รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๓
วัน อังคาร ที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายวันอาฮาหมัด
๒. นายอับดุลอายิ
๓. นายอับดุลอาซิซ
๔. นายอับดุลวาหะ
๕. นายมะยูโซ๊ะ
๖. นายมะสดี
๗. นางสารีฟะ๊
๘. นายมัสอูเซ็ง
๙. นายชํานาน
๑๐. นายอดุลย์
๑๑. นายศรัทธา
๑๒. นายถาวร
๑๓. นายอนุชติ

มามะ
สามะ
หะยีปิยวงศ์
ตาเละ
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
วาหะ
สาและ
ทวีรัตน์
แวโวะ
แซ่ด่าน
นวลปาน
กิตติพุฒพิ งศ์

ประธานสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
รองประธานสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์ สาแม
๒. นายเสรี
เรืองกาญจน์
๓. นายสมภพ
มีเดช
๔. นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ
๕. นายนิพนธ์
มาหลง
๖. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
๗. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
๘. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๙. นางสาวปวีณา สุหลง
๑๐. นายอันวารี
แวหะยี

นายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก
รองปลัดเทศบาลตําบลสะเตงนอก
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

-๒–
วัน อังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๕ น.
เลขานุการสภา

ครับ เมื่อสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติได้มาประชุมพร้อม ครบองค์ประชุม ขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภา เปิดการประชุมสภาต่อไปครับ

ประธานสภา

เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ
ข้าราชการที่เคารพรักทุกท่าน ขณะนีเ้ วลา ๑๓.๕๕ น. ผมในนามประธานสภา
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓)
วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา -

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ขอกราบเรียน
เชิญครับ เมื่อไม่มสี มาชิกสภาจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความรายงานการประชุม
สภา ครับขอเรียนเชิญเลขานุการสภาดําเนินการขอเสียงรับรองต่อไปครับ

เลขานุการสภา

ครับ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่๓ (ครั้งที่ ๒) วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๔ ท่านผู้ใดเห็นชอบรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

เลขานุการสภา

ขอบคุณมากครับ เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

๑๐
๒

เสียง
เสียง

เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
/นางสาวสารีฟ๊ะ วาหะ…

-๓-

นางสารีฟ๊ะ วาหะ

สวัสดีคะ ท่านประธานสภาและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ
(ประธานคณะกรรมการ ฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสารีฟ๊ะ วาหะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
แปรญัตติ)
ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ตรวจสอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ไม่มกี ารเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขร่างเทศบัญญัติและไม่มีสมาชิกท่านใดขอยื่นการแปรญัตติ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา

ครับ เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิ ม
และไม่มกี ารแปรญัตติ ขั้นต่อไป ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ดําเนินการต่อไปครับ

เลขานุการสภา

ครับ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ต่อไป วาระที่ ๓ ขั้น
ลงมติ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบล
สะเตงนอก ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
ไม่เห็นขอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา

ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
เห็นชอบ
๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

๘ เสียง
๒ เสียง
๒ เสียง

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอแนะ อภิปราย ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สวัสดีครับท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชํานาน ทวีรัตน์ สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ วันนี้ ขออนุญาตท่านประธาน เพื่อจะ
เสนอแนะ ปรึกษาหารือ ๒ – ๓ เรื่อง ผมอยากจะหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับ
เรื่องปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากขณะนี้ ฝนตกลงมาทุกวัน ทั้งปีเกือบจะ
ไม่มหี น้าแล้ง ซึ่งถนนที่เป็นหินคลุก ก็มีการเสื่อมสภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งตําบล
/ก็หลายสาย...

-๔นายชานาน ทวีรัตน์ ก็หลายสาย แต่ผมต้องขออนุญาต ยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๙ ซอยร่มตะวันเป็นซอยที่มี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ชาวบ้านอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก ประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน ชาวบ้านที่มี บ้านเช่า
และอยู่อาศัย และมีบ้านพักกลางเมืองที่มชี ื่อเสียง อยู่ในซอยนั้นด้วย เนื่องจาก
ซอยร่มตะวัน เป็นซอยที่มคี วามเจริญรุ่งเรือง ตอนนี้มสี ถานีวทิ ยุกระจายเสียง ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในข ณะนี้ มีผคู้ นเข้าออกมากมายในแต่ละวัน มีคณะ นักศึกษา มี
รถตู้ ผ่านไปมา ทุกวัน มีสถานที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีร้านติดตัง้ เครื่องเสียง มี
อีกมากมาย แต่ว่าถนนท่านประธานครับ ถ้าท่านได้ไปดู รถป้ายแดงไม่กล้าเข้าไป
ข้างในครับ ท่านจะต้องจอดหน้าปากซอย ต้องเดินเข้าไป ต้ องลุยโคลน วันนั้น
ประธานได้เข้าไปแล้ว เดินจากปากซอย ครับถ้าผมจําไม่ผิด เป็นที่น่าอับอายของ
เทศบาลตําบลสะเตง นอกมากครับ เรื่องนี้ที่ผมสาธยาย มารถทัวร์ รถตู้ มา
ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยว กับ การสื่อสารที่สถานีวิทยุ ผมอยากจะขอร้อง ท่านรอง
นายกเทศมนตรีที่พึ่ งมารับตําแหน่งใหม่ หมูท่ ี่ ๙ ก็เป็นพืน้ ที่ ที่ท่านอยู่ ท่านน่าจะ
ทราบดี เห็นท่านไปเดินอยู่ ไม่ทราบว่าได้สํารวจในซอย ใน แผนช่วงที่ท่านหาเสี ยง
บ้างหรือไม่ครับ ขอให้ท่านบรรจุ ด้วยครับ ผมมั่นใจว่าท่านต้องทําแน่ เพราะว่า
คณะผู้บริหารคณะนีช้ อบทําถนน ไฟฟ้า ช่วงหาเสียง เพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีของ
เทศบาลตํา บลสะเตงนอก คน ๓ จังหวัดก็เดินทางมาทุกวัน คือเรื่องจริงครับ
ชาวบ้านไม่ผิดที่อยู่ซอยที่ดกี ว่าผม คือไม่ต้องเห็นแก่ผม ช่วยเห็นแก่ชาวบ้านด้วย
ครับ ๔๐ กว่าครัวเรือน ไฟฟ้า ไม่มีครับ ทุกวันใช้ไฟของเจ้าของกิจการ ที่มบี ้านเช่า
อยู่ข้างในเกือบทุกวัน สายไฟฟ้าช็อต เพราะใช้ทุกวัน ทุกเดือน ขอฝากท่านรอง
นายก ที่พึ่งมารับตําแหน่งใหม่ ถึงแม้วา่ ท่านมีเวลาในการทํางานอยู่ไม่กี่เดือน ก็
ขอให้ท่านไปตรวจดู ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ขอหินคลุก สัก ๔-๕ คันรถ ไม่ต้อง
ถึงกับลาดยาง เพราะท่านทําไม่ทันแล้ว อีกเรื่องทีผ่ มอยากขอทําหน้าที่สมาชิกสภา
เพื่อ ทําหน้าที่แทนพี่นอ้ ง มีอยู่ ๒ เรื่อง ที่ผมอยากทวงคืนเกี่ยวกับงานประเพณี
วัฒนธรรม ที่ผา่ นมาท่านได้เอาประเพณีของพี่น้องชาวพุทธออกไปย่ํายีอยู่ขา้ งถนน
ในส่วนที่รดน้ํา ดําหัว ผูส้ ูงอายุ ก็ขอให้จัดกิจกรรมที่ตลาดเทศบาลตําบลสะเตง
นอกบ้าง คือว่าไม่เหมาะ คือประเพณีน้เี ขาจัดกันมานาน จัด ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ไม่มี
ผูส้ ูงอายุ มีก็ไม่มาก ผมไปก็ไม่คนุ้ หน้าคุ้นตา ไม่ทราบว่าผูส้ ูงอายุมาจากที่ใด ผม
อยากให้ท่านรองนายกที่มารับตําแหน่งใหม่ช่วยประสานงานขอร้องอธิบายให้คณะ
ผูบ้ ริหารได้เข้าใจว่า ประเพณีของศาสนาพุทธ ซึ่งอยู่ในวัด สืบเนื่องเจตนารมณ์ มา
จากสมัยที่เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลก็สมควรสนับสนุนสักครั้ง ช่วง
หลังไม่ค่ อยได้จัด ไม่ทราบใคร ไปเปาหูก็ไม่ทราบ ผูส้ ูงอายุของผม ไปนั่งเสี่ยงอยู่
ข้างถนน สิบล้อแหกโค้ง
/มาชนผู้สูงอายุ…

-๕-

นายชานาน ทวีรัตน์ มาชนผู้สูงอายุเสียชีวติ ใครรับผิดชอบ ขอฝากด้วย เพราะว่าวันก่อนอ้างว่าจะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ประชาสัมพันธ์สร้างตลาด ผมก็ไม่วา่ อีกเรื่องครับที่ผมจะให้เทศบาลทําแบบเดิม
งบทีจ่ ะสนับสนุนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับงานลอยกระทง เพราะว่าวัน
ก่อนท่านก็ได้ ประชาสัมพันธ์ กับตลาดไว้แล้ว ท่านก็ได้ซื้อที่ ตรงนีแ้ ล้วท่านก็ได้ไป
ขุดคลองไปเพื่อจัดงานลอยกระทง ขุดคลองจนเสียหาย ตอน นี้ ก็ถมกลับ เห็นน้ํา
ท่วม ที่ถมดินก็ร่วงไปกับน้ํา อยากให้สนับสนุนประเพณีตามชุมชนต่าง ๆ ที่เคยทํา
ชาวบ้านทุกวันนี้ ไม่กล้าออกจากบ้าน มีเหตุการณ์ไ ม่กล้าออกจากพืน้ ที่ อยากมี
งานประเพณีที่จัด ผมขอฝากท่านรองนายกเทศมนตรี สิ่งที่ผมจะแนะไม่ผิด
ชาวบ้านเขารับได้งบที่สนับสนุนให้สนับสนุนเหมือนเดิมให้ผู้นําในชุมชนตัดสินใจเอง
ว่าจะทําที่ไหน อย่างไร อีกเรื่องครับที่ผมจะฝาก ช่วงฤดูฝน ตอนนี้ฝนก็ได้ตกลง
มาแล้ว ฝนตกหนัก บางที่น้ําก็ไม่ระบายบางตรอกบางซอย ผมก็ไม่ทราบว่าจัดสรร
กันอย่างไรเกี่ยวกับรถเจซีบีที่จะขุดลอก อย่าให้เหมือนตัวอย่างปีที่แล้ว เป็นผลงาน
ชิน้ โบร์แดงของผู้ควบคุมที่ผู้ที่สั่งรถเจซีบีออก วันนั้นผมเห็นกับตา หมู่ที่
๙
หมูบ่ ้านหลังคาแดงน้ํากําลังจะเข้าบ้าน น้ําเข้าแล้ วสองสามหลัง แต่ชาวบ้านกั้น
กระสอบไว้กั้นน้ํา เขาเรียกรถเจซีบีเทศบาลตําบลสะเตงนอกกําลังขุดอยู่รอยต่อ
ของหมู่ที่ ๖ และหมูท่ ี่ ๙ ก็มีผู้ช่วยผูใ้ หญ่ท่านหนึ่งยืนรอก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเข้าไป
ดําเนินการ เขาขุดเสร็จผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านช่วยยืนโบกมือ รถก็วิ่งผ่านไป หมู่ที่ ๗
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่านซึง้ ท่านร้องเลยครับ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้านร้อ งว่า
เทศบาลไม่สนใจพี่นอ้ งในซอยนี้น้ํากําลังจะเข้าบ้าน คือรถวิ่งผ่านมาแล้ว มาช่วยขุด
ลอกคูขนาดไม่กว้างไม่มาก ประมาณ ๔ เมตร เขาบอกว่าหัวหน้าส่วนสั่งให้ไป
หมูท่ ี่ ๗ ก่อนด่วน ดีที่วา่ มีผู้ ขี่มา้ ขาวมาช่วยทัน รถมาอยู่ ๒ อาทิตย์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผมต้องขอบคุณผูใ้ หญ่บ้านหมูท่ ี่ ๙ ขออนุญาตเอยนาม
ครับ ท่านส่งรถมา ๑ คัน น้ํามันก็ชว่ ยกันเอง วันละสองพัน โดยที่รถเทศบาลตําบล
สะเตงนอกไม่ได้มาดูแล ก็ขอฝากท่านรองนายกเทศมนตรีดว้ ยครับ ปีน้ีอย่ ามี
เหตุการณ์เหมือนปีที่แล้ว พี่น้องลึกซึง้ มา โดยเฉพาะผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่
๙
ท่านยังติดใจอยู่ ท่านเดินร้องกลับไปหา ผูใ้ หญ่บ้านบอกว่าเทศบาลไม่ดูแล ช่วย ๔
ถึง ๕ นาที ก็ไม่ทํา คงจะเป็นหัวหน้าคนงานคนไหนที่สั่งจึงไม่กล้าทํา ฝากท่านรอง
ด้วยครับ ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ครับไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภามีท่าน
ใดจะอภิปรายครับ ขอเรียนเชิญครับ
/นายศรัทธา แซ่ด่าน…

-๖นายศรัทธา แซ่ด่าน
สวัสดีครับท่านประธานที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ข้าราชการ เพื่อนสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ วันนีผ้ มก็ไม่มี เรื่องอะไรที่จะชีแ้ นะ
ที่จะอภิปราย เพราะว่าได้ลงมติไปหมดทุกเรื่องแล้ว ผมในฐานะชาวพุ ทธคนหนึ่ง
ที่ได้ทํางานเสียสละมาเกือบ ๔ ปี ผมก็ดีใจ ที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่ง ได้มาเป็นตัวแทน
ทํางานให้กับชาวบ้าน และก็ได้มาร่วมทํางานกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ไม่ว่า
ข้าราชการ สมาชิก ผิดพลาดประการใดที่ผ่านมา ผมถือโอกาสนี้ ขออภัยไว้ ณ
โอกาสนีด้ ้วย ก็มี อีกเรื่อง ผมในนามสมาชิกสภา เขตที่ ๒ รับผิดชอบจัดหา งาน
ประเพณี ไทยพุทธเข้ามาเป็นสมาชิกสามสี่ ท่าน ทํางานไม่ทันไร ออกไปเป็นฝ่าย
ค้าน ออกไปเป็นฝ่ายตรวจสอบ หรือออกไปตามนโยบายของตัวเอง ผมก็ไม่ทราบ
ทิง้ ผมคนไทยพุทธคนเดียวต้องรับภาระ ประเพณีชาวไทยพุทธทั้งหมด รู้ปัญหาของ
ชาวไทยพุทธทั้งหมด อยู่บนหลังผมคนเดียว ถ้าจะทําให้ดีที่สุด คนเดียวทําก็ยาก
แต่ก็ยังดีกว่าหลาย ๆ ท่าน ที่ออกไป ไม่ได้ทําอะไรเลย ส่ว นใหญ่คนที่ไม่ได้ทําอะไร
จะมองแต่คนอื่น แล้วเรื่องประเพณี เมื่อสักครู่ ที่พูดว่า เอาผูส้ ูงอายุของผมมาอยู่
ข้างถนน ผู้สูงอายุไม่ใช่ของคุณคนเดียว ทําไมต้องของบประมาณ ปีแรกผมเป็น
สมาชิก หมู่ที่ ๗ ผมได้งบประมาณไปจัดที่หมูท่ ี่ ๗ มีสมาชิก หมู่ที่ ๙ ได้ เอา
งบประมาณไปจัด หมู่ที่ ๙ มีรองนายกเป็นคนไทยพุทธ อยู่ที่ หมู่ที่
๓ ได้
งบประมาณไ ด้จัด หมูท่ ี่ ๓ ถ้าทุกคนรักคนไทยพุทธ จริง แล้วคนไทย พุทธ หมูท่ ี่
๔,๖,๑๐ และ ๑๒ เอาไปไว้ที่ไหน ครับ ผมคิดว่าเอางบประมาณทั้งหมดที่ผมจัด
อยู่มารวมกัน ในใบปลิวทุกครั้งที่ ผมเชิญชาวบ้านมา เชิญชาวบ้านไทยพุทธทั้ง ๑๓
หมู่ มารวมกัน เรื่องงบประมาณผม ไม่เคยแบ่งแยก ผมไม่ ได้แก้แทนให้กับผูบ้ ริหาร
เพราะผมเป็น ผูร้ ับผิดชอบเพียงผูเ้ ดียวโดยตรง ไม่เกี่ยวกับประเพณีที่ผม ได้จัดขึน้
การทําความดี ไม่จําเป็นต้องทําในวัด หรือทําในสภา ทําในกูโบร์หรือ ทําในเปลวก็
ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกสถานที่ สิ่งที่คุณทําความ ชั่ว ห รือใคร คิด จะทําความชั่ว
ต้องเลือ กสถานที่ หน่อย แต่ทําความดีไม่ต้อง ยกย่อตัวเอง เรื่อง หนึ่งครับ เรื่อง
ผล งาน ผมว่าอย่า มาคิดเรื่อง ผล งาน หน้าที่มากว่า ธรรมชาติ ชาวบ้าน
คน ไทยพุทธจะต้องมา
ผม จะให้ประธานสภานายวันอาฮาหมัด มามะ
ไปทําประเพณีผมไม่ได้ จะให้น ายกเทศมนตรี ไปรดน้ําดําหัวผูส้ ูงอายุไม่ได้ ผมใน
นามสมาชิกตัวแทนคนไทยพุทธต้องจัด ไม่ว่าสมัยไหนก็ต้อง จัด ถ้าผมจัดข้างถนน
ไม่ดี ที่จัดแข่งกับผมในวัด ทําไมปีที่แล้วทําไมไม่จัด เพราะขอเงินชาวบ้าน มาคนละ
หนึ่งพันสองพัน เวลาไปจัดไปบอกว่าเอางบจัดกันเองเทศบาลไม่ได้ให้งบจึงไม่ได้จัด
/ นี่คอื สิ่งที่ที่แท้จริง
...

-๗นายศรัทธา แซ่ด่าน นี่คอื สิ่งที่แท้จริง หาเรื่องทําบุญ ผมจัดงานฝังลูกนิมติ เรื่องงบประมาณ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ เจ้าอาวาสจะเช่าเครื่อง เสียง จากหาดใหญ่ เช่าชุดละหนึ่งแสนบาทเ ข้าที่ประชุม
ผมบอกว่าไม่ต้ องเช่า ผมจะเอาเครื่องเสียงของผมฟรี ไม่ต้องไปเช่า คนอื่นไปล้าง
จานวันละ ๓๐๐ บาท คิดค่าแรงหมดชาว บ้านคนไทยพุทธ ผมไม่ได้วา่ คนไทยพุทธ
ไม่ดี คนที่ดกี ็มี มาก เครื่องเสียงผมไม่คิดค่าเช่า เรื่องไฟฟ้า เทศบาลก็ไปช่วยกัน
เต็มที่พวกเราคนไทยพุทธ ไม่น่าจะต้องมาคุย กันเรื่องประเพณี ใครไม่ทําก็นั่งดู มือ
ไม่พายเอาเท้าราน้ํา ผมว่าไม่สมควรอยู่ในสภา ผมจัดงานฝังลูกนิมติ
ร่วม กับ
ชาวบ้านทั้งหมด คนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้ชว่ ยอะไร เอาเหล้าไปขายหน้า
บ้าน นี่หรือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ใครถูกต้องมากกว่า คิดเอาเอง ผ มจัดงานประเพณี
ออกที วีทุกช่อง นี่หรือสิ่งไม่ดี นักข่าวช่อง ๙ ยังโทรมาขอสัมภาษณ์ ท่านนายก
เทศบาลนครยะลา ยังโทรมาชื่นชม ผมว่า สิ่งที่จบ ขอให้จบในวาระนี้ ผมไม่ตดิ ใจ
เรื่องอะไร ขอให้จบในวันนี้ ไม่วา่ เรื่องอะไร ใครจะทําอะไร สวรรค์รดู้ ี หัวใจทุกคนรู้
ดี ว่าใครทําอะไรลงไป หรือใครจะไม่ทําอะไรก็น่าจะรู้ดี ผมขอร้องครับ ขอให้จบใน
สภาหมดวาระแล้ว เราจบกัน เริ่มต้นใหม่ คุณมีนโยบายอะไร บ่งบอกชาวบ้าน ถ้า
เป็นคนนักเลงไม่ตอ้ งโจมตี ผมจัดงานรดน้ําดําหัว ผูส้ ูงอายุ มีงบประมาณ หนึ่งแสน
บาท ผมขึน้ บนเวที ผมบอกซือ้ ได้ในราคาแปดหมื่นบาท อีก สองหมื่ นบาท ผมยัง
สามารถเอางบประมาณ จัดอย่างอื่นได้ ที่ผมค้านต้องเอางบประมาณประเพณี
ทั้งหมดมารวมกัน จัดในที่ เดียวเพราะปีแรกก็ได้จัดกันแล้ว เหลือซือ้ ผ้าโสร่งให้แก่
ผูส้ ูงอายุไม่กี่บาท ที่เหลือไปใช้ประโยช น์จริง ๆ ไม่กี่บาท ก็เอาไปกินเหล้าหมด คิด
เอาเองก็แล้วกัน ว่า ใครทําอะไรก็น่าทราบดี ไม่กี่วันก็คงทราบ ว่าใครทําอะไรกัน
อยู่ เราในฐานะคนไทยพุทธ ด้วยกันสามสี่ท่าน ทํางานกันมาผิดใจกันบ้าง ไม่ถูกใจ
กันบ้าง มี อคติกันบ้าง ก็ขอให้จบในวันนี้ นี่ผมก็ได้ออกไปเป็นอิสระแล้ว ไม่ทันไรก็
บอกว่าผมขายตัว ผมอยากดํารงชีวติ ด้วยลําแข้งของตัวเอง ผ มขอร้อง มีอะไรที่
ผมช่วยได้ กับ เพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่าน ผมยินดีต้อนรับ ผมก็ได้พูดหมดแล้ว หรือ
ใครข้องใจอะไรจะพูดต่อ ขอเชิญครับ ผมนั่งคอยอยู่ครับ สวัสดีครับ
ประธานสภา

ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภานายศรัทธา แซ่ด่าน ครับขอขอบคุณ
ครับท่านสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเสนอแนะอีกครับ และผม
จะให้ผู้บริหารชีแ้ จง หรือว่าจะให้สภาชิกอภิปรายรวดเดียว ขอเรียนเชิญครับท่าน
สมาชิก
/นายชํานาน...

-๘-

นายชานาน ทวีรัตน์
สวัสดีครับท่านประธานสภา ผมนายชํานาน ทวีรัตน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ขออนุญาตประธานครับ สมาชิกเข้าใจผิดอยู่ครับเรื่องรดน้ําดําหัวผูส้ ูงอายุ ผมแค่
เสนอแนะว่ามีชาวบ้านส่วนมากเขาบอกว่าที่จัดไปเรื่องรดน้ําดําหัวผูส้ ูงอายุนี้ ให้จัด
ในวัดเหมือนเดิมได้หรือไม่ จัดกันมา สี่หา้ ครั้งแล้วชาวบ้านฝากผมมา ขอให้
ผูบ้ ริหารกลับไปพิจารณาดู ชาวบ้านถามว่าปีตอ่ ไปจัดที่ วัดได้ หรือไม่ ผมว่า
ผูส้ ูงอายุหรือญาติพ่นี ้องของผู้สูงอายุเขาให้จัดในวัดครับ ชาวพุทธเขาชอบเข้าวัด
ผมไม่ได้พาดพิงใคร ประธานครับ ผมอยากให้ประเพณีของเทศบาลตําบล
สะเตงนอก เคยจัดมาในวัดเรื่อง งานลอยกระทงเหมือนกัน อยากให้ สนับสนุน ปีนี้
จัดในตลาดที่สะพานได้ถมไปแล้ว จะจัดงานลอยกระทงที่ไหน ต้องตอบสมาชิกใน
ที่ประชุมด้วยครับ ถมแล้วท่านไปขุดมาทําใหม่ เนือ้ ที่เหลือน้อย ท่านยังไปขุดอีกก็
หมด ท่านประธานครับขออนุญาตครับ สวัสดีครับ
ประธานสภา

ครับขอขอบคุณสมาชิกสภา นายชํานาน ทวีรัตน์ คื
อท่านชํานาน
เสนอแนะครับ ผมจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
อีกครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปรายผมจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง
ขอเรียน เชิญ
ผูบ้ ริหารครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
ครับขอขอบคุณ ท่านประธาน หัวหน้าส่วน และสมาชิกสภา ครับมี
รองนายกเทศมนตรี ๓ เรื่อง ครับขอขอบคุณครับ เรื่องเกี่ยวกับถนนได้ปรึกษากับท่านรองนายกคนที่
๒ ก็จะเข้าไปดูแล ส่วนของประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งผมดูแลอยู่คือหน่วยงานของ
กองการศึกษา ทุกปีก่อนที่เราจะทํางานเรียกมาประชุม ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก ผู้นํา
ชุมชนก็มาประชุม มาพูดคุยที่เทศบาลครั บ ผมในฐานะที่นับถือศาสนาอิสลามจะ
ไปทําเอง กลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ ผมจึงให้สมาชิกสภาได้
กล่าวเมื่อสักครู่น้ีครับ ไปดําเนินการในส่วนนี้ และก็ได้รับข้อเสนอแนะ ทุกครั้งที่มี
การจัดงานก็มีการเบ่งงบประมาณ อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณ
เราแบ่ง เมื่อแบ่งเสร็จแล้วงบประมาณก็น้อยทําให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ
พอสมควร ที่ประชุมจึงสรุปว่า ให้จัดที่เดียวในนามเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ทั้งหมดดีหรือไม่ วันนัน้ ก็ลงมติทุกคนก็เห็นด้วย ในเรื่องของการจัดประเพณี
วัฒนธรรม ในส่วนที่ท่านได้เสนอแนะ ท่านกลัวว่าผูส้ ูงอายุถู กสิบล้อชน ไม่เคย
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์
/แบบนีเ้ กิดขึ้นครับ…

-๙-

นายเสรี เรืองกาญจน์ แบบนีเ้ กิดขึ้นครับ เพราะว่าทุกงานที่จัดขึน้ มีทีมงานที่รักษาความปลอดภัยชุดที่
รองนายกเทศมนตรี ทํางานได้แบ่งหน้าที่ชัดเจน ผมยังไม่เคยได้ยินว่าผูส้ ูงอายุที่มาร่
วมงานได้รับ
บาดเจ็บ ทางเทศบาลมีรถรับส่ง ผมดูยอดครับยอดเพิ่มขึ้ นตลอดที่มาร่วมงาน
ร้อยกว่า สองร้อยกว่าบ้าง ส่วนใหญ่คนในพืน้ ที่สะเตงนอก ถามว่าชาวพุทธ
ที่เทศบาลนครยะลามาหรือไม่ ก็มาครับเพราะเป็นรอยต่อจะปฎิเสธไม่ได้ เราเป็น
พี่นอ้ งกัน ถ ามว่าคนในพืน้ ที่เทศบาลนครยะลาก็มาครับ เราต้องยอมรับตรงนัน้
แต่ถามว่าเราจะปฏิเสธคนไม่ให้มาไม่ได้ ผู้สูงอายุจัดปีละครั้ง เพราะบางคน ต้องมา
รดน้ําดําหัว เขาก็ต้องมา และคนในพืน้ ที่สะเตงนอกก็ชวนมาร่วมงาน ถามว่า
รูปแบบที่ทํากันมาสองปี ผมว่าเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ลอยกระทง ก็ต้องมา
แก้ไข ในส่วนที่ดกี ็ต้องยอมรับ ไม่ใช่เสียทั้งหมด ถามว่าดีทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่ ส่วนที่
เสียเราก็มาแก้ไข ส่วนที่ดที ุกคนก็ต้องยอมรับส่งเสริม ผมไม่อยากให้มาติตงิ ส่วนที่
ต้องแก้ไข ก็กลับมาแก้ไข เป็นข้อเสนอแนะที่ทางผูบ้ ริหารดําเนินการใ นส่วน
ประเพณีวัฒนธรรม ครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านบอกว่าถึงเวลาที่หา
เสียง ผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภา ถ้ามีนโนบายก็เสนอ ครับไหน ๆก็ทราบแล้วว่า
ท่านจะไปทางซ้าย หรือทางขวา ไม่วา่ กัน ท่านขายความคิดให้ประชาชนตัดสิน
ขายไอเดีย ขายการพัฒนา ถามว่าผูบ้ ริหารทําอะไรบ้ าง แล้วย้อนกลับไป ถาม
ตัวเองบ้าง สี่ปีที่เป็นสมาชิกสภา เคยทําอะไรบ้าง ผมอยากให้ท่านย้อนคิดถึง
ตัวเองด้วย ครับที่ท่านสมาชิกสภา นายศรัทธา แซ่ด่าน วันนี้เรามาประชุมสภามี
อีกหนึ่งสมัย สมัยที่ ๔ ที่ประธานได้กล่าวมา ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเรื่องที่วา่ หา
เสียง ก็เป็นเรื่องของท่าน ครับผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ท่านรองนายกจะชีแ้ จงเพิ่มเติมครับ ขอเรียนเชิญครับ

ครับ

นายสมภพ มีเดช
เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก หัวหน้าส่วน
รองนายกเทศมนตรี ราชการ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิด คือเป็นเรื่องที่ค้างคาใจอยู่นาน
พอสมควร ขออนุญาตเสริมเติมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ
ขออนุญาตครับหลาย ๆ ท่าน ในส่วนตรงนี้ ผมได้มองมานานแล้ว นั่งดูอยู่นานแล้ว
ไม่วา่ จะเป็นงานลอยกระทง งานรดน้ําดําหัวผูห้ ลักผูใ้ หญ่ หลายปีที่ผา่ นมาที่ท่าน
/สมาชิกของเรา…

- ๑๐ -

นายสมภพ มีเดช สมาชิกของเรา ขออนุญาตครับ ท่านทําหน้าที่อยู่ ไม่ได้ยกยอสมาชิกบางท่านครับ
รองนายกเทศมนตรี แต่ด้วยความจริงใจ ผมเห็นมีอยู่คนเดียวเท่ านั้นที่ทํางานเรื่องวัฒนธรรมตรงนี้ครับ
สมาชิกของเรามีอยู่กี่คน มีอยู่สามคนสี่คน แต่ที่ทําหน้าที่ ที่เห็นเป็นประจักษ์
ชาวบ้านยืนยันได้มาพูดมาแสดงความคิดเห็นได้ มีอยู่คนเดียวครับ ท่านอยู่หมูท่ ี่ ๗
แต่มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่กับพี่นอ้ งทุก ๆ หมู่ที่เป็นชาวไทยพุท ธ ผมเข้าไปร่วมใน
บางงาน บางงานก็ให้ภรรยาไป แต่ส่งิ ที่ผมท้อแท้ใจอย่างมากเลยครับ สมาชิกเรามี
คนเดียวหรือครับ เท่าที่เห็นมีอยู่คนเดียวจริง ๆ ที่ทํางานอยู่ ผมเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้
ช่วงเวลาสัน้ ๆ เดินลงมาในพืน้ ที่คงยังไม่ครบพืน้ ที่ทุกถนนทุกที่ทุกซอย แต่เสียงที่
สะท้ อนกลับมาชัดหูมากคนไทยมีอยู่ คนเดียวหรือสมภพที่ทํางานอยู่ตรงนั้น ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน เรื่องประเพณี ตอบท่านสมาชิกสภาที่ถามเรื่องถนน
และรถเจซีบีดว้ ย ผมเห็นคําร้อง ผมดูย้อนหลังไปหลายเดือนคําร้องที่ยื่นมาในหมู่ที่
๗ หมูท่ ี่ ๓ หมูท่ ี่ ๔ ขออนุญาตเอยน ามครับ มีท่านสมาชิกสภานายศรัทธา
แซ่ด่านคนเดียวในสมาชิกที่มองเห็นอยู่ครับ คนเดียวจริง ๆ ไม่ทราบว่าที่เหลือ
หายไปไหนหมด ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะสนับสนุนคําร้องของท่านที่ท่านเสนอมา ผม
คุยกับท่านนายก ท่านนายกบอกว่าเต็มที่เลยสมภพ รองเสรีบอกว่าเต็มที่เลย
สมภพ แต่ผมไม่เห็นคําร้องของท่าน ที่ท่านบอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านไปดําเนินการตรง
นั้น ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภา ฝากถึงสมาชิกว่าบทบาทหน้าที่ของ
ท่านไปไหนล่ะครับการพัฒนาพืน้ ที่ แก้ไขความเดือดร้อนตรงนีเ้ ป็นหน้าที่ของ
สมาชิก ไฉนจึงให้ผู้ใหญ่บ้านมาทํางานตรงนั้น ซึ่งมันไม่ ถูก ไม่ตอ้ ง ควรจะเป็น
สมาชิก ซึ่งประชาชนเลือกท่านเข้ามา เหมือนผมที่ได้เข้ามา ถึงเวลาตรงนั้นเรา
ต้องไปขายความคิด ขายไอเดียเหมือนท่านรองเสรีกล่าวว่าท่านจะหันซ้ายหันขวา
มีไอเดียอย่างไรเอาไปขายความคิดให้ประชาชนเลือกกลับมา ในส่วนของคําร้องก็
ขอฝากด้วยครับ ว่าถ้ามี คําร้องยินดีจะดําเนินการให้ เหมือนสมาชิกบางท่านส่งคํา
ร้องมา หรือมาบอกผมก็จะส่งดําเนินการให้ ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะรับใช้ท่า นเสมอ
ท่านนําเสนอมาหรือยัง ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านรองนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอภิปราย
ขอเรียนเชิญครับ คณะผู้บริ หารมีอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน และข้าราชการ ผมขอปิดการ
ประชุมครับ สวัสดีครับ
/ปิดการประชุม…

- ๑๑ -

ปิดการประชุม

เวลา ๑๔.๓๕ น.

อนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชติ กิตติพุฒพิ งศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มะสดี หะยียะปาร์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ถาวร นวลปาน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

