี  ทางบ้านนิอัสรีทางบ้านตาแมข้างๆ บ้านตาแมไม่ใช่ไปรื้อบ้าน
ตาแมมันจะมีซอยเดินอยู่ถนนเก่าแก่ผมเด็กๆ ก็เดินทางนั้นถนนตรงนั้นที่ดิน
ข้างๆ มันไม่พอกับสี่เมตรไม่พอกับรถผ่านได้เปาะจิก็บอกว่าแกอนุญาตให้ที่ดิน
ของลูกแกท่านเข้าใจไหมตรงนี้เราไปคุยที่เดิมของเดิมมันมอียู่แต่อาจจะไม่กว้าง
ก็ลองไปคุยที่ดินข้างๆ ว่าอนุญาตไหมคนละหนึ่งเมตรเพราะเดิมมีอยู่แล้วขออีก
ข้างละเมตรได้บุญที่ดินตรงนั้นคุณตายไปคุณไม่ได้พาไปหรอเรื่องศาสนาผมเช่ือ
ว่าท่านเก่งกว่าผมท่านลองคุยดูเปาะจิยินยอมส่วนของลูกเขาซึ่งเป็นสวน
มะพร้าวเข้าไปตรงนั้นเลยเขายินยอมเลยสี่เมตรแล้วข้ึนอยู่กับเมาะซูซงจะยอม
ให้ไหมข้างหลังสองเมตรเป็นของลูกเปาะจิอีกสองเมตรลูกเขยเมาะซูซงก็มีรถ
ถ้าเมาะซูซงไม่ให้ผมกไ็ม่รู้จะพูดยังไงเพราะลกูเขยเมาะซซูงก็เดือดร้อนข้างหน้า
เพื่อนให้แล้วสี่เมตรข้างหลังยอมให้แล้วสองเมตรของเปาะจิสองเมตรเลี้ยวไป
ข้างหลังบ้านก็มาทางบ้านเปาะจิที่ผมพูดทางนี้  แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นผมพูด
ด้วยวาจากับเปาะจิสมมุติว่าเมาะซูซงก็ไม่ให้แม้กระทั่งสองเมตรก็ไม่ให้นี้เมาะ 
ซูซงลําบากเพราะเปาะจิให้ที่ของแกเต็มๆ เลยสี่เมตรโดยที่ไม่ต้องเอาของ



๒๙ 

เมาะซูซง  ผมไม่แน่ใจว่าลูกเขยเมาะซูซงเอารถเข้าได้หรือเปล่าตรงนั้นก็คุยกัน
ดีเพราะสองบ้านนี้ไม่ถูกกันเพื่อส่วนรวมแค่คุณให้สองเมตรลูกคุณก็เอารถเข้า
ได้แต่ทางเปาะจิเขาให้เต็มๆ ที่ผมคุยแต่ก่อนไม่มีปัญหา  ไม่จําเป็นต้องกว้างให้
รถเข้าออกได้เท่านั้นเองเพราะสองบ้านนี้ก็มีรถทั้งสอง  งบประมาณไม่มาก
เพราะเข้าไปนิดเดียวเองก็คงไม่เกินสามสี่แสนสงสารเพราะพื้นฐานเราจะช่วย
ชาวบ้าน 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

ขอบคุณท่านมูหัมมัดสะกรี  เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายนิเลาะ   
แวนาแว  รองนายกฯ  เรื่องซอยเมาะซูซงอินชาอัลลอฮผมจะเข้าไปดูอีกครั้ง
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่าย
ผู้บริหารขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย   
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ก็ต้องขอโทษด้วยที่เลยเวลาอาหารเที่ยงของท่านก็ขออย่าให้ความ
เดือดร้อนของชาวบ้านอย่ารอให้ถึงกุมภาพันธ์เลย  ทุกข้อที่เสนอมาไม่ว่าจะ
เป็นซอยมัสยิด  ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินผมอยากจะให้ท่าน
รีบดําเนินการเงินเรามีแล้วเอกสารก็พร้อมแล้วต่อให้เปิดวิสามัญผมเช่ือว่า
สมาชิกสภาฯ ก็ยอมมา  ผมไม่สบายถ้าประชุมผมก็ไม่พลาดแต่ถ้าหนักจริงๆ 
ผมถึงไม่มาหรือไม่ก็ลืมจริงๆ ต้องขอโทษที่ประชุมแผนครั้งแรกก็ไม่มาสมาชิก
สภาฯ ไม่พร้อมบังเอิญวันจันทร์หนังสอืไปที่บา้นผมหน้าแรกเป็นหนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ผมก็อ่านหน้าแรกหน้าสองไม่มีอะไรผมเข้าใจว่าเขา
ประชุมเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้เปิดหน้าหลังๆ ดูที่จริงหนังสือแจ้งประชุมมันอยู่
ข้างหลังผมไม่ได้มาต้องขอโทษด้วย  ถ้ายังไงผมอยากหนังสือแจ้งประชุมมันอยู่
ข้างหน้าหน่อยจะได้ดูว่านี้เขาเชิญประชุมนะผมเองสะเพร่าไม่ได้เปิดดูหมด   
ถ้ายังไงผมอยากจะขอ  ขอจริงๆ ขอร้องให้ท่านช่วยติดตามถ้าเปิดวิสามัญเรา
ยอมมาเปิดเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนอนาคตต่อไปใครจะมาเป็น
ผู้บริหารค่อยว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างข้ึนอยู่กับพระองค์  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์
บอกว่าเราต้องพยายามด้วยไม่รู้ผลงานของเราดีแค่ไหนยังไงก็ขอให้เสร็จเร็วๆ 



๓๐ 

นี้  ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย 
  

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านอายีม๊ะ  สะมาแอ 

นางสาวอายีม๊ะ  สะมาแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

อัสสาลามูอาลัยกุมฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวอายีม๊ะ  สะมะแอ  
สมาชิกสภาฯ  ดิฉันขอเสนอเรื่องชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับกิ่งไม้ใบไม้ที่เกี่ยว
สายไฟฟ้าที่เห็นชัดๆ ก็หน้ามัสยิดยาเมอ์ขอให้ไปดูด้วย 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านรองนายกฯ 

นายนิเลาะ  แวนาแว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านอายีม๊ะที่ได้บอกเรื่องใบไม้หน้ามัสยิดยาเมอ์  อินชาอัลลอฮผมจะไปดูผม
ขอมอบหมายฝ่ายกองช่างผมจะรีบดําเนินการ  ผมขอนิดหนึ่งเพิ่มเติมเรือ่งถนน
คนเดินอยากจะให้เขาต้ังเต็นท์หลังละหมาดวันศุกร์อย่าตั้งก่อนขอความกรุณา
ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยบอกด้วยหลังละหมาดก่อนละหมาดอย่าเพิ่งเพราะรถ
ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ลําบาก 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านอับดุลฆอนี 

นายอับดุลฆอนี  อัสมะแอ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เพราะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่มีอํานาจอย่าให้ผมไปชนกับเขาเลยเพราะที่ขาย
ของเพื่อนผมทั้งนั้นตรงนั้นไม่อย่างนั้นผมไม่ผ่านสภาฯ ให้ปลดผมออกจากถนน
คนเดินหรอกก่อนหน้านั้นที่ท่านจะมาดํารงตําแหน่งผมขอร้องสภาฯ เป็นปี
เพราะว่ากือโปะผมไหม้มีอะไรจะต่อยกันก็ตามผมขอร้องอย่าให้ผมไปอยู่ตรง
นัน้อีกเลยเพราะถ้าสมัยไหนผมก็ไม่อยากเข้าไปตรงนั้นเพราะเป็นดาบสองคม
ทางการเมือง 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านมูหัมมัดสะกรี 



๓๑ 

นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
 

บิสมิลละฮ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ  สมาชิก
สภาฯ  ผมว่าจะไม่คุยแล้วผมไม่ทราบว่าผมขอถูกคนหรือเปล่าสมาชิกสภาฯ 
ต้องขอร้องผู้บริหารทาํ  ไม่ใช่ท่านมาขอร้องสมาชิกสภาฯ นั้นท่านเป็นผู้บริหาร
เข้าใจหรือเปล่าทา่นที่เกีย่วข้องมาประชุมทา่นก็สั่งการไปท่านมาบอกใหส้มาชิก
สภาฯ ทํามันถูกต้องที่ไหน  ผู้บริหารมาขอสมาชิกสภาฯ อีกสมัยหน้าผมขอลง
ผู้บริหารเอง  ไม่ใช่พูดเล่นก็คือท่านเป็นผู้บริหารท่านมีอํานาจมีคณะกรรมการ
ควบคุมอยู่ตรงนั้นท่านก็บอกเองว่ามีคณะกรรมการข้าราชการใช่ไหมท่านก็
เรียกคณะกรรมการมาคุยและสั่งการลงไปมันจะได้จบ 
 

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
 

เชิญท่านอรรณพ 

นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งน่าจะให้ท่านไปเรียน ก ไก่ใหม่ 
     

นางวรรณมณี  มาบู 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยี่งอ 
ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ก็โอเคสําหรับท่านและสมาชิกสภาฯ   ที่ได้นําความเดือดร้อนของประชาชนมา
พูด  ณ  ที่นี้ก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารด้วยดูแลตรงนี้ด้วย  แล้วดิฉันขอปิด
การประชุม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปราย  ขอเรียนเชิญ  ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอปิดการประชุมสภาฯ  ท่านที่นับถือศาสนาอิสลามขอให้อ่านซูเราะฮ์วัลอัซรี  
ส่วนท่านที่นับถือศาสนาพุทธขอให้ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือ  
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 
 

  
ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 

 

(ลงช่ือ)         ซารีฮะห์  กูโน     ผู้บันทกึการประชุม 
             (นางซารีฮะห์  กูโน) 
          พนักงานจ้างเหมาบรกิารฯ 
 
 
 

(ลงช่ือ)    ฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐิติพันธ์ุ  บุญเพิ่ม) 
                                                                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยี่งอ 



๓๒ 

        
      ตรวจแล้วถูกต้อง                               ตรวจแล้วถูกต้อง   ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
   อรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ                         นฤมล  วาเด็งพงศ์                           ฟาตีเมาะ  กือจิ 
 (นายอรรณพ  อดิศัยเผ่าพันธ์ุ)                 (นางนฤมล  วาเด็งพงศ์)                     (นางฟาตีเมาะ  กือจิ) 
 
 
 
                                                         รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
                                                         มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                      (นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อ      
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลยี่งอ  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
 
 
 
                                                           มูหัมมัดสะกรี  ซอซ ิ
                                                        (นายมูหัมมดัสะกรี  ซอซิ) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตําบลยีง่อ                             
 


