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รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เพื่อรบัทราบปญัหาความตอ้งการเพือ่นํามากําหนดแนวทางการจัดทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่ี  

(พ.ศ.2561 – 2564)  เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
วันที่ 25 ตลุาคม  2559 เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตสันครศรีธรรมราช 
-------------------------- 

 

เปดิประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาวสุกญัญา  ราหมาด  คะทุกท่านค่ะเสร็จพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ 
พิธีกร ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ขอเรียนเชิญทุกท่านน่ังลงนะครับ และ

ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกลับสู่เก้าอ้ีรับรองนะคะ เสร็จพิธี
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จมหิตลาธิเบศร มามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร จากน้ีไปนะคะ เราจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะคะ เพ่ือที่จะรับทราบปัญหา
ความต้องการและก็นํามากําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4 ปี คะ ก็ระบุไปแล้วนะคะว่าเป็นปี พ.ศ.2561-2564 คะ ก่อนหน้าน้ีนะ
คะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ทางกองวิชาการและแผนงานคะ ก็ได้ผนึกกําลัง
กับทางกองสวัสดิการสังคม นะคะ มีการลงพื้นที่ประชาคาท้องถิ่นคะ 
เพ่ือที่จะแจ้งแนวทางการพัฒนานะคะ เป็นเรื่องของการรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชนคะ และหลังจากนั้นก็จะมากําหนดแนว
ทางการพัฒนาการจัดทําแผนท้องถิ่น 4 ปี นะคะ 2561-2564 คะ 
เพ่ือที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะ และก็ให้ทุกภาค
ส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมคะ ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
เปลี่ยนการระดมความเห็น เพ่ือที่จะพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะ โดยท่ีผ่านมาคะ เรามีการลงพ้ืนที่
จัดทําแผนพัฒนาไปแล้วนะคะ ต้ังแต่วันที่ 15 – 23 ตุลาคม  2559 ที่
ผ่านมานะคะ และวันน้ีคะ เราก็จะได้รับทราบปัญหาความต้องการและก็
ระดับความเห็นเข้าสู่แผนพัฒนา 4 ปี อย่างเป็นทางการและก็อย่างเต็ม
รูปแบบนะคะ โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน 
คะ บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านไสว  เขียว
จันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คะ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ เข้ าร่ วมการอบรมและเปิดการประชุมประชาคมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในลําดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคะ 

นายไสว  เขียวจันทร์  ท่านผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
รองนายกเทศมนตรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน 

ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ร่วมทั้งพนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
ทุกท่าน ผมไสว  เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้
มอบหมายจากท่าน ผศ .เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ให้มากล่าวเป็นประธานในวันน้ี เน่ืองจากท่านติดประชุมที่
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กรุง เทพ ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี  ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช น้ัน เทศบาลให้ความสําคัญในลําดับแรกที่จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรธุรกิจภาคเอกชน 
สื่อมวลชน ประธานกรรมการชุมชน รวมท้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาล 
การประชุมในวันน้ี จึงมีเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ท่านทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็น
ร่วมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และเทศบาลจะนําข้อคิดต่าง ๆ เหล่าน้ี 
มากําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี คือ พ.ศ.2561-
2564 แผนดังกล่าวน้ัน จะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานวางแผนกําหนด
กรอบและแนวทางในการดําเนินงาน การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และปฏิบัติงานโดย
ทรัพยากร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีเป็นรูปธรรมต่อไป บัดน้ี ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมประชาคมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และขอให้การประชุมวันน้ีลุล่วงไปด้วยดี ขอเปิดประชุม
ครับ 

นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  คะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะ ท่านรองไสว  เขียวจันทร์  
พิธีกร คะ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นะคะ ที่ ไ ด้ประชุม

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ 
ลําดับต่อไปคะ เราก็จะได้เข้าสู่ประเด็นปัญหาการนําเสนอการสะท้อนเสียง
ต่าง ๆ นะคะ เพ่ือที่จะผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาของเราคะ ลําดับต่อไปนะ
คะ ขออนุญาตเรียนเชิญคะ พิธีกรผู้ดําเนินรายการอีก 1  ท่านนะคะ ขอ
เสียงปรบมือต้อนรับ ท่านสนิท  พรหมสุภา ท่านรองปลัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และก็ขออนุญาตเรียนเชิญด้านหน้าด้วยนะคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  เรียนพ่ีน้องชุมชนนะครับ และก็ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นะครับ  
รองปลัดเทศบาล ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ให้เกียรติกับเทศบาลนะครับ 

วันน้ีน้ัน เรามาทําประชาคมกันนะครับ ก่อนเราจะเสนอปัญหาต่าง ๆ น้ัน 
นะครับ เราก็ต้องมาต้ังกติกากันก่อนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
ครับ เพราะวันน้ีนะครับ เรามาทําความเข้าใจกันเบ้ืองต้นนิดหน่ึงว่า การทํา
ประชาคมน้ัน ก็คือการมาปรึกษาหารือนะครับ แสดงความคิดเห็นว่า ใน
อนาคต 4 ปี ข้างหน้า นะครับ เทศบาลของเราจะพัฒนาไปในทางทิศทาง
ใดนะครับ แล้วก็ปัญหาของเรามีอะไรบ้าง ทุกคนท่ีอยู่ในที่ น้ีนะครับ 
สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้นะครับ เพราะฉะน้ัน วันน้ีถ้าเรื่องต่าง ๆ ที่
เราต้องการจะทํา ถ้าไม่บรรจุลงในแผนเราไม่สามารถทําได้นะครับ เราจะ
ไปนึกเอาปี  2 ว่า เราจะทํา อัน น้ันทําอันนี้ทํ า อันโน้นไม่ ไ ด้นะครับ 
เพราะฉะน้ัน จะทําอะไรภายใน 4 ปี เราต้องบรรจุลงในแผนนะครับ ถ้าใน
เขตชุมชนของท่านท่านเป็นตัวแทนหน่วยงานใดก็ตามนะครับ ท่านคิดว่า



๓ 
 

เทศบาลของเราน่าจะพัฒนาไปในทางทิศทางใดนะครับ ท่านก็สามารถ
เสนอได้และก็การเสนอของทุกท่าน ทุกคนในที่น้ีมีสิทธ์ินะครับ ที่จะเสนอ
นะครับ แต่ว่าผมขอนิดหน่ึงว่าในฐานะผมเป็นผู้ดําเนินรายการตรงน้ีนะครับ 
ผมจะเป็นผู้พิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินเองนะครับ ว่าท่านพูดอยู่ในลู่
ในทางนอกลู่นอกทางไหม ถ้าผมวิเคราะห์ว่าท่านนอกประเด็น ผมขอท่าน
ว่าให้หยุด ท่านก็ต้องหยุดนะครับ เพราะฉะน้ัน เราก็ต้องมีกติกานะครับ ถ้า
ไม่มีกติกาเราก็จะไม่เรียบร้อย เพราะฉะน้ัน ถ้าผมพิจารณาแล้วว่าอันน้ีไม่
เข้าประเด็นอันน้ีพูดไม่ตรงประเด็นที่เราทําประชาคมวันนี้ ผมก็ต้องขอให้
ท่านหยุดนะครับ อันดับแรก อันดับที่ 2 นะครับ ผมขอไม่เกิน 3 นาทีในแต่
ละคน นะครับ ไม่เกิน 3 นาที นะครับ โดยประมาณ นะครับ แต่ถ้าพูดเข้า
ประเด็นชัด ๆ นะครับ บางทีอาจจะต่อให้นิดหน่อยนะครับ ในการที่จะ
เสนอปัญหา ปรึกษาหารือ เสนอแนะ อยากให้เทศบาลบรรจุในแผนเรื่อง
อะไรบ้าง ท่านยกมือขึ้นนะครับ และผมจะช้ีบางทียกมือพร้อมกันหลายคน
นะครับ ผมจะช้ีคนไหนก่อนก็ให้เสร็จท่านก่อนนะครับ แล้วก็จะมีน้อง ๆ 
เดินไมค์เข้าไปนะครับ ท่านก็ลุกขึ้นยืนบอกช่ือนามสกุล แล้วมาจาก
หน่วยงานไหนหรือชุมชนอะไรนะครับ แล้วก็พูดได้ เข้าใจไหมครับ ไม่ได้ยิน 
เข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมครับ ถ้าเข้าใจแล้วเริ่มเลยนะครับ ท่านใดนะครับ
ที่จะเสนอ หรือว่าให้ความคิดเห็นให้เทศบาลบรรจุแผนใน 4 ปี ข้างหน้า 
นะครับ ท่านจะเสนอปัญหาหรือให้ข้อคิดอะไร ขอเชิญยกมือครับ ไม่มีคน
เดียว เชิญครับ เจ้าหน้าที่เดินไมค์เลยครับ ออกมาตรงกลางเลยครับ ไม่ต้อง
ออกก็ได้อยู่ตรงแหละครับ ลําบาก อยู่ในความสงบด้วยนะครับ เชิญครับ  

นายเฉลย กราพงศ์  สวัสดีครับ ผมเฉลย   กราพงศ์ นะครับ มาจากชุมชนไสเจริญครับ 
อยู่เขต 4 ครับ 

ชุมชนไสเจริญ  
นายสนิท  พรหมสุภา  เชิญครับ จับเวลาครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายเฉลย   กราพงศ์  ครับผม จะบอกว่าการทําแผนนะครับ เราทําทุกปี แต่ว่าของเรา 
ชุมชนไสเจริญ ไม่ได้นําไปปฏิบัติและก็แก้ไขนะครับ เราทําทุกปี แล้วก็ชาวบ้านเหน่ือย 

และก็เบ่ือกับการที่เจ้าหน้าที่จะลงไปทําแผนแต่ละครั้งนะครับ เพราะว่า 
อย่างคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 ก็แผนปีแผนสามปีแผนอะไรก็แล้วแต่ที่ทํานะครับ 
จะกลับไปดูได้เลยนะครับ ในน้ันยังไม่ได้บรรจุ ยังไม่ได้ทํานะครับ แต่เรา
บรรจุเข้าแผนแล้ว แต่ของเรายังไม่ได้ทําสักอย่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้น 
ฝากไว้ด้วยว่าการทําแผนแต่ละคร้ังต้องนําของชุมชนเข้าไปดูด้วยนะครับ  

นายสนิท  พรหมสุภา  ให้เสนอปัญหาเลยนะครับ ตรงนี้รับทราบครับ เชิญครับ   
รองปลัดเทศบาล  
นายเฉลย  กราพงศ์  ครับปัญหาเราเสนอเข้าแผน แต่ว่าของเราไม่ได้นําไปปฏิบัตินะครับ  
 
ชุมชนไสเจริญ เพราะฉะนั้น ฝากว่าเรามีเข้าแผนอยู่ทุกปีแล้ว ให้กลับไปดูได้ไหมนะครับ เพื่อจะ

ได้ไม่เสียเวลากับชุมชนอื่น เพราะฉะน้ัน ฝากว่าของชุมชนไสเจริญกลับเข้าไปดู
ด้วยว่าทําแผนแล้ว และก็นํามาปฏิบัติหรือเปล่า นํามาใช้หรือเปล่า และก็ฝากว่า
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การทําแผนแต่ละครั้งให้ สท.พื้นที่นะครับ ลงไปด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับ เขาจะ
ได้เห็นความสําคัญ ขอบคุณครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบคุณมากนะครับ ก่อนจะถึงคนต่อไปนะครับ  ผมขอเรียน 
รองปลัดเทศบาล ให้ท่านทราบว่า  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี 2560 (ด้าน

เกษตรและแหล่งน้ํา)  จากการสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ  ดังกล่าว  และเทศบาลจัดทําประชาคมทุกภาคส่วน  เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน  ปรากฏว่า
ชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน 62 ชุมชน  ไม่มีการนําเสนอข้อมูลด้าน
แผนพัฒนาศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  ตามที่ปรากฏใน
เอกสารรายงานการประชุม ฯ  ดังกล่าว  และผมขอเรียนนิดหนึ่งว่าอย่างที่ไส
เจริญบอกถูกต้องนะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับ ขอเรียนว่าทุกปัญหาไม่สามารถจะ
ดําเนินได้ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้น เทศบาลจะดูว่าอันไหนเร่งด่วน อันไหน
สําคัญ บางทีปัญหาของท่านที่เสนอมาอาจจะไปถูกแก้ในอีกชุมชนหน่ึงก็ได้นะ
ครับ เพราะฉะน้ัน ที่ท่านพูดมาทั้งหมดนะครับ เราบันทึกไว้ทั้งหมด แล้วจะไป
รวบรวมเป็นหัวข้อประเด็นต่าง ๆ นะครับ อันนี้ปัญหาเรื่องการทําแผนนะครับ 
ไม่ได้ปัญหาที่จะให้บรรจุในแผนนะครับ ท่านต่อไปนะครับ ให้เข้าประเด็นนะ
ครับ เชิญครับ ให้เข้าประเด็นนะครับ เดี๋ยวให้นฤทธิ์ ก่อนนะครับ เชิญครับ  

นายนฤทธิ์  เชษฐวรรนสิทธิ์  สวัสดีครับ เจ้าหน้าที่และรองนายกนะครับ เทศบาลนคร 
ประธานชุมชนการเคหะฯ นครศรีธรรมราช กระผมนายนฤทธิ์  เชษฐวรรนสิทธิ์ ประธานชุมชนการเคหะ

แห่งชาตินะครับ การทําแผนพัฒนาชุมชนนะครับ การเคหะของผมนะครับ 
เดือดร้อน เรื่องน้ําประปา ถนน หนทางนะครับ ซอย 1 ซอย 2 ซอย 3 และท่อ
คูระบายนํ้าหน้าชุมชนนะครับ เวลานํ้าท่วมนะครับ เราเดือดร้อนมาก ผมอยาก
ให้ทางเทศบาลนะครับ ทําท่อระบายนํ้า ส่ิงที่เดือดร้อนของเราก่อน คือ ท่อ
น้ําประปานะครับ ประปาในชุมชนการเคหะ มันเป็นขี้โคน เป็นสนิมนะครับ 
เพราะท่อเก่าเราเป็นน้ําบาดาล ผมอยากให้เทศบาลนะครับ เปล่ียนท่อเมนใหม่
ให้กับเราพี่น้องชาวชุมชนนะครับ อันนี้เดือดร้อนมาก ทางเท้าถนน 1 2 3 
ตอนน้ีเราวิ่งไม่ได้นะครับ ชาวบ้านที่ออกกําลังกายวิ่งไมได้เลย เพราะถนนทรุด
โทรมมากครับ 3 อย่างที่เดือดร้อนครับ ผมขอแค่นี้นะครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณมากครับ การเคหะนะครับ เรื่อง ท่อระบายน้ํา ฟุตบาท  
รองปลัดเทศบาล แล้วก็ท่อประปานะครับ นั้นก็สรุปส้ัน ๆ ครับ ขอบคุณมากครับการเคหะ ต่อไป

เชิญครับ 
นางวาสนา  ไทรวารินทร์  สวัสดีคะเรียนท่านรองนายก และท่าน สท.ทุกท่านนะคะ ดิฉันนาง 
ชุมชนหน้าแขวงฯ วาสนา  ไทรวารินทร์ อยู่ชุมชนหน้าแขวงการทาง จะขอบอกว่าถนนเจริญพร 4 

นะคะ เข้าแผนมาตั้งแต่ปี 54 จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้บริการให้เลย และเวลา
ฝนตก น้ํามันจะไหลลงมาหน้าบ้านและเวลาเข้าบ้านต้องถอดรองเท้า ถ้าไปไหน
มาถ้าเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าเดินไม่ได้เลย เพราะตรงน้ันมันเป็นที่ลุ่ม ตรงน้ัน
มันเป็นที่น้ําไหลลงมาอยู่หน้าบ้านเต็มหมดเลยคะ และขอความกรุณาแค่นี้นะคะ 
ทําถนนและก็ท่อระบายน้ําซอยเจริญพร 4 

นายสนิท  พรหมสุภา  เจ้าหน้าที่บันทึกไว้แล้วนะครับ จะเข้าแผนให้ แต่ว่าจะได้ทําปี 61  
รองปลัดเทศบาล หรือ 64 นั้น ยังไม่ทราบนะครับ แต่ว่าท่านได้เสนอแล้ว แล้วก็ให้ได้บรรจุในแผน 

ไม่ใช่ว่าใครเสนอวันนี้พรุ่งไปทํา ไม่ใช่นะครับ  ให้ท่านรับทราบว่า  
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ได้บรรจุลงในแผนนะครับ แล้วก็ทยอยไป เพราะว่าลักษณะที่เสนอมามีอยู่
ทั่วเขตเทศบาลนะครับ คนต่อไปครับ เชิญครับ เจ้าหน้าที่เดินไมค์ น่ี ๆ ตรง
น้ีก่อน  

นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  เรียนคณะผู้บริหารนะครับ ดิฉัน กมลทิพย์ แก้วพรรณราย  
ประธานชุมชนชุมแสง ประธานชุมชนชุมแสงคะ ขอถามนิดหน่ึงว่า แผนที่ไปทําเมื่อวันก่อน ที่ตาม

ชุมชน ที่บรรจุเข้าไปแล้ว แต่ในน้ีไม่มีคะ หมายถึงว่า 
นายสนิท  พรหมสุภา  อันน้ีเป็น 61 – 64 ที่เรามาทําวันน้ีนะครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  คะแต่วันก่อนที่ออกพ้ืนที่ไปตามชุมชนก็เป็นปี 61 คะ 
ประธานชุมชนชุมแสง 
นายสนิท  พรหมสุภา  วันก่อนนะก่ีวันมาแล้วประมาณ เร็ว ๆ น้ีใช่ไหมครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  คะ 
ประธานชุมชนชุมแสง 
นายสนิท  พรหมสุภา  ออยังไม่ได้บรรจุที จะเพ่ิมเติมให้  
รองปลัดเทศบาล 
นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  หมายถึงว่า คือก็เหมือนบรรจุแล้วใช่ไหมคะ ถ้าบรรจุแล้วหนูก็ไม่ 
ประธานชุมชนชุมแสง ต้องพูด  
นายสนิท  พรหมสุภา  เสนอเลย เสนอเลย 
รองปลัดเทศบาล 
นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  คะ ขอบคุณคะ  
ประธานชุมชนชุมแสง  
นายสนิท  พรหมสุภา  เผื่อทีเสนอตรงนั้นไมได้ยิน เชิญครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางกมลทิพย์  แก้วพรรณราย  คะของชุมชนชุมแสงนะคะ เพ่ิมเติมถนนพร้อมคูระบายนํ้าในซอย 
ประธานชุมชนชุมแสง ชุมแสง 1/1 นะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นถนนของหมู่บ้าน แล้วตอนน้ี

เขายกให้เป็นสาธารณะ และมีการทรุดตัวอยู่ตลอดเวลา อีกอันหน่ึงก็คือทํา
ถนนพร้อมคูระบายนํ้าในซอยสวนแก้วคะ นะคะ และอีกอย่างหน่ึงก็คือการ
ปรับปรุงเมนประปาเพ่ือจะให้รองรับกับประชากรที่เพ่ิมขึ้น แล้วก็ครัวเรือน
ทีเพ่ิมขึ้น เพราะว่าตอนน้ีเมนประปามันเล็ก แล้วมันก็ไม่พอกับแรงดันนํ้าที่
จะเพียงพอกับชุมชนในชุมชนคะ นะคะ ขอบคุณมากคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับปัญหาก็คล้าย ๆ กันนะครับ ผมช้ีแจงก่อนนะครับว่า ยกมือ 
รองปลัดเทศบาล ตรงโน้นนะครับ เชิญครับ เจ้าหน้าที่ครับ 
นายนิวัฒน์ บุญมาก  สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์ บุญมาก ประธานชุมชนสันติธรรมนะ 
ประธานชุมชนสันติธรรม ครับ ชุมชนสันติธรรมอยู่ติดทิศเหนือ ทางทิศเหนือของโรงเรียนเบญจมราชู

ทิศนะครับ ชุมชนสันติธรรมน้ีมีถนนและก็มีคูระบายน้ําที่เขาทํามาแบบน้ํา
ไม่ไหลนะครับ นํ้าติดขัดมากแล้วก็ถนนท่ีทําน้ัน ทํามาต้ังแต่ปี 30 นะครับ 
และก็พอฝนตกประมาณ 5 นาที หรือ 10 นาที น้ี นํ้าบนถนนเต็มไปหมด
เลย แล้วก็มีโรงเรียนใหญ่อยู่เป็นโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ มีเด็กพอ ๆ  
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กับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่านไปดูได้เลย พอฝนตก 10 นาที 5 นาที 
เด็กพอเลิกโรงเรียน รองเท้าเปียกหมดทุกคนเลยนะครับ อันน้ีขอร้องด้วย
นะครับ ถ้าไม่ทําตลอดสายให้ทําแค่ครึ่งกิโลหรือหน่ึงกิโลก็ได้ ขอขอบคุณ
มากครับ สวัสดีครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณมากนะครับ เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ  
รองปลัดเทศบาล อยากฟังตัวแทนขององค์กรอ่ืนอีกสักท่านนะครับ ชุมชนเว้นไว้ก่อน ตัวแทน

องค์กรอ่ืนมีไหมครับ ตัวแทนภาคอ่ืนมีไหม ยกมือครับ เด๋ียว ๆ ชุมชนรอนิด
หน่ึงครับ มีไหม ไม่มีนับหน่ึง ไม่มีนับสอง ไม่มีนับสาม ปล่อยทั่วไป ใคร
อยากเสนอยกมือครับ เอาตรงน้ีก่อน เชิญครับ ยืนเลยครับยืน  

นายอํานวย  อนันทนุพงศ์  เรียนรองนายกเทศมนตรี และคณะบริหารครับ ผมนายอํานวย   
ชุมชนนอกไร่สะพานยาว อนันทนุพงศ์ ครับ อยู่ชุมชนนอกไร่สะพานยาวครับ จะเสนอ 2 ประเด็น

ครับ คือ 1 ด้านเศรษฐกิจ 2 ด้านสาธารณสุข ประเด็นด้านเศรษฐกิจ อยาก
ให้ทางเทศบาลอบรมวิชาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ว่าในทาง
ปฏิบัติเราจะเห็นว่ามีน้อยนะครับ เพราะฉะน้ัน อยากให้สร้างอาชีพแต่ว่า
แต่ละชุมชนน้ัน  มี ปัญหาอยู่ ว่ า  ความต้องการอาชีพหลากหลาย 
เพราะฉะน้ัน ชุมชนอ่ืนก็มีความต้องการด้านน้ีอยู่ด้วย เพราะฉะน้ัน 
อยากจะให้สํารวจ เพราะว่าในทางปฏิบัติจริง ๆ อาจจะชุมชนน้ี 1 คน 
ชุมชนน้ี 1 คน เพราะฉะน้ัน ในการอบรมต้องอบรมร่วมกันระหว่างชุมชน
ด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้น เทศบาลต้องทําหนังสือไปยังครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวว่าต้องการอบรมวิชาชีพใด แล้วจะรวบรวมสิ่งที่เหมือนกันเขาอยู่
ในรูปโครงการ แล้วเราเข้าสู่โครงการได้เลย ถ้าแบบน้ีงานจะไปสําเร็จครับ 
อันน้ีด้านเศรษฐกิจก็อยากให้เกิดจุดน้ีขึ้น เคยเสนอไว้ครั้งหน่ึงแล้วแต่ไม่
ค่อยสําเร็จ เพราะว่าในทางปฏิบัติทําค่อนข้างยาก แต่เสนอแนะวิธีปฏิบัติ
คือให้แจ้งทุกคน แล้วรวบรวมอยู่ในโครงการ ประเด็นที่ 2 ก็ ด้าน
สาธารณสุขครับ ถ้าไปโรงพยาบาลตอนน้ีนะครับ ทุกวันจะเห็นว่า คนไข้ล้น
โรงพยาบาล ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการบริโภค เพราะอยากให้ด้าน
สาธารณสุขเองรับผิดชอบด้านน้ีบ้าง เช่นว่า  1 ให้ความรู้เรื่องด้านบริโภค 
2 เรื่องการตรวจสอบผักสารพิษ ปลอดสารพิษครับ แต่ท้องตลาดน้ี 
เพราะว่าอันตรายต่อบุคคลมาก เพราะฉะน้ัน ให้มีด้านสาธารณาสุข
ตรวจสอบสารพิษ หรือหน่วยของเรามีผักปลอดสารพิษจําหน่าย 3 เรื่อง
อาจจะจัดเป็นหน่วยบริโภค เทศบาลน้ีทําศูนย์อาหารที่ปลอดสารพิษขึ้นมา
จําหน่าย โดยจะคนที่จําหน่ายน้ัน ผ่านการอบรมจากเทศบาล ก็เน้น 2 จุด
ครับ คือด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข ครับขอบคุณครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบคุณมากครับ ก็เสนอมาก็ดีนะครับ ขอเรียนนิดหน่ึงใน 
รองปลัดเทศบาล เรื่องของอาชีพ เราก็ทําเหมือนที่ท่านว่า แต่จะผ่านไปทางประธานชุมชน 

ไปสํารวจ และปีที่แล้วเราก็ทําไปหลายรุ่น ปีต่อไปก็จะทําอย่างที่ท่านบอก
นะครับ หลายคนถามว่าถ้าฉันไม่พูด ฉันเขียนได้ไหม เขียนได้ครับ เขียนได้
นะครับ แต่ถ้าท่านพูดมันละเอียดอ่อนนะครับ ท่านที่ไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไร 
ท่านก็เขียนเด๋ียวเจ้าหน้าที่จะเก็บให้นะครับ รวบรวม แต่ว่าถ้าท่านพู 
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ดก็ดีจะได้รับทราบความหลากหลายนะครับ หลายคนก็ได้รู้นะครับ เชิญ
ท่านต่อไปครับ ด้านน้ีก่อนครับ เชิญครับ ยืนครับยืน ตัวแทนของหน่วยงาน
อ่ืนไม่มีเลยหรือครับ 

นางจีรหงส์ สถิตคุณากร  สวัสดีคะ ดิฉันนางจีรพงส์ สถิตคุณากร ชุมชนเคหะเอ้ืออาทร 
ชุมชนเคหะเอ้ืออาทรฯ สะพานยาวนะคะ ตอนนี้ชุมชนเอ้ืออาทรมันมีปัญหาหลายเรื่อง แต่ขอเรื่อง

เดียวก่อนนะคะ เรื่องแสงสว่างนะคะ เพราะว่าชุมชนเมื่อก่อนเป็นของ ดูแล
ของการเคหะ ไฟก็สว่างไสวนะคะ แต่พอเป็นเทศบาลดูแล เขาก็ตัด แต่ละ
ต้น เหลือ เหมือนกับว่าแต่ละเสาเว้นนะคะ เมื่อก่อนมันจะมีทุกเสา แต่
ปัจจุบันมันเว้นเสา แล้วแถมเว้น 1 ดวงด้วยนะคะ สมมติว่ามันมีคู่ ก็
กลายเป็น 1 ดวง ทั้งชุมชนเหมือนกับในเทคนะคะ มืดนะคะ การจราจรก็
เลยค่อนข้างจะเป็นอันตรายนิดหน่ึงนะคะ ตรงน้ีขอเป็นแผนเร่งด่วนได้ไหม
คะ อยากจะได้ตรงนี้ 

นายสนิท  พรหมสุภา  เอาให้จบก่อน จบแล้วยังครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางจีรหงส์ สถิตคุณากร  คะตอนน้ีเรื่องถังขยะน้ี เป็นเรื่องเล็กน้อยเด๋ียวค่อยว่าที่หลังไม่ 
ชุมชนเคหะเอ้ืออาทรฯ เป็นไรคะ 
นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ เรื่องไฟนะครับ เรื่องที่เคหะเอ้ืออาทร เดิมมีทุกเสา เด๋ียวน้ีพอ 
รองปลัดเทศบาล เขาโอนให้เทศบาลเหลือเสาเว้นเสาแล้วก็เหลือไว้ดวงเดียว เร่งด่วนได้ไหม 

ที่เราทําน้ีคือแผน 4 ปี 61 นะครับ เขาว่าถ้าเร่งด่วนได้ไหม เด๋ียวผมต้อง
ประสานกับช่างนะครับ ว่าจะเร่งด่วนได้ไหม ไม่ต้องเข้าแผนก็ได้นะครับ 
ชุมชนไหนครับ เชิญครับ น่ังหลังแลไม่เห็นมาก่อนเพ่ือน 

นายสมชาย  พงศ์รักธรรม  ครับสวัสดีท่านรองนายกเทศมนตรี แล้วก็คณะผู้บริหารเทศบาล 
ชุมชนคูขวางเขต 3 ทุกท่านทุกกองนะครับ คือวันน้ี อยากจะเสนอปัญหาของชุมชนคูขวางเขต 

3 นะครับ เรื่องที่ 1 ปัญหาขยะใต้ถุนครอบครัวที่ทับถมกันมานานครับ อัน
น้ีหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะงบประมาณบางทีมันเยอะนะ
ครับ เรื่องที่ 2 ต้องการเหมือนกับที่พ่ีประธานชุมชนเสนอว่า อยากจะให้มี
จัดต้ังกองอาชีพในชุมชนแบบถาวร คือไม่ใช่ว่าไปอบรมเสร็จแล้วก็หายไป
นะครับ คือไม่ติดตามผล และก็อีกอย่างหน่ึงประการสําคัญ โครงการต่าง ๆ 
ที่นําเสนอที่ผ่านมา 3 ครั้งมาแล้ว ครั้งน้ีล่าสุดเป็นครั้งที่ 4 นะครับ 
โครงการต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ผมเสนอไป 7 โครงการ ได้รับตอบสนอง
โครงการเดียวโครงการลอกคูระบายนํ้า ก็ขอขอบพระคุณกองสวัสดิการ
สังคม ที่นําเสนอ และก็กองอนามัยนะครับ ในฐานะที่ไปทําให้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูง โครงการที่ 3 เครื่องเสียง
ตามสาย นะครับ ชุมชนเขต 3 อยากได้ เสนอมาทุกคร้ังนะครับ โครงการที่ 
4 เทพ้ืนหน้าศาลาชุมชน โครงการท่ี 5 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ํา โครงการท่ี 
6 โครงหลังคาหน้าศาลาชุมชน คือ เต็มพ้ืนที่ แต่โครงการที่ 7 เป็น
โครงการที่สําคัญได้เสนอท่าน สส.เทพไท เสนพงศ์ ไปแล้วว่า โครงการจัด
งบประมาณจัดต้ังเงินเดือนให้ประธานชุมชน ตอนนี้ ยังไม่ได้เลยครับ 
ขอขอบพระคุณครับ 
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นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ ก็ผ่านไปนะครับ ขอเรียนยํ้าอีกคร้ังหน่ึงว่า เรามาประชาคม 
รองปลัดเทศบาล วันน้ีน้ัน ต้องการปรึกษาหารือกับพวกท่าน ว่าในอนาคตปี 61-64 น้ัน 

อยากให้เทศบาลทําอะไร มีปัญหาอะไร อยากได้อะไรนะครับ ให้มอบใน
ภาพกว้างทั้งเขตเทศบาลนะครับ แต่ท่านมองในภาพของชุมชนของท่านก็ 
OK นะครับ เพราะว่าท่านอยู่ในชุมชนของท่านนะครับ อยากเห็นเทศบาล
เราเป็นยังง้ันนะครับ ก็ให้ท่านเสนอได้นะครับ คนต่อไปครับ เชิญครับ บัง
ฤทธ์ิ อัมฤทธ์ิ 

นายอมฤต  ภารพบ  เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารสํานักงานเทศบาล 
ชุมชนท่าช้าง นครนครศรีธรรมราช ที่เคารพทุกท่าน ผมก็อดีตเป็นบุคคลคนหน่ึงที่อยู่ใน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังแต่สมัยเทศบาลเมือง วันน้ีขอนําเสนอ
ปัญหาของชุมชนท่าช้างนะครับ ชุมชนท่าช้าง ซอยสมบูรณ์สุข ทุกคร้ังที่เข้า
สู่ฤดูฝน ไม่ว่าฝนจะตกมากหรือฝนน้อย นํ้าจะท่วมขังทันที เพราะฉะน้ัน ขอ
เสนอเรื่องน้ีเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลว่า ให้ช่วยทําทางระบายน้ําท่วมขัง 
เทศบาลไม่เคยที่จะส่งคนไปดูแล น้ีพูดกันจริง ๆ พูดกันแบบตรง ๆ เพราะ
ผมก็คนเทศบาล เวลานํ้าท่วมขังน้ัน เข้าไปในบ้านที่อยู่อาศัย เพราะบ้านเขา
ตํ่า เวลาไปทําพ้ืนอะไรก็นํ้าท่วมขังได้ เพราะฉะนั้น ขอฝากแผนว่า บรรจุ
แผนแล้วครับ บรรจุลงในแผนเลยว่า ทําทางระบายนํ้าท่วมขังในซอย
สมบูรณ์สุข ถนนในซอยสมบูรณ์สุข บรรจุในแผนน้ีแล้ว ผมเห็นแล้ว ผม
มอง เห็นแล้ ว ว่ าถนน น้ัน ต้องทํ า  เพราะ ต้ั งแ ต่ถนนนี้  ต้ั งแ ต่สมั ย
นายกเทศมนตรี สมนึก  เกตุชาติ ขออ้างหน่อยนะครับ ขออ้าง แล้วก็ต้ังแต่
น้ันมา ไม่เคยได้บูรณะเลย ไม่เคยได้ไปดูแลเลย ถนนน้ันเป็นฝุ่น ถ้าฤดูร้อน 
ลมพัดฝุ่นเยอะ เยาวชนในชุมชนท่าช้างในซอยสมบูรณ์สุข เด็ก ๆ ก็เยอะ 
เด็กอ่อนก็แยะ เพราะฉะน้ัน ฝากเรื่องน้ีด้วย แล้วก็อีกอย่างหน่ึงในชุมชนท่า
ช้าง จะมีนักเรียนเข้าไปอยู่ตามหอพัก หอพักบางหอพัก อาจจะปล่อยนํ้า
เสียออกมา เพราะฉะนั้น ขอความกรุณาเทศบาลช่วยประสานกับเจ้าของ
หอพักที่เปิดเป็นหอพัก ปล่อยนํ้าเสียลงสู่ด้านล่างนะครับ เพราะบ้านผมน้ัน
อยู่เกือบจะล่าง เกือบจะติดถนนรถไฟ นํ้าเสียมักจะไปกองอยู่ที่หน้าบ้านผม
เป็นประจํา สิ่งน้ีครับผมเป็นห่วง และก็ประธานชุมชนซึ่งเป็นญาติพ่ีน้องกับ
ผมเอง ผมก็ไม่ได้พบหน้าพบตาหรอกครับ เพราะว่า 1 ผมจะต้องออกจาก
บ้านต้ังแต่ตี 3 หัวรุ่ง กลับเข้าบ้านอีกทีก็ตี 6 ตอนเย็น งานในหน้าที่ของผม
คือครู ผมไม่เคยทิ้งหน้าที่ของผม ผมอยู่เทศบาลต้ังแต่ปี 2517 – 2542  
43 ยึดอาชีพครูมาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้น วันน้ีผมนําเสนอว่า สิ่งที่ผม
จะขอเพ่ิมเติมในเรื่องของชุมชน ผมเช่ือในการทํางานของชุมชนทุกชุมชน 
ทําด้วยใจ ทําด้วยความสํานึกในชุมชนของตัวเอง แต่ชุมชนแต่ละชุมชน 
เคยมีการประชุมประจําเดือนไหม นําเอาปัญหาของชุมชนเข้ามาพูดกันในที่
ประชุม และนําเสนอให้กับเทศบาล เคยมีบ้างไหม มีแต่น้อยคร้ัง ผมขอก่อน
นะครับ ขอให้ชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 62 ชุมชนในเขตเทศบาล มีการประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน และนําเสนอปัญหาในชุมชนสู่เทศบาล เทศบาลจะได้
เอาปัญหาต่าง ๆ น้ันไปทําเป็นโครงการ เพ่ือแก้ปัญหา ไปทําเป็นโครงการ  
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หรือบรรจุในแผนพัฒนาในโอกาสต่อไปครับ ขอฝากเรื่องน้ีให้กับเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และท่าน ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ ไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย
ครับ  

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบพระคุณมากนะครับ ท่านต่อไปครับ เชิญครับ ขออภัย 
รองปลัดเทศบาล ครับ 
นางเด่นดวงเดือน  พุ่มพับ  สวัสดีคะ ขื่อ นางเด่นดวงเดือน พุ่มพับ มาจากชุมชนแม่อ่างทอง  
ชุมชนแม่อ่างทอง แต่วันน้ีมาในฐานะของประธานทูตอารยสถาปัตย์ เพ่ือคนทั้งมวลนะคะ 

ประธานทูตอารยสถาปัตย์ อาจจะเป็นเร่ืองใหม่สําหรับคนนครนะคะ คือ
หน่วยงานน้ีจะเป็นเก่ียวกับให้คนพิการและคนทั่วไปช่วยกันสอดส่องดูแลว่า
บ้านเมืองเรามีสถานที่หรือมีองค์ประกอบอะไรที่ว่าให้คนพิการออกมาใช้ได้
สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ อย่างเทศบาลหรือศาลาประชาคมศาลา
กลาง มีทางลาดมีอะไรให้คนพิการไหม แล้วก็ระบบการขนส่งคนพิการหรือ
ว่าบุคคลท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กหรือว่าคนมีครรภ์ สตรีมีครรภ์ 
ออกมาคือว่า ได้ออกมาใช้ ตอนน้ีก็มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันยังต้องปรับปรุงอีกนิด
หน่ึง เพ่ือจังหวัดของเรา เพราะว่า ต่อไปน้ี เด่นได้รับมอบหมายจาก คุณ
กฤษณะ วไล นะคะ ประธานทูตอารยสถาปัตย์ เขาจะมาคิดงบจังหวัดนคร 
แล้วเราสามารถเอาอะไรไปโชว์เขาได้มั้ง คิดถึงเรื่องการเดินทางเรามีเล่า
เรื่องชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์นะคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  เข้าประเด็นเลยนะครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางเด่นดวงเดือน  พุ่มพับ  แต่ว่าบางคร้ังไม่สามารถที่จะนําคณะมาดูมาเที่ยวชมได้คะ  
ชุมชนแม่อ่างทอง ประเ ด็นก็คือ ว่า  อยากจะให้ เรา เ พ่ิม เ ติมหรือ ว่า ดูแลในเรื่ องของ

อารยสถาปัตย์ของคนพิการท่ีว่าสามารถปรับปรุงและก็แก้ไขเรื่องระบบการ
เดินทางหรือว่าสถานที่ที่เป็นทางลาดที่คนที่จะมาใช้และก็มาเย่ียมจังหวัด
เราคะ ขอบพระคณุคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบพระคุณมากนะครับ อยากจะให้มีเพ่ิมเติมสถานที่สําหรับ 
รองปลัดเทศบาล คนพิการ ไม่ว่าจะสถานท่ีราชการ หรือห้างร้านอะไรต่าง ๆ นะครับ อันน้ีก็

ฝากบันทึกไว้ด้วยนะครับ คนต่อไปครับ เชิญครับ ไม่เกิน 3 นาทีนะครับ 
ดต.เจริญ  มาถนอม  กระผม ดต.เจริญ มาถนอม ประธานชุมชนตลาดยาว และประธาน 
ชุมชนตลาดยาว เครือข่ายเขต 4 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและเทศบาลด้วย

ความจริงใจ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดในการ
ร่วมคิดร่วมทํา ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ในส่วนของชุมชนตลาดยาว
นะครับ เป็นสังคมเมืองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นเรื่องความปล่อยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เพราะส่วนใหญ่ถนนหนทางเรามีพร้อมนะครับ ถึงไม่ดี
เท่าไรก็เรามีพร้อมสามารถใช้ได้ ที่น้ีขอมา 2 ปี ต้องขอขอบคุณเทศบาลนะ
ครับ ตอนน้ีตลาดยาวได้แล้ว เรื่องวงจรปิดนะครับ ที่น้ียังมีปัญหาอยู่เรื่อง
ขยะนะครับ ส่วนมากจะเก็บไม่ละเอียดนะครับ น้ันก็คือส่วนที่ดําเนินการใน
การเก็บขยะ อีกส่วนหน่ึงก็คือพวกเก็บขยะนะครับ พวกน้ีจะคุ่ยในตอน
กลางคืน คุ่ยเสร็จแล้วไม่เก็บ ก็สุนัขรับช่วงต่อ เพราะฉะน้ัน พอมันตกรถ 
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เก็บจะไม่เก็บเก็บเฉพาะในถังจึงมีปัญหานะครับ ตรงน้ี แล้วอีกเรื่องหน่ึง
เรื่องนํ้า นํ้าท่วมนะครับ พอช่วงฤดูฝนตกตกหนักนะครับ ตอนน้ีทําถนนใหม่
แล้วก็ยังไม่ทราบเพราะมันยังไม่ท่วมที แต่เมื่อก่อนนะครับพอฝนตกหนัก
นํ้ามันจะระบายไม่ทัน มันจะมาต้ังแต่หลังดาวเข้ามาสู่ตลาดยาว ตอนน้ีถนน
ก็สูงขึ้น นํ้าน่าจะเข้าบ้างถ้านํ้าไหลไม่ทัน ขอให้ทางเทศบาลช่วงล้างท่อสัก
ครั้งหน่ึงครับ ผมจําได้ต้ังแต่เขาทําฟุตบาทไม่เคยเลยครับ ในน้ันยังมีเศษอิฐ
เศษปูนอยู่นะครับ ที่น้ีอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่เป็นคนในชุมชนและในเขต
เทศบาล การทําประชาคมทุกครั้ง ผมทํางานมาหลายปีเรื่องงานชุมชน ใน
ชนบทจะมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน กํานัน จะเข้ามาร่วมในการทําประชาคม
ในชุมชน ในหมู่บ้านของเรา แต่ของเราไม่มี สท. สท.มาจากการเลือกต้ัง มา
จากชุมชนเสนอเลือกเข้าไป ที่น้ีต้องมารับทราบปัญหาของชุมชนนะครับ ว่า
ชุมชน เป็นตัวประสานให้ แต่น้ีทุกครั้งต่อไปผมความคาดหวังนะครับ ในวัน
ข้างหน้าอยากให้ทางเทศบาล ที่จริงมันเป็นหน้าที่ มันต้องเข้ารับทราบ
ปัญหาของชุมชนและก็ร่วมกับทางฝ่ายบริหารเทศบาล ว่ามันมีปัญหาอะไร
มันติดขัดตรงไหน ที่ทําไม่ได้เพราะเหตุอะไร ตรงน้ี สท.ต้องเป็นผู้ประสาน
นะครับ  ที่ น้ี ในการประชุมใหญ่ประชาคมการจัดทําแผนประจํา ปี 
ขอขอบคุณท่าน สท.ที่มาร่วม สําหรับคนไม่มาขอให้ท่านไปพิจารณานะ
ครับว่า ตรงน้ีนะครับ ท่านต้องเข้ามารับทราบปัญหาในพื้นที่ ตัวเอง
รับผิดชอบของแต่ละชุมชนแต่ละเขต เพ่ือเป็นตัวประสานนะครับ  

นายสนิท  พรหมสุภา  เหลืออีกคร่ึงนาที 
รองปลัดเทศบาล 
ดต.เจริญ  มาถนอม  ครับเหลืออีกคร่ึงนาทีนะครับ พวกผมนะครับ คนในชุมชนคนใน 
ชุมชนตลาดยาว เขตเทศบาลเกิดในเขตเทศบาล มีความคาดหวังว่าในวันข้างหน้าเราอยาก

เห็นเทศบาลของเรานี้รุ่งเรืองไม่ใช่รุ่งเรืองแต่ทางด้านวัตถุ มันต้องหมายถึง
เรื่องของคนด้วย ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ ไม่มีการแบ่งทีมแบ่งพวก
นะครับ ต้องเคารพกฎกติกาของการเลือกต้ังนะครับ เลิกกันแล้วก็ต้อง
มาร่วมกัน ทุกวันน้ีมันความป่ันป่วนกันอยู่ ไม่ต้องพูดลึก ๆ เรารู้ ๆ กันอยู่ 
และอีกอย่างหน่ึง ผมอยากเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ขอขอบคุณเทศบาลตอนน้ีเล็งเห็นตรงน้ี และกําลังดําเนินการในเรื่องของ
กล้องวงจรปิด และในบางสิ่งบางอย่างก็เรียนให้พวกเราได้ทราบด้วยว่า 
งบประมาณเขามีจํากัด ขอ 5 อย่าง ได้ 5 อย่างไม่ได้ เขาต้องดูความ
เหมาะสม เช่น กล้องวงจรปิด ผมไม่โทษเลย เพราะว่ามันต้องมีตัวเมนอยู่ 
อยู่ ๆ ไปติดจุดน้ันมันไม่ได้ ค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับ ก็อย่างไรก็ดีขอฝากครับ 
และขอให้ทางเทศบาล มอบความไว้วางใจ มอบความมีส่วนร่วมตรงนี้ให้เรา
ตลอดกาลนะครับ ไม่ใช่ร่วมอย่างเดียว แต่ร่วมต้องให้เขาคิดด้วย ไม่ใช่ทํา
อย่างเดียว ให้คิดด้วย ที่น้ีต้องมีการแสดงความคิดเห็น แล้วทักท้วงได้ด้วย 
ขอบคุณมากครับ  

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบคุณครับ ท่านพูดไปนะครับ ท่านพูดไปเจ้าหน้าที่ของเรา 
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รองปลัดเทศบาล จะจับประเด็นได้ อย่างเช่น ท่านบอกว่าไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก แยกขั้ว แยก

ฝ่าย อาจจะทําโครงการส่งเสริมจริยธรรมอะไรก็เจ้าหน้าที่เข้าใส่ไว้แล้วนะ
ครับ อย่างที่ท่านบอก ขอ 10 อย่าง บางทีไม่ได้สักอย่างหน่ึง ก็เอาที่สําคัญ
ที่สุดก่อนนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ  

นายอนันต์  ส่งทวม  ครับกราบเรียนผู้บริหารของเทศบาลนะครับ เจ้าหน้าที่และ 
ชุมชนหน้าแขวงฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผม นายอนันต์  ส่งทวม จากชุมชน

หน้าแขวงการทางนะครับ เมื่อสักครู่ ชุมชนได้นําเสนอปัญหาเรื่องของถนน
และก็ท่อระบายน้ํา จริง ๆ แล้ว ปัญหาในชุมชนมีหลายเรื่องนะครับ ที่น้ีถ้า
เราจะมาพูดทุกเร่ือง ผมคิดว่ามันคงไม่มีเวลาพอที่จะพูดตรงน้ี ที่น้ีผมอยาก
ที่จะเสนอว่าอย่างน้ีไม่ไหม การทําประชาคมแต่ละคร้ังนะครับ ที่เจ้าหน้าที่
ลงไปทําประชาคม ท่านก็มีตารางอยู่แล้วนะครับ และก็ได้ข่าวว่า สท.ก็มี
งบประมาณอยู่ในมืออยู่ด้วยนะครับ รวมทั้ง 

นายสนิท  พรหมสุภา  ไม่มีครับไม่มี 
รองปลัดเทศบาล 
นายอนันต์  ส่งทวม  ออไม่มีนะครับไม่มี 
ชุมชนหน้าแขวงฯ 
นายสนิท  พรหมสุภา  ผมตอบเองครับว่าไม่มี 
รองปลัดเทศบาล 
นายอนันต์  ส่งทวม  ถ้าอย่างง้ัน ก็ใช้งบของเทศบาลนะครับ อยากจะนําเสนอว่า 
ชุมชนหน้าแขวงฯ ปัญหาของชุมชนเวลาไปทําประชาคมนะครับ ถ้าเราให้ สท.ลงไปร่วมด้วย

ได้ไหม แล้วก็ สท.ก็รับผิดชอบไปเลยนะครับ  
นายสนิท  พรหมสุภา  เด๋ียวผมขอเสริมตรงน้ีนิดหน่ึงครับ การที่ให้ สท.ลงไปนะครับ 
รองปลัดเทศบาล มันมีข้อดีข้อเสีย มันเป็นเหรียญ 2 ด้าน ด้านแรก ถ้า สท.ไปน่ัง ท่านพูดไม่

เต็มที ท่านบางทีไม่กล้า แต่ถ้าอยู่แต่พวกเราเต็มทีไปเลย  บางทีข้อดีที่ สท.
ไปรับทราบ และนํามา แต่ว่าเราอยากให้มาจากประชาชนโดยแท้นะครับ 
ขอเรียนตรงน้ี ต่อเลยครับ 

นายอนันต์  ส่งทวม  ครับเพราะว่าแต่ละคร้ังนะครับ เหมือนที่เคยนําปัญหาที่ผ่านมา 
ชุมชนหน้าแขวงฯ เมื่อสักครู่นะครับว่าบางทีเราใส่ปัญหาลงไปในแผนนะครับ หลาย ๆ ปัญหา

แต่ว่าปีหน่ึงเราไม่ได้พัฒนาเลย เพราะว่า สท. นะครับ เขาก็ไม่ได้รับทราบ
ปัญหาที่สําคัญของประชาชนในชุมชน ถ้า สท.ลงไปด้วย ผมคิดว่านะครับ 
เขาจะได้มาน่ังคุยกันนะครับ ว่าสมมติเขต 4 ชุมชนหน้าแขวงมีปัญหา
เร่งด่วนเร่ืองอะไรบ้าง ชุมชนต่อไปมีปัญหาเร่งด่วนเรื่องอะไรบ้างนะครับ 
เสร็จแล้วก็จับมานั่งคุยกัน และก็เอาเรียงลําดับ 1 2 3 4  ของความสําคัญ
นะครับ ผมคิดว่าถ้าอย่างน้ีมันจะได้พัฒนาทุกชุมชนและก็แต่ละปีอย่างน้อย 
ๆ แต่ละชุมชนสัก 1 ปัญหาก็ยังดี ดีกว่าหลาย ๆ ปี ไม่เคยได้พัฒนาแม้แต่
ปัญหาเดียวของแต่ละชุมชนนะครับ เพราะฉะน้ัน ผมอยากที่จะนําเรียนว่า
อันน้ีเป็นข้อเสนอส่วนตัวนะครับ ถ้าทางเทศบาลจะรับฟังหรือจะไปคิดดูว่า
ถ้าเป็นแนวทางที่ดีนะครับ ปัญหามันจะได้แก้ไขในทุกคร้ัง เพราะว่าการที่
เทศบาลลงไปทําประชาคมนะครับ ทางชุมชนเอง เราเชิญชาวบ้านมานะ
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ครับ ทุกครั้ง พอเวลาแผนออกมา แผนการดําเนินงานของเทศบาลนะครับ 
ไม่มีโครงการแม้แต่ครั้งเดียวอย่างน้ีนะครับ ประชาชนเองก็เหน่ือย 
คณะกรรมการเองก็รู้สึกว่ามัน มันจะเสียความรู้สึกในการทําแผนแต่ละคร้ัง
นะครับ เพราะว่าเราทําไปทําไปทําไป ปัญหานําเสนอ นําเสนอไป ทุกปี แต่
ไม่ได้แก้ไขแม้แต่ปัญหาเดียวนะครับ ก็ขอฝากว่าเทศบาลลองคิดดูนะครับ 
แนวทางไหนท่ีจะทําให้การพัฒนาของแผนแต่ละปี เป็นไปได้ทุกชุมชน ก็
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ อันน้ีไม่ได้เสนอแนวคิดหรือว่าสิ่งที่จะบรรจุลงไปในแผน 4 ปี  
รองปลัดเทศบาล แต่ว่าเป็นการระบายว่าเทศบาลไปทําทุกครั้งใส่ทุกครั้ง บอกปัญหาทุกคร้ัง 

ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เพราะฉะน้ัน ตรงนี้ฝากกองวิชาการนะครับ และก็
เขาจะทําแผนรวม คิดถึงทั้งในเขตเทศบาลนะครับ ไม่ได้คิดจุดเว้นจุด 
อย่างเช่น ผมยกตัวอย่าง ขอโทษที่ผมใช้ปูพ้ืนที่ศาลา มันนิดหน่ึง แต่ว่ามันก็
เป็นปัญหานะครับ แต่ว่าถ้าเรื่องใหญ่จบแล้ว คงจะไปจุดตรงน้ัน แต่ท่านก็
เสนอมาทุกครั้ง 10 ปี ถ้าไม่ได้ ท่านก็เสนออยู่น้ัน มันต้องได้ปีหน่ึง อย่าง
น้อยเขาก็คิดมั้งนะครับ คนต่อไปครับ เชิญ 2 นาที นะครับ 

นายมงคล  คงช่วย  เรียนท่านรองนายก สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟฯ และสวัสดีพ่ีน้องชาวชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ครับ ผม นายมงคล  คงช่วย 

ครับ วันน้ี 1 มาในนามของชาวชุมชนและก็มาในนามของคณะศูนย์
ประสานงาน ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 1 
เน่ืองจากผมอยู่ในชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคกตรงน้ันนะครับ วันน้ี
ผมมา ผมจะมาขอสิ่งที่ต้องการแรก ซึ่งอยู่ในประชาคมครั้งแรกที่เคยขอไว้
ในชุมชน ก็คือกระจกโค้งในชุมชนครับ ผมขอไว้ครั้งแรก จํากันได้ ขอไว้
ประมาณ 2-3 ครั้ง และก็ตอนน้ีอุบัติเหตุในชุมชนผมเยอะเหลือเกิน เพราะ
มีวัยรุ่นเข้าไปเยอะ สด ๆ ร้อน ๆ ครับ เมื่อวานซืน ชนกันทางโค้งล้มนะ
ครับ ดังน้ัน ความปลอดภัยในชุมชนผมถึงผมจะเป็นเยาวชน แต่ผมเห็น
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และก็ประการที่ 2 ชาวชุมชนมา
ร้องขอผมหลายครั้งแล้ว ก็ท่านขอเอ่ยนามนะครับ ท่าน สท.ประสิทธ์ิ วงศ์
พิศาล ก็ได้ลงไปดู ก็คือการลอกคูในชุมชน ซึ่งในชุมชนของผม เมื่อเกิดฝน
ตกสักนิดหน่ึง นํ้าไม่สามารถที่จะระบายลงไปในคลองได้ เน่ืองจากว่าติดคู
คลองในชุมชน ซึ่งขยะไปติดอยู่ตรงน้ันเยอะและทําให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นใน
ชุมชนนะครับ ดังน้ันจึงฝากเร่ืองน้ีให้ทางผู้รับผิดชอบลงไปดําเนินการอีก
รอบหน่ึงด้วยนะครับ และก็เรื่องสนามเด็กเล่นนะครับ เราเคยทําแผนไว้ 1 
ครั้งและยังไม่ได้เห็นการตอบรับในการทําสนามเด็กเล่น แต่ผมได้เรียนท่าน
นายกไปแล้วว่า ท่านนายกก็อนุเคราะห์เรื่องการทําสนามฟุตซอล ซึ่งตอนน้ี
หน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก ก็มีสนามฟุตซอลเล็ก ซึ่งสามารถทําให้เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหน สามารถไปใช้ได้ นะ
ครับ ต้องขอขอบคุณท่าน ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ ด้วยนะครับ ที่ยังเล็งเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งวันน้ีผมต้องขอขอบคุณในการทํา
ประชุมประชาคมเทศบาล และก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องถังขยะตอนน้ีนะ 
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ครับ เหมือนกับที่ท่าน ดาบเริญว่า ๆ ถังขยะแต่ละชุมชนมันคุ่ย ๆ แล้วก็เขา
ไม่ได้เก็บรวบรวมเพ่ือจะลงถังของเขาใหม่ กลายเป็นว่าสุนัขที่อยู่บริเวณน้ัน
ก็คาบสกปรกส่งกลิ่นเหม็นในตรงน้ันนะครับ และก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ 
โอกาสน้ีด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ เรื่องถังขยะ เรื่องลอกคูระบายนํ้า เชิญครับ ยืน ๆ ครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางจิราพร  รังสรรค์  ท่านรองนายกเทศมนตรี และท่านดําเนินการประชุม ประชาคม 
ชุมชนนิยมสุข เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะคะ ขอเสนอว่า ดิฉัน นางจิราพร  รังสรรค์ 

ชุมชนนิยมสุข คะ เน่ืองจากว่าได้ฟังพ่ีน้องเสนอปัญหาหลายปัญหาแล้ว 
และเทศบาลก็คงจะรับข้อเสนอ ก็คือว่า ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดในการทําแผนและจัดทําปฏิทินในความพร้อมแต่ละเขตชุมชน
ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ น้ัน ดําเนินการเสร็จแล้วในภายใน 
4 ปี ไม่ว่าจะเป็นเก่ียวกับถนน เก่ียวกับการออกกําลังกาย หรือปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต ทุก ๆ กิจกรรมท่ีเสนอไป ถ้ามีการจัดทําปฏิทินโครงการ
ของแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ข้าพเจ้าเช่ือว่าท่านทําได้และ
เราก็จะร่วมกับท่านและทุกคนก็คงจะทําได้และประชาคมครั้งน้ี ซึ่งมีข้อมูล
อยู่ในเอกสารที่ได้มอบใช่ไหมคะ โดยเฉพาะชุมชนนิยมสุขได้มองเห็นปัญหา
เร่งด่วนก็คือความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิกในชุมชน เราพบว่าถ้าเกิน 2 
ทุ่มแล้ว ในการเดินออกจากซอยแต่ละซอยน้ัน ไม่ปลอดภัยนะคะ ทั้งชีวิต
ของเด็ก ของทุก ๆ คนในชุมชน ดังน้ัน ขอเสนอให้เทศบาลได้รวบรวมและ
ทําปฏิทินขอบคุณคะ สวัสดีค่ะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ที่ได้แจกให้กับท่านไปนะครับ อันน้ีเป็นของปี 61 นะครับ อันน้ีปี 
รองปลัดเทศบาล เดียว ปีเดียวที่เราทําประชาคมวันน้ี 61-64 นะครับ 61-64 แต่อันน้ีที

มอบให้กับท่าน ถ้ายังไม่ได้ทํา ก็ยกไปใส่ 61-64 ได้ แต่น้ีถ้าท่านมีข้อมูล
ใหม่ ๆ อยากให้เทศบาลพัฒนาไปทางทิศใด ท่านสามารถเสนอได้นะครับ 
คนต่อไปครับ เอาน้าบ่าวก่อน ต่อเด๋ียวน้าบ่าวน้ี  

นายวินัย  เพชรฤทธิ์  ครับ กราบสวัสดีครับ ผมวินัย  เพชรฤทธ์ิ จากชุมชนหน้าแขวงการ 
ชุมชนหน้าแขวงฯ ทางนครศรีธรรมราช ครับ วันน้ีต้องขอขอบคุณพิธีกรครับ ได้จัดทํา

ประชาคมอย่างเรียบร้อยนะครับ ปัญหาของชุมชนทุกปัญหาที่ได้เสนอไป
นะครับ ก็มีความสําคัญนะครับ ปัญหาของชุมชนก็เป็นปัญหาของเทศบาล
เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะน้ันก็อยากจะให้ทุกปัญหาของชุมชนท่ีเสนอ
ไปนะครับ ให้นําไปปฏิบัติ แต่ผมก็เห็นอกเห็นใจด้วยงบประมาณของ
เทศบาลมันมีจํากัดนะครับ ก็ให้เน้น ๆ ปัญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนนะ
ครับ ผมอยู่ในชุมชนหน้าแขวงนะครับ ก็อยากจะเน้นอีกปัญหาหน่ึงครับ 
น้ันคือปัญหาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนของผมนะครับ น้ันก็
คือปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดนะ
ครับ ยกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ ที่สด ๆ ร้อน ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่
ผ่านมา น้ันก็คือปัญหาวัยรุ่น  วัยรุ่นไปพบระเบิดมาเป็นระเบิดสงครามด้วย
ครับ เอามาเล่นกันที่บริเวณชุมชนนะครับ วันน้ัน พอเล่น ๆ เสร็จแล้วเขาก็ 
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ถอดรหัสออกมาปรากฎว่าโยนไปที่บริเวณข้างทางตรงน้ันนะครับ มี
ประชาชนน่ังกันเต็มหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้ามันระเบิดทัน ก็คงจะเกิดขึ้น
เช่นเดียวกันกับที่ 3 จังหวัดภาคใต้ แต่ว่าด้วยเดชบุญครับ เจ้าหน้าที่มากู้
กันภายใน 5 นาที ตรงน้ีถือว่าเป็นปัญหาที่มันไม่เกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้น ถ้า
เรามีกล้องวงจรปิดไปติดไว้นะครับ เราจะทราบว่าผู้ร้ายเป็นใคร สามารถที่
จะรวบรวมปัญหาได้นะครับ เพราะฉะน้ัน ผมก็อยากจะให้เทศบาลนะครับ 
เน้นตรงน้ีเลยครับ ชุมชนหน้าแขวงของกล้องวงจรปิดที่สามแยกลุงชัย 1 
จุดก็ยังดีครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ อาชญกรรม ปัญหาก็คือมีอาชญกรรม วิธีแก้ก็คือ ขอกล้อง 
รองปลัดเทศบาล วงจรปิด อันน้ีเราเสนออย่างน้ันเข้าประเด็น ปัญหามันคืออะไร ทางแก้มัน

อย่างไร เรื่องน้ี ฉันบรรจุมาแล้ว 4-5 ครั้ง ไม่ได้สักครั้ง ก็ว่ากันไป มีต่อไป
ไม่ครับ เด๋ียวให้คุณพ่ีก่อนนะครับ ให้ตรงประเด็นเลยนะครับ เชิญครับ 

นางประภา   นิลวิสุทธิ์  กราบเรียนผู้บริหารทุกท่านนะคะ ในนามของประธานชุมตลาด 
ชุมชนตลาดแขก แขก คะ น้ีขอเพ่ิมเติมนะคะ เพราะว่า ในซอย 
นายสนิท  พรหมสุภา  ช่ืออะไรครับบอกนิดหน่ึงครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางประภา  นิลวิสุทธิ์  ช่ือ นางประภา  นิลวิสุทธ์ิ ประธานชุมชนตลาดแขก คะ ซอยหลัง 
ประธานชุมชนตลาดแขก อนุบาล 2 คะ พอดีมันเป็นเมนนํ้าเหล็กคะ และตอนน้ีชาวบ้านเขามาบอก

ว่ามันมีกลิ่น แล้วก็พอรองเสร็จแล้วมันจะเป็นตะกอนสีเหลืองมากเลยคะ 
เป็นท่อเหล็กเหมือนเดิม อยากจะให้ช่วยไปแก้ตรงน้ีหน่อยนะคะ ขอบคุณ
คะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ปัญหาท่อประปาเยอะ  
รองปลัดเทศบาล 
นางประพา  นิลวิสุทธิ์ คะ เพราะว่ามันเป็นท่อเมนเหล็กอยู่คะ 
ประธานชุมชนตลาดแขก  
นายสนิท  พรหมสุภา  ครับใช่ไหมครับ ครับขอบพระคุณมากครับ คนต่อไปครับ เชิญครับ 
รองปลัดเทศบาล  
นางทิวาพร  วรินทรเวช  ดิฉัน นางทิวาพร วรินทรเวช จากชุมชนวัดหัวอิฐ นะคะ แต่อยู่ใน 
ชุมชนวัดหัวอิฐ โซนของถนนเทวบุรี ระหว่างโรงเรียนมารีพิทักษ์ กับแมนช่ันหัวอิฐ นะคะ 

คือถนนสายน้ีมีปัญหาบ่อย มีประจํา เรื่องท่อแตก ท่ออะไร แต่ตรงน้ันดิฉัน
ไม่ขอเสนอ ขอเสนอเร่ืองฝาท่อนะคะ เพราะว่ามันเริ่มจะยุบเร่ิมจะมีเสียง
รบกวน รวมทั้งบ้านดิฉันด้วยคะ ชาวบ้านฟ้องมา ขอให้ทางเทศบาลช่วย
ติดตามเร่ืองฝาท่อนะคะ เพราะว่ารถเข้าโซนน้ันเยอะมาก และข้อ ที่ 2 
เรื่องปรับถนนตอนฝนตก ถนนมันไม่ได้เสมอกัน มันจะเป็นหลุมเป็นช่วง ๆ 
นะคะ เวลาน่ังอยู่หน้าบ้านขายของชําประมาณน้ี รถมันว่ิงมานํ้ามันก็
กระเด็น เราก็เห็นว่าตรงน้ีมันเป็นหลุม เพราะฉะน้ัน อยากจะให้ทาง
เทศบาลเอาเข้าแผนแล้วก็ไปปรับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ให้มันอยู่
ราบเรียบ นํ้าจะได้ไม่กระเด็นเวลาฝนตก และก็อที่ 3 ที่ดิฉันเสนอคือ เส้น
ขาว เป็นเส้นที่ประชาชนเดินอยากให้ทางเทศบาลช่วยไปตีเส้นให้ชัดเจน  
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เพราะเวลามีการเฉี่ยวกันเกิดขึ้น รถเขาบอกว่าเขามาถูกทาง แล้วคนเดิน
ตรงไหน เพราะว่าถนนสายน้ีแคบ และอยากให้ทางเทศบาลลงไปสํารวจ
ด้วย พ้ืนที่บางบ้านสร้างล้ํามาในเขตที่คนจะเดินใช้ทางเท้านะคะ คือเดิน
ข้างถนน มันจะเร่ิมไม่มีแล้วนะคะ ขอบถนน เพราะฉะน้ัน ดิฉันขอตรงน้ี
เป็นหลักสําคัญ เพราะตัวดิฉันเองก็ทุกวันจะต้องเดินบนถนนตรงน้ีและ
อันตรายจากรถที่มันจะเฉี่ยวเรา เพราะเราไม่รู้จะหลีกไปข้างไหน เพราะว่า
ติดเสาไฟมั้ง ติดกระถางต้นไม้มั้ง คะ อยากจะรบกวนให้ท่านลงไปสํารวจ
พ้ืนที่ด้วย สวัสดีคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับ ขอบคุณมากนะครับ เด๋ียวสักครู่ เด๋ียวเราจะสรุปปัญหาใน 
รองปลัดเทศบาล เรื่องปัญหาเร่งด่วน เก่ียวกับกองไหน เด๋ียวทางกองวิชาการจะบันทึก ถ้าไป

แก้ไข้ได้ทันก็ OK แต่สิ่งที่ระยะยาว อยากเห็นในแผน 4 ปี ก็ไปบรรจุใน
แผน 4 ปี นะครับ ผมจะให้ท่านได้อภิปรายไปถึงประมาณ 4 โมงครึ่ง แต่
ถ้าดู ๆ แล้ว ไม่ค่อยมีเรื่องอะไร ผมก็จะหยุดนะครับ เอาท่านต่อไปครับ มี
ไหมครับ ยืนแล้ว ยืนยกมือ เด๋ียว ๆ ทางนี้ก่อนครับ 

นายสมเกียรติ  โตทอง  ครับ กระผม นายสมเกียรติ  โตทอง ประธานชุมชนคูขวาง เขต 1 
ประธานชุมชนคูขวาง 1 คลัง นะครับ ขอบคุณท่านพิธีกร ท่านปลัด แล้วก็ท่าน สท.และเจ้าหน้าที่

ทุกคน ตลอดถึงประธานชุมชน และพี่น้องชุมชนทุกท่านที่มาประชุมวันน้ี 
ผมขอรายงานข่าวในชุมชนผมนิดหน่ึงนะครับ เพราะมีความจําเป็นต้องพ่ี
น้องประชาชนหลาย ๆ คน ครับ เรื่องที่ 1 ครับ พ่ีน้องครับ นายกประชุม
ทุกคร้ัง ประจําเดือน ท่านจะต้องพูดว่า ชุมชนสะอาด เทศบาลน่าอยู่ ถ้าจะ
สะอาดครับ มันต้องมีคนดูแล มันต้องมีเจ้าหน้าที่หรือต้องมีลูกจ้าง เก็บ
กวาดขยะในชุมชน การจะจัดซื้อจัดจ้างคนเก็บกวาด ต้องคนในชุมชน ไม่ใช่
เอาคนพ้ืนที่อ่ืนมาทํา ประธานชุมชนก็พูดไม่ได้ ช้ีแนะก็ไม่ได้ น้ันคือหนักใจ 
จ้างมาสูญเงินเปล่า ๆ เช่นชุมชนผมครับผม ทีน้ีผมอยากจะทําอยากจะขอ
ฝากทางเจ้าหน้าที่ และก็ทางท่านปลัด ถ้าเป็นไปได้ ผมจะให้จ้างคนใน
ชุมชนผมสัก 2 ท่านครับผม และผมจะให้กวาดผมดูแลให้เองครับ ครับน้ัน
เรื่องที่ 1 ครับ เรื่องที่ 2 ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนผมครับ
ผม ชุมชนสลัมแหลงพันน้ีคือ ปรับนิดหน่ึงแล้วไม่ใช่สลัม เทศบาลเคยพูดว่า
ให้โฉนดทุกคน ไม่ต้องให้โฉนดครับ ให้อยู่เหมือนคนอ่ืนครับ บางคนบาง
ชุมชนผมขอโทษด้วยใช้เวลาสักนิดหน่ึงนะครับผม ไม่มากครับ บางชุมชน
เขามีโฉนด มี น.ส.3 เขาอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์อยู่อย่างไม่หวาดผวา แต่ชุมชน
ของผม ชุมชนคูขวาง 1 คูขวาง 2 คูขวาง 3 สถานีรถไฟ อยู่กันอย่างหวาด
ผวาครับ บางทีบ้านหักก็ต้องซ่อมครับ เช่น ตอนน้ีชุมชนคูขวาง 2 เขาซ่อม
ให้ครับธนาคารมาซ่อมให้ ใช้งบหลวง งบธนาคารมาซ่อมครับ ที่น้ีเขาซ่อม
ชุมชนผมหักกันไม่มีที่อยู่แล้ว พอไปซ่อมนายช่างบอกว่าไม่ให้ซ่อม ทุกข์ใจ
ครับ ทุกข์ใจอย่างมากครับ อยู่อย่างหวาดผวา ถ้าจะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้
เหมือนกันกับทุกชุมชนครับ ผมเป็นทุกข์เหลือเกินครับ มารบผม ประธาน
เป็นพือเป็นประธานเงินเดือนได้จัง ได้จังประธานชุมชน มาประชุมอะไรก็ได้  
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ครับขอโทษด้วยผิดพลาดมั้งเล็กน้อยหนุก ๆ กัน แต่ถามว่า
เงินเดือนไม่มีอาสานะครับพ่ีน้อง 

นายสนิท  พรหมสุภา  เหลือ 1 นาทีนะครับ เข้าประเด็นด้วยครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายสมเกียรติ  โตทอง  ครับ ขออีกนิดครับ ท่านปลัดครับ ครับ ที่น้ี หลายบ้านหลายหลัง 
ประธานชุมชนคูขวาง 1 ที่มาถามผม คุณเป็นประธานพือที่ไม่ให้เขาซ่อม ผมว่าซ่อมได้แต่ว่าถ่ายรูป

ให้ผมสักนิดครับ เด๋ียวผมไปบอกท่านเจ้าหน้าที่ บอกท่านปลัดหรือบอก
ท่านกองช่าง ไม่ใช่ทํากันโดยพละการเดียวเขาจะโทษกันพันน้ันพันน้ี เขาว่า
เห็นชุมชนโน้นเขาทําได้ล่ะ เขามีเส้นเหรอ เราไม่มีเส้นเหรอ ผมว่ามีเส้นทุก
คนแต่ว่าเส้นไม่ค่อยชับบางที ผมก็ว่ากัน ผมเองก็ยังโดนเลยครับ ครับน้ี
เรื่องน้ีครับผม ผมขอฝากท่านปลัดและขอฝากท่าน สท. และขอฝาก
เจ้าหน้าที่ทุกคน ถ้าดําเนินการ ถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เหมือนกันครับ เห็น
ดูเขา เพราะว่าชุมชนบ้านเราเป็นชุมชนเมืองไปเสียแล้วครับ จะห้าม
เขาพือครับ ต้องให้เขาทํา ต้องให้เขาซ่อม แต่ว่าซ่อมก็ต้องบอกช่างครับ 
ต้องบอกเจ้าหน้าที่ครับผม น้ันคือเร่ืองที่ 2 ครับ อีกเร่ืองครับ เรื่องทางเท้า
เขารายงานผล เขาว่าตรงน้ีทางเดินไม่มีเสียแล้ว นายทุนทั้งเพ ครับ ผมฝาก
น้องพวกน้ี ด้วยครับ  ทางเ จ้าหน้าที่ ของเทศบาลครับ  ให้ ช่วยไปดู 
แลในชุมชนของผมกัน ชุมชนคูขวาง 1 2 3 พวกนายทุนที่ท่านขายของเขา
วางเต็มหมด ไม่รู้จะเดินทางไหน นักเรียนจะไปโรงเรียนไม่รู้จะไปพือครับ 
อีกเรื่องหน่ึง เรื่องคนที่อ่ืนมาอยู่ในชุมชนครับ คนที่มาอยู่ไม่รู้พวกไหนครับ 
พม่ามั้ง ลาวมั้ง ญวนมั้ง ฯลฯ ไม่ก่ีวันที่เลี้ยงวัวเหม็นขี้วัว ที่น้ีบอกประธาน
ชุมชนช่วยแจ้งเทศบาลกันครับ เช่น ชุมชนคูขวาง 2 ครับ วัวหลายตัวเลี้ยง
กันอยู่กันกลางชุมชนเลยครับ ขี้เต็มถนนหมด ขอโทษด้วยครับ ผมพูดภาษา
บ้านเรา ขี้เต็มถนนหมดครับ อีกอย่างหน่ึง  

นายสนิท  พรหมสุภา  เหลืออีก 10 วินาที ครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายสมเกียรติ  โตทอง  ครับ เป็นฝูงครับ ไปเลี้ยงครับ ที่น้ีพอเราไปแหลงไม่ได้กูเด็กนาย  
ประธานชุมชนคขูวาง 1 แหลงยากครับ เพราะฉะนั้น ผมฝากเทศบาลด้วยครับ แค่น้ีครับ รบกวน

เวลานิดครับผม ขอบคุณมากครับ 
นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณมากครับ ผมสรุปได้ประเด็นเดียวเรื่องทางเท้ากับเรื่อง 
รองปลัดเทศบาล เลี้ยงวัว กับไปซ่อมบ้านนะครับ คนต่อไปครับ ทุกคนเสนอมาไม่ผิด แต่ถ้า

นอกลู่นอกทางไม่เข้าประเด็นเด๋ียวผมจะขยับให้เข้าประเด็นครับ ผมช้ีก่อน
นะครับ  

นางสาวเนาวรัตน์  ทองปาน  ดิฉันนางสาวเนาวรัตน์  ทองปาน ชุมชนมะขามชุม จําได้ 
ชุมชนมะขามชุม แผนพัฒนาชุมชน เขียนมา 3 ปี ของชุมชนมะขามชุม เรื่องที่ด่วนที่สุดคือ 

พัฒนาศาลาชุมชน มันหักมันพังหมดแล้ว ปีแรกปี 57 ที่ส่งเจ้าหน้าที่มา
น้องบอกว่าประตูพัง ปี 58 ผ่านมาไม่เคยเข้ามาซ่อม มาทําพัฒนาชุมชนห
ล่าว มาปี 58 ห้องนํ้าพัง เจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยเข้ามา หลังคาพัง แม้แต่ที่นํ้าก็
ไหล ถึงที่ว่าให้มาทําแผนพัฒนาเรื่องเก่ายังไม่ได้รับพัฒนา แล้วจะเขียนเรื่อง 
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ใหม่พ่ีอค่ะ อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปคิด ของชุมชนมะขามชุม ทําศาลา
ชุมชน เพราะศาลาชุมชน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชน ไม่ว่าจะจัดงาน
แต่งงานบวชหรือว่างานศพ ถึงช่วยพัฒนาด้วยคะ ขอบคุณคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณมากครับ เก่ียวข้องฝ่ายไหนรับไปเต็ม ไม่เก่ียวกับผม ไม่ 
รองปลัดเทศบาล เก่ียวกับผม ผมไม่เก่ียว ก็ว่ากันไปนะครับ เจ้าหน้าที่เขาจับประเด็นอยู่ว่าจะ

ไปเข้าในกองไหน หมวดไหน แผนงานใด โครงการใด นะครับ ท่านว่า เด๋ียว
จัดได้ แล้วก็จะได้พัฒนาในปีไหนก็ค่อยว่ากันนะครับ ต่อไปครับ ขอเชิญ
ครับ ตรงน้ีก่อนแค่ ๆ เด๋ียวเติ้นที่หลังนะครับ ต่อจากน้ีเลยครับ เอายืน ๆ 
ขอเชิญครับ ยืนครับ 

นางกัลยา   เพ็ชรเล็ก  ดิฉัน นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก ชุมชนราชนิคม คะ หลังโรงพยาบาล 
ชุมชนราชนิคม นครินทร์ คะ มีความต้องการอยากได้ถนน  เพราะตอนน้ีถนนชํารุดมาก 

เวลาฝนตก เป็นหลุมเป็นบ่อ ขับลําบากเหลือเกิน เวลาฝนแล้ง ขี้ฝุ่น อยู่
ไม่ได้ น่ังไม่ได้ หน้าบ้านนะคะ ถึงเคยขอไปหลายคร้ังแล้วนะคะ แต่ว่ามันก็
เหมือนเดิมคะ ได้แต่ลูกรัง  

นายสนิท  พรหมสุภา  ลูกรังก็มันได้ก่อนตะ 
รองปลัดเทศบาล 
นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก  น้ันแหละ  
ชุมชนราชนิคม  
นายสนิท  พรหมสุภา  ต่อไปก็ลาดยางครับ ลาดปูน เอาทีอย่าง 
นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก  น้ันแหละคะดิฉันต้องการถนนที่ว่าขับแล้วไม่มีฝุ่นนะคะ  
ชุมชนราชนิคม  
นายสนิท  พรหมสุภา  เอาเลยเอาเลยว่าไป 
รองปลัดเทศบาล 
นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก   น้ันแหละไม่มีฝุ่นที่ว่า เท่าเทียมกับเพ่ือน เพ่ือนเขาขับบาย ๆ เราก็  
ชุมชนราชนิคม   อยากบายกันพันน้ันแหละ 
นายสนิท  พรหมสุภา   ครับอย่างได้ถนนปลอดฝุ่นนะครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก  คอนกรีตอยากได้คอนกรีตคะ 
ชุมชนราชนิคม  
นายสนิท  พรหมสุภา  มีอีกไหมครับ  
รองปลัดเทศบาล 
นางกัลยา  เพ็ชรเล็ก  แค่น้ีแหละคะ 
ชุมชนราชนิคม  
นายสนิท  พรหมสุภา  เอาท่านอ่ืนมีไหมครับ เชิญครับ แขบ ๆ นิดหน่ึง เหลือเวลาอีก 
รองปลัดเทศบาล ช่ัวโมงกว่า แขบนิด 
นางสุพัตรา  เหมือนทน  ดิฉัน สุพัตรา เหมือนทน  มาจากชุมชนมะขามชุม นะคะ ปัญหาที่ 
ชุมชนมะขามชุม เกิดขึ้นตอนน้ีที่ต้องการเร่งด่วนคือ ชุมชนเป็นชุมชนแออัดและก็มีเด็กเล็ก ๆ 

เยอะ และผู้สูงอายุเยอะมาก ต้องการป้ายลดความเร็วนะคะ เพราะเป็น
แหล่งชุมชน เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้น รถชนคนตาย มีมาแล้ว หนูต้องการ 
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ป้ายลดความเร็วคะ และอีกข้อหน่ึงที่ ต้องเร่งด่วนคือกล้องวงจรปิด 
เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนไม่สามารถจับคนร้ายได้คะ ขอเร่งด่วนนะ
คะท่านรอง 

นายสนิท  พรหมสุภา  ไปน้ีไปดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําเมื่อไร ป้ายลดความเร็วนะครับ และก็ 
รองปลัดเทศบาล กล้องวงจรปิดนะครับ ท่านต่อไปครับ หมดแล้วหรือครับ มีไหมครับ มีอีก

ไหมครับ ตัวแทนองค์กรอ่ืน ๆ ไม่เห็นมีเลยครับ มีไหมครับมีแต่ชุมชน ได้
เสนอความคิดเห็นแนวทางอยากเห็นบ้านเมืองเราเป็นยังไง ใน 4 ปี 
ข้างหน้านะครับ ถนนทุกสายเป็นถนนปลอดฝุ่นหมด หรืออะไรก็แล้วแต่ที่
ท่านเสนอมามีไหมครับ เชิญครับ เชิญที่ใส่เสื้อดําก่อน 

นางสาวมณีรัตน์  เอียดแก้ว  สวัสดีดิฉัน นางสาวมณีรัตน์  เอียดแก้ว คะ เป็นสมาชิกของชุมชน 
ชุมชสะพานยาวนอกไร่ สะพานยาวนอกไร่นะคะ อยากจะนําเสนอให้ทางเทศบาลช่วยเพ่ิม

การศึกษาด้านภาษาให้กับเด็ก ต้ังแต่เด็กเตรียมอนุบาล จนถึงช้ันประถม 
แล้วก็ในส่วนของเรื่องของเด็กเล็กและเด็กอนุบาล อยากจะทางเทศบาลให้
มีนมเปร้ียวมากกว่านมจืด เพราะดิฉันเห็นมาจะเห็นนมจืดจะทิ้งเสีย
ส่วนมาก ขอบคุณคะ แค่น้ีคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ฝ่ายศึกษาจดไว้ด้วย นมจืดทิ้ง ต่อไปกินนมเปรี้ยวหล่าว และก็ 
รองปลัดเทศบาล อยากให้โรงเรียนอนุบาลครูเด็กเล็กนะครับ มีปูพ้ืนฐานทางด้านภาษาไม่ว่า

จะภาษาจีน ภาษาอินโดนีเซีย และก็ว่ากันไปนะครับ ต่อไปเป็นอาเซียนเลย
ใช่ไหม ท่านต่อไปครับเชิญครับ 

นางโสภา  เสนทองแก้ว  สวัสดีค่ะ ดิฉัน โสภา เสนทองแก้ว จากชุมชนหน้าพระธาตุ คะ  
ชุมชนหน้าพระธาตุ ปัญหาป้ายบอกทางมาวัดพระมหาธาตุจากถนนเส้นพัฒนาการคูขวาง ช่วง

ซอยศรีธรรมโศก 1 และซอยแม่อ่างทอง 1 นะคะ เพราะว่าจะเจอปัญหา
มากคือคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ เขาว่ิงถนนเส้นน้ันแล้วเขามาวัดพระ
มหาธาตุไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะเข้าซอยไหนดี ขอบคุณคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณครับ ปัญหาเรื่องป้ายบอกทาง ป้ายช้ีทางนะครับ ก็ช่วยไป 
รองปลัดเทศบาล ปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษข้างหน่ึงภาษาไทยข้างหน่ึง ก็ไปดูแล้วกันนะ

ครับเก่ียวข้องกับฝ่ายไหน แล้วก็บรรจุในแผน บางทีก็ภาษาอังกฤษตัวเล็ก 
ๆ ก็ว่ากันไปครับ ยกมือสูง ๆ นะครับ ผมมองไม่เห็นครับถ้าไม่ยก มีไหม
ครับ ยกสูง ๆ เชิญครับ มีไหมครับ ทางนี้ก่อน ทางนี้ก่อน นึกไว้ให้ดีแหลง
ทีเดียวยาวเลยนิ 

นางศิรินทร์  แดงทอง  สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวศิรินทร์ แดงทอง คะ ตัวแทนจากชุมชน 
ชุมชนไทยสมุทร ไทยสมุทรนะคะ ปัญหาเก่ียวกับชุมชนนะคะ ขอกล้องวงจรปิดคะ 

เน่ืองจากว่า มีปัญหาเก่ียวกับเรื่องยาเสพติด เรื่องมิจฉาชีพ นะคะ ความ
ปลอดภัยของคนในชุมชนคะ บางครั้งเราก็รู้ดีว่าลูกหลานใคร เสพ ค้า แต่ก็
ทําอะไรไม่ได้ บางทีมีหน่วยงานมาสอบถาม เน่ืองจากลูกใครหลานใครก็ยัง
ช่วยกันปกปิดอีก 

นายสนิท  พรหมสุภา  จะให้ทํายังไงครับ ขอกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางศิรินทร์  แดงทอง  คะขอกล้องวงจรปิด ให้เห็นชัด ๆ กันไปเลยว่าลูกหลานใครจะได้ 
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ชุมชนไทยสมุทร ไม่ต้องมาค่อยไปบอกเพ่ือนว่าคนโน้นมาถามคนน้ีมาถาม หน่วยงานมาถาม
ช่วยบอกทีนะว่าลูกฉันเป็นคนดีหลานฉันเป็นคนดี ขอบคุณคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ครับทราบแล้วว่าต้องการกล้องวงจรปิดนะครับ อย่างอ่ืนมีไหม
ครับ 

รองปลัดเทศบาล 
นางศิรินทร์  แดงทอง  ไม่มีค่ะ 
ชุมชนไทยสมุทร  
นายสนิท พรหมสุภา  คิดเร็ว ๆ มีอีกไหมครับ มีไหมครับ คนอ่ืนมีไหม ทางนี้ครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายเสริมศักดิ์  ศิริแก้ว  ผมเสริมศักด์ิ  ศิริแก้ว จากชุมชนท่าช้าง นะครับ ปัญหาน้ําประปา 
ชุมชนท่าช้าง รู้สึกว่าไม่สะอาดเท่าที่ควรมาเป็นเวลาแรมปีแล้วนะครับ มีกลิ่นลักษณะ

เหมือนกับนํ้าคลองครับ  
นายสนิท  พรหมสุภา  อยู่แถวไหนครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายเสริมศักดิ์  ศิริแก้ว  หลังโรงพักครับ บริเวณหลังโรงพักครับ 
ชุมชนท่าช้าง  
นายสนิท  พรหมสุภา  หลังโรงพักนะครับ หลังโรงพักครับ ประปาครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายเสริมศักดิ์  ศิริแก้ว  เหม็นเป็นแรมปีแล้วนะครับ อยากจะให้ช่วยตรวจสอบแก้ไขด้วย 
ชุมชนท่าช้าง นะครับ 
นายสนิท  พรหมสุภา  อย่างเดียวใช่ไหมครับ เรื่องอ่ีนมีไหมครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นายเสริมศักดิ์  ศิริแก้ว  เรื่องอ่ืนยังไม่มีครับตอนน้ีครับ 
ชุมชนท่าช้าง  
นายสนิท  พรหมสุภา  ครับขอบพระคุณมากครับ เรื่องนํ้าประปานะครับ คนต่อไปนะ 
รองปลัดเทศบาล ครับ มีไหมครับ ทางโน้นครับ ฟังต้ังนานไม่มีใครเสนอเรื่องแนวคิดว่า 

เทศบาลเราควรจะไปทางไหนจะพัฒนาเร่ืองอะไร ส่วนมากจะเป็นปัญหา
ทั้งน้ัน เชิญครับไม่เป็นไร ท่านเสนอมาเลยครับ 

นางวินิจ   งามขันถะ   สวัสดีคะ รองนายกและท่าน สท.ทุกท่านในที่น้ีนะคะ ดิฉันเป็น 
ชุมชนตากสินวัดชะเมา ตัวแทนมาจากชุมชนตากสินวัดชะเมาคะ คือ ขอนิดเดียวไม่มากคะ 
นายสนิท  พรหมสุภา  ช่ืออะไรครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางวินิจ  งามขันถะ   ช่ือ นางวินิจ  งามขันถะ คะ อยู่ชุมชนตากสิดวัดชะเมา คือเสาของ 
ชุมชนตากสินวัดชะเมา ป้ายของเทศบาลท่ีเขียนชุมชนหลังวัดชะเมา ซอยหน่ึงมันหักมาหลายเดือน

แล้ว แต่ว่า สท.เขต 3 ก็อยู่ แต่ไม่ค่อยดูแลคะ ฝากด้วยนะคะ ว่าช่วยทําเสา
ให้ด้วย ตรงนั้นนะคะ เวลาคนเขามาจากถนนสี่แยกจะเข้ามาตากสินถามว่า
ซอย 1 หลังวัดชะเมาอยู่ตรงไหน มันหักเสียแล้ว  

นายสนิท  พรหมสุภา  ป้ายซอยใช่ไหมครับ 
รองปลัดเทศบาล 
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นางวินิจ  งามขันถะ   ป้ายซอยคะ ดิฉันเก็บป้ายไว้ให้แล้ว แต่ก็หายแล้วไม่รู้อยู่ไหน เสาก็  
ชุมชนตากสินวัดชะเมา  หัก พังทั้งหมดเลย ขอบคุณคะ 
นายสนิท  พรหมสุภา   ขอบคุณป้านิดนะครับ เสาป้ายหักเสียแล้ว ไม่รู้เข้าซอยถูกไหม 
รองปลัดเทศบาล  ท่านต่อไปเชิญนะครับ มีไหมครับ มีอีกไหมครับ มี ๆ ๆ มีทางโน้นครับ 
นางอารียา  มีบุญมาก   กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติ ท่านประธาน และก็สวัสดีเพ่ือนสมาชิก 
ชุมชนป่าขอม ที่มาในวันน้ีทุกท่านนะคะ ก่อนอ่ืน เราก็คือการพัฒนาแผนพัฒนาในชุมชน 

ดิฉัน นางอารียา  มีบุญมาก จาก 
นายสนิท  พรหมสุภา   คือว่า คือว่า อย่างน้ีนะครับ ที่ให้ท่านรายงานว่าช่ืออะไรมาจาก 
รองปลัดเทศบาล ไหน เพ่ือจะได้จดบันทึกว่าใครเป็นผู้เสนอเรื่องน้ี ๆ มีคนเสนอจริง และมีผู้

เสนอจริง เด๋ียวเขาจะหาว่าเราเขียนลอย ๆ เอาบอกช่ือครับ 
นางอารียา  มีบุญมาก  ดิฉัน นางอารียา  มีบุญมาก เป็นตัวแทนจากชุมชนป่าขอม คะ 
ชุมชนป่าขอม แผนพัฒนาแต่ละอย่างที่ว่าจะพัฒนาตรงโน้นตรงน้ี มันอยู่ในแผนพัฒนา

ของเทศบาลอยู่แล้ว เวลามีการเลือกต้ังขึ้นมา และก็ที่ว่าปัญหาต่าง ๆ มัน
เป็นปัญหาสาธารณูปโภค แต่ว่าปัญหาด้านจิตใจเยาวชนในชุมชนแต่ละ
ชุมชน เราต้องให้มีความสําคัญด้วย ต้องมีให้การอบรมจริยธรรม  ความ
ประพฤติของเยาวชน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ หรือชุมชนของ
เราให้มีการพัฒนาขึ้นไป  เพราะสิ่งต่าง ๆ เหมือนกับว่าเวลาเกิดนํ้าท่วม ท่อ
อุดระบาย เราก็ไปแก้ไขปัญหาตรงจุดน้ันเป็นช่วง ๆ แต่ว่าของชุมชน
ต้องการให้มีการแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาการล้างระบายหรือว่าอะไรต่าง 
ๆ ไม่ใช่ว่าเวลามีการนํ้าท่วมขึ้นมา เราก็ไปแก้ตรงจุดน้ันเป็นจุด ๆ และก็
ขอให้ปลูกฝังเยาวชนการทิ้งขยะอะไรอย่างน้ี ให้ทิ้งเป็นทีเป็นทางไม่ใช่ว่า
เวลามีอะไรก็โยนไปในคูคลองทั้งน้ัน เวลาเกิดนํ้าท่วมขึ้นมา การระบายนํ้าก็
ไม่ทัน และก็ให้มีการอบรมเยาวชนนะคะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานยกระดับจิตใจ ถ้า
เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สิ่ ง ต่าง  ๆ  อะไรต่าง  ๆ  การพัฒนา
ประเทศชาติ หรือชุมชนมันก็ตามมาเองค่ะ ขอบคุณคะ 

นายสนิท พรหมสุภา  อยากให้มีโครงการอบรมเยาวชนนะครับ เก่ียวกับคุณธรรม 
รองปลัดเทศบาล จริยธรรมนะครับ  อาจจะใส่ ในแผน ส่วนหนึ่ งสํานักไหน กองไหน 

รับผิดชอบก็แจกกันไป มีอีกไหมครับ มีไหมครับ เอาเชิญครับ 
นางรัตนา  ไทยจํานง  กราบเรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน สท. ทุกท่าน และก็ท่าน 
อสม.ชุมชนศาลามีชัย ผู้มีเกียรติทุกท่าน และก็เพ่ือนชุมชนทุกท่านนะคะ ดิฉันนางรัตนา  ไทย

จํานง คะที่จริงเป็น อสม.นะคะ แต่ว่าต้องขอโทษประธานชุมชนศาลามีชัย
ด้วย ปัญหาก็คือ 1. ทางด้านการประชาสัมพันธ์ของชุมชน เรายังรู้อะไรกัน
ไม่ทั่วถึง เพราะเราไม่มีเสียงตามสาย เพราะฉะน้ัน จะขอเสียงตามสาย
ให้กับชุมชนศาลามีชัย คะ และข้อที่ 2 ก็คือ ด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมนะคะ เราจะเห็นว่า หน้าโรงพยาบาลมหาราช เวลาในช่วงเช้าที่
เขาไปขายของ และในช่วงเย็นที่เขาไปขายของจะมีนํ้าไหลไปอยู่ในคู และก็
คนที่จะไปโรงพยาบาลก็ต้องเสี่ยง บางทีมันเกิดอันตรายลื่นและฟุตบาทตรง
น้ันก็ไม่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ หรือว่าคนป่วย เพราะว่ามันเป็น
เหมือนกับมันต่างระดับนะคะ ถ้าหากว่าเทศบาลไปช่วยตรงนั้นและช่วย 
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ดูแลจัดแผงจัดผังให้กับคนค้าตรงน้ันจะดีมาก เพราะบางทีคนไข้ที่ออกมา
จะโบกรถ กว่าจะโผล่คอออกมาได้จากแม่ค้า รถก็ผ่านไปแล้ว และก็เวลาลง 
เวลาจะเข้าไปในโรงพยาบาลก็ยากนะคะ ข้อที่ 3 คุณภาพชีวิต คุณภาพ
ชีวิตคือเราต้องการจะให้มีลานออกกําลังกาย และก็มีเครื่องออกกําลังกาย
ให้กับชาวชุมชนด้วย เพราะว่าเช้าขึ้นมา ชาวชุมชนเราก็ออกกําลังกาย
ต่างกัน เช่น เดินไปน่ัง โดยท่ีว่าต่างคนต่างก็ทํากันอยู่ เราก็อยากจะได้
เครื่องออกกําลังกายที่มีคุณภาพต่อชีวิตนะคะ อีกด้านหน่ึงก็คือ ด้าน
เก่ียวกับการเศรษฐกิจเก่ียวกับเรื่องการเงินหรือว่าที่จะไปช่วยชุมชนในเวลา
ชุมชนมีงานต่าง ๆ เราอยากจะให้เทศบาลมีทรัพย์ส่วนหน่ึงไปช่วย เช่นงาน
วันพ่องานวันแม่ หรือว่ากิจกรรมเด็กๆ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในชุมชน เรา
อยากจะให้เทศบาลช่วยดูแลตรงนั้นด้วย และก็ขอความช่วยเหลือจาก
เทศบาลด้วยคะ และขอกราบขอบพระคุณอย่างมาก ท่านคงจะรับไปบ้าง 
ขอบคุณคะ  

นายสนิท  พรหมสุภา  น้ันก็เป็นข้อเสนอแนะที่อยากให้เทศบาลเราปรับปรุงและจัดให้มี 
รองปลัดเทศบาล นะครับ ท่านก็ได้เสนอมา มีอีกไหมครับ ผมให้อีก 5 คน นะครับ แล้วเราจะ

สรุปแล้ว เพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมี คนที่มีเชิญครับ 5 คนนะครับ คนแรก
ใครเสนอครับเชิญ มีไหมครับ ถ้าไม่มี มีไหม เด๋ียวอย่าแหลงข้างนอกนะ
ครับ ว่ารองสนิทไม่ให้แหลงนะครับ มีไหมครับ ยกมือสูง ๆ นะครับ มีไหม
ครับ ยกมือสูง ๆ เชิญครับ ยืนขึ้นครับ เหลืออีก 4 นะครับ 

นางปภัทรศยา  ตบคลัง  สวัสดีคะท่านรอง ดิฉัน ปภัทรศยา  ตบคลัง นะคะ มาจากชุมชน 
ชุมชนไทยสมุทร ไทยสมุทร ปัญหาในชุมชนเป็นเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท่อระบายนํ้า

อุดตัน ปีที่แล้ว เขาเข้าไปดูดเราแจ้งไปแล้ว เขาเข้าไปดูดให้ ดูดแค่ครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ นะคะ ทําไม่ตลอดสาย ต้ังแต่ซอย 1 ถึง 3 ได้ดูด แต่ว่าพอ 4 5 6  
ไม่ได้ดูด ชาวบ้านเดือดร้อน ตรงนี้ พอเวลาฝนตกถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ นํ้า
ก็ขึงก็ขัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แล้วเขาก็ร้องเรียนมาทางเรา ใน
ฐานะที่ว่าเป็นคณะกรรมการและก็ดูแลในชุมชนตรงน้ัน ชาวบ้านพอแหลง
ได้เขาก็มาพูดให้ฟังอะไร เขาก็บอกมาว่าขอช่วยที ช่วยติดต่อทางเทศบาล
ด้วย ถึงเรื่องของขยะ คือรถไปเก็บเก็บแบบทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ขยะติดไปหมด 
หมาคาบทั้งหมู่บ้าน ถึงเสียงตามสายเราไม่มี ถึงเราไม่ได้รับเสียงตามสาย  

นายสนิท  พรหมสุภา  มีแต่ว่าพอเปิดถึงเขาดังเขาว่าหนักหูเขา  
รองปลัดเทศบาล 
นางปภัญญา  ตรงนี้เสียงตามสายเราไม่ได้รับไปทั่วถึงเลยคะ ข่าวสารอะไรต่าง ๆ  
ชุมชนไทยสมุทร เราไม่รู้เลยคะ ถึงชาวบ้านก็อยากฝากมานะคะ ว่าชาวบ้านเขาฝากมาว่าให้

เทศบาลพัฒนาจริงจังกันเสียที คะขอบคุณคะ 
นายสนิท  พรหมสุภา  คืออย่างน้ีนะครับขอช้ีแจงนิดหน่ึง เสียงตามสาย มันมีแต่ว่ามัน  
รองปลัดเทศบาล ต้องไปทางเดียวคือเทศบาลพูดถึงจะได้ยิน ที่น้ีที่พ่ีน้องเสนอมา ผมเข้าใจว่า

ท่านอาจจะประชาสัมพันธ์ในชุมชนของท่าน ท่านอยากจะพูดเอง บอกว่าพ่ี
น้องวันน้ีนํ้าท่วมมาช่วยเอาข้าวสารกัน ให้ได้พูดเองอย่างน้ันไหม ที่มีอยู่แล้ว
คือจุดกลางในเทศบาล พอเทศบาลเปิด หรือท่านนายกจัดรายการ เปิด
ออกไปก็ได้ยินทั้งหมด แต่บางชุมชนไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ยิน แต่บางชุมชนเปิด 



๒๒ 
 

ก็ได้ยินบอกว่าปิดบอกว่าหนักหู ตรงนี้ค่อยปรับปรุงนะครับ OK คนที่ 2 มี
ไหมครับ ยกมือสูง ๆ นับ 1 นับ 2 มีอีกไหมครับ นับ 3 มีไหมครับ มีแล้ว
ลุกขึ้นครับ น้อง ๆ คนที่ถือไมค์ช่วยดูด้วยครับ มีไหมยกมือครับ ไม่ต้องยก
ให้นะครับ ให้เขายกเองครับ มีไหมครับ เชิญครับ 

นางวารุณี  พงศ์ย่ีหล้า  สวัสดีคะ ดิฉัน นางวารุณี  พงศ์ย่ีหล้า มาจากประธานชุมชนบ้าน 
ประธานชุมชนบ้านตก ตก จะบอกว่าเร่ืองกล้องวงจรปิดน้ัน คือปกติจะติดอยู่แล้วที่เสาพออยู่ ๆ 

ดิฉันดูปรากฏว่ากล้องมันหายไป แต่ก็ไปเทศบาลเขาบอกว่าฟ้าผ่า น้ีเกือบปี
แล้ว 4 ครั้งที่ไปบอก จนบัดน้ีก็ยังไม่ได้มาติด หลังจากน้ันรถจักรยานยนต์
หาย 3 คันแล้ว เขาก็ไปบอกดิฉันที่บ้าน ว่าทําไมไม่ไปบอกให้เขามาติด 
ดิฉันก็บอกว่าดิฉันไปแจ้งแล้ว 4 ครั้งแล้วก็ไม่เห็นมา ก็ไม่รู้จะทํายังไง ก็แจ้ง
ไปหลายคร้ังแล้ว วันที่ไปทําแผนที่หอประชุมเมืองก็แจ้งไปแล้ว เขียนคําร้อง
ไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มี ขอทางเทศบาลด้วยนะคะ เพราะว่าน้ีมันติดอยู่ก่อน
แล้วไม่ใช่ขอใหม่ ฉันขอมานานแล้วติดแล้วเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณา
ด้วยคะ ขอบคุณมากคะ 

นายสนิท  พรหมสุภา  ขอบคุณมากครับ เรื่องกล้องวงจรปิดมีอีกไหมครับ มีนับ 1 ไม่มี
นับ  

รองปลัดเทศบาล 2 ไม่มีนับ 3 นะครับ ก็ปิดการอภิปรายนะครับ สรุปว่าวันน้ีน้ันที่พูดมา
ทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ประเด็น ที่ท่านได้เสนอปัญหา ปัญหาแรกก็คือเก่ียวกับ
เรื่องขยะ ปัญหาเก่ียวกับเรื่องขยะ นะครับ การเก็บขยะ ปัญหาที่ 2 เรื่อง
ประปานะครับ เรื่องประปา ปัญหาที่ 3 ก็เรื่องถนนหนทางนะครับ ปัญหา
ที่ 4 ก็เก่ียวกับไฟแสงสว่าง ปัญหาที่ 5 ก็เก่ียวกับกล้องวงจรปิด ปัญหาท่ี 3 
ก็เก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาที่ 7 ก็เรื่องของการศึกษา นะครับ 
อยากจะให้มีภาษาอะไรต่ออะไร ปัญหาที่ 8 ก็เก่ียวกับเรื่องของชุมชนนะ
ครับ เ ช่น ศาลาชุมชน การซ่อมบ้านซ่อมอะไร ตรงน้ีมันเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนนิดหน่ึงว่า เวลามีงาน ชุมชนมีงานจะให้เทศบาลเอางบไปให้ 
บางทีมันขัดข้องเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบนะครับ แต่ว่าถ้าเอาของไปให้ขอ
สนับสนุนเป็นถ้วยรางวัล สมมตินะครับ สัก 5 ใบ อย่างน้ีได้ แต่ถ้าท่านบอก
ว่าขอตังค์ไปซื้อถ้วยรางวัลสัก 3 พันอย่างน้ีไม่ได้นะครับ มันมีระเบียบอยู่
นะครับ นอกน้ันก็เรื่องต่าง ๆ ปัญหาที่ท่านเสนอมาวันน้ีทั้งหมดนะครับ 
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังนะครับ เขาได้บันทึกรายละเอียดไว้ทั้งหมด แต่ที่ใส่
ไปในแผนอาจจะช่ือไม่ตรงกับที่ท่านบอกนะครับ ช่ือไม่ตรงกับที่ท่านบอก 
แต่อาจจะเปลี่ยนช่ืออ่ืนแต่ว่าได้แก้ปัญหานะครับ ก็เรียนให้ท่านทราบ ที่น้ี
ท่านที่ได้เสนอมาแล้ว บางคนยังไม่ได้เสนอ ได้เขียนไว้ ก็ท่านวางไว้บนโต๊ะ
วางไว้บางเก้าอ้ีนะครับ เด๋ียวเจ้าหน้าที่ของเราจะไปเก็บมารวบรวมบรรจุลง
ในแผน 4 ปี นะครับ บางเร่ืองบางอย่างที่ท่านเสนอมาหรือไม่เสนอที เราก็
ได้ทําไว้แล้วนะครับ ได้ทําไว้แล้ว ได้คิดไว้แล้ว แต่ว่ามาขอความเห็นชอบ
จากพ่ีน้องมาดูเพ่ิมเติมว่าพ่ีน้องมีปัญหาเดือดร้อนอยากให้เทศบาลแก้ไข
ยังไง อยากให้เทศบาลของเราพัฒนาไปทางทิศไหน หลายเรื่องหลายราวเรา 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


