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เริ่มประชุม     เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จํานวน ๒๙ ทาน  ดิฉันขออนุญาตอานประกาศเรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   ประจําป  ๒๕๖๔   

ตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งแรก  เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ได

กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตมาตรา ๒๒  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัย

สามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๔  ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  ถึงวันที่ 

๘ เมษายน ๒๕๖๔  มีกําหนด ๔๕ วัน จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  

ณ  วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ  

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดทําหนาที่เปน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครั้งนี้  ซึ่งเปนการประชุมสมัย

สามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔   ตามที่สภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาไดกําหนดไว คือ ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๘  

เมษายน  ๒๕๖๔  และตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๔๐  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๓๕/๔  กําหนดไววา 

“กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด” 

และหวังเปนอยางยิ่งวาในหวงเวลาของสมัยสามัญนี้  สภาจะไดรวมกันพิจารณา

และปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และ

ทองถ่ินตอไป  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๔ ณ บัดนี้ 

- ขอแกไขในประกาศเรียกประชุมสภาฯ  ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  

๒๕๖๓  แกเปน ๒๕๖๔  ครับ   

     ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

  - ขอเชิญสมาชิกสภาเขารวมโครงการประกาศเจตจํานงการบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตยสุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สวมเสื้อสี

ขาวนะครับ เรียนเชิญทุกทานครับ พบกันที่ อบจ.ยะลา ครับ  

  - ตอนบายหลังจากเสร็จประชุม และรับประทานอาหารแลว ขอเชิญ

ทุกทานครับ ทาง ปปช.จะมาชี้แจง เก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพยและหนี้สิน  ใช

เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครบั เวลา ๑๓.๓๐ น. ครับ ณ หองประชุมแหงนี้ครับ 

ทานสมาชิกอยาเพ่ิงกลับนะครับ ฟง ปปช.ใหชัดเจนครับ 

  - ตอไปเวลาพูดขออนุญาตทานสมาชิกไมตองไปจอที่ไมคนะครับ จะมี

เจาหนาที่เขาจะปรับเสียงอยูขางบน อยูหางแบบผมนี่แหละ กดที่ปุมที่มรีูปปาก

ครับ มีเสียงออกครับ 

  - ใครมีมือถือเขามา กรุณาใชระบบสั่น  

  ถามีเพิ่มเติมแจงใหทราบก็ขอเปนวาระอื่น ๆ ครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  ไมมีนะครับ เนื่องจากยังไมมีคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมนะครับ 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

แถลงนโยบาย  เรียนเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มาตรา ๓๕/๔  วรรคหนึ่ง  กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเขา

รับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน  นับแต

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เรียนเชิญทานนายก อบจ.ยะลา แถลงนโยบายครับ     
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอแถลง 

นโยบาย ตามระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

แถลงนโยบาย 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรอง

ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ใหผมนายมุขตาร  มะทา  เปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา นั้น 

  กระผมในฐานะหัวหนาฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ขอขอบคุณพี่นองประชาชนชาวจังหวัดยะลา ตลอดจนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา และผูที่มีสวนเก่ียวของ ที่ไดไววางใจกระผมพรอมทีมงาน ให

เขามาบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อีกวาระหนึ่ง ตามพระราช 

บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๓๕/๔  โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ กําหนดใหกอนนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเขารับหนาที่ใหแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด โดยไมมีการลงมติภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 

และใหจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษร ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดทุกคนที่มาประชุม จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานตอสภาอันทรง

เกียรตินี้โดยมีหลักการ คือ สานตอการพัฒนาแกปญหาทุกมิติ คุณภาพชีวิตมั่นคง 

โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข บริหารงานตามกรอบหนาที่และอํานาจการจัดการบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  และ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ โดยจะใชประสบการณและความ 

รูความสามารถท่ีมีเพื่อพัฒนาจังหวัดยะลา ใหเปนเมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม คน

ยะลามีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง เพ่ือแกปญหาและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนโดยใชทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และทีมบริหารที่มปีระสิทธิภาพ

ภายใตการบริหารการจัดการที่ดีและมีธรรมมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๕/๔  แหง 
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นายก อบจ.ยะลา พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ จึงไดกําหนดนโยบาย

การบริหารราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป แผนแมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

อําเภอ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดยะลา สงเสริมการทองเที่ยว 

สงเสริมการกีฬาและสาธารณสุข สงเสริมการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาภัยแลง 

การสรางอาชีพเพ่ือเพิ่มรายไดใหแกประชาชน สงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สงเสริมอนุรักษและฟนฟูศาสนา ศิลป 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการดูแลความสงบเรียบรอย 

โดยกําหนดนโยบายเรงดวนและนโยบายการพัฒนาครอบคลุม ทั้ง ๘ อําเภอ ไว

ดังนี้  

  นโยบายเรงดวน 

  ๑. การสงเสริมการศกึษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการ 

หลุดออกจากกระบวนการศึกษาของเด็กและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองตามศกัยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดวยความเสมอภาค 

  ๒. การรวมมือสนับสนุนสงเสริมการแกปญหาโรคระบาดอุบัติใหม 

  เพ่ือใหสังคมไทยปลอดภัยจากภัยโรคระบาดโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ๓. สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดยะลา ใหมีความโดด

เดน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงสูเศรษฐกิจของชุมชนตาง ๆ ใน ๘ อําเภอ ของ

จังหวัดยะลา เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดตอไป 

  ๔. สนับสนุนและสงเสริมใหองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนศูนย

ขอมูลเทคโนโลยีและการสื่อสารของทองถ่ินทุกรูปแบบ รวมทั้งการเชื่อมโยง

ขอมูลการพัฒนาทองถิ่น และเปนศูนยฐานขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด 

  นโยบายการพัฒนาดานตาง ๆ  

  ๑. ดานการบริหารจัดการ 

      ๑.๑ ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรใหองคการบริหารสวน

จังหวัด มีความรูความเขาใจยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

พรอมทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงาน พรอมอํานวย

ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความมั่นใจในระบบราชการ          
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นายก อบจ.ยะลา   ๑.๒ สนับสนุนและสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด 

หลักการทํางานภายใตกระบวนการการมีสวนรวมและการบูรณาการ มีแผน 

ปฏิบัติการที่แนชัด โปรงใส สามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลไดทุกขั้นตอน 

      ๑.๓ เรงรัดและพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคน เพ่ือให

บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีความรูความสามารถ ทักษะ 

ทัศนคติและจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน โดยมุงตอบสนองความตองการ

ของประชาชนดวยการบริการอยางมปีระสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว มีความเสมอ

ภาค โปรงใส และเปนธรรม 

      ๑.๔ ใหความรวมมือกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการพัฒนาจังหวัดในทุก ๆ ดาน 

      ๑.๕ มุงเนนการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช 

ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๒. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและ 

 นันทนาการ 

      ๒.๑ จัดใหมีและสนับสนุนสงเสริมการศึกษาพัฒนาการศึกษาใหมี

คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสสรางการ

เรียนรูใหกับชุมชนและประชาชนในทองถิ่น 

      ๒.๒ ใหความสําคัญเรื่องการศกึษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมกิจกรรมดาน

ศาสนาทุกศาสนา การสงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

      ๒.๓ สนับสนุนและสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

      ๒.๔ สง เสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การรูจักใชประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมกับ

บริบทของทองถิ่น 

      ๒.๕ สงเสริมการกีฬาการนันทนาการและเพิ่มทักษะการกีฬาไปสู

ความเปนเลิศทุกระดับ การสงเสริมการกีฬา การแขงขัน และการสรางจิตสํานึก

ใหเด็กเยาวชนและประชาชนรักการออกกําลังกาย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

สนามกีฬาและสันทนาการและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

      ๒.๖ สนับสนุนสงเสริมการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสเกมไอทีตาง ๆ 

เพื่อสรางพ้ืนที่ใหเยาวชนรุนใหมเกิดความคิดสรางสรรค และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน กอเกิดอาชีพใหมในอนาคต 

  ๓. นโยบายดานเศรษฐกิจการสงเสริมอาชีพและการสรางรายไดของ

ประชาชน 
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นายก อบจ.ยะลา      ๓.๑ สงเสริมใหประชาชนทําการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม

เกษตรผสมผสานเพ่ือใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๓.๒ สงเสริมใหประชาชนใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาอาชีพ

พัฒนาฝมือแรงงานเ พ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของทองถิ่ นสรางรายได เพื่ อ

ความสามารถในการแขงขัน 

      ๓.๓ สงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดยะลา 

      ๓.๔ สงเสริมการจัดตั้งศนูยจําหนายสินคาชุมชน การเกษตรอินทรีย 

การสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผาและอาชีพอ่ืน ๆ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพ่ิม

รายไดตอครัวเรือนใหสูงขึ้นทุกป รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการลงทุน

ภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน 

      ๓.๕ สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางการเกษตรเพื่อสงเสริมสินคา

ชุมชน 

      ๓.๖ สนับสนุนและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวและการจัดการทาง

การเกษตรเต็มรูปแบบ 

  ๔. นโยบายดานสาธารณสุข และการปองกันยาเสพติด 

      ๔.๑ สงเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย 

วัสดุการปองกันโรคเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชน และสงเสริม

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

      ๔.๒ สงเสริมการสังคมสงเคราะห ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็กกําพรา คนเรรอน ผูมีรายไดนอย

ในจังหวัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และใหไดรับโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมกัน 

      ๔.๓ สนับสนุนสงเสริมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาทางดานสุขภาพพ้ืนฐานของประชาชน

อยางท่ัวถึง 

      ๔.๔ สนับสนุนและสงเสริมการสรางสุขภาพของประชาชน โดยเนน

หลักการบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

      ๔.๕ สนับสนุนและสงเสริมใหมีศนูยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยมีเครื่องมืออุปกรณ มีรถกูชีพ กูภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอตอการให

ความชวยเหลือแกประชาชน 

      ๔.๖ สนับสนุนและสงเสริมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของจัดอบรมใหความรูและรณรงค 



~ 8 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา สรางจิตสํานึกตอตานยาเสพติดและปลุกพลังประชารัฐรวมกัน เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน  โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

รวมทั้งจัดกิจกรรมในการปองกันยาเสพติดของประชาชน 

      ๔.๗ สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน

และทันสมัยสําหรับการดําเนินการดานการปองกันอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

  ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      นโยบายในการฟนฟูและการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้น

ไป การนํากลับมาใชใหม ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ใหเอ้ือตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเปนรากฐานใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน ดังนี้ 

      ๕.๑ บริหารและจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ ในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การ

ดูแลระบบน้ําเสีย และการสรางฝายมีชีวิต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมี

สวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ิน 

      ๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหมี

ความยั่งยืน 

      ๕.๓ สงเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัดใหดีข้ึน เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

      ๕.๔ สงเสริมการอนุรักษและเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ปาไม และปาตนน้ํา 

         ๕.๕ สนับสนุนและสงเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนยรวมครบ

วงจร เพ่ือเปนที่กําจัดขยะของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําจัดขยะเปน

พิษอยางถูกตองตามมาตรฐานการกําจัดขยะมีพิษ 

      ๕.๖ สงเสริม พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ําในพื้นที่จังหวัด 

  ๖. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

      ๖.๑ สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายคมนาคมขนสง

ใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

      ๖.๒ การสรางและบํารุงรักษาทาง เสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอ

ระหว างองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตาง  ๆ การสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ ไดอยางทั่วถึง 

      ๖.๓ จัดใหมีการบํารุงระบบไฟฟาและแสงสวางเพื่อความปลอดภัย

ของประชาชน 
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นายก อบจ.ยะลา      ๖.๔ จัดใหมีแหลงน้ํา และน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค อยาง

ทั่วถึงและเพียงพอ 

      ๖.๕ สนับสนุนและใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการพัฒนาทองถ่ิน เรื่องโครงสรางพื้นฐาน เชน สรางและบํารุงรักษาเสนทาง

คมนาคม ทางระบายน้ํา รวมไปถึงการสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

  ๗. ดานการทองเที่ยวและการบริการ 

      ๗.๑ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน พัฒนาและบูรณะ 

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเดิมและสรางแหลงทองเที่ยวใหม สรางแหลง

จับจายซื้อขายสินคาของนักทองเที่ยว โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนรวมมือ

กัน 

      ๗.๒ เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทองเที่ยวเชิง

เกษตรกรรม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว 

      ๗.๓ สนับสนุนและเรงรัดใหผูประกอบการดานการบริการใหมี

ความรู และทักษะดานภาษามาตรฐานการบริหาร และการจัดการเพ่ือสราง

ความมั่นใจของการทองเที่ยว 

  กระผม นายมุขตาร  มะทา  จะบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อันมีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก

ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา จึงนําเรียนทานประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่

เคารพทุกทานวา นโยบายดังกลาวจะสัมฤทธ์ิผลและบรรลุตามนโยบายได 

จําเปนตองไดรับความรวมมือรวมใจจากชาวจังหวัดยะลา จากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และขาราชการพนักงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาทุกคน กระผมและทีมงานบริหารจะมุงมั่นทํางานเพ่ือพัฒนา

จังหวัดยะลาในทุกดาน เพื่อประโยชนของประเทศชาติและความผาสุกรมเย็น

ของประชาชนจังหวัดยะลาตอไป  ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกสภาอภิปรายหรือสอบถามครับ เชิญครับ  

เชิญทานอับดุลเลาะ  สะดะ ครับ 

นายอับดุลเลาะ  สะดะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะหา  

จากที่ทานนายกไดแถลงนโยบาย วันนี้เปนวันที่ชาวยะลารอคอยนะครับ ก็เปน

วันดีวันหนึ่งนะครับ ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่ง ก็อยากจะใหทานสมาชิกทุก

ทาน ชวยปรบมือตอนรับคําแถลงนโยบายของทานนายกในวันนี้ดวยนะครับ  



~ 10 ~ 
 

นายอับดุลเลาะ  สะดะ เชิญปรบมือสามครั้งครับ เพ่ือเปนเกียรติครับ ขอบคุณครับ  ลําดับตอไป ผมคิด

วาการแถลงนโยบายในวันนี้ก็เปนการเริ่มงานนะครับ นับหนึ่งนะครับ จาก

เนื้อหารายละเอียดตาง ๆ ไดครอบคลุมทั้งหมดที่จังหวัดยะลา ที่มีปญหาใน

จังหวัดยะลาตลอดมา ในวันนี้ เราก็ไดรับเรื่องดี  ๆ หนึ่ ง ก็คือเราไดรับ

ประธานสภาจากอาทิตยที่แลว วันนี้เราก็ไดรับอีก ทานนายกไดแถลงนโยบาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็จะไดนับหนึ่งนะครับ สุดทายก็ตองขอขอบคุณ

ทานสมาชิก และก็ฝายบริหารทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานแวอับดุลเลาะ ครับ 

นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอ

บันนังสตา   ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดแถลงนโยบาย

ทั้งหมด กระผมเห็นดวยทุกประการครับ ซึ่งครอบคลุมทุกดานทุกมิติ และทาน

นายกไดแถลงนโยบายโดยมีหลักการ คือ สานตอการพัฒนา แกปญหาทุกมิติ 

นะครับ แมกระผมจะเปนสมาชิกใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   เขต 

๔ อําเภอบันนังสตา  ก็รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งนะครับ และพ่ีนอง

ประชาชนในตําบลของผม ที่ผมรับผิดชอบก็รูสึกชื่นชมทานนายกของเรา และ

ทานผูบริหารทุกทานนะครับ ดวยดีตลอดมาครับ ผมรูสึกดีใจที่ทานทําหนาที่

เปนอยางมาก และประชาชนในพ้ืนที่กระผม ซึ่งไดชื่นชมทานมาโดยตลอด การ

เลือกตั้งที่ผานมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  ซึ่งเปนการพิสูจนใหเห็นวา 

ทานนายกอยูในใจของชาวจังหวัดยะลาอยางแทจริงนะครับ ผลคะแนนการ

เลือกตั้งที่ประทับใจ ทานนายกชนะถลมทลายเปนประวัติศาสตรนะครับ แตที่

ผมอยากตั้งขอสังเกตและอยากนําเสนอในนโยบายขอที่ ๒ ครับ ดานการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ทานประธานสภาที่เคารพ ใน

ปจจุบันนี้เยาวชนในจังหวัดยะลาของเรานาเปนหวง เพราะวาตามที่กระผม

ทราบ เยาวชนของยะลาเราติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก และอาจขยายเพ่ิมขึ้น

อีก เทาที่ทราบไมมีหนวยงานไหนที่จะดูแลเต็มตัว และตอเนื่องนะครับ กระผม

ในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต ๔ อําเภอบันนังสตา  

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเรามีอํานาจหนาที่ในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ตามนโยบายท่ีทานนายกแถลงมาในขอที่  ๔ นะครับ 

เพราะฉะนั้น กระผมขอนําเสนอตอสภาแหงนี้วา เยาวชนของเรา คือ ทรัพยากร

บุคคลที่สําคัญ ซึ่งจะตองหาวิธีการและมาตรการปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยงให

หลุดพนหรือลดลงใหไดมากที่สุดนะครับ กระผมเห็นวาการกีฬาเปนกิจกรรม

หนึ่งที่เราตองสงเสริมใหจริงจัง และตอเนื่องอยางเปนรูปธรรม รวมถึงกิจกรรม 
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นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา อ่ืน ๆ ในสวนของกีฬานะครับ ผมเห็นวาฟุตบอลเปนกีฬาที่เยาวชนนิยม และ

ชอบเลนมากที่สุดกวาอื่น ๆ นะครับ  เพราะฉะนั้น  ทางองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการกีฬาฟุตบอลในทุกระดับ อีก

ประการหนึ่งครับทานประธาน ผมอยากนําเสนอคือ เรื่องของสิ่งแวดลอม ตาม

นโยบาย ขอที่ ๕.๔ สงเสริมอนุรักษ และเพิ่มปริมาณพื้นที่ปาไมและปาตนน้ํานะ

ครับ เพราะปจจุบันนี้ ปาไมในจังหวัดยะลาของเราเริ่มลดนอยลง จะสังเกตไดวา

ในฤดูรอนน้ําลดลง นอยลง บางพื้นที่เริ่มขาดน้ําในฤดูรอน กระผมอยูในเขต

อําเภอบันนังสตา สภาพภูมิอากาศเปนพื้นที่ภูเขาเปนสวนใหญ และเปนพื้นที่ปา

ตนน้ํา และในชวงหนาแลงน้ําเริ่มแหงในหลายพื้นท่ี ทําใหมีผลกระทบตอพี่นอง

ประชาชนในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะสวนทเุรียนนะครับ ดังนั้น 

หากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเราจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการเพ่ิมพื้นที่ปาตนน้ํา กระผมเห็นดวยอยางยิ่ง และคิดวาตองรีบ

ดําเนินการกอนที่ทุกอยางจะสายเกินไป และทําตอเนื่องนะครับ ทาน

ประธานสภาที่เคารพครับ กระผมตองขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ขอขอบคุณ

ทานมาก ๆ นะครับ ที่ใหโอกาสกระผมไดพูดในวันนี้นะครับ และขอขอบคุณ

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ที่ไดฟงผมพูดในวันนี้ หากวาผมพูดไปแลว

ผิดพลาดประการใด ผมตองขอโทษทานดวยนะครับ เพราะวาผมนี้เปนสมาชิก

ใหม มาจากอําเภอบันนังสตา เขต ๔  และไมมีคูแขงดวยนะครับ ขอขอบคุณ

มากนะครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทานรอสลี ครับ 

นายรอสลี  หะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายรอสลี  หะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอกรงปนัง  วันนี้

กระผมไดรับฟงนโยบายของทานนายกที่ไดแถลงนโยบาย ผมอยากจะเสนอแนะ

จะเพิ่มเติมนิดหนอยครับ ในดานสาธารณสุขและปองกันยาเสพติด ผมอยาก

เสนอ หนึ่ง สงเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณการแพทย วัสดุการ

ปองกันโรคเพื่อการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชน และสงเสริมการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  ผมอยากเพิ่มเติมนิดหนอยครับวา 

ศาสนบําบัดยังไมพูดถึง ผมอยากจะเสนอแนะวา อยากใหมีในคําแถลงนโยบายนี้

ไดไหมครับ ศาสนบําบัด ยังขาดตรงนั้นนะครับ ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ ทานใดจะสอบถามหรืออภิปราย

เพ่ิมเติม เชิญครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมม ีเชิญทานนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอื่นก็ 
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นายก อบจ.ยะลา ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดอภิปรายใหขอเสนอแนะในนโยบายที่กระผมได

แถลงตอสภาในวันนี้ ก็อยากจะเรียนทานสมาชิกวา ทุก ๆ นโยบายที่ไดแถลงใน

วันนี้ ก็ถือวาเปนคํามั่นสัญญานะครับ ที่จะตองขับเคลื่อนใหเกิดเปนรูปธรรม

ครับ ซึ่งการแถลงนโยบายก็คือ กรอบหรือแนวทางในการที่ เราจะดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในวาระที่เราดํารงตาํแหนง 

๔ ป  เพราะฉะนั้น  กรอบนโยบายก็คือ การพูดถึงนโยบายกวาง ๆ ใน

รายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ มันก็จะมีขอปลีกยอยมากมาย ซึ่งตามที่ทาน

สมาชิกสภาไดกรุณาใหคําแนะนํา ก็คือในนโยบายของการดําเนินการในเรื่อง

ของการปองกันยาเสพติด หรือในเรื่องของการดูแลสุขภาพพ่ีนองประชาชน 

เพราะฉะนั้น  ในกรอบกวาง ๆ เราก็จะมีกิจกรรมที่เปนรายละเอียดปลีกยอย

หลาย ๆ กิจกรรม ที่ทานเสนอในเรื่องของศาสนาบําบัด ในเรื่องของการแกไข

ปญหายาเสพติดก็คือ การนําเอามิติทางศาสนาเขามาดําเนินการ เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนหรือพี่นองประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องของพิษภัยยาเสพติด 

หรือรายละเอียดกิจกรรมอาจจะมีวัตถุประสงคอีกหลายขอ ก็อยากจะเรียนทาน

สมาชิกวา นโยบายคือกรอบ หรือแนวทางในการที่เราจะดําเนินงาน หรือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม 

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ หรือเกี่ยวของในเรื่องของยุทธศาสตรตาง ๆ ซึ่งผมจะเนนหนัก

ในเรื่องของการทํางานแบบบูรณาการ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพราะ

การทํางานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จนั้น เราไมสามารถที่จะทํางานเพียงลําพัง เพียง

องคกรเดียว เพราะฉะนั้น งานทกุอยางที่เราไดดําเนินการตามนโยบายที่แถลงไว

ตอสภาในวันนี้จะเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม ก็ตองอาศัยการมีสวนรวมของพ่ีนอง

ประชาชน ก็ตองอาศัยการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีหนาที่โดยตรง 

หรือมีหนาที่โดยออมในกิจกรรมนั้น ๆ แตก็จะพยายามบูรณาการใหเกิดการ

ทํางานรวมกันทุก ๆ องคกร ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค

ประชาสังคม ก็อยากจะเรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาท่ี

รับเลือกตั้งมาใหม ทั้งที่ไดเคยรับการเลือกตั้งมาในสมัยท่ีแลว หรือ  หลาย ๆ 

สมัย ก็อยากจะเรียนวา ผมเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ปนี้ก็เปน

สมัยที่ ๓ ซึ่งการทํางานที่ผานมานั้น ผมสังเกตวากิจกรรมตาง ๆ นั้น จะเกิด

ความสําเร็จ พ่ีนองประชาชนไดประโยชน หรือพี่นองประชาชนมีความพึงพอใจ

จะตองมีองคประกอบ ๓ อยาง ในการขับเคลื่อนเพ่ือใหนโยบายหรือกิจกรรม

ตาง ๆ สามารถดําเนินการได แลวก็เปนไปตามวัตถุประสงค เกิดความสําเร็จ 

ปจจัยประการแรกก็คือ ทีมผูบริหารซึ่งประกอบไปดวย นายก รองนายก ที่ 
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นายก อบจ.ยะลา ปรึกษา เลขาฯ จะตองเปนเอกภาพ จะตองเขาใจถึงวัตถุประสงคของนโยบาย 

ตองเขาใจถึงประโยชนในการที่เราจะดําเนินการในโครงการหรือกิจกรรมนั้น วา

สามารถที่จะสนองตอบความตองการของพี่นองประชาชนมากนอยแคไหน ทํา

ไปแลวเกิดความคุมคากับงบประมาณ ซึ่งเปนภาษีของพ่ีนองประชาชนมากนอย

แคไหน ถาทุกคนเห็นวาโครงการหรือกิจกรรมนั้นมีประโยชนจริง เกิดความ

คุมคาจริงแลวจะตองดําเนินการใหเกิดความสําเร็จเปนรูปธรรม ก็จะตองชวยกัน

ขับเคลื่อน จะตองชวยกันรวมมือ เพ่ือใหโครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายนั้น

สามารถดําเนินการได แลวพี่นองประชาชนจะไดรับประโยชน ปจจัยที่สองก็คือ 

ความรวมมือรวมใจของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน 

วันนี้ผมมายืนนะจุดนี้ไดแถลงนโยบายตอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาทั้ง ๓๐ ทาน ทุกทานทราบวา กอนที่ผมจะเขามาเปนนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาอีกสมัยหนึ่งนั้น ผมไดรณรงคหาเสียงการเลือกตั้งในทีมยะลา

พัฒนา ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๒๕ ทาน แลวพ่ีนองประชาชนใหความไววางใจเปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ๒๑ ทาน แตวันนี้เรามีสมาชิก

ทั้งหมด ๓๐ ทาน เพราะฉะนั้น หลังจากวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ที่ผานมา ผมได

บอกกับทุกคนวา ทีมยะลาพัฒนาไมมีแลว ทีมยะลาพัฒนามีแควันท่ี ๒๐ วันนี้

เรามีทีมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพราะฉะนั้น นี่คอืหลักการ

ของการทํางาน เพื่อใหเกิดความสําเร็จ ผมก็อยากจะเรียนวา ณ วันนี้เราไมมีวา

ทีมยะลาพัฒนา  หรือทีมอิสระ  หรือทีมยะลาประชารัฐ  ไมมี เรามีทีมเดียวที่

จะตองชวยกันทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ในการที่เรา

อาสาเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน   เราไดนําเสนอกิจกรรมหรือโครงการ

ตาง ๆ ที่พี่นองประชาชนเห็นวาเปนประโยชนเปนปญหา จําเปนที่จะตองไดรับ

การแกไข การท่ีเราจะทํางานใหเกิดความสําเร็จได เราจะตองไมมีทีม เราจะตอง

มีทีมเดียว ที่เปนเอกภาพ และก็มีความมุงม่ัน มีความประสงคที่จะดําเนินการให

เกิดประโยชนกับทองถิ่นหรือจังหวัดยะลาของเรา เพราะฉะนั้น ผมเองผมไมมี

ทีม ไมใชวาผมมีทีม สจ. ๒๑ ทาน ผมไมมี ผมมี ๓๐ คน ที่เปนทีมสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ก็อยากจะเรียนทานสมาชิกวา การทํางานเมื่อ

ทีมบริหารเปนเอกภาพ มันไมเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ให

เกิดความสําเร็จ จะตองประกอบไปดวยปจจัยที่สองก็คือ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา จะตองเปนเอกภาพ แลวก็จะตองเขาใจในเรื่องของ

นโยบายที่จะตองชวยกันขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ สองประการนี้ ผมคิด

วายังไมเพียงพอในการที่จะดําเนินการทุกนโยบายที่ปรากฏเปนลายลักษณ

อักษรอยูในนโยบายที่ไดแถลงในวันนี้ เพราะฉะนั้น การที่จะทําใหนโยบายทุก 
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นายก อบจ.ยะลา นโยบายที่แถลงไวตอสภาแหงนี้เกิดความสําเร็จเปนรูปธรรมมากที่สุดเทาที่จะ

มากได ตองมีปจจัยที่สามก็คือ ขาราชการพนักงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จะตองรวมมือกันสนับสนุนตองทํางานอยางจริงจัง ตองทํางาน

อยางเต็มท่ี ตองมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารใหเกิดความสําเร็จ 

อันนี้คือปจจัยสําคัญ เพราะฉะนั้น ที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

สามารถดําเนินการหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ไดเปนผลคอนขางที่จะดี และก็พ่ีนอง

ประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสวนหนึ่งที่เราทํางานหนักในทุกสมัยที่ผานมา ก็

เปนอานิสงที่พ่ีนองประชาชนใหความไววางใจ แลวสนับสนุนใหมาทํางานอีก

สมัยหนึ่ง เพราะฉะนั้น ผมก็อยากใหพวกเราทุกภาคสวน ไมวาจะเปนทีมบริหาร 

ไมวาจะเปนสมาชิกสภาหรือเพ่ือนขาราชการตองชวยกันทํางาน ชวยกัน

สนับสนุนนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหเปนรูปธรรม 

แลวผมมีความมั่นใจวาถาเราสามารถดําเนินการได ประโยชนก็จะเกิดกับพี่นอง

ประชาชน ประโยชนก็จะเกิดกับจังหวัดยะลาของเราครับ สิ่งแรกที่จะพูดกับ

พวกเราในวันนี้ก็คือวา ผมขอความกรุณาทุกทานชวยขับเคลื่อนนโยบายที่ผมได

แถลงไวตอสภาแหงนี้ในวันนี้ และก็ชวยกันทํางานเพื่อใหทุกนโยบายที่เราจะ

ดําเนินงานในแตละปนั้น สามารถดําเนินการไดเกิดความสําเร็จ เพราะฉะนั้น 

การประสานงานตาง ๆ การทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ

ทานก็เปนความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองอาศัยแรงผลักดันจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในเขตนั้น ๆ ขอใหพวกเรามีความมั่นใจวา 

ผูบริหารจะไมมีการแบงแยกครับ ผูบริหารมีความตั้งใจในการที่จะทําหนาที่ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชน เรามีอยูทีมเดียวคือ ทีมสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลานะครับ ขาราชการ อบจ.ก็เชนเดียวกัน ก็มีทีม

เดียว ก็คือทีมขาราชการพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทีม

ผูบริหารก็มีอยูทีมเดียว ก็คือ ทีมผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

เพราะฉะนั้น ทุกอยางจะตองเปนเนื้อเดียวกัน จะตองเปนเอกภาพ ทั้งนี้และ

ทั้งนั้น ก็เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนครับ ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีตอไป กอนขึ้นวาระที่ ๔  

เจาหนาที่ที่คุมสภาอยูครับ การที่จะใหบุคคลเขามานะครับ กรุณาทําหนังสือเปน

ลายลักษณอักษรใหสภาดวยนะครับ เราไมรูวาใครเขามาในสภา เพราะวาเรามีที่

ใหอยูขางบนนะครับ ฝากเลขานุการสภาดวยนะครับ กรุณาทําบัตรอนุญาตดวย

นะครับ ติดเสื้อเพื่อจะไดเห็นชัดเจนวาเปนใครยังไงครับ วันนี้ไมเปนไรครับ แต

ครั้งตอไปกรุณาทําเปนลายลักษณอักษรและก็มีบัตรดวยนะครับ เพราะเปนสภา

นะครับ ขอบคุณครับ ตอไป 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาหนึ่งคน เพื่อเปนกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดยะลา  เชิญเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  สําหรับวิธีการคัดเลือก ในการเสนอชื่อสมาชิกสภา ตองมีผูรับรองอยาง

นอย ๒ คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความ

ยินยอม 

  ในการเสนอชื่อ หากมีผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการผูแทนองคการบริหาร

สวนจังหวัดหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนองคการ

บริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

  หากมีการเสนอชื่อเกินกวาหนึ่งคน ใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูที่ไดรับ

การเสนอชื่อ โดยการลงคะแนนลับ โดยใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับ

การเสนอชื่อซึ่งเห็นสมควรเปนกรรมการ ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดใน

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

  ใหประธานในที่ประชุมแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุมและ

มิไดเปนผูรับการเสนอชื่อ อยางนอยสองคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน เมื่อ

ตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด เปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน

กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันหลายคน ใหท่ีประชุมจัดใหมีการ

ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลว

ปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีการจับสลาก  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เมื่อทราบรายละเอียดวิธีการเลือกแลว เรียนเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู

สมควรไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดยะลา โดยตองมี

ผูรับรองจํานวนไมนอยกวา ๒ คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุม

และตองใหความยินยอมนะครับ เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อครับ เชิญ

ทานณัฐนันท  ครับ 

นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกาบัง    ผม

ขอเสนอนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอ  เบ

ตง  เปนผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  ทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

เสนอชื่อเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับการคัดเลือก 

  มติท่ีประชุม  ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูแทนองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด

ยะลา คือ นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๒  

อําเภอเบตง  

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา  ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลง

แกไขในเรื่องของโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด ผมไดสําเนาเอกสาร

ไวบนโตะทุกทานแลวนะครับ ๑ แผน เพื่อดูกองกิจการสภาฯ วันนี้ผมขออนุญาต

เพียงคณะกรรมการเดียวเพื่อให ไดทํางานลุลวงไปดวยดีนะครับ ก็คือ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะนัดทานสมาชิก

และก็ทาน ผอ.ที่ไปอบรมมานะครับ วาโครงสรางใหมเปนยังไง เราก็จะไดตั้ง

คณะกรรมการเปนคณะ ๆ ไป ในสมัยกอนเรามี ๑๒ คณะ ในรอบนี้เราเพิ่ม

สมาชิกเปน ๓๐ ทาน เราจะตั้งก่ีคณะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ เพราะเราอยู

ในสมัยประชุมสมัยสามัญอยูนะครับ เรายังมีเวลาถึง ๔๕ วัน ถาอยางนั้นวันนี้

เพ่ือเปนไปดวยความเรียบรอย และมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

สภาก็สามารถดําเนินการประชุมอยางสมบูรณตอไป วันนี้ผมขอคณะเดียวนะ

ครับ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ เชิญเลขาฯ ครับ 

เลขานุการ อบจ.ยะลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินม ี๒ ประเภท คือ  

      (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น 

มีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 

      (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภา

ทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกินเจ็ดคน 

  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 

  ขอ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาที่กระทํากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอ

สภาทองถิ่น 

  สภาทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของ 
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เลขานุการ อบจ.ยะลา  สภาทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 

  ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓  และขอ ๑๐๔  สภาทองถ่ินมีอํานาจ

เลือกสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปน

คณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการ ในหนาที่ของ

สภาทองถิ่น ดังนี้   

      (๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด 

      (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

      (๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร 

  ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลว

เสนอรายงานตอคณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

  ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น 

ใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่น

เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่

ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน

อยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคบัโดยอนุโลม  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  วันนี้ไดปรึกษาหารือทานแลวนะครับ ขอเพียงคณะกรรมการเดียว คือ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ใหที่ประชุมเสนอวา คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมมีจํานวนก่ีคน พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน เชิญ

ครับ เชิญทานหาซัน  ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  ผมขอ

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจํานวน ๗ คน ครับ ขอผูรับรอง

ดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ เชิญครับ 

ไมมีนะครับ ถาไมม ีเสนอเพียงหนึ่งคน ใหถือมติเปนเอกฉันท   

  ตอไปจะเปนการใหที่ประชุมเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน สําหรับการเสนอให

เสนอทีละคนจนครบนะครับ  



~ 18 ~ 
 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หนึ่ง เชิญครับ เชิญ

ทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่หนึ่ง คือ นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต ๗ 

อําเภอเมืองยะลา เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  

นายมานะ  ปาดอ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สอง เชิญครับ เชิญ

ทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่สอง คือ นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต ๓ 

อําเภอรามัน เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สาม เชิญครับ เชิญ

ทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่สาม คือ นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต 

๓ อําเภอเบตง เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ   

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่สี่ เชิญครับ เชิญทาน

หาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่สี่ คือ นายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต ๓ 

อําเภอยะหา เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ    

นายอาฮามะ  สานอ  ทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หา เชิญครับ เชิญทาน

หาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่หา คือ นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต

อําเภอกาบัง เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่หก เชิญครับ เชิญ

ทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่หก คือ นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต 

๑๐ อําเภอเมืองยะลา เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ยินยอมครับ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ีเจ็ด เชิญครับ เชิญ

ทานหาซัน ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม

ขอเสนอคนที่เจ็ด คือ นายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    

เขต ๔ อําเภอบันนังสตา  เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  เชิญทานแวอับดุลเลาะ  ครับ  

นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมขอถอนนะครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับทานแวอับดุลเลาะ ขอถอนนะครับ  เชิญเสนอชื่อกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม คนที่เจ็ดนะครับ เชิญครับ เชิญทานหาซัน  ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  กระผม 
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นายหาซัน  มิงมะ ขอเสนอคนที่เจ็ด คือ นายกอเซ็ง  ยะรัง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา    เขต ๒ 

อําเภอรามัน  เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผูรับรองครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 

นายกอเซ็ง  ยะรัง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เสนอครบ ๗ ทาน ตามมติที่ไดเสนอมานะครับ ถือวา ๗ ทานนี้ เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

  มติท่ีประชุม  ผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จํานวน ๗ คน ดังนี้ 

  ๑. นายมานะ  ปาดอ 

  ๒. นายหาซัน  มิงมะ 

  ๓. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 

  ๔. นายอาฮามะ  สานอ 

  ๕. นายณัฐนันท  นิยมเจริญ 

  ๖. นายมะลาวี  บิงดอเลาะ 

  ๗. นายกอเซ็ง  ยะรัง 

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  ถามีเชิญครับ  เชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขออนุญาต

ทานประธาน เนื่องจากวาวันนี้เราไดมีโอกาสประชุมครั้งแรก สมัยสามัญ ทีม

บริหารวันนี้ก็มาครบทีมนะครับ บางทานก็เปนผูบริหารชุดใหมครับ ผมขอ

อนุญาตใชเวลาในวาระอื่น ๆ ใหผูบริหารแนะนําตัวและก็พบปะกับพวกเรา อัน

นี้เพ่ือประโยชนในการที่เราจะทํางานรวมกันครับ เพ่ือประโยชนในการที่เราจะ

ประสานงานกันระหวางผูบริหารสมาชิกสภานะครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  อนุญาตครับ เชิญครับ 

นายก อบจ.ยะลา  ครับ ก็เรียงตั้งแตรองนายก ก็ไปที่ปรึกษา เลขาฯ เชิญครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานรองนายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พูดถึง 

  ทานนายก เมื่อสักครูนี้ไดแถลงนโยบายครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกอยาง เพ่ือพัฒนา

จังหวัดยะลาสูความเจริญ เพ่ือความผาสุกของพี่นองประชาชนขาวจังหวัดยะลา 

ผมเองในฐานะรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ก็จะทํางานใหคํามั่น

สัญญาวา จะทํางานขับเคลื่อนนโยบายของทานนายกอยางเต็มท่ี และจะอยูกับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ทานสมาชิกตลอดจนเพ่ือนขาราชการ พนักงาน อยางฉันพ่ีฉันนองกันนะครับ 

เพราะฉะนั้น ทุกฝายไมวาจะเปนฝายบริหาร ไมวาจะเปนฝายสภา ไมวาจะเปน

เจาหนาที่ พนักงาน ทุกฝายจะตองรวมมือกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แลวการ

ขับเคลื่อนนโยบายที่ทานนายกไดแถลงเมื่อสักครูนี้ ไปสูพ่ีนองประชาชนไดอยาง

เต็มที่ ผมในฐานะรองนายกก็จะขับเคลื่อนนโยบายของทานนายกรวมกับทาน

ตอไปนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานรองเฉลิมพล ครบั 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

(นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์) ทานนายก และฝายบริหาร ทานรักษาการปลัด และก็เจาหนาที่สภา กระผม

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

วันนี้อยูในฐานะเปนรองนายก ขอคารวะผูมีเกียรติที่เคารพทุกคนนะครับ กอน

อ่ืนนั้น ตองขอขอบคุณทานประธานสภา ทานมะหะมะ  วาแมดีซา  นะครับ ที่

ใหโอกาส แตสิ่งหนึ่งที่กระผมอยากจะกราบเรียนตอสภาแหงนี้ เพ่ือที่จะเสริม

เติมกับทานนายก ประการแรกครับ เราเองเมื่อตะกี้ไดฟงจากทานนายกแถลง

นโยบายไปแลว เราก็กําลังที่จะนําในสิ่งที่เปนบทบาทอํานาจหนาที่ องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ดังที่ทานนายกไดกลาวไวนะครับ คงจะแบงหลัก

ออกเปน ๓ สวน สวนหนึ่งก็คือ ในฝายบริหารซึ่งภายใตการนําของทานมุขตาร  

มะทา  เปนนายก สวนที่สองก็คือ ฝายนิติบัญญัติ สภาแหงนี้มีทานมะหะมะ  

วาแมดีซา  เปนประธานสภา  และก็สวนที่สามก็คือ ขาราชการประจํา ซึ่งมปีลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหัวหนาฝาย  ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเรานั้น เมื่อประกอบออกมาเปน ๓ สวน

แลว แตจะมีหัวใจหลักก็คือ ประชาชน ผมเองอยูในสภาแหงนี้มา ๑๒ ป ขอ

อนุญาตคงจะมาพรอมทานนายก ในฐานะสมาชิกสภา สิ่ งหนึ่งที่มีความ

ภาคภูมิใจและก็สิ่งหนึ่งที่เราจะตองเรียนในสภาเพื่อตอกยํ้าใหเห็นวา องคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ภายใตการนําของทานมุขตาร  มะทา  เราไดทํางาน

ใหเกิดประโยชนตอพี่นองประชาชน ซึ่งเปนหัวใจนั้น เราไดทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผล

มาแลว เหตุผลหนึ่งที่ตองนําเรียนก็คือวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น 

เราจะไดฟงอยูตลอดเวลาวา ไมมีปญหานะครับ ไมมีความขัดแยง เมื่อตะก้ีที่

ทานนายกฟงวา หลังจากวันที่ ๒๐ ธันวาคม  มาแลว เรามีแตสมาชิกสภา เรามี

แตองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และก็เรามีประชาชนเปนหัวใจ ภายใต

กรอบนโยบายที่ทานไดหยิบยกข้ึนมานั้น ผมเองในฐานะที่เปนสมาชิกสภามา

กอน ก็มีความเชื่อวาทานไดแถลงไวอยางครอบคลุม เพราะฉะนั้น ในวันนี้นะ

ครับ เม่ือมีโอกาสที่จะไดพบกับพวกเราในสภา ผมอยากจะเรียนวาผมเองนั้น แม 
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รองนายก อบจ.ยะลา จะอยูในฐานะปกของฝายบริหาร แตในความเปนพ่ีเปนนอง ในความเปนมิตร 

เปนสหาย เปนสวนหนึ่งขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ดวยความยินดีนะ

ครับ ในฐานะที่ผมมีวิชาชีพตางออกจากคนอ่ืน ผมเปนนักกฎหมาย มีอาชีพเปน

ทนายความ เพราะฉะนั้น  นอกเหนือจากเปนสมาชิกสภา นอกเหนือจากฝาย

บริหารแลว นอกเหนือจากความเปนพวกพองนองพี่แลว เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

ชวยเหลือเกื้อกูลกันได กระผมยินดีนะครับ ยินดีที่จะปวารณาตัววา ไมวาเกิด

เหตุ ความหนึ่งเรื่องใดกับพวกคนขององคการบริหารสวนจังหวัด ถาผมชวยได 

ถาผมดูแลได กระผมยินดีนะครับ และก็ในวันนี้ดวยความยินดียิ่ง และก็หลาย

อยางที่มีความประทับใจ ครั้นจะไมพูดในความประทับใจในวันนี้เราก็คงจะไมรู 

ที่ผมประทับใจประการแรกก็คือ ประทับใจที่เห็นสมาชิกสภาวันนี้ แมจะมีคน

ใหมหลายคน คนเกาหลายคน แตกระผมเชื่อวา ศักยภาพของสมาชิกสภาที่เขา

มานั้น เราเปนหนึ่งใน ๖๐ กวาลานคนนะครับ ของประเทศ เพราะฉะนั้น  ยินดี

มาก ๆ ยินดีกับฝายบริหารที่ทานใหนโยบายที่คอนขางชัดเจน รัดกุม และก็ยินดี

สุดทาย ที่ฝายบริหารที่ผานมานั้นนะครับ ไดสรรสรางและก็พัฒนาใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาเปนที่ยอมรับ ย้ํานะครับวา ชื่อเสียงขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาที่ผานมานั้น เปนท่ียอมรับโดยเฉพาะใน ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต และก็ผมเชื่อตอไปวาภายใตการนําของทานนายกมุขตาร    มะทา  นั้น  

ภายใตการดูแลของสภานี้ และภายใตการปฏิบัติของพ่ีนองขาราชการในสภา

แหงนี้นะครับ สามารถที่จะขับเคลื่อนองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหเปน

รูปธรรม และประชาชนซึ่งเปนหัวใจนั้น จะตองไดรับผลสัมฤทธิ์ จะไดรับการ

แกปญหา จะไดรับการพัฒนา จะนําพาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเรา

ไปพรอม ๆ กัน ดั่งที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดสัญญาประชาคม

ไวในสภาแหงนี้ตามนโยบาย ขอบคุณทานประธานอีกครั้ง ขอบคุณสมาชิกสภาผู

ทรงเกียรติ ขอบคุณเพ่ือนขาราชการ และก็ขอบคุณทานนายกมุขตาร  มะทา  

อีกครั้งหนึ่ง  ท่ีวันนี้ทานไดแถลงนโยบาย ซึ่งถือวาเปนการริเริ่มของสภาไดอยาง

สมบูรณแลว ดวยความเคารพ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับ ขอบคุณทานรอง เชิญทานเลขาฯ มูหัมมัดอามีน ครับ 

เลขานุการนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายมูหัมมัดอามีน  มะทา) กระผมนายมูหัมมัดอามีน  มะทา  ในฐานะเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา กอนอื่นนั้นกระผมก็คงจะตองแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทาน ในวาระที่ผานมาที่ทานไดรับการ

เลือกตั้งจากเขตพื้นที่การเลือกทุกแหงทุกคน ๓๐ กวาทาน ที่ไดรับการเลือกตั้ง

ในครั้งนี้ อยางที่ทานนายกไดกลาวเมื่อสักครูนี้ครับวา หลังจากที่ทานไดตั้งทีมใน 
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เลขานุการนายก อบจ.ยะลา การที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

และก็มีสมาชิกในการลงสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ๒๕ คน ไดรับการเลือกตั้งมา 

จํานวน ๒๑ คน  หลังจากนั้นทานบอกวา ตอนนี้ในนามทีมยะลาพัฒนาของทาน

นายก และก็สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดหมดสิ้นลงแลว ภารกิจ

ตรงนั้นไดจบลงแลว เฉกเชนเดียวกันกับการเลือกตั้งท่ีผานมาที่ทานทุกทาน

ไดรับเลือกตั้งมาในเขตตาง ๆ นะครับ ถึงแมทานจะไดรับเลือกตั้งในเขตไหน เขต

หนึ่งเขตใดเขตหนึ่ง แตในฐานะทานเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาแลว ทานเปนตัวแทนของประชาชนชาวยะลาทุกเขต ถึงแมทานจะไดรับ

การเลือกตั้งในเขตอําเภอเมือง แตการรับรูถึงความเดือดรอน การรับรูถึงการ

พัฒนาในเขตพื้นที่จังหวัดทั้งจังหวัดนั้น ตอไปทานก็ตองปฏิบัติเชนนั้นดวย ทาน

ไมไดดูแคเขตเลือกตั้งที่ทานไดรับมา เพราะฉะนั้น  การรวมมือกัน การพูดจากัน 

การปรึกษาหารือกันในแนวทางการพัฒนา การแกปญหาใหกับประชาชนตาม

แนวนโยบายของทานนายกที่ไดใหไวกับสภาแหงนี้ ที่ไดใหไวกับประชาชนชาว

จังหวัดยะลา ผมเองในฐานะผูชวยเหลือ ทานนายกผูบริหารคนหนึ่ง ก็คงจะตอง

ประสานงานในงานที่ทานนายกไดมอบหมาย ในฐานะที่เปนเลขานุการนายก 

นะครับ เพราะฉะนั้น มีอะไรที่ผมสามารถที่จะรับใชทานได ก็ยินดีนะครับ วันนี้

เปนการประชุมมอบนโยบายของทานนายก ขอบคุณทางทานประธานที่ให

โอกาสกระผมไดมาพบปะกับทานนะครับ ตอไปก็คงจะมีการประสานกัน 

ประชุมกัน ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง อีกหลาย ๆ ครั้ง ที่จะเกิดขึ้นในสมัยตอไปนี้ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไป เลขานุการนายกอีกทานหนึ่ง สั้น ๆ ครับ ทานนายกพูด รอง

นายกพูดหมดแลว เลขาฯ อามีน ก็พูดหมดแลว  ทานเฟาซี สรุปก็แลวกันนะ

ครับ เชิญครับ 

เลขานุการนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายเฟาซี  กะโด) กระผมนายเฟาซี  กะโด  ในฐานะเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  กอนอ่ืนกระผมขอขอบคุณทานนายกและทีมงาน และทานสมาชิกสภา

ทุกทาน กระผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดรวมงานกับทุก ๆ ทานในครั้งนี้ 

กระผมขอใหคํามั่นสัญญาวาจะทํางานสุดความสามารถ เพื่อประโยชนของ

ประชาชนชาวยะลาทุกทาน ในทายนี้กระผมยินดีรับใชทุกทาน ทั้งทีมผูบริหาร 

และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และขาราชการ ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย

ของทานนายกจะดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใหความเจริญกาวหนาของ

ชาวยะลาทุกคน กระผมยินดีรับใชทุกทานครับ ขอขอบคุณครบั  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ปรึกษาครับ ทานมณเฑียร  เชิญครับ  

ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายมนเทียร  แตปูซู) กระผมนายมนเทียร  แตปูซู  ในฐานะที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา  อดีตกํานันตําบลอัยเยอรเวง แลวก็มาเปนที่ปรึกษาของทานนายกมุขตาร  

มะทา  ตรงนี้นะครับ ทานประธานครับ ในเมื่อเรามาอยูในเรือลําเดียวกันแลว

ครับ เราจะไมมีแบงพวก จริงอยูผมเปนฝายบริหาร เปนที่ปรึกษาครับ ที่ปรึกษา

กับสมาชิกตองรวมมือกัน สิ่งไหนที่ผมไมรูผมก็ตองศึกษาจากทาน ผมยอมรับวา

ผมวัยวุฒิมากพอสมควร คุณวุฒิตรงนี้ผมก็ตองยอมรับวา ในเมื่อเรามาอยูตรงนี้

แลว เรามีหัวใจเดียวกัน วัตถุประสงคของเราก็คือ จะทําใหประชาชนมีความสุข

นะครับ จะทําอยางไร ตรงนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญมากกวาครับ เรื่องตําแหนงนั้นเรา

ไมตองไปเกี่ยงกันตรงนี้นะครับ ขอฝากพวกเรานะครับ บางครั้งผมก็ไมรู ผมก็

ตองเรียนรูจากทาน จากทานนายก จากทุกทานนะครับ ทานประธานตรงนี้นะ

ครับ ก็อยากจะใหพวกเราพูดคุยกัน บางทานผมก็รูจักแลว บางทานก็ยังไมรูจัก 

คนใหมนะครับ ผมอยูอัยเยอรเวงก็มีสกายวอลค ก็อยากแนะนําวาทานจะไป

เที่ยวก็ไปไดนะครับ ก็ประสานไปนะครับ วันนี้ก็ตองขอขอบคุณผานทาน

ประธานสภา ขอบคุณทานนายกมุขตาร  นะครับ ที่กรุณาใหผมมาเปนที่ปรึกษา

อีกครั้งหนึ่ง ตรงนั้นไมสําคัญครับ ถาทานไมตั้งผมก็ตองทํางานมาตั้งแตคุณพอ

ผมแลว อยูกับอาจารยวันนอร  ตรงนี้นะครับ จะไมมีตําแหนงไมสําคัญ สําคัญ

ที่วาเรามีใจจะชวยประชาชนเทานั้นเอง ขอบคุณครบั  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานที่ปรึกษาอีกทานหนึ่งครับ ทานซูฟยาน ครับ 

ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

(นายซูฟยาน  ดาตู) กระผมนายซูฟยาน  ดาตู  ในฐานะที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา อีกตําแหนงก็คือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา วันนี้ขอแสดง

ความยินดีกับทุกทานที่ไดรับเกียรติทําหนาที่ เปนอามานะห เปนหนาที่ที่

รับผิดชอบจากอัลเลาะห ซุปฮานาฮูวาตาอาลา ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กอน

อ่ืนนั้นผมก็จะนําโองการพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน หนึ่งโองการ และก็วจนะทาน 

นบี หนึ่งวจนะ เพื่อเปนสิ่งที่จะเตือนพวกเราในการทําหนาท่ี เพื่อที่จะไดรับ

ความโปรดปรานจากอัลเลาะห ซุปตารวาตาลา อายะฮฺแรกครับพ่ีนอง ทานผูมี

เกียรติที่เคารพ โองการอัลกุรอานมีความวา พระองคอัลเลาะหไดตรัสวาแทจริง

พระองคนั้นไดใหทุกทานท่ีเปนผูนํานั้นรักษาคํามั่นสัญญา และความรับผิดชอบ

ตอหนาที่นั้น ๆ  ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ วัจนะของทานศาสดาวา ทุกคนตองมี

หนาที่และทุกหนาที่ตองรับผิดชอบ   และหนาที่จะถูกสอนจากพระผูเปนเจา 

อัลเลาะหซุบฮานาฮูวาตาอาลาในโอกาสตอไป  พี่นองครับ  อยากจะใหพวกเรา 
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ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา นั้นไดสํานึก 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เอาสักหนึ่งอายะฮฺพอนะครับ สั้น ๆ เดี๋ยวผมจะใหทานสมาชิกตอครับ 

เชิญสรุปครับ 

ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา  ก็ขอสรุปวาเรานั้นตองรับผิดชอบตอหนาที่ใหดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับ ขอบคุณทานครับ ฝายบริหารแนะนําตัวทั้งรองนายก ทานเลขาฯ 

ทานที่ปรึกษา ผมในนามประธานสภา ตัวแทนของทานสมาชิกแลวก็เจาหนาที่

บางทานก็ยังไมรูจักสมาชิกใหม ทั้งสมาชิกเกาบางก็จําไดหรือจําไมไดก็ไมทราบ

นะครับ บางคนก็ยายมาใหม ผมอยากใหทานสมาชิกแนะนําสั้น ๆ เริ่มจากทาน

นาเดีย ไปก็แลวกันครับ เฃิญทานซอมะ ครับ 

นายซอมะ  มะเซ็ง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต  ขอ

อนุญาตครับ ผมขออนุญาตรายงานตัวกอนไดไหมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานจะไปไหนครับ ไดครับ ในฐานะรองประธานสภา เชิญครับ 

นายซอมะ  มะเซ็ง  ทานประธานสภาที่เคารพ  ขออนุญาตทุกทานครับ ขออนุญาตแนะนํา

ตัวกอน กระผมนายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต  

กอนอ่ืนผมขอขอบพระคุณทุกทาน    สมาชิกทุกทานที่ใหเกียรติเลือกผมเปน

รองประธานสภา ในครั้งนี้ ผมเคยดํารงตําแหนงรองประธานสภามาแลว ประวัติ 

ยอ ๆ ผมเปนสมาชิกสภาจังหวัด ประมาณ ๖ สมัย ในเขตอําเภอธารโต มีเขต

เดียว คนเดียวในพื้นที่ มีพ้ืนที่กวางประมาณรองจากอําเภอเบตง มีสมาชิกคน

เดียว ผมประมาณรุนเดียวกับทานประธานสภา ประมาณ ๖ สมัย ประมาณ ๒๐ 

กวาปครับ ใครผานจะไปเบตง ผมบานอยูตรงขามอนามัยบานแหร ตําบลบาน

แหร ใครผานไปทางโนนก็แวะไดเลย ครับขอแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานติดภารกิจเลยใหทานแนะนํากอนนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มจากนาเดีย 

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย เชิญทานนาเดีย ครับ 

นางนาเดีย  พรอมมูล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ดิฉันนางนาเดีย  พรอมมูล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๑ อําเภอเมืองยะลา  

ดิฉันเปนสมาชิกใหมของสภาอันทรงเกียรติแหงนี้นะคะ ก็ถือวาเปนบทบาทใหม 

เพราะเดิมทีประวัติคราว ๆ ก็เปนคนทําธุรกิจคนหนึ่ง อยูในแวดวงอีกแวดวง

หนึ่งนะคะ ก็ไดรับความไววางใจจากประชาชนชาว เขต ๑ อําเภอเมืองยะลานะ

คะ ใหมาเปนตัวแทนในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้  ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกทาน

ดวยนะคะ ขอขอบคุณคะ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายวัฒธน  วงศขจรอาภา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายวัฒธน  วงศขจรอาภา  

สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมืองยะลา  ยินดีครับไดมารวมงานกับทุก

ทานในองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานี้นะครับ เปนนองใหมนะครับ ฝากเนื้อ

ฝากตัวดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายณรงคฤทธิ์  ขุนหมวก  

สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเมืองยะลา ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุก

ทานนะครับ แลวก็ทานนายก และทุก ๆ ทานที่อยูในสภาแหงนี้นะครับ ขอฝาก

เนื้อฝากตัวทุกทานดวยครับ ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายวันอาฮาหมัด  มามะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะทานผูบริหาร ขาราชการ และ

สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายวันอาฮาหมัด  มามะ  สมาชิกสภา 

อบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอเมืองยะลา  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายอะหหมัด  บอสตา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก

ทาน  กระผมนายอะหหมัด  บอสตา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๕    อําเภอ

เมืองยะลา  ผมก็เปนครั้งแรกที่ไดรับเกียรติ ไดรับตําแหนงตรงนี้นะครับ ผมก็

ตองฝากเนื้อฝากตัวกับทุก ๆ ทาน ผมก็ตั้งใจไววาจะทํางานใหดีที่สุดนะครับ ผม

ก็ตองฝากหลาย ๆ อยาง เพราะวาผมเปนเด็กใหมที่พ่ึงจะเริ่มทํางานนะครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมะแกเสาะ  ดาละซู  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายมะแกเสาะ  ดาละซู  

สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๖  อําเภอเมืองยะลา  ผมนองใหมคนหนึ่ง แตวา

อายุพอสมควรครับ ขอฝากเนื้อฝากตัว บางทานก็รูจัก บางทานก็ยังไมคุนเคย มี

อะไรก็ชวยตักเตือนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมานะ  ปาดอ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๗  อําเภอเมืองยะลา  

ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายพันเลิศ  เห็ง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายพันเลิศ  เห็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมืองยะลา  

ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายประชิศวร  แมเราะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายประชิศวร  แมเราะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๙ อําเภอเมือง

ยะลา  ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะลาวี  บิงดอเลาะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑๐  อําเภอเมือง

ยะลา  ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญ อําเภอบันนังสตาครับ 

นายสมัง  สะระยะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสมัง  สะระยะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมะซานี  มะมิง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะซานี  มะมิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายรํามือลี  เจะแวกูนิง  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา และผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายรํามือลี  

เจะแวกูนิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายแวอบัดุลเลาะ  สือนอยายา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ทานรองนายก ทานที่ปรึกษา ทานเลขานุการนายก ทานสมาชิกสภาผูทรง

เกียรติทุกทาน กระผมนายแวอับดุลเลาะ  สือนอยายา  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

เขต ๔ อําภอบันนังสตา อดีตกํานันตําบลตาเนาะปูเตะ  อําเภอบันนังสตา  

จังหวัดยะลา ก็เปนกํานันมา ๒๓ ป นะครับ ก็ลาออกจากตําแหนงกํานันตําบล

ตาเนาะปูเตะ ก็มาสมัคร ส.อบจ. เขต ๔ อําเภอบันนังสตา ครับ ตอนนี้ก็ไดเปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เขต ๔  อําเภอบันนังสตา แลวนะ

ครับ ขอขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญ อําภอรามัน ครับ 

นายเตาฟกฮีดายะห  บาโง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายเตาฟกฮีดายะห  บาโง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๕ อําเภอรามัน  

นองใหมครับ  ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายกอเซ็ง  ยะรัง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายกอเซ็ง  ยะรัง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  อําเภอรามัน  ชื่อเลน

จีแระวังพญา  ๓ สมัยแลว  แตอยูมา ๕ ป ไมเหมือนเพ่ือน เพื่อนสมัยเดียว ๘ ป 

จีแระอยู ๕ ป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓  อําเภอรามัน  

ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ   

นายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  แสแตแล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

เขต ๔  อําเภอรามันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญ อําเภอเบตง ครบั 

นายไพซอล  ดามาอู  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑  อําเภอเบตง  

ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรง

เกียรติทุกทาน  กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

เขต ๒  อําเภอเบตง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง  

ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญอําเภอกาบังครับ 

นายณัฐนันท  นิยมเจริญ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายณัฐนันท  นิยมเจริญ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกาบัง  

ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญอําเภอกรงปนังครับ 

นายรอสลี  หะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และก็ทีมผูบริหารทุกทานนะครับ และ

ก็เจาหนาที่ อบจ.ยะลา และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนาย

รอสลี  หะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  อําเภอกรงปนัง  เปนนองใหมนะ

ครับ วันนี้เมื่อไดรับความไววางใจจากประชาชน เราก็จะปฏิบัติหนาที่ใหเต็มที่ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายอาหะมะ  อาลีมาสะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอาหะมะ  อาลีมาสะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอกรงปนัง  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญ อําเภอยะหาครับ 

นายมะรอซ ิ รอยิง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอยะหา  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายอาฮามะ  สานอ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายอาฮามะ  สานอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓  อําเภอยะหา  ชื่อ

เลนวาอเล็กตามที่เขาเรียกกันนะครับ เปนสมาชิกสภา เขต ๓ ตําบลบาโระ กับ

ตําบลกาตอง อําเภอยะหา  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายมูฮํามัดอันวาร  แดวอสนุง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายก และฝายบริหารทุกทาน 

และขาราชการ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายมูฮํามัดอันวาร  

แดวอสนุง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  อําเภอยะหา  กระผมในฐานะ

สมาชิกผมขอสัญญาวา ผมจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภา และจะทําหนาที่

ใหดีที่สุด ขอบคุณ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

นายอับดุลเลาะ  สะดะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

คณะทานผูบริหาร และเจาหนาที่ครับ   กระผมนายอับดุลเลาะ  สะดะ  สมาชิก

สภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะหา  อีกตําแหนงหนึ่งก็คือ รองประธานสภา ก็

รูสึกยินดีตรงนี้นะครับ ผมก็คิดวาสวนหนึ่งที่มีตําแหนงตรงนี้ก็อยากจะเติมเต็ม 

ถามีอะไรก็คือเราก็ตองมาทํางานรวมกันนะครับ วันนี้ก็เปนวันที่เรามาเจอกัน 

และก็มารูจักอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีอะไรก็ปรึกษาหารือไดนะครับ ขอบคุณครบั 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ที่ผมใหทานรายงานเพ่ือใหทานรูจักกด ทานมานะ พึ่งกดวันนี้เอง เปน 

๒ สมัยแลว  ก็ไมเปนไร รูแลว ตอไปกดบอย ๆ ยังมีเวลาอยูนะครับ ผมจะให 

ผอ.แตละกอง เพื่อใหสมาชิกเราไดรูจัก ผอ.ดวยครับ เริ่มจาก ปลัดกอนครับ 

รักษาการ ลงมาก็ ผอ.กอง ครับ เชิญครับ 

รองปลัด อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทานรอง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทานเลขานุการนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด และทานที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด กระผมนายจํารัส  

สีทองชื่น  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ตอนนี้ทานปลัดไดโอนยายไป ก็

ทําหนาที่รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองชาง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

(นายจารึก  ไชยประภา) ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด คณะผูบริหาร เพ่ือนขาราชการทุกทาน

ครับ กระผมนายจารึก  ไชยประภา  ผูอํานวยการกองชาง  ขอเรียนวาจะทํา

หนาที่ในสวนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับดานโครงสรางพ้ืนฐาน หรือตามอํานาจหนาที่

ที่ทานนายกไดมีนโยบายนะครับ ใหบรรลุวัตถุประสงค ยินดีรับใชสมาชิกสภาทุก

ทานครบั ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองแผนและ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภา    

งบประมาณ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางกัสมะห  เก้ือกูล  ผูอํานวยการกองแผนและ 

(นางกัสมะห  เก้ือกูล) งบประมาณ  ก็ยินดีนะคะ ที่จะรวมงานและประสานงานกับทานสมาชิกสภาทุก

ทาน  ขอบคุณคะ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

(นางมาลี  ทวีพงษศักดิ์) คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางมาลี  ทวีพงษศักดิ์  

ผูอํานวยการกองคลัง  มีหนาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินการคลังของ อบจ.

ยะลา คะ หากทานสมาชิกทานใดมีขอราชการเก่ียวกับการเงินการคลัง ดิฉัน

ยินดีใหบริการ และยินดีที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่ทานนายกไดแถลงตอสภาแหงนี้ 

ดวยความยินดีย่ิงคะ ขอบคุณคะ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานตอไปครับ 
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ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

(นายสรรเพชญ  กุลวิจิตร) คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายสรรเพชญ   กุลวิจิตร  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.   กอง

กิจการสภาฯ เปนสวนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงกับทานสมาชิกสภา ตั้งแต

เรื่องการจัดการเลือกตั้ง เรื่องทะเบียนประวัติ เรื่องการย่ืนบัญชีทรัพยสิน และ

หลาย ๆ เรื่อง ในเรื่องของการทํางาน ทั้งในสวนของสภา และคณะกรรมการ

ประจําสภา ยินดีรับใชทุกทานครับ ขอบคุณครับ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ทานนี้สมาชิกสภาตองจําใหทุกคนนะครับ เปน ผอ.ของทานนะครับ 

ตองรูจักทั้งหมดเลยครับ เชิญทานตอไปครับ 

หัวหนาสํานักปลัด อบจ.  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

(นางณชิาพร  โอภาโส)  คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางณิชาพร  โอภาโส   

    หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ก็มีความยินดีที่ไดทํางานรวมกัน 

กับทุกทาน และคิดวางานท่ีรับผิดชอบก็จะทําใหดีที่สุด สํานักปลัดฯ จะมีหนาที่

เก่ียวกับงานฝายกฎหมาย ฝายบุคคล และงานเกี่ยวกับฝายพัฒนาสังคมและการ

ทองเที่ยว และอีกงานหนึ่งก็คืองานบริหารงานทั่วไป ที่กองอ่ืนไมไดทํา ก็คือจะ

มาลงที่สํานักปลัดฯ ทั้งหมดนะคะ เปนงานแมบาน ก็ยินดีทาํงานรวมกับทุกทาน

นะคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานตอไปครับ 

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา    

(นางซูไวดา  มะแซ)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  เพ่ือนขาราชการทุกทาน ดิฉันนางซูไวดา  มะแซ   

    ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในสวนของสวนราชการ 

ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก็จะเปนภารกิจของดานการศึกษา 

ซึ่ง อบจ. มีโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะหในสังกัด เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

และก็มีนักเรียน ประมาณ ๑๒๗ คนคะ เปนโรงเรียนขนาดเล็กของ อบจ.ใน

สังกัด อบจ. สําหรับภารกิจของกองการศึกษาที่ดูแลอยู นอกจากเรื่องงาน

การศึกษาแลว ก็จะเปนงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

และในสวนของการกีฬาและนันทนาการ ในสวนนี้ถามีอะไรที่จะคุยและให

คําแนะนําได ก็ยินดีนะคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เมื่อทั้ง ๓ ฝาย ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร และฝายขาราชการ ก็ 

แนะนําตัวหมดแลว พวกเราก็คงจะไดทํางานสืบเนื่องตอไป สิ่งที่ผมเคยพูดวา 

คณะกรรมการหลังจากนี้ไปไมเกินอาทิตย พวกเราก็จะดําเนินการศึกษา ตั้ง

คณะกรรมการที่จะมารวมกันทํางานใหเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนชาว

ยะลานะครับ อยางทั่วถึงครับ คงจะไมมีอะไรแลวนะครับ หนังสือกฎหมายและ 
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