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เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์
บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ
เลขานุการสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธาน สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการยิงกันที่สี่แยกมลายูบางกอก ขอให้ทุกท่าน
ระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกสองท่าน ได้เดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ขอให้ทุกท่านช่วยอวยพรเพื่อให้ทั้งสองเดินทางทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพ
ที่ประชุม รับทราบ

-๓–
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องเลือกรองประธานสภาเทศบาลแทนตาแหน่งที่ว่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สืบเนื่องจากรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้ขอลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
เนื่องจากมีภารกิจและภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ขอลาออกตั้งแต่
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในโอกาสนี้เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงวิธีคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
สาหรับวิธีเลือกรองประธานสภาเทศบาลเหมือนกับ
เลือก
เลขานุการสภาเทศบาล ประธานสภาซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ กาหนดไว้ดังนี้ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นาความในข้อ ๘
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควร
ให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก

-๔-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เลขานุการสภาเทศบาล นั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอสอบถามและขอหารือท่าน
ประธานสภา เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการสภาได้นาเรียนชี้แจงวิธีการเลือก
รองประธานสภา โดยให้แต่ละคนเขียนชื่อสกุลและให้เลือกใหม่
ผมขอเสนอว่า ถ้ามีการแข่งขันขึ้นมา ผมขอเสนอเป็นการขานชื่อตาม
ตัวอักษรได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
คือข้อ ๘ ได้เขียนไว้ชัดเจน ว่าต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
เลขานุการสภาเทศบาล ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อในการเลือกรองประธานสภา จะเลือกวิธีอื่นคง
ไม่ได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ การประชุมสภาเทศบาลกับการประชุมสภาใหญ่หรือการประชุม
ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) คนละระเบียบกันหรือครับ
เพราะว่าผมเห็นในโทรทัศน์ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเก้า
ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมเห็นเขาขานชื่อไม่ได้เขียนชื่อ ขอบคุณ
ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือใช้คนละระเบียบกันครับ ของเทศบาลใช้ระเบียบ
เลขานุการสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
บังคับใช้เฉพาะท้องถิ่น ส่วนการเมืองระดับประเทศใช้ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนละ
ระเบียบกันครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรองประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอก เชิญครับ

-๕นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ขอเสนอนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ เป็นรองประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๘
เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนตาแหน่งที่ว่าง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนายอดุลย์ แวโวะ แนะนาตัว
ประธานสภาเทศบาล เพื่อให้เกียรติในสภาแห่งนี้ เชิญครับ
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ วันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาและขอขอบคุณอดีต
ท่านรองประธานสภาท่านมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้ให้โอกาสนี้แก่ผมได้รับ
ตาแหน่งที่มีเกียรตินี้ ผมขอสัญญาต่อสภาแห่งนี้ว่า ผมจะทาหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์และยุติธรรม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ วันนี้ได้คัดเลือกรองประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนตาแหน่งที่ว่าง และที่ประชุมได้คัดเลือก
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมขอชื่นชมอดีต
ท่านรองประธานสภา นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ที่ท่านมีสปีริตและท่านทาตาม
ที่ได้พูดมาไว้ก่อน ว่าท่านขอดารงตาแหน่งรองประธานสภาในระยะเวลา
สองปีหรือสองปีกว่า ๆ เมื่อท่านจะดารงตาแหน่งนี้ ท่านได้ให้สัญญากับ
ผมว่าท่านจะประเมินตัวท่านเอง ท่านสมควรดารงตาแหน่งสี่ปี หรือว่าท่าน
จะดารงตาแหน่งเพียงสองปี แต่ทั้งนี้ท่านคงประเมินตนเอง แต่ผมคิดว่า
ประเมินแล้วท่านผ่านครับ เพราะท่านเป็นผู้นาที่ดี แต่ที่ท่านลาออก

-๖นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ท่านแสดงความรับผิดชอบที่ท่านได้ลั่นวาจา ว่าครบสองปีแล้วท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ จะลาออกและผม อยากจะให้เพื่อน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในสภาแห่งนี้ เมื่อเราให้สัญญาไปแล้ว ต้องรักษาสัจจะของลูกผู้ชาย
เราพูดแล้วเราต้องทาได้ ไม่ใช่พูดแล้วทาไม่ได้ครับ และผมก็ไม่แปลกใจที่
ท่านมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้เป็นสมาชิกสภามาสามสมัยกับสมัยนี้ด้วยครับ
เพราะว่าท่านเป็นคนที่มีสัจจะและท่านเป็นผู้มีภาวะผู้นาที่แท้จริงขอบคุณ
ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ หลังจากที่ประชุมได้มีมติเลือกรองประธานสภาไปแล้ว ต่อไปทาง
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาจะทาเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อแต่งตั้งต่อไป
ส่วนจะมีผลวันใดก็อยู่ที่จังหวัดจะแต่งตั้งตอนนี้ก็ถือว่าเป็น
รองประธานสภาเทศบาลยังไม่สมบูรณ์ต้องรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
แต่งตั้งก่อนโดยออกเป็นคาสั่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปียวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะสอบถามในด้านการบริหารของ
ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีข้อเสนอแนะหนึ่งเรื่อง คือเพดาน
ห้องประชุมที่อยู่เหนือศรีษะของท่านประธานสภา รองประธานสภา และ
เลขานุการสภา จะทรุดหล่นลงมา ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะ เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓
ประเด็นที่หนึ่ง ชาวบ้านได้ฝากขอบคุณทางฝ่ายบริหารเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
ประเด็นที่สอง เรื่องของท่อบล็อกที่ไปวางให้ ทาได้สวยมากครับ
ส่วนที่ยังไม่ได้ทา ผมเสนอไปตั้งแต่ปีที่แล้วและยังไม่มีความคืบหน้า คือสาย
เปาะยานิ ที่น้าไหลลงมาจากเขา ถนนก็เริ่มชารุด แต่ยังไม่ได้รับการดูแล
ประเด็นที่สาม ช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนแล้ว อยากจะให้ไปสารวจเรื่อง
คูระบายน้าที่อุดตันอยู่

-๗นายอิทธินันท์ สาเฮาะ ประเด็นที่สี่ เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านรองปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ท่านอาฮาหมัด ดือราแม แล้วว่า เรื่องของฟาร์มเลี้ยงสุกร เมื่อวันก่อนได้ไป
ตรวจดูก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะนี้ประเด็นที่มีปัญหาหนัก คือเรื่องของ
กลิ่น ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะระดมชาวบ้านให้ย้ายสถานที่เลี้ยง ถ้าอยู่แบบนี้
ไม่ได้ครับ เพราะอยู่ใกล้ชุมชนของมุสลิม ซึ่งฟาร์มเลี้ยงสุกรอยู่เหนือของ
หมู่บ้าน เวลาน้าไหลผ่านเข้าสู่หมู่ ไหลลงสูทุ่งนาของชาวบ้านเหมือนเดิม
ตอนนี้ที่มีปัญหาหนัก คือเรื่องของกลิ่นทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น ผมได้ไปคุย
ก็ยังเหมือนเดิม ปัญหาที่ต้องแก้ไขคือต้องย้ายฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างเดียว ผม
คุยกับชาวบ้านแล้วว่า ถ้าคุยยังไม่ได้ก็ต้องเอาอะไรไปปิดถนนแล้ว ไม่ไหว
จริง ๆ ครับผมถูกชาวบ้านร้องเรียนประจา ผมก็ไม่ทราบจะทาอย่างไรแล้ว
ขอให้เทศบาลไปดูแลให้ด้วยครับ และขอขอบคุณเทศบาลที่ได้พัฒนาในเขต
ที่ ๓ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ผมมีเรื่องที่ชาวบ้านฝากผมมา ในเมื่อชาวบ้านฝากมาผมก็ต้อง
นาเสนอในสภาแห่งนี้ เพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เจอท่าน แต่วันนี้ผมก็ได้
เจอท่านในสภาแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ได้นาผู้นาชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ส่วนตัวกระผมเองไม่ได้ไป ผมขออนุญาตเอยนามและขอชื่นชม
ท่านอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
เพราะว่าท่านมีความคิดที่ดีเพื่อจะเสริมสร้างพลังให้กับผู้นาชุมชนในเขต
แต่ละพื้นที่ในตาบลสะเตงนอก แต่ท่านครับชาวบ้านบางท่านก็ไม่เข้าใจ
ตามที่ท่านให้มา แต่ส่วนตัวผมเองแล้วก็เข้าใจ วันนี้ผมก็ได้รับปาก
จากชาวบ้านมา เป็นไข่นกกระทา ผมได้รับจากชาวบ้านได้ฝากไว้ให้ผมให้
ท่านอุมาพร ใจแผ้ว ตามที่ผมเข้าใจ ตามที่ท่านอุมาพรได้แจกไข่ไว้ให้คนละ
ฟองหรือว่าคนละใบ ผมเข้าใจว่าท่านคิดว่า ถ้าผู้ใดพาไข่ใบนี้ในระยะเวลา
สองวันกับอีกหนึ่งคืนพาไปแล้วและก็พากลับมาที่บ้าน ถ้าไข่ไม่แตกแสดงว่า
ท่านผู้นี้เป็นผู้นาที่เข้มแข็งขนาดไข่ใบเดียวก็ยังพาไหว แต่ถ้าผู้นาท่านใดพาไข่ใบนี้แล้ว
แตกระหว่างทางหรืว่าอเกิดหาย แสดงว่าผู้นาท่านนี้ก็เป็นผู้นาที่อ่อนแอ

-๘นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ไม่สมควรเป็นผู้นาชุมชน ตรงนี้ตามความเข้าใจของกระผม แต่ชาวบ้านผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ว่าเขาคงไม่เข้าใจอย่างนี้ครับ เขาว่าเล่นอะไรกัน เล่นเกมก็ไม่ใช่เกม
ชาวบ้านฝากไข่มา เขาว่าทาไมเห็นเขาเป็นแค่เด็กอนุบาลหรือ
ชั้นประถมศึกษาที่เอาไข่หนึ่งฟองจะกินก็ไม่ได้ ท่านฝากให้คืน
ท่านอุมาพร ถ้าเขาคืนแล้วจะได้อะไรจากท่านอุมาพร ผมว่าท่านจะเล่นเกม
อะไรหรือว่าท่านจะทาอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ผมว่าไม่สมควรที่จะ
เล่นเกมอย่างนี้ ผมคิดว่าเป็นการดูถูกผู้นาชุมชน ท่านครับผมไม่ประหลาดใจ
เลยครับ ท่านอุมาพรผมรู้จักดี ผมเคยคบหารู้จักกันมานานแล้วสมัยท่าน
เป็นแม่ค้าขายปลาอยู่ที่ตลาดสด และเป็นนักเล่นวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน
ท่านอุมาพรผมได้สืบรู้มาว่า ท่านอยู่ที่ใดก็ไม่เป็นสุขหรอกครับ เป็นแม่ค้าก็
เที่ยวทะเลาะเบาะแว้งกับคนข้าง ๆ นั้น เป็นคณะกรรมการของสมาคมวิทยุ
สมัครเล่นก็ทะเลาะกับคณะกรรมการชุดนั้น แล้วนี่มาทาให้องค์กรของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเสื่อมเสียกับผู้นาชุมชนอีก ผมไม่เห็นด้วยกับท่าน
ที่ทาอย่างนี้และชาวบ้านก็ฝากไข่ให้ผมนาไปคืนท่านอุมาพร ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร รวมถึงสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิง เรื่องการบริหารการดาเนินงานหรือแม้
กระทั้งเป็นแม่ค้าเป็นสิทธิ์ส่วนตัว ส่วนเรื่องรายละเอียดในเรื่องของสมาคม
วิทยุสมัครเล่นดิฉันมีข้อมูลชี้แจงชัดเจนในที่ประชุม แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสภา
ที่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นาของแต่ละคน
ท่านจะต้องแยกแยะออกว่า นี่คือเรื่องอะไรในสภาตรงนี้ เป็นกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ละลายความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมทั่วไปของคน
ระดับสูงที่เขาทากัน ดิฉันไม่ทราบว่าคนระดับล่างเขามีความคิดเห็นอย่างไร
แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในไข่ใบนี้ก็คือ คนที่จะเป็นภาวะผู้นาได้นั้น เขาจะต้องรู้จัด
รับผิดชอบภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม
หรือแม้แต่ไข่หนึ่งใบ แต่ในการที่เขาไม่ได้เปิดใจให้ยอมรับ ดิฉันก็ไม่ได้ว่า
อะไรเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นการทาโทษเขาด้วย เพียงแต่ว่าเป็นการแนะแนว
ชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นการฝึกอีกนิดหนึ่ง เป็นการแสดงละลายพฤติกรรม
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกจัดและบรรจุลงในไม่ว่าจะสถานที่แห่งใด แม้กระทั้งพัฒนา

-๙นางอุมาพร ใจแผ้ว บุคลากรต่าง ๆ แม้กระทั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพที่อยู่ตรงห้าแยก มีทั้งบริษัท มีทั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รูปแบบของศูนย์ในการจัดกิจกรรมการชนิดนี้อยู่ ดิฉันถือว่ามันไม่ได้เป็น
ความผิดอะไร แต่ถ้าหากเขารับไม่ได้ ดิฉันก็ไม่ได้ว่า และก็ไม่ได้เป็นการ
ลงโทษอะไร เพียงแต่แค่แนะแนวทางให้เขารู้จักว่า ภาวะผู้นาและด้วย
วุฒิภาวะในการใช้ในที่ประชุมแห่งนี้ ว่าควรจะนาเรื่องใดมาคุย ดิฉันไม่เกี่ยง
ว่าเป็นแม่ค้าปลา จะผิดไหมที่พ่อค้าบางคน อย่างเช่นพ่อค้าโรตีเข้ามา
อยู่ตรงนี้ อยู่ที่ชาวบ้านเลือกก็ไม่ผิด ไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนด้วยซ้า
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ ส่วนเรื่องสมาคมวิทยุสมัครเล่นท่านกับดิฉันถ้ามี
ปัญหานอกรอบไม่ควรนามาในสภาแห่งนี้ เพราะมันคนละงานกับ ขอบคุณ
ค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผมไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ พูดว่าผิดกฎหมายหรือว่าเอากฎหมายส่วนใดผมก็ไม่ได้พูด ผมก็รู้ที่ว่าไม่ผิด
หรอกครับ ท่านจะเป็นแม่ค้า แต่ผมเอยถึงขออภิปรายของผมว่า สมัยท่าน
เป็นแม่ค้า ท่านก็อย่างนี้เป็นคณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นก็อยู่อีกอย่างหนึ่ง
แต่ที่ผมเอาเรื่องมาพูดเรื่องนี้ เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเหมือนกัน ผม
เข้าใจแต่ถ้าเป็นผมก็เข้าใจที่ผมอภิปรายไปแล้ว แต่ผู้นาชุมชนบางท่านเขาไม่
เข้าใจ เพราะว่าถ้าท่านจะเล่นเกมอย่างนี้ ท่านก็ต้องชี้แจงให้เขารู้ด้วย ไม่ใช่
ว่าเขาไปแล้วพอกลับมาท่านก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น ผมว่าน่าจะหา
เกมที่มันสนุกกว่านี้อีก ยังมีเกมอีกเยอะครับ ท่านไม่ต้องมาอ้างว่าบริษัทอื่น
ผมก็ไม่ได้พูดถึงบริษัท ผมพูดถึงในองค์กรของเรา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการสอบถามเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้ ผมก็ได้ฟังเรื่องราวที่ท่านอุมาพร ใจแผ้ว ได้ชี้แจง
กับท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ คือชาวบ้านที่ไปที่บ้านบอกผมเหมือนกัน
แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ไป เขาว่าเล่นเหมือนกับเด็ก ๆ ที่นี้ชาวบ้านบอกว่า
น่าจะมีกระโดดเชือกอีกอย่างหนึ่งจะได้ย้อนอดีตไปด้วย และท่านอุมาพร
ใจแผ้ว บอกว่านี่เป็นกิจกรรมของผู้นาระดับสูง ใช่ผมเข้าใจ แต่ว่าเป็น
พนักงานบริษัทส่วนมากจะใช้แบบนี้ ของเรานี้เป็นสถานที่ราชการ
ไม่สมควรมาเล่น เรื่องที่จะละลายพฤติกรรมของผู้นา ผมก็เคยเป็นผู้นาเยาวชน

- ๑๐ นายบากอรี บาเก็ง และเป็นพนักงานบริษัทขายตรง แต่ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นระดับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ การขาย เรื่องที่ทาก็มีจานวนมาก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะสอบถามเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในเมื่อเราทาภารกิจของ
ตนเอง
เพื่อสังคม ในเมื่อเราจะทาอะไรเกี่ยวกับชุมชนของเราเอง เราต้องเก็บไม่ใช่
สั่งต้องดู เพราะว่าในชุมชนของเรามีมีทั้งผู้นา เยาวชน แม่บ้าน เราจะฝาก
ให้ชุมชนของเราทาอะไรเราต้องคิดก่อน โดยเฉพาะผู้นาศาสนา ตรงนี้จะขอ
ฝากทุกท่านในความรับผิดชอบของแต่ละท่านให้คิดก่อนที่จะทา กลัวว่าผู้นา
ชุมชนที่ได้ร่วมกับเราสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าอายุการทางาน
ของพวกเราไม่ถึงสองปี ตรงนี้ขอฝากด้วย และขอให้ทุกท่านเดินทาง
โดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
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