
 

 

รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาท!องถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 7   

และรับทราบป/ญหาความต!องการเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาต�อไป   
วันพฤหัสบดีท่ี  10  มกราคม  ๒๕62  เวลา  ๑4.0๐ น. 

ณ  ห!องประชุมเพชรลดา  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก    
-------------------------- 

 

เป?ดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ขอบคุณทุกท
านนะคะท่ีสละเวลาของท
านมาร
วมกัน 
พิธีกร    กําหนดนโยบาย กําหนดแผน และก็กําหนดทิศทางในการพัฒนา 
    เทศบาล ด%วยการประชุมประชาคมคะ  ก
อนเข%าช
วงพิธีการท
าน 
    ผอ.คํามูล  นาสมปอง  มีเรื่องจะแจ%งให%ทุกท
านทราบ  เชิญค
ะ 
 
นายคํามูล  นาสมปอง  สวัสดีนะครับพอมีเรื่องจะประชาสัมพันธ.ให%พ่ีน%องชุมชนได%ทราบ 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ  สักนิดหนึ่งนะครับ  ขณะนี้ก่ิงไม%ท่ีอยู
ตามข%างทางท่ีบนฟุตบาทเราได% 

ดําเนินการเก็บมาท้ังวันท้ังคืนสองคืนแล%วเดียวคืนนี้ทําอีกมีอยู
หลายจุด
ท่ีเป4นกองใหญ
 ๆ  ท่ียังเอาไม
หมดเพราะฉะนั้นก็กรุณาอย
าเอาขยะมาเท
ปนตอนนี้เริ่มมีบางคนเอาขยะมาเทปนบนกองก่ิงไม%แล%วทําให%เก็บอยาก
ข้ึนอันนี้ก็ช
วยประชาสัมพันธ.ให%เดียวด%วยคืนนี้ก็จะทําไปท้ังวันท้ังคืน
จนกว
าจะเสร็จเรื่องก่ิงไม%เนื่องจากว
ามันออกมาเยอะมากเรากําลังทยอย 
ๆ  เ ก็บกันอยู
   ทํ าชุดกลางวันและชุดกลางคืนนะครับ   ก็ขอ
ประชาสัมพันธ.ให%ทราบนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องถังขยะ
ตอนนี้ถนนราชดําเนินได%ให%ดําเนินการเปลี่ยนถังขยะแล%วเป4นถังแบบ
สามสี  มีสีน้ําเงิน  สีเหลือง  แล%วก็สีเขียว  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเพราะว
าเทศบาลเรานี้เริ่มเข%าสู
โหมดคัดแยกก
อนท้ิง  ผอ.ก็เลย
ต้ังถนนราชดําเนินแล%วท่ีนี้ก็จะต้ังตามศาลาท่ีพักผู%โดยสารกันนะส
วน
ใหญ
  และจุดอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมเช
นถ%ามีกําแพงแต
จะไม
ต้ังหน%า
บ%านคนนะก็จะถังห
าง ๆ  หน
อยมาสองวันแล%ว  วันนี้การประท%วงนิด
หน
อยมีการเอามาเทเลยเทบนฟุตบาทเลยไม
มีถังก็เทเลยก็ไม
เป4นไรค
อย
ไปชี้แจงกันเพราะว
าสงสัยจะโมโห  ไม
เป4นไรวันนี้ผมให%ลูกน%องสํารวจลง
ไปแล%วมีบางจุดท่ีต%องเพ่ิมพวกเราอยากให%ต้ังตรงไหนก็มาบอกแต
ต%องต้ัง
เป4นชุดนะ  ต้ังสามใบ  ใบท่ีสี่ถังสีส%มเป4นถังขยะอันตรายเดียวผมจะทํา
ป8ายแล%วก็ไปหาท
านว
าจุดไหนสมควรต้ังขยะสีส%มนี้สําหรับใส
หลอดไฟ
ถ
านไฟฉายแบตเตอรี่ต
าง ๆ  เป4นขยะอันตรายเราไม
ควรท่ีจะเอาไปท้ิงท่ี
ทุ
งท
าลาดเพราะพวกนี้เป4นขยะอันตรายมากพวกเราช
วยกัน  ผมซ้ือถัง
เตรียมไว%เรียบร%อยแล%วนะถังสีส%มแต
ยังไม
ได%คุยกับชุมชนเดียวค
อย
สํารวจพูดคุยกับท
านจะมีป8ายป:กให%ด%วยว
าจุดรวบรวมขยะอันตรายแล%ว
ก็ท
านให%พ่ีน%องรวบรวมไว%ท่ีนั้นอย
าไปท้ิงท่ีถังขยะของเทศบาลเพราะถ%า 
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มันไปทุ
งท
าลาดมันไปในคลอง  ไปในคลองแล%วก็ไปหาปลาแล%วเราก็เอา
ปลามากินแล%วเราก็จะเป4นมะเร็งอันนี้เลยขอประชาสัมพันธ.ให%ทราบ  
อีกอันหนึ่งขณะนี้ถนนพัฒนาการคูขวางผมได%ให%เจ%าหน%าท่ีขัดขอบ
ฟุตบาทแล%วก็ทาสีขาวจากประตูเมืองเข%ามาตอนนี้รู%สึกจะถึงเมืองทอง
แล%วเพ่ือจะให%มันสะอาดถ%าสกปรกมันจะฟ8องเราเลยสกปรกแล%วนะ
เพราะว
าฟุตบาทมันสีขาวแล%วก็วันนี้ได%ขัดท่ีถนนราชดําเนินแล%วพรุ
งนี้จะ
เ ริ่ มทาสี ถนนราช ดํ า เนิ น ให% เ ป4 น ฟุตบาทขอบสี ขา ว เพร าะว
 า
นครศรีธรรมราชเราเป4นเมืองเก
าขอบฟุตบาทมันเป4นตะไคร%น้ําหมดแล%ว
ต%องขัดตะไคร%น้ําออกก
อนขัด ๆ  แล%วก็ทาสีท่ีนี้ใครทําสกปรกก็จะ
ประชดตัวเองเลยมันก็จะประจานตัวเองเลยว
าสกปรกแล%วนะหน%าบ%าน  
เพราะท่ีนี้เขามีการเอาเหล็กรองรถมาเต็มเลยนะเอาใหญ
 ๆ  แล%วแถมรก
ใส
ถนนยกไม
ได%เลยนะจะทําความสะอาดให%ทําไม
ได%เลยหรอยจริงแหละ
นครศรีธรรมราชนี้  แต
ว
าไม
เป4นไรเราจะค
อย ๆ  พัฒนาให%มันสะอาด
เรื่อย ๆ  นี้ก็มานําเรียนให%ทราบ  ตอนนี้ผอ.จะทาถนนราชดําเนิน  
พัฒนาการคูขวาง  แล%วก็กะโรมก
อนเดียวซอยจะเอาทีหลัง  ซอยท่ีน้ํา
ท
วมเป4นประจํา  เช
น  ประตูขาว  พะเนียด  เดียวจะขัดล%างทาสีให%  อัน
นี้ประชาสัมพันธ.ให%ทราบก
อนค
อย ๆ  ทํา  ลูกน%องว
าเหนื่อยแล%วๆ ผอ.นี้
มา  ไม
เป4นไรค
อย ๆ  ทํา  โอเคครับประชาสัมพันธ.ให%ทราบแค
นี้ก
อนนะ
ครับ  เรื่องถังช
วยชี้แจงชุมชนด%วยว
าเดิมทีเราต้ังทุกหน%าบ%านเลยมันเลย
กลายเป4นรกถังนี้ก็เลยต้ังท่ีเหมาะสมก็ห
าง ๆ  เม่ือวานนี้ต้ังท่ีด%านนี้นะ
พอบ
ายมาถูกลากไปอยู
ฝ:>งตรงกันข%ามลากถังขยะมาหน%าบ%านตัวเองไม

เป4นไรค
อย ๆ  แก%กันไป  มีเรื่องประชาสัมพันธ.ให%ทราบแค
นี้ก
อนนะครับ  
สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อมมีอะไรจะถามไหมครับ  ถามได%
นะครับ  ปกติมีท่ีใส
ขาเหล็กปรากฎว
าลูกน%องว
าผอ.อย
าไปต้ังเลยถามว
า
ทําไม  มันหายหมดมันขโมยกันขออภัยท่ีพูดไม
สุภาพ  มันขโมยกันหมด
ผมก็เลยว
าเก็บไว%ก
อนฉะนั้นขอทดลองก
อนบางชุมชนไปค
อยขโมยก
อน
นะ  ชุมชนไหนอยากต้ังมากระซิบบอกก็ได%ว
าอยากให%ใส
ขาเหล็กมีนะผม
ซ้ือไว%แล%ว  แต
ว
าพอทดลองต้ังพอเช%ามาหายหมดเลย  แล%วผมก็ให%ไปสืบ 
ๆ  มาแล%วโกดังรับซ้ือของเก
าในเขตเทศบาลมีอยู
 22 โกดัง  เดียวผมจะ
เชิญโกดังมาประชุมถ%าขโมยไปแล%วมันขายไม
ได%โกดังไม
ซ้ือเขาก็ไม
ขโมย
ผอ.คิดอย
านั้นนะเราคิดในแง
นี้น
าจะไม
ขโมยแล%วแหละเพราะว
าโกดังไม

รับซ้ือเขาจะขโมยไปทําไมนะครับ  มีคําถามไหมครับ   ไม
มีนะแสดงว
า
กองสาธารณสุขเรียบร%อยดีไม
มีใครกล%าถาม  ขอบคุณมาก  สวัสดีครับ 

 
นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ค
ะ  ขอบคุณท
าน ผอ.คํามูล  นาสมปอง  นะคะ  ผอ.นี้จะเข%า 
พิธีกร    ข%างเจ%าของนะว
าเราทําเรียบร%อย  มันจะมีช
วงท่ีเราเสนอแผนพัฒนาครั้ง 
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ก
อนจําได%ไหมค
ะ  พ่ีจุBมเคยเสนอให%มีเหล็กครอบอันนี้เป4นชุมชนเพชร
จริกนะคะผอ.  เคยเสนอในแผนด%วยว
าอยากให%มีเหล็กครอบนะคะ  
เหล็กครอบถังขยะจะได%ไม
ต%องลากไปไหนนะคะ  ตามท่ีท
านผอ.บอกนะ
คะว
าน้ําลดแล%ว  เรื่องราวของพายุโซนร%อนปาบึกไปแล%วนะคะเดียวเราก็
จะมีการลงถังขยะนะคะแต
ว
าขยะต%องเข%าใจอย
างหนึ่งว
าไม
มีใครท่ีอยาก
ให%วางหน%าบ%านตัวเองนะคะเพราะว
ามันเหม็นแล%วเพ่ือนละคะอยากให%
มาวางขยะหน%าบ%านเขาไหมเขาก็ไม
อยากเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นก็เป4น
ป:ญหาของท
านผอ.คํามูลนะว
าจะวางตรงไหนท่ีมันเหมาะสมนะคะใน
ชุมชน  บางทีก็ลากกันไปลากกันมาอย
างท่ีท
านผอ.บอกด%วยว
าในชุมชน
มันตรงมีจุดหนึ่งท่ีจะเป4นจุดท่ีต้ังถังขยะอันตรายขยะสีส%มหรือว
าถังสีส%ม
จะต%องมีจุดหนึ่งแล%วก็จะต%องประชาสัมพันธ.ให%ชุมชนได%รับทราบด%วย
ตรงนี้แจ%งเพ่ือทราบในเรื่องของป:ญหาขยะก่ิงไม%ก็อย
าให%อะไรมาทับถม
นะคะมันจะได%ง
ายต
อการมองเห็นด%วย  ขอเสียงปรบมือต%อนรับประธาน
ในพิธีค
ะท
าน ผศ.เชาวน.วัศ  เสนพงศ.  นะคะ  นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช  ท
านรองครรชิต  มนูญผล ค
ะ  ท
านวิสุทธิ์  บุญชูวงศ.  
แล% ว ก็ท
 านสุ ภั ค   รั ตนพฤกษ. ขจร   รองนายก เทศมนตรี นคร
นครศรีธรรมราช  นะคะ  ท
านวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล  
ท
านสนิท  พรหมสุภา  แล%วก็ท
านรองสิทธิศักด์ิ  ต%อนรับเข%าห%องประชุม
ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนะคะ  ห%องประชุมเพชรลดานะ
คะ  ต%อนรับท
านผู%อํานวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงด%วยนะคะ  
ต%อนรับท
านเลขานุการนายกเทศมนตรี  นะคะ  ท
านจิราภรณ.  แก%ว
ปาน  นะคะ  วันนี้จะเป4นเรื่องของการประชุมประชาคมเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาร
างแผนพัฒนาท%องถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 7  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และรับทราบป:ญหาความ
ต%องการเพ่ือท่ีจะนํามากําหนดแนวทางการจัดแผนพัฒนาต
อไปนะคะ  
ซ่ึงก
อนหน%านี้ท
านประธานค
ะทางกองวิชาการและแผนก็ได%มีเอกสารท่ี
มอบไว%กับผู%แทนของชุมชนวันนี้เน%นย้ําว
าเป4นผู%แทนของชุมชน  วันนี้
ส
วนหนึ่งอย
างท่ีเรารับทราบกันแล%วว
าเราได%รับเรื่องราวของความ
เดือดร%อนนะคะจากพายุโซนร%อนปาบึก  แต
การประชาคมวันนี้เรา
กําหนดข้ึนมาแล%วเรื่องราวท่ีเรากําหนดไว%แล%วกองวิชาการและแผนงาน
ก็ต%องดําเนินการต
อไปนะคะ  เดียวก
อนท่ีเข%าสู
ระเบียบวาระการประชุม
ตามกําหนดการท่ีท
านได%รับโอกาสนี้เนื่องจากวิกฤตในเขตเทศบาลต%อง
บอกว
าคณะบริหารหัวหน%าส
วนราชการทุกท
านเลยนะคะห
วงใยพ่ีน%อง
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง 63 ชุมชน นะคะ  
ก
อนหน%านี้คณะบริหารของเราก็ลงไปยังศูนย.อพยพลงไปยังพ้ืนท่ีชุมชน
เพ่ือท่ีจะให%กําลังใจนะคะ  วันนี้ค
ะชุมชนก็มีดอกไม%ท่ีจะมอบกําลังใจ
ให%กับคณะบริหารของเราด%วยขออนุญาตเรียนเชิญค
ะ   
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ท
านผศ.เชาวน.วัศ  เสนพงศ.  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ด%านหน%าเลยค
ะและขออนุญาตเรียนเชิญผู%แทนชุมชนด%วยค
ะ  เป4นผู%
แทนท่ีมอบกําลังใจนะคะให%คณะบริหารของเรา  เชิญค
ะ  อันนี้เป4น
ตัวแทนของชุมชนของเราบอกว
าท
านนายกเหนื่อย  เหนื่อยมากในช
วง
พายุโซนร%อนปาบึก  วันนี้ก็ขอส
งกําลังให%ท
านนายก  เดียวหลังจากมอบ
กําลังใจให%เรียบร%อยท
านนายกเชาวน.วัศ  เสนพงศ.  นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช  ท
านจะได%พบปะพูดคุยนะคะแล%วก็เปNดการประชุม
ประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 7  เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  ลําดับต
อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญค
ะ 
บัดนี้ได%เวลาอันสมควรแล%วนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญท
าน  
ท
านผศ.เชาวน.วัศ  เสนพงศ. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นะ 
คะ ประธานในพิธีในวันนี้นะคะ ได%กล
าวต%อนรับพบปะพูดคุย  และเปNด
ประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณาร
าง
แผนพัฒนาท%องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 7  ใน
ลําดับต
อไปคะ ขออนุญาตเรียนเชิญคะ  

 
ผศ.เชาวนCวัศ  เสนพงศC   ครับ  ขอกราบสวัสดีทุกท
านนะครับ  คณะผู%บริหารทุกท
าน   
ประธานในพิธี   ต้ังแต
รองนายกจนถึงเลขา  และก็ท่ีปรึกษา  ท
านหัวหน%าส
วนราชการ  

ท
านรองปลัด  ผอ.สํานัก  นะครับ  แล%วก็กราบสวัสดีประธานชุมชน  
และพ่ีน%องชาวชุมชนทุกท
านท่ีเราเหนื่อยมาด%วยกัน  ผมแพ%ใจพวกท
าน
ขอชมเชยขอกราบสวัสดีด%วยความคาราวะอีกครั้งหนึ่งครับ  ท
านเหน็ด
เหนื่อยไม
แพ%พวกผมนะครับ  วันนี้รองท้ังสามรองมาพร%อมกันขาดรอง
ไสวไปคนหนึ่งท
านไปหาหมอท่ีกรุงเทพตามหมอนัด  ก็เม่ือวานได%รับ
โทรศัพท.จากคุณหมอโรงพยาบาลกรุงเทพว
าท
านเคยปOวยแล%วก็หมอนัด
ว
าต%องไปฉีดยาให%ได%ท
านก็ขออนุญาตผม  ผมว
าโอเคแล%วก็จะกลับมาวัน
พรุ
งนี้  คือปกติพวกเรานั่งทํางานกันนะก็ไม
คิดท่ีจะท้ิงงานเลย  ผมบอก
กับท
านท้ังหลายว
าหลายคนท่ีรอรับข%าวสารรอรับถุงยังชีพอยู
รองแต
ละ
ท
านก็เหนื่อยกันทุกคนทําหน%าท่ีกันเต็มความสามารถโดยเฉพาะเม่ือวาน
ผมไม
ได%ลงไปเยี่ยมในช
วงบ
ายแต
ผมไม
ได%อยู
นิ่งผมไปเยี่ยมคนผู%สูงอายุ
กับผู%ปOวยติดเตียงครึ่งวันหลังก็ไปเห็นก็สงสารเขา  สงสารเอาของขวัญไป
ให%บ%างอะไรบ%างก็ไม
ได%หยุดไม
ได%ย
นก็ได%รับพรมาเยอะเหตุท่ีเป4นอย
างนี้ก็
คือผมต%องการไปให%กําลังใจแล%วก็ไปนั่งฟ:งความคิดเห็นท่ีลูกหลานเขาได%
พูดสะท%อนความคิดเห็นจากหัวใจของเขาว
าเทศบาลน
าชื่นชมมากทุก
วันนี้ทํางานไวแล%วก็ปPนี้น้ําก็ไม
ท
วม  ท
วมก็แห%งไวมากแล%วก็ขยะแทนท่ี
จะลอยน้ําเยอะก็ไม
มีเราต%องขอขอบคุณครับ  ขอขอบคุณท
านกอง
สาธารณสุขพนักงานกองสาธารณสุขท้ังหมดนะครับต้ังแต
รองไสวจนถึง 
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ผอ.คํามูลเก็บขยะก
อนท่ีฝนจะมาก็เลยท
วมถนนปุQบมันก็ไม
ได%ลอยมา
มากนักแต
ท่ีมันมีอยู
บ%างก็จําเป4นจะต%องมีอยู
บ%างแต
ไม
มากนักน้ําก็ไม

สามารถอุดท
อได%ทําให%แห%งไวข้ึนก็เพราะพวกเราร
วมด%วยช
วยกัน
โดยเฉพาะประธานชุมชน  ผมบอกกับท
านท้ังหลายว
าไม
มีใครรู%ดีเท
า
ประธานชุมชนของเราโดยเฉพาะในชุมชนผมพูดวันนี้เดียวจะโยงให%หมด
ไปถึงการทําประชาคมจะได%เห็นว
ามันเป4นอย
างไร  เริ่มต%นเป4นยังไงก็ลง
ท%ายเป4นอย
างไรเดียวจะสรุปให%ท
านฟ:งไม
มีใครทราบดีในชุมชนเท
ากับ
พวกเราหรอกครับ  หลายคนก็มาบอกว
าประธานชุมชนไม
ค
อยให%ความ
เป4นธรรมคนท่ีพูดก็พูดไปละครับแต
ผมนั้นรับฟ:งแล%วผมก็ไปพบละครับ  
ฟ:งแล%วผมไม
ค
อยเชื่อเพราะผมเป4นคนไม
เชื่อใครง
าย ๆ  ยกเว%นมีข%อมูล
และข%อเท็จจริงคนเรามันต%องทําใจมันไม
ใครในโลกนี้สมบูรณ.ร%อย
เปอร.เซ็นนะครับ  แล%วก็ไม
มีใครในโลกนี้เขารักท้ังหมดและไม
มีใคร
เกลียดท้ังหมดคนท่ีไม
ชอบก็นั่งบ
นผมแพ%ใจพวกท
านนะ  พวกท
านนี้
สามัคคีคือพลังก
อนผมมาเป4นนายกเม่ือปP 54  ผมไม
ได%เจอพวกท
านเลย
เราไม
รู%ใจกันเลยว
าเป4นยังไงผมมาเป4นนายกเดินหาเสียงหัวเดียว
กระเทียมลีบแต
วันนี้ผมได%เพ่ือนไงผมได%พ่ีน%องผมได%ใจจากประธาน
ชุมชนเพราะผมไม
เคยคิดถึงผลประโยชน.อ่ืนแอบแฝงแม%แต
นิดเดียวต้ัง
จิตต้ังใจทานข%าวกันเกือบทุกเท่ียงนั่งคุยกับคณะทํางานโดยเฉพาะกับ
รองครรชิตได%คุยกันมากรองไสวรองโกเปPRยกก็ไม
ค
อยได%คุยกันเท
าไร
เพราะว
าท
านลงพ้ืนท่ีซะเยอะ  พูดอยู
เสมอว
าชีวิตเราท่ีเหลือเราต%อง
ทํางานเม่ือก้ีเจอรองโกเปPRยกเข%าไปทานกาแฟด%วยกันท่ีห%องผอ.พฤษภา
บอกว
าโกเปPRยกเราต%องทํางานให%เต็มท่ีนะเพราะเรายังเหลือไม
ก่ีปPแล%ว
แหละไม
รู%ใครจะไปก
อนใครกัน  ก็ยกตัวอย
างคุณไพเรศเจ%าหน%าท่ีของ
เทศบาลอยู
สํานักการศึกษาเพ่ิงเกษียณเม่ือปPท่ีผ
านมาวันนี้หลังคารั่วนิด
หน
อยท
านก็เอาเก%าอ้ีข้ึนไปแล%วก็ปPนข้ึนไปปNดรอยรั่วแต
ไม
ได%คํานึงว
าอายุ
เรามากแล%วคนเราพออายุเลย 55 ปP  ไปแล%วให%ท
านจําไว%เถอะทุกอย
าง
ไม
 เหมือนเดิมท
านพลั้ งพลาดตกลงมาป:Rบเป4นอัมพฤตตอนนี้อยู

โรงพยาบาลนี้ผมพูดให%ท
านเห็นเปรียบเทียบให%ท
านให%เห็นว
ามันไม

แน
นอนพวกประธานทีมงานของประธานชุมชนรู%ดีท่ีสุดเรื่องในชุมชน  
เหตุท่ีรู%ดีท่ีสุดไม
มีใครรู%ดีเท
ากับชุมชนเพราะท
านเป4นคนในชุมชน 200  
ครัวเรือน  150 ครัวเรือน  ท
านทราบดีกว
าผมใครถามท
านตอบได%แต

ให% 200 ครัวเรือน  หรือ 150 ครัวเรือน  รักท
านท้ังหมดมันเป4นไป
ไม
ได%คนเรามีท้ังคนรักและคนชังเหมือนพวกเราตอนน้ําท
วมทํางานเกือบ
ตายประธานชุมชนเหนื่อยผมก็เหนื่อยไม
ได%หลับได%นอนวาตภัยพายุเข%า
มาบ%านผมหลังก็เล็กนิดเดียวต%องมาเช
าโรงแรมมาวันนั้นสองวันกว
าจะ
เข%าบ%านได%น้ําท
วมแคสะเอวท่ีมะม
วงตลอดไฟก็ดับต%นไม%ก็ล%ม ๆ  ทับเสา
ไฟ ๆ  หัก  ดับอยู
สามคืนเพ่ิงติดเม่ือวานนี้ครับคนเป4นนายกถ%าเป4นท่ีอ่ืน
คงโอดครวญแต
ผมคิดอยู
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เสมอว
าประชาชนท่ีเขาลําบากกว
าผมยังมีเยอะนะแม
ตามเทียนกันเถอะ
ไม
เป4นไรไม
ได%ดับตลอดมีสว
างแล%วก็มีมืดมีทุกข.แล%วก็มีสุขมีอ่ิมแล%วก็มีหิว
แต
กับประชาชนเขาให%สะดวกสบายนี้คือผมพวกเราทํางานประธาน
ชุมชนตัวเป4นเกลียวอ
านไลน.ประธานชุมชนเม่ือคืนภูมิใจบรรจุข%าวสาร
กันไปคนละนิดคนละหน
อยรับกันไปไม
ได%คิดเป4นอย
างอ่ืนเลยคิดอยู

เสมอว
าจะทําอย
างไรให%พ่ีน%องประชาชนในเขตเทศบาลของเราสามหม่ืน
กว
าครัวเรือนได%มีอาหารการกินเสมอภาคเหมือนคนอ่ืนกันท
านไปแจก
รับไปแจกคนท่ีบรรจุถุงบ
าเหมือนจะหลุดไม
ได%พักผ
อนสงสารคุณอรนงค.
สงสารพนักงานเทศบาลหลาย ๆ  คนมาช
วยกันเหนื่อยเต็มทนครับ
ประธานชุมชนก็รับไปแจกการบริหารจัดการแต
ละคนไม
เหมือนกันบาง
คนก็ใช%คูปองบางคนก็ไปแจกตามบ%านแต
ท่ีน
าเสียใจครับผมเหนื่อยกัน
มาก ๆ  เลยคนท่ีหวังดีก็หวังดีมหาศาลดีใจชื่นชม  นายกถามข%าวยังไงพ่ี
น%องประชาชนก็ทานอย
างนั้นไม
เคยเลือกท่ีรักมักท่ีชังหลายคนรู%ใจผมว
า
เรามีแต
ให%เกิดมาชาตินี้ให%ได%ให%แล%วก็ไม
ถึงร%อยปPก็ต%องตายให%ทุกอย
าง
ครับไปแจกถึงบ%านให%เกือบทุกครัวเรือนท่ีมีรายชื่อผลท่ีสุดท%ายท่ีผมนึก
ไม
ถึงยังมีคนกลุ
มเล็ก ๆ  ลงเฟสด
าท้ัง ๆ  ท่ีพวกท
านเหนื่อยแทบชักยก
ของขนของเงินเดือนก็ไม
ได%แต
ทําให%เพราะจิตอาสาให%กับพ่ีน%องชาว
เทศบาลด%วยกันเพ่ือนร
วมเทศบาลด%วยกันจะได%มีของกินยามท่ีเกิดวาต
ภัยเขาเรียกเยียวยาหลังน้ําท
วมหลังลมพัดผ
านไปแล%ว  ไม
ลงไลน.กันไป
เจอข%าวสารสักหนึ่งถุงสองถุงก็ไม
มากไปกว
านั้นไปลงเฟสเสียหายหมด
เป4นข้ีมอดเป4นกรวดเป4นทรายผมอยากจะถามท
านท้ังหลายว
ามันไม

หรอกครับบริษัทท่ีเขาส
งให%พวกเรานี้เขาคัดสรรมาอาจจะมีเป4นดอกไม%
นะครับเป4นดอกไม%เล็ก ๆ  น%อย ๆ  ท่ีปะปนลงมาบ%างเพราะเขาปลอด
สารพิษแต
ทําไมไปลงเฟสด
ากันไม
มีจิตสํานึกเลยหรือร%อยถุงสักหนึ่งถุงท่ี
มันเป4นอย
างนั้นแล%วหม่ืนถุงสักสิบถุงเป4นอย
างนั้นแล%วไอ%ท่ีชมทําไมไม
ชม
ละครับมันสมบูรณ.ทุกประการท่ีเขาเหนื่อยเขาพาไปให%ถึงบ%านทําไมไม

ชมประธานชุมชนบ%างทําไมไม
ชมทีมงานของประธานชุมชนว
าเขาแม%แต

เงินเดือนเขายังไม
ได%รับแต
เขามีจิตอาสาท่ีจะช
วยให%พ่ีน%องประชาชนท่ีจะ
อยู
ด%วยกันนี้ได%มีความเสมอภาคเท
ากันทําไมไม
คิดครับจิตใจเขาทํากับ
อะไรผมไม
เข%าใจเลยขอให%ด
าขอให%เขาได%ว
าขอให%ไปใส
ร%ายคนอ่ืนเขา
เพราะมันไม
อยากพูดเรื่องการเมืองเพราะผมพูดมานานแล%ว  แต
วันนี้ก็
ไม
ได%พูดเรื่องการเมืองแต
พูดเรื่องจิตสํานึกคนเราต%องรักองค.กรของเรา
ให%ได%ไม
ใช
มานั่งทําลายกันเองประธานชุมชนเขาเหนื่อยแทบแย
นี้ส
วน
หนึ่งท่ียังบรรจุข%าวสารกันเม่ือก้ีเขามาส
งอีก 2,000 ถุง  รถเข%าไม
ได%
เพราะมันติดเวลารองเปPRยกรักษาการปลัดต%องโทรไปคุยกับผู%กํากับต%อง
ขออนุญาตเป4นกรณีพิเศษถ%าอย
างนั้นจะบรรจุใส
ถุงไม
ได%ไม
ทันเวลาเขาก็
อลุ%มอล
วยให%แม%แต
ตํารวจผู%กํากับสารวัตใหญ
จราจรเขายังเข%าใจเลยว
า 
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ความจําเป4นมันเป4นอย
างไรผู%กํากับไม
ใช
คนบ%านเราครับเป4นคนลําพูนแต

เขายังเข%าใจคนนครศรีธรรมราชท่ีเขาลําบากอยู
ท่ีคอยอยู
แล%วคนบ%านเรา
แท% ๆ  เกิดนครศรีธรรมราชอยู
บ%านใกล%เรือนเคียงกันแต
ทําไมไม
ช
วยกัน
ละครับประนามประธานชุมชนแต
ละชุมชนบางชุมชนน
าสงสารมากครับ
น
าเห็นใจผมอยากจะถามทําทําไมตัวเองไม
ได%รับสมัครรับเลือกต้ังแล%วแค

เชียร.เขาเท
านั้นแหละแค
มีใจให%กับเขาเท
านั้นแหละครับแต
ไปด
าคนอ่ืน
เขาเสียหายถ%าเขาลงสมัครเองแล%วไปว
าผมไม
ว
าสักคําผมแพ%ใจพวกท
าน
นะผมบอกให%ผมติดตามอยู
ตลอดแล%วก็บอกพวกท
านอย
างตรงไปตรงมา
วันนี้เรามาทําประชาคมไม
มีอะไรรู%ดีเท
ากับประธานชุมชนวันนี้ท
าน
อยากให%เสนอป:ญหาอะไรท
านใส
ลงไปท
านคุยกันกองวิชาการและ
แผนงานคุณสุรีวรรณก็อยู
พร%อมพวกเราก็อยู
พร%อมเทศบาลจะก%าวไกลได%
สักเพียงใดได%อยู
ท่ีพวกท
านผมเป4นคนกําหนดนโยบายดูแลนโยบาย
เท
านั้นแต
แผนงานอยู
ท่ีท
านผมเคยพูดอยู
เสมอว
าประธานชุมชนเหมือน
ผู%ช
วยนายกท
านเสนอมาสิครับว
าสิ่งไหนม่ังท่ีผมไม
ทําให%วันนี้ทําให%หลาย
อย
างแล%วแล%วต
อไปทําให%อีกไม
ได%หยุดหรอกครับน้ําท
วมทําถนนก่ีสาย ๆ  
ตอนเท่ียงเชิญผอ.ดิเรกฤทธิ์สํานักการช
างมาว
าต
อไปน้ําจะไม
ท
วมภายใน
หนึ่งปPนี้ต้ังรองโกเปPRยกเป4นประธานในฐานะท่ีท
านคนนอนดึกแล%วก็รู%ว
า
อะไรเป4นอะไรให%รองโกเปPRยกเป4นประธานต้ังมาท้ังหมด 7 คน  ว
า
น้ําหน%าวัดศรีทวีทําไมไม
ค
อยท
วมวันนี้เพราะเรายกถนนท่ีท
วมหลัก ๆ  
อยู
มีบ
ออ
าง  ประตูขาว  พะนียด  แต
เราจะแก%ป:ญหาระยะสั้นให%ได%
อย
างไรและแก%ป:ญหาระยะยาวยังไงให%กรรมการชุดนี้แหละคิดนัดผู%ว
า
ราชการจังหวัดนี้คือคิดผมไม
ได%คิดไม
ได%พักคิดเลยวัน ๆ  หนึ่งประสาน
กับผู%ว
าของบประมาณสักสองร%อยล%านได%ไหมเพราะของเทศบาลไม
พอ
ท
านผู%ว
านัดแล%วขอเป4นอาทิตย.หน%าเพราะช
วงนี้ยังยุ
ง ๆ  อยู
เพราะเคลีย
ป:ญหาต%นไม%ล%มกับไฟฟ8าดับก็ผมจัดทีมไปแล%วรองไสวผอ.สํานักการช
าง
ผอ.ส
วนช
างหญิงและคุณสัญชายแบบออกเรียบร%อยแล%วโครงการท่ีผม
จะนําเสนอท
านผู%ว
านั้นก็คือท่ีคลองสารีบุตรผมจะทําพนักต้ังแต
โรงเรียน
นานาชาติตรงด่ิงไปจนถึงคลองหน%าเมืองท่ีนิรคนธ.แมนชั่นสองฟากฝ:>ง
ต
อไปถ%าเราทําตรงนั้นสําเร็จน้ําก็ไม
เอ
อล%นเข%าวัดมุมป8อมท
านก็คงนึก
ออกรามราชท%ายน้ําก็ไม
ท
วมแบบเดียวกับศรีทวีท่ีปPนี้น้ําไม
ท
วมโครงการ
เหล
านี้รองโกเปPRยกรู%ว
าจะต%องทํายังไงเม่ือเช%าผอ.สํานักการช
างไปคุยกับ
เจ%าของท่ีดินและก็คนรวยท่ีท
าวังนําเสนอให%แก%ไขอย
างไรวันนี้ไปคุยแล%ว
นั้นก็คือโกเชาว.กับโกกังเขาเสนอมาเรารับฟ:งเขาแผนให%เดินท
ออย
างไร
อยู
ในแผนหมดแล%วก็จะยกบ
ออ
างให%สูงกว
าสามสิบเซนเพราะว
าน้ําท
วม
ประจําวันนี้รองรับไว%แล%วแล%วก็จะฝ:>งท
อใหม
ท่ีตลาดสดคูขวางต
อไปไม

ต%องยืมชลประทานเรายืมเครื่องเขาจริงแต
ค
าน้ํามันของเราแต
หลายคน
ท่ีไม
รู%ก็คิดว
าชลประทานมาช
วยให%ฟรีให%ฟรีไม
ใช
หรอกครับค
าล
วงเวลาก็ 
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ของเราเขาให%มาแต
 เครื่องเวลานักข
าวมาสัมภาษณ.สัมภาษณ.แต

ชลประทานคนท่ีกําหนดจะรู%ว
าน้ําจะแห%งเม่ือไรต%องนายกแหละครับวัน
นั้นถามชลประทานผมโมโหมากต้ังกล%องถ
ายไม
อยากเอBยชื่อว
าไทยทีบีเอส  
ท
านชลประทานน้ําจะแห%งเม่ือไรผมเดินผ
านมันไม
สนใจแต
ช
องเจ็ดช
อง
สิบเอ็ดช
างเนชั่นถามผมผมก็บอกว
าถ%าฝนไม
ตกเท่ียงพรุ
งนี้แห%งหมดครับ
นักข
าวไม
เชื่อต%องไปถามคนข%างเคียงผมจริงไหมผอ.สํานักการช
างบอก
ว
าจริงนายกทําสําเร็จมาหลายครั้งแล%วเท่ียงถึงก็จริงละครับรุ
งข้ึนไม
ทัน
เท่ียงหกโมงเช%าผอ.สํานักการช
างกับผอ.คํามูลกองสาธารณสุขรายงาน
ผมต้ังแต
ยังไม
ต่ืนเพราะผมนอนดึกผมก็ดูโทรศัพท.ของผอ.สํานักการช
าง
พออีกสายผอ.คํามูลท
านนายกแห%งหมดแล%วเหลือแต
ตามซอยถ%าฝนไม

ตกเพ่ิมเท่ียงนี้แห%งหมดนายกบอกขอบคุณมากน%องรับโทรศัพท.แล%วนอน
ไม
หลับหรอกนะดีใจก็ดีใจง
วงนอนก็ง
วงนอนแปรงฟ:นเสร็จนึกว
าล%าง
หน%าแล%วท่ีไหนได%หน%าไม
ได%ล%างลุกข้ึนไปดูเองนี้ก็ด%วยความดีใจแล%วก็อายุ
ก็เริ่มมากข้ึนลืมล%างหน%าท
านอย
าคิดว
าท
านไม
ลืมนะบางทีอยากจะไปหา
ท
านทุกคนแต
ภาระมันเยอะผมวางแผนให%กับท
านท่ีคิดตรงนี้พูดตรงนี้ก็
เรื่องแผนพัฒนาจิตใจอยู
กับเรื่องนี้มาโดยตลอดไม
คิดเป4นอย
างอ่ืนใน
สมองผมไม
มีอย
างอ่ืนนี้คิดเรื่องขยะอีกว
าเราจะแก%กันอย
างไรถ%าได%
โครงการนี้สําเร็จเหมือนเราไปรายงานท
านนายกรัฐมนตรีวันนั้นตอน
กลางวันเช%าไปรับท
านประยุทธ.  จันทร.โอชา  แต
งตัวเต็มเครื่องแบบ
รายงานท
านถ%าท
านประธานชุมชนได%ฟ:งได%เห็นได%ยินท
านจะดีใจมาก ๆ  
กับชาวนครศรีธรรมราชผมบอกกับท
านนะช
างภาพผมเอฟตามหลังไป
ถ
ายภาพเขายังไม
ให%เข%าไปเลยเขาไปถึงบันไดเครื่องบินมีสี่คนเท
านั้นและ
ผมได%หลุดเข%าไปคนหนึ่งคิดดูกว
าเครื่องบินจะลงมาเป4นชั่วโมงผมก็คอย
และก็คุยกันกับสี่คนแม
ทัพผู%บัญชาการภาค 8  ผู%ว
าและนายสนามบิน
บังเอิญท
านรัฐมนตรีเกษตรท
านกฤษฎา  บุญราบ  เดินเข%ามาหลุดมา
พอดีก็ขอไปพบท
านนายกเพราะนายกยังไม
มาทีแต
ขอให%เข%าไปไม
ง้ัน
ทหารไม
ให%เข%าท่ีสนามบินท
านกฤษฎา  บุญราบ คุมกรมชลประทาน
เพราะท
านเป4นรัฐมนตรีเกษตรอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรู%จักกับผม
ในฐานะเป4นนายขององค.กรท
านเห็นผมยืนอยู
ท
านนายกเชาวน.วัศผม
ตามหาท
านอยู
เขาก็บอกว
าท
านมายืนรอรับท
านประยุทธ.อยู
ท
านนายก
อยู
ผมดีใจมากครับน้ําแห%งลูกน%องผมรายงานหมดแล%วผมก็ว
าลูกน%อง
ท
านนึกว
าอยู
ท่ีเทศบาลใครครับก็บอกว
าชลประทานก็เราทํางานคู
กัน
ประมาณสักสิบนาทีเครื่องบินส
วนตัวเครื่องบินของกองทัพอากาศลง
ท
านประยุทธลงมานักข
าวไม
มีหรอกครับมีอยู
ของประชาสัมพันธ.อยู
คน
เดียวท่ีได%เข%าท่ีกรมประชาสัมพันธ.ต%องมาทําข
าวนายกนอกนั้นช
างภาพ
ของเรากับของจังหวัดเขาไม
ให%เข%าก็รายงานตัวเสร็จผมก็รายงานผมเชาว.
วัศ  เสนพงศ.  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับท
านต%องใส
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หมวกทําก็บอกทํางานเข%มแข็งดีลูกน%องรายงานแล%วผมก็พูดสั้น ๆ  ไม

เกินหนึ่งนาทีท
านนายกครับนครศรีธรรมราชแห%งหมดแล%วเฉพาะในเขต
เทศบาลถ%าท
านจะมาเยี่ยมขอเยี่ยมรอบนอกครับไม
ต%องมาเยี่ยมรอบใน
เพราะว
าท
านไม
มีน้ําให%เยี่ยมแล%วครับท
านครับนี้คือผมท
านก็มาตบบ
า
ผมเข%มแข็งดีผมก็บอกว
าไม
ใช
ผมคนเดียวครับพ่ีน%องชาวนครศรีธรรมราช
ร
วมด%วยช
วยกันครับท
านครับตอนนี้มีเฉพาะต%นไม%ล%มกับไฟดับครับท
าน  
ท
านก็บอกต%องรีบแก%ไขนะต%องช
วย ๆ  กันช
วยให%เร็วท่ีสุดประชาชนเขา
เดือดร%อนผมบอกครับเข%าหูเต็ม ๆ  เดินออกมาเคียงคู
กันตลอดคุยกันมา
ท
านอย
างนั้นผมไม
กังวลแล%วในเขตเทศบาลไม
ต%องกังวลท
านครับท
านไป
ท่ีแหลมตะลุมพุกท
านไปท่ีปากนครแล%วท
านไปท่ีหัวไทรก็แล%วกันบอกว
า
โอเคเสร็จแล%วท
านมาห%องพักก็เดินคุยกันมามท.หนึ่งออกจากห%องพักมา
คุยกับผมท
านนายกลูกน%องรายแล%วขอบคุณมากต%องช
วยเขานะหลังคา
ปลิวไปบ%างไหมหลายหลังครับตอนนี้กําลังให%กองสวัสดิการสํารวจอยู

ครับแล%วก็เราเยียวยาให%เต็มท่ีไปเลยงบไม
พอขอนะขอท่ีจังหวัดผ
านแต

ละข้ันตอนครับท
านครับนี้คือผมไงครับยังปลื้มไม
หายส
งเสร็จประมาณ
สิบเอ็ดโมงกลับมาเห็นสท.เขานั่งประชุมกันอยู
รองไสวนั่งประชุมกันอยู

เพ่ือต%องการท่ีจะให%บริการประชาชนทํายังไงทําท
าจะเดินเข%าไปด%วยท
าน
ชํานิ  ศักด์ิดิเสก  มาด%วยวันนั้นก็น%องแทนสจ.แทนตอนนี้จะลงผู%แทน
ท
านนายกเชาวน.วัศท
านอภิสิทธิ์มาแล%วครับเอาแล%วลงเครื่องก่ีโมงอีก
ชั่วโมงจะลงแล%วครับเครื่องบินท
านอภิสิทธิ์ต%องการจะพบผมต%องการพบ
นายกต%องการพูดคุยถามข
าวคราวผมโอเคบอกเลขาหน%าห%องบอกวางไว%
แค
นี้ก
อนแฟ8มไม
เซ็นรีบไปก็โทรหารองศักด์ิรองศักด์ิบอกอยู
กับท
านชํานิ
กําลังทานข%าวเสร็จพอดีจะไปสนามบินบังเอิญเครื่องบินดีเลย.ไปสิบห%า
นาทีผมก็ได%คุยกับผู%หลักผู%ใหญ
ครึ่งชั่วโมงท
านอภิสิทธิ์ลงมาปุQบท
านเชิญ
ผมไปคุยในรถห%านาทีผมสรุปปุQบ ๆ  ท
านรู%หมดอย
างครบเครื่องแล%วท
าน
ก็บอกว
าสุดยอดจริงผมบอกว
าประธานชุมชนช
วยด%วยแล%วแกบอกว
า
เยียวยาบ%างไหมผมก็บอกว
ากําลังสั่งข%าวสารตามระเบียบอยู
เพราะผมสั่ง
ก
อนประกาศภัยพิบัติไม
ได%ครับท
านครับแกบอกเข%าใจเลยมีวันนี้ละครับ
ท่ีพวกท
านได%ไปแจกกันแต
บางคนเล
นการเมืองกันยังไม
ค
อยจบผมเสียใจ
ครับผมเสียใจจริง ๆ  ว
าอะไรกันหนักหนาเมืองนครนี้ยามเราทุกข.ยาก
ยามเราลําบากยามท่ีลมพัดมาท
านได%ยินไหมครับวิวๆ  แล%วฝนตกตูม
หลังคาปลิวว
อนต%นไม%ล%มไม
คิดตรงนั้นบ%างเลยเหล
อครับทําไมคิดว
า
จะต%องมานั่งด
ากัน  วันนั้นถ%าชุมชนของเราสูญเสียไปสี่คนห%าคนไม

เสียใจกันไปมากกว
านี้เหล
อครับแต
ดีท่ีชุมชนของเราไม
ได%ล%มตายจากไป
เพราะพายุครั้งนี้เพราะเราได%ระมัดระวังเต็มท่ี  นี้แหละครับสิ่งท่ีเรา
จะต%องคุยกันวันนี้ประธานชุมชนมาคณะกรรมการชุมชนมาผอ.ต
าง ๆ  
มา  ผมก็อยากจะบอกกับท
านท้ังหลายว
าท
านอยากจะได%อะไรเสนอ 
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อะไรให%แก%ไขอย
างไรเข%าแผนนี้ท
านบอกเถอะครับเราจะทําให%ผม
อยากจะทําให%แล%วท
านก็คือคนวางแผนให%กับผม  ผมเป4นคนปฏิบัติสิ่ง
ไหนท่ีมันไม
ขัดระเบียบบอกรองสนิทไปแล%วบอกรองวิสุทธิ์ไปแล%วใน
ฐานะท่ีดูแลชุมชนเข%าแผนน%อง  เพราะฉะนั้นอยากให%ประธานชุมชน
นําเสนอสิ่งไหนเราทําได%เราทําให%เข%าแผนได%เราเข%าแผนเงินไม
พอเอาเงิน
สะสมมาใช%วันนี้อยากได%สองสามเรื่องท่ีเร
งด
วน  เม่ือเช%าเพ่ือนผมท่ีอยู

เทศบาลเมืองพัทยาก็คือเป4นรูปแบบการปกครองพิเศษเป4นรองปลัดพ่ีสุ
ธรรมให%ผู%จัดการใหญ
ของสวนนงนุชโทรหาผมว
าเขาจะมาปรับปรุงให%
เขาบอกว
าตรงไหนท่ีเกิดป:ญหาก็ต%องขอขอบคุณท
านผอ.กองคลังมาใหม

ด%วย  คับท
านผอ.คับขอเชิญมาแนะนําให%รู%จักหน
อยนี้เพ่ิงมาใหม
ครับผอ.
สํานักการคลังนะครับยังน
ารักอยู
นะครับ  อีกประมาณยี่สิบปPข%างหน%าคง
ไม
น
ารักเพราะอะไรละครับเพราะว
าอายุตอนนั้นก็หกเจ็ดสิบนะนี้พูด
ด%วยความจริงเขาโทรมาหาผมแล%วผมอธิบายให%ท
านฟ:งให%ผู%กับผู%จัดการ
ของสวนนงนุชให%ฟ:งว
าอยากจะพัฒนาท่ีทุ
งท
าลาดสวนสมเด็จย
าเขาจะ
เอางบประมาณมาให%เขาจะมาทําให%ท
านคิดดูนะครับผมว
ามาเลยครับมา
ออกแบบกันเอาเองมาทําเองผมเอาแต
เนื้องานงบประมาณเอามาด%วยละ
กันผมไม
มีงบประมาณเขาเคยทําสําเร็จมาแล%วท่ีสงขลานี้มีความเป4น
เพ่ือนท่ีผมไปเรียนหนังสือมาด%วยกันแล%วก็วันเสาร.นี้พ่ีวิทยา  ทองสุก  ก็
ญาติของผอ.คลังนี้แหละเพราะผอ.คลังเป4นคนเกาะสมุยโทรมาหาผมว
า
วันท่ี  12  จะมาแจกข%าวสารสองพันกระสอบผมก็บอกว
าท่ีเทศบาลไม

ต%องมาแล%วน้ําแห%งหมดแล%วท
านไปท่ีเฉลิมพระเกียรติได%ไหม  ท
านไปท่ี
จุฬาภรณ.ได%ไหม  ก็โทรไปหากํานันท่ีตําบลบางนกวักน้ํายังท
วมเยอะ
มากเลยก็ได%ข
าวเม่ือวานท
านอภิสิทธิ์ไปดูด%วยตนเองก็กลับมาผมก็ไลน.ไป
บอกเพ่ือนผมท่ีชื่อวิทยาเจ%าของโรงแรมใหญ
ท่ีเกาะสมุยนําข%าวสาร
บังเอิญเขามีญาติเป4นแม
ทัพ  แม
ทัพคนป:จจุบันนี้พ่ีพรศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ  
เป4นคนเกาะสมุยสั่งรถกองทัพไปรับแล%วก็ใช%รถของกองทัพไปแจกเพราะ
ต%องลุยน้ํา  น้ํายังถึงเอวอยู
ในบางจุดผมบอกท
านว
าเขามีน้ําใจกับ 
พ่ีจุลินทร.เขาอยากมาแจกท่ีนี้เพราะเราเรียนท่ีวปอ.ด%วยกันแต
ผมบอกว
า
ท่ีของเราเทศบาลส
วนหนึ่งเยียวยาแล%วเขาก็บอกว
าสองพันกระสอบตก
ประมาณก็สี่ห%าพันถุงเทศบาลถ%าเกิดวิกฤตผมรับไว%ไม
เป4นไรหรอกครับ
แต
ผมบอกผมเยียวยาไปบางส
วนแล%วแต
ส
วนหนึ่งเขาก็ยังลําบากท่ีบาง
นกวักท่ีเฉลิมพระเกียรติอีกหลายตําบลท่ีปรึกษาผมคุณกัณฑ.อเนกรู%ดี
เพราะบ%านเขาอยู
แถวนั้นเหตุผลหนึ่งท่ีผมไม
รับเพราะคนอ่ืนลําบาก
มากกว
าเราในตอนนี้แล%วก็ถ%ารับมาห%าพันมันก็จ
ายไม
พอหรอกครับ
เพราะในเขตเทศบาลของเราเป4นหม่ืนแจกแล%วต%องท่ัวถึงแจกแล%วต%องได%
เท
ากันนะครับนี้คือเราเรียกรักกันจริงแต
คนอ่ืนเขาเดือดร%อนกว
าให%ไป
เถอะพูดให%ท
านเห็นว
าท%องถ่ินสําคัญท%องถ่ินรู%ดีถ%าคนในท%องถ่ินไม
ทราบ 
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ไม
รู%ไม
เห็นเราจะทํางานกันอย
างไรฝากประธานชุมชนด%วยความรักและ
เคารพทุกท
านครับท
านเป4นหูเป4นตาให%กับเทศบาลเถอะครับ  ท
านไม
รัก
ผมไม
เป4นไรแต
ท
านต%องรักเทศบาลให%เยอะ ๆ  ผมล%มหายตายจากไป
หมดวาระไปหยุดพักทางการเมืองไปแต
เทศบาลยังอยู
ครับเทศบาลคู
กับ
ท
านเทศบาลคู
กับนครศรีธรรมราชเทศบาลไม
มีวันล%มหายตายจากไม
มี
อะไรยกฐานะไปเหนือกว
าเทศบาลแล%วไม
เหมือนอบต.ท่ีจะยกฐานะเป4น
เทศบาลแต
เทศบาลคือเทศบาลครับยังอยู
ง้ันท
านต%องรักองค.กรของท
าน
เยอะ ๆ  ท
านช
วยไปกระซิบคนท่ีจิตใจตํ่าท
านช
วยไปกระซิบคนท่ีไม
เข%า
ไหนเข%าหูว
าเราช
วยกันทํางานให%กับเทศบาลของเราเถอะครับทุกสิ่งทุก
อย
างส
วนท%องถ่ินไม
มีใครรู%ดีเท
ากับประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน 
อสม.ด%วยรู%ดีครับเพราะง้ันท
านจะนําเสนอยังไงแก%ป:ญหายังไงก็ยินดีพวก
ผมรับฟ:งก็จะเข%าแผน  ท
านท่ีเคารพครับผมประทับใจครับแล%วเรายังเจอ
กันอีกหลายยกน้ําไม
ได%ท
วมครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกครับตราบใดท่ีเรายัง
เป4นนครศรีธรรมราชผมว
าทุกปPท่ีเราจะต%องเจออยู
ท่ีว
ามากหรือน%อยบาง
ปPก็ไม
มากนักฝนตกไม
หนักบางปPก็ฝนตกหนักเราก็ยังต%องเหนื่อยแต
ว
า
ทํายังไงได%เพราะเราอยู
ท่ีนครศรีธรรมราชเรายังเกิดภัยพิบัติยังน%อยกว
าท่ี
อ่ืน ๆ  ครับท
านเพราะฉะนั้นเราต%องช
วยกันเราต%องรักกันมันมีอยู
บ%างละ
ครับท่ีเล็ก ๆ  น%อย ๆ  นอกลู
นอกทางก็อภัยกันไปเถอะสักวันหนึ่งเขาคง
คิดได%เองถ%าเขาคิดไม
ได%ก็คิดว
าเป4นกรรมของเราเสียท่ีเรายังเจอคนแบบ
นี้ อีกอย
าไปอาฆาตอะไรเขานะครับเราก็ทํางานของเราไปต%อง
ขอขอบคุณพ่ีน%องชาวชุมชนอีกครั้งหนึ่งท
านมีอะไรนําเสนอแผนก็ยินดี
ครับ  ผมในฐานะเป4นนายกเทศมนตรีขอรับผิดชอบท้ังหมดความดี
ความชอบท่ีได%มาไม
ว
าหลาย ๆ  ท
านอยู
ท่ีไหนชมกันมาอย
างไรความดี
เหล
านั้นก็มอบให%กับท
านนะครับถ%าสิ่งไหนท่ีมันบกพร
องนะครับมันพอมี
อยู
บ%างนายกเชาวน.วัศขอรับผิดชอบไว%แต
เพียงผู%เดียวครับ  ขอขอบคุณ
มากครับสวัสดีครับ 

 
นางสาวสุกัญญา  ราหมาด  ค
ะขอบคุณนะคะท
านประธานในพิธีท
านผศ.เชาวน.วัศ เสนพงศ. 
พิธีกร    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนะคะ  และในส
วนลําดับต
อไปจะ 

เป4นการพิจาณาร
างแผนพัฒนาท%องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 7  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รวมไปถึงการ
นําเสนอป:ญหาความต%องการแล%วก็รับฟ:งความคิดเห็นของพ่ีน%องชาว
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง 63 ชุมชนนะคะ  รวมไปถึงหน
วยงานภาคี
เครือข
ายท่ีเก่ียวข%องและข%อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ท่ีเข%าประชุมท่ีห%องเพชร
ลดา  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  แห
งนี้ด%วยนะคะ  ลําดับ
ต
อไปค
ะขอนุญาตเรียนเชิญท
านรองสนิท  พรหมสุภา  ท
านรอง
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะ  เป4นผู%ท่ีดําเนินการให%หัวข%อนี้ 
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ค
ะ  ท
านรองสนิท  พรหมสุภา  เข%าห%องน้ําเดียวสักครู
หนึ่งนะคะ  เดียว
ในวาระต
อไปค
ะท
านท่ีมีข%อเสนอแนะต
าง ๆ  ท
านเตรียมได%เลยนะคะ
เดียวหนูจะนําไมค.ไปให%ทุกท
านนะคะไม
ว
าจะเป4นผู%แทนท่ีมาจากองค.กร
ภาครัฐ  เครือข
ายภาคเอกชน  แล%วก็ในส
วนของชุมชนท้ัง 63 ชุมชน  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลค
ะ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       กราบเรียนท
านนายก รองนายก ผู%บริหารทุกท
าน  และก็พ่ีน%อง 
รองปลัดเทศบาล  ชาวชุมชนทุกท
าน  ครับท
านนายกก็มาเป4นกําลังใจให%พวกเรานะครับ 
      แล%วก็การทํางานของเทศบาลนั้นท
านนายกและผู%บริหารมาจากการ 

เลือกต้ังฉะนั้นทําอะไรก็ต%องทําเพ่ือประชาชนนะครับ  ท
านนายกไม
ได%
กําหนดแล%วก็ทําเองท้ังหมดเพราะนั้นเม่ือท
านเสนอมาท
านนายกไป
พิจารณาแล%วนํามาถามกับพวกท
านว
าท่ีทํานี้ท
านยอมรับไหมนะครับ  
ถ%าท
านเห็นด%วยโอเคถ%าท
านไม
เห็นด%วยในบางส
วนก็เสนอได%นะครับท
าน
นายกคนนี้ยอมรับความคิดเห็นของพ่ีน%องประชาชนเสมอมาเพราะว
า
ท
านมาจากพวกเราท้ังหมดเพราะฉะนั้นกําหนดทิศทางแผนอะไรต
าง ๆ  
ก็ทําเพ่ือชุมชนท้ังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป4นอีกวันหนึ่งท่ีเทศบาล
ต%องนําแผนเพ่ิมเติมท่ีกําหนดไว%ซ่ึงผ
านคณะกรรมการพัฒนาเป4นท่ี
เรียบร%อยแล%วรายละเอียดโครงการต
าง ๆ  ก็ได%จัดส
งให%พวกท
านและอยู

ในมือของท
านแล%วในวันนี้เพ่ือร
วมพิจารณา  และมาบอกกับพวกเราว
า
ขอความเห็นชอบจากพวกเราท่ีคณะกรรมการเขาผ
านมาครั้งหนึ่งแล%วว
า
ท่ีกําหนดไปท้ังหมดนั้นแผนเพ่ิมเติมมีท้ังหมดกว
าเจ็ดสิบโครงการเราเห็น
ด%วยไหมถ%าไม
เห็นด%วยท
านจะเพ่ิมอะไรบ%างเราจะกําหนดให%ในครั้งต
อไป
แผนนี้ต%องเพ่ิมเติมอีกไม
ใช
เฉพาะวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให%พวกเรา
พิจารณาแล%วเสนอความคิดเห็นได%นะครับ  ก
อนจะให%ท
านได%แสดงความ
คิดเห็นนั้นผมขอความร
วมมือว
าผมยืนตรงนี้นั้นให%ผมเป4นผู%กําหนด
พิจาณาว
าท
านพูดก่ีนาทีนะครับแล%วเข%าประเด็นหรือไม
ถ%าท
านพูดเข%า
ประเด็นมีประโยชน.ผมปล
อยแต
ถ%าไม
เข%าประเด็นผมขอยึดไมค.อย
าโกรธ
กัน  ผมขอยึดไมค.นะ  ถ%าเต้ินพูดไม
เข%าท
าผมเอาไมค.พูดเรื่องแผนกัน
วันนี้โครงการไหนดีโครงการไหนไม
ดีแล%วเต้ินอยากให%ผู%บริหารท่ีเต้ิน
เลือกมานี้ชุดนี้ท่ีเต้ินเลือกนี้อยากให%ทําอะไรให%เต้ินเต้ินก็เสนอไปเลยนะ
ครับไม
ว
ากันเพราะว
าบางคนนี้ไม
รู%เรื่องระเบียบผมไม
ช
ายว
าผมไม
ช
ายดู
ถูกนะบางคนไม
รู%แต
ว
าพอเต้ินเสนอมาน%องเขาพาไปเข%าเองแหละให%มัน
เข%าระบบระเบียบเข%าโครงการไรนะครับเพราะนั้นผมพอเปNดป:Rบให%เต้ิน
ยกมือแล%วก็รายงานตัวกันว
าผมคือใครมาจากไหนเพราะเขาจะบันทึกไว%
เป4นหลักฐานหมดนะแล%วก็เสนอได%นะครับ  ผมเปNดโอกาสให%ตามความ
เหมาะสมตามท่ีผมพิจารณาถ%าเต้ินพูดเข%ากับประเด็นผมให%แหลงต
อถ%า
เต้ินพูดเรื่องไม
เข%าประเด็นผมขอยึดอย
าโกรธกันนะโอเคตามนี้นะครับ   
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ปรบมือหนึ่งครั้ง  ปรบมือหนึ่งครั้ง  สองครั้ง  สามครั้ง  พร%อมโอเค  ใคร
จะเสนอความคิดเห็นโปรดยกมือครับ  เชิญครับ  รายงานตัวด%วยนะครับ  
มาข%างหน%านี้ก็ได%น%าสาว 

 
วาสนา  ไกรวารินทรC   ดิฉันวาสนา  ไกรวารินร.นะคะ  เป4นกรรมการชุมชนหน%าแขวง 
กรรมการชุมชนหน!าแขวง ฯ การทาง ฯ  ซ่ึงจะมาพูดในท่ีนี้ก็คือมันเรื่องเก
านะคะถนนหน%าบ%านไม
มี 

คูน้ําเข%าแผนมาต้ังแต
ปP 56  จนกระท่ังวันนี้ยังไม
ได%รับบริการไรเลย
เพราะว
าแจ%งหลายครั้งหลายหนแล%วถึงซอยหน%าบ%านไม
มีคูน้ําแล%วก็ถนน
เขาลาดยางมาให%ต้ังแต
ปP 36  ตอนนี้เป4นดินวันก
อนน%องหนึ่งเอาหิน
เกร็ดไปโรยให%หิดหนึ่งแล%วพอว
าได%น้ําพอว
าฝนตกมากน้ํานี้ต%องถอด
รองเท%าเลยค
ะเข%าไม
ได%มันน้ํามันมากนะคะ  ถ%าฝนไม
ตกมันก็แห%งลงนะ
คะนี้ขอพูดเท
านี้ละคะ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ขอบคุณมากครับเข%าประเด็น  ผอ.กองช
างเมมไว%ในหัวแล%วใน 
รองปลัดเทศบาล  โทรศัพท.แล%วเรื่องเก
าแล%วนํามาเล
าใหม
ถ%าว
าคราวหน%าไม
ได%ทําเต้ินก็เล
า 

หลาวเล
าเหมือนเดิมหลาวเล
าจนได%ไงนะ  คนต
อไปเชิญครับ  ให%ผู%หญิง
ก
อนนะครับ  ห%ามพูดซํ้านะ 

 
นางกมลทิพยC   แก!วพรรณราย  ค
ะสวัสดีนายกและผู%บริหารทุกคนนะคะจะมาเสนอให%กอง 
ประธานชุมชนชุมแสง  วิชาการและแผนงานเพ่ิมจุดลําโพงเสียงตามสายนะคะเพราะตอนนี้ใน 

ชุมชนจะมีแค
จุดเดียวอยู
  ถึงชุมชนมันจะเป4นบริเวณกว%างถึงมันมีแค
จุด
เดียวเสียงมันก็ได%แค
ส
วนเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให%เวลาเกิด
วิกฤตแบบนี้นะคะก็คือชุมชนมันไม
สามารถจะได%ยินหมดนะคะ  ขอแค
นี้
ค
ะขอบคุณค
ะ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       เข%าประเด็นเพ
ผมไม
ต%องยึดไมค.นะครับ  เดียว ๆ  เอาคนข%าง 
รองปลัดเทศบาล  หน%านี้ก
อน   
 
นายวินัย  เพชรฤทธิ์   สวัสดีท
านนายกครับ  ผมวินัย  เพชรฤทธิ์  นะครับ   
รองประธานชุมชนหน!าแขวง ฯ รองประธานชุมชนหน%าแขวงการทางนครศรีธรรมราชครับ  วันนี้ก็ขอ 

นําเสนอเก่ียวกับความจําเป4นพ้ืนฐานของชุมชนหน%าแขวงครับ  ความ
เป4นอยู
 ท่ีผ
านมาครับโดยเฉพาะโครงการท่ีขอมาก็ต%องขอซํ้ากันอีก
เพราะว
ายังไม
ได%ชุมชนหน%าแขวงเป4นชุมชนท่ีว
ามีการสัญจรพลุกพล
าน
มากเพราะว
าตรงนั้นมาจากอบจ.นี้ครับไม
ผ
านไฟแดงจะผ
านมาหน%า
ชุมชนซ่ึงช
วงเร
งด
วนนี้ครับรถจะมากแล%วก็อุบัติเหตุจะเกิดมากเพราะนั้น
ชุมชนหน%าแขวงขอกล%องวงจรปNดนะครับ  แล%วก็โครงการหนึ่งเป4นอยู

นานแล%วครับชุมชนคือ  ด%านแสงสว
างครับท
านนายก  แสงสว
างนี้สว
าง 
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ไม
เพียงพอกับพ่ีน%องประชาชนในชุมชนหน%าแขวง ฯ  ครับ  พูดง
าย ๆ  
ว
ามืดผมอยากจะขอเปลี่ยนเป4นไฟ LED  ครับท
านนายกครับ  สองอย
าง
นี้ละครับความจําเป4นพ้ืนฐานความปลอดภัยของพ่ีน%องชุมชน 
หน%าแขวง ฯ  ครับ  ขอบคุณมากครับ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ขอบคุณลุงนัยครับ  ขอเพ่ิมกล%องวงจรปNดหน%าแขวง  กับไฟ 
รองปลัดเทศบาล  เป4นหลอด LED  เพ่ือให%มันสว
างยิ่งข้ึนนะครับ  ก็ถือว
ายังเข%าประเด็นไม
 

ออกนอกประเด็นเท
าไรที  คนต
อไปครับ  แรกกาเดียวคนทางโน%นก
อน
ให%สิทธิ์ทางโน%นก
อน  มาตะเดียวให%นายกก
อนช%า 

 
ผศ.เชาวนCวัศ  เสนพงศC   ทําความเข%าใจนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตแต
ละชุมชนนําเสนอ   
ประธานในพิธี   มาผมกําชับผอ.รองไว%แล%วนะครับจดนะครับเพ่ือจะเข%าแผนถ%าเงินสะสม 

เรามีพอเราทําให%ก
อนเลยนะครับ  ถ%าเงินสะสมเราไม
พอเราต%องเข%าแผน
แล%วก็ปPหน%าต%องให%ได%ไม
นั้นมันจะช%าก็เหมือนป8าวาสนาว
านั้นแหละของ
ปP 56 นุ  ปPนี้ยางเข%า 62  นะครับ  เพราะพอไปปP 65  กลับหน%ากลับ
หลังโต̀ดดีถึงเพราะฉะนั้นมันก็ลําบากอีกนะครับ  ผมกําชับแล%วถ%า
เก่ียวกับเรื่องกองสาธารณสุขรองไสวไม
ได%มาก็ท
านผอ.คํามูลอยู
นะครับ  
ผอ.กองคลังนั่งฟ:งสรุปแล%วก็ใช%จ
ายเงินให%เราอย
างเดียวคือท
านทําหน%าท่ี
ว
าต%องจ
ายเบ้ียท
านก็คือแบงก.นะครับรอคําสั่งจากนายกท่ีมันถูกต%องตาม
ระเบียบถึงก็จ
ายถึงเพราะฉะนั้นถ%าเก่ียวกับน้ําประปารองสุภัคเป4นผู%ดูแล
มาแทนผอ.มนต.ชัย  ผอ.มนต.ชัยไปกรุงเทพรองสุภัคจดได%ไม
ต%องห
วงถ%า
เก่ียวกับการศึกษาวันนี้รองครรชิตอยู
นะครับอีกประมาณสักสามสิบนาที
เราก็จะลุกข้ึนไปประชุมเรื่องเก่ียวกับตรุษจีนงานของพ่ีน%องชาวท
าวังแต

ว
าบอกกับท
านท้ังหลายวันนี้เราพร%อมนะ  โรงเรียนรองครรชิตมาเอง
ท
านสมหวังมาเองนะครับถึงเพราะฉะนั้นก็ปลัดวันนี้เรามีกันพร%อม
รักษาการปลัดรองปลัดรู%จักแล%วยังท
านรองปลัดผมแนะนําแล%วยังวันนั้น
รองปลัดมาใหม
มาแล%วรองปลัดสิทธิศักด์ิ  ย%ายมาใหม
ครับนี้รับผิดชอบ
เก่ียวกับกองช
างเพราะเขาเคยเป4นผอ.กองช
างมาก
อนนะครับ  
รับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ%าเก่ียวกับกองช
างให%ช
วยกันผมต้ังใจมากก็คือ
ทุกคนต%องมาช
วยกันทํางานผมเคยย้ําอยู
เสมอท
านคือผู%ช
วยนายกนะ
ครับ  ท
านประธานชุมชนท้ังหลายนําเสนอมาเรามีพร%อมนะครับก็
ขอบคุณท
านรองศักด์ิมากนะ  ก็เพราะฉะนั้นนะพอเข%าประเด็นพันนี้มัน
ก็ง
าย ๆ  มันก็ไม
นานแล%วก็จด ๆ  แล%วก็ผมจะกําชับเองว
ารองดิเรกฤทธิ์
ซ่ึงผมรับผิดชอบโดยตรงไปถึงไหนแล%วผมจะเร
งให%เพราะว
าสํานักการ
ช
างมันข้ึนกับผอ.ดิเรกฤทธิ์ผอ.สํานักการช
างถึงไม
มีรองควบคุมข้ึนกับ
นายกโดยตรงถึงเพราะฉะนั้นผอ.ดิเรกฤทธิ์เหมือนกับรองนายกแล%วก็ถ%า
กองสวัสดิการนะครับรองวิสุทธิ์กับผอ.นั่งอยู
แล%วท
านผอ.อรนงค.ท
านก็ 
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รู%จักดีนะครับ  รองสนิทรองปลัดรับผิดชอบไปท
านไสวไม
มีท
านคํามูลนั่ง
ฟ:งอยู
ครบชุดนะครับ  แล%วก็เดียวก็โม%เราปรึกษากันเองเจตนารมณ.ของ
ผมต%องการให%งานไวท่ีสุดเร็วท่ีสุดเป4นผลดีให%ตกกับพวกเราครับ  
ขอบคุณมากครับ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ถือว
าโชคดีนะครับผู%บริหารแล%วก็ทุกคนได%รับรู%โดยตรงนะครับ 
รองปลัดเทศบาล  แอ̀ดเชิญ  แอ̀ดไสเจริญคนนี้ก็เอางานเอาการพอสมควรพูดเรื่องนี้นะอย
า 
    พูดเรื่องอ่ืนนั้น 
 
นายเฉลย   กราพงศC   ผมขออนุญาตแหลงใต%นะครับ  ขอกราบสวัสดีท
านนายก   
ประธานชุมชนไสเจริญ  แล%วก็ทีมผู%บริหารเทศบาลทุก ๆ  ท
านนะครับ  ผมเฉลย  กราพงศ. 
      ประธานชุมชนไสเจริญนะครับ  ท่ีมาขอวันนี้มาขอกรณีเร
งด
วนท่ีว
าเรา 

เกิดป:ญหาข้ึนนะครับผมอยู
ทางโน%นก็เป4นเขตสี่มันเป4นต%นไม%ไรมากครับ
เวลาเกิดภัยต%นไม%มันจะล
มทับบ%านมากแล%วเราก็ไปส
งขอทางป8องกัน  
ป8องกันก็มาช
วยช%าเพราะว
าเครื่องมือมันมีน%อยอันนี้เราก็เห็นใจมันหลาย 
ๆ  พ้ืนท่ี  ผมขอว
าขอซ้ือเครื่องมือเลื่อยตัดต%นไม%ก่ิงไม%นี้เพ่ิมเติมนะครับ  
เอาไว%จุดไหนก็ได%ในจุดป8องกันท่ีเบญจมก็ได%หรือว
าตรงประธานเขต 4  
ก็ได%แล%วแต
ทางผู%บริหารจะพิจารณานะครับเพ่ือจะได%แก%ป:ญหาได%เร็วข้ึน
นะครับขอซ้ือเครื่องเลื่อยนะครับ  แล%วก็เรื่องท่ีสองท่ีขอไหน ๆ  ก็
มาแล%วในเรื่องของแผนพัฒนาชุมชนครับขอไสเจริญทําทุกปPนะครับ
เสนอทุกปPแต
ยังไม
ได%ทีขอฝากนายกนะครับช
วยพิจารณาแผนของไส
เจริญสักครั้งนะครับท่ีเสนอเข%าแผนไปแล%วนะครับขอว
าให%ได%สักทีนะ
ครับเพ่ือเป4นประโยชน.ของชุมชนแล%วก็คร
าว ๆ  ก็มีถนนพร%อมคู
ระบาย
น้ํา  แล%วก็ถนนอีกสายหนึ่งต
อถนนกําลังบุกเบิกนะครับขอต้ังแต
เริ่มเข%า
มาทํางานพร%อม ๆ  กับทีมผู%บริหาร  ขอให%ได%สักอย
างนะครับ  เลื่อยนี้
ขอทางเขตอ่ืนก็ได%นะครับแต
เขตสี่นี้ต%นไม%มากนะครับ  ก็ขอบคุณมากนะ
ครับ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ก
อนยี่หมดวาระเต้ินได%อยู
แล%ว  เลื่อยนี้ซ้ือแล%วแรกหวารู%สึกว
า 
รองปลัดเทศบาล  ซ้ือเพ่ิมแล%ว  เต้ินขอนี้ได%อย
างหนึ่งแล%วเลื่อยแรกหว
านี้รองเปPRยกคุยเรื่อง 
    เลื่อยอยู
ซ้ือได%  เชิญครับ 
 
นายอํานวย   อนันทนุพงศC  เรียนนายกแล%วก็ท
านรอง  หัวหน%าส
วนราชการท้ังหลาย   
คณะกรรมการนอกไร�สะพานยาว  ความจริงวันนี้ผมไม
อยากจะพูดนะครับเดียวเขาว
า  ผมนายอํานวย 
      อนันทนุพงศ.  อยู
กลุ
มนอกไร
สะพานยาวนะครับท่ีผมไม
อยากพูดเพราะ 

มันพูดทุกครั้งเขาว
าลุงนวยอยากดังกลัวยี่ว
าพันนั้นครับเกรงใจแต
ว
าผม
เป4นครูแล%วก็เป4นนักประเมินมักจะประเมินอยู
สองตัวคือจุดเด
นและจุด 



 
 
 

-16- 
 

ด%อยนะครับ  ผมนี้เมียก็ด
าอยู
บ
อยว
าอย
าทําเฒ
าเทศบาลนักแรงเต้ินแต

พอมาเห็นนายกนี้ท
านนายกต้ังหน%าต้ังใจทํางานผมก็ยอมแพ%แล%วถ%าเมีย
ว
าแต
ต่ืนข้ึนมาหลาวพอเห็นนายกมีความต้ังใจนะครับแล%วเราก็ช
วย
สนับสนุนท
านคือเราจะมองทุกอย
างจะมีท้ังดีและไม
ดีบกพร
องและไม

บกพร
องเรื่องบกพร
องเราแนะนํากันเราไม
ด
ากันเราใช%จุดนี้ละครับ  ผม
มองนักประเมินอยู
สองอย
างคือประเมินจุดเด
นและจุดพัฒนาครับ  
โครงการท้ังหมดใช%เงินไปเสนอครั้งนี้เพ่ิมเติมครั้งท่ี 7 แปดสิบห%าล%านเก%า
แสนหว
าบาทนะครับห%าสิบหว
าโครงการแต
ละโครงการรู%สึกว
าจะเป4น
รูปธรรมพอสมควรนะครับได%พอสมควรได%เป8าหมายและผลผลิตท่ี
ค
อนข%างเป4นนามธรรมแต
ขอเพ่ิมเติมอีกนิดนะครับเพ่ิมเติมอีกโครงการ
ของศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการโครงการต้ังศูนย.ส
งเสริม
ท
องเท่ียวเทศบาลนครศรีธรรมราชแต
ว
าเป8าหมายในกิจกรรมไม
ค
อย
เป4นรูปธรรมเท
าใดนะครับอยากให%มีกิจกรรมเพ่ิมเติม  กิจกรรมคร
าว ๆ  
ในนั้นค
อนข%างจะแต
ผมจะเพ่ิมอีกนิดนะครับหรืออาจจะเป4นกิจกรรม
หรือโครงการใหม
ก็ได%นะครับท
องเท่ียวนี้ ก็ให%เป4นโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาชนกันอันนี้เก่ียวกับการท
องเท่ียวอยู
แล%วนะ
ครับ  อาจจะการอบรมเมืองจีนอบรมภาษาอังกฤษเขาจะมีการอบรมท่ี
สองหม่ืนเราอยากให%วันเสาร.อาทิตย.อาจจะสามชั่วโมงไรอะไรก็ได%ให%ฝรั่ง
ท่ี พูดภาษาไทยได%อบรมเพราะต
อไปเราจํา เป4นต%องใช%แล%วครับ  
ภาษาอังกฤษนี้ต%องเป4นให%ได%อย
างงู ๆ ปลา ๆ  เป4นให%ได%สื่อสารกับ
ต
างชาติได%ตอนนี้ฝรั่งก็มาเท่ียวส
งเสริมให%รัฐบาลทําโครงการนี้เพ่ิมไปว
า
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือประชาชนอาจจะวันสักสามชั่วโมงวันเสาร.
อาทิตย.นี้ครับใครอบรมจัดห%องประชุมใครเข%าก็ได%แต
ขอร%องให%เป4นฝรั่งท่ี
พูดไทยได%จะเข%าใจทําเนียมของไทยนะครับขอเพ่ิมโครงการท่ีท้ังหมดนี้
เพ่ิมแค
นี้แล%วก็รู%สึกว
าโครงการอ่ืนเห็นชอบด%วยนะครับ  แล%วก็ขอ
เพ่ิมเติมโครงการอีกนิดหนึ่งครับผมเป4นครูและนักประเมินเดินผ
าน
นักเรียนสามคนพบว
าอ%วนเสียหนึ่งคนนะครับผมก็ได%รับตําแหน
งของ
ชุมชนอีกตําแหน
งหนึ่งครับคือไปร
วมกับโรงพยาบาลทําโครงการกับท
าน
คํามูลไปนั่งเป4นเลขาอยู
กันซ่ึงอยากเสนอโครงการทําพรือท่ีว
าเด็กอ%วน
เราแก%ป:ญหาได%หม%ายว
าเด็กอ%วนนี้จะเกิดปมด%อยแล%วก็คุณภาพชีวิตจะ
แย
เลยจะโครงการคัดกรองและดูแลพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ  แล%ว
ร
วมกับเทศบาลและของโรงพยาบาลกันคัดกรองและประชุมผู%ปกครอง
ดูแลเรื่องการกินการไรติดตามท้ังระบบเลยครับเพราะว
ามันโครงการ
โรงพยาบาลท่ีมีอยู
สามสิบหกล%านไม
ได%ใช%อะไรเท
าไรครับโครงการใหม

อยากให%เพ่ิมกําลังจะคุยกับท
านผอ.คํามูลอยู
พอดีจะขอเพ่ิมโครงการ
ประเภทนี้ดูแลเด็กเป4นการช
วยเหลืออีกอย
างหนึ่งแต
อยากจะช
วยเด็ก
เพราะเด็กจะสร%างให%มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอีกอย
างหนึ่งก็เพ่ิมเติมในกอง 
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สาธารณสุขผมจะมาทวงนายกอยู
หิดหนึ่งเดียวใจแกแหลงเสียแล%วไม

ต%องทวงแล%วครับ  อยากจะเรื่องทุ
งท
าลาดอยากให%จุดนั้นเป4นจุดขายจุด
หนึ่งทุ
งท
าลาดเราถ%าใครมาถึงคอนแล%วไม
ถึงทุ
งท
าลาดก็ถือว
าไม
ถึงคอน
อยากให%เป4นจุดเด
นของเมืองคอนถึงจะทําให%ครบวงจรเลยครับมีสถาน
อะไรให%ครบให%เรียบร%อยได%คิดอยากเอาเพ่ิมเติมอยู
อย
างหนึ่งแล%วข้ันต%น
อยากจะให%มีส
วนร
วม  เช
นให%นักเรียนประถม  มัธยม  หรือประชาชน
เขียนอยากให%พัฒนาพันพรือม่ังทุ
งท
าลาด  ให%ทุ
งท
าลาดเราเป4นท่ี
น
าสนใจจะทําพรือแล%วกาหลังจากนั้นพอได%ความคิดจุดนี้เสียแล%วเราก็
ให%รางวัลบ%างแลท
านนะ  ประถม  มัธยม  และประชาชน  รับท้ังท่ัว
ประเทศเลยใครคิดว
าพัฒนาพันพรือเสร็จแล%วหลังจากนั้นให%ช
างสถาป:ต
ออกแบบออกแบบหลังจากนั้นเราหาเจ%าภาพได%เลยเช
นว
าศูนย.สมุนไพร
ให%ปตท.ร
วมกับปOาไม%ก็ได%  แล%วก็เขาอาจจะให%เงินดูแลอะไรให%เรียบร%อย
ผมว
าบางทีท
านไม
ต%องออกไรเท
าใดนี้ผมว
าถ%าทุกคนมีส
วนร
วมเหมือน
โรงเรียนผมอยากให%มีศูนย.เรียนรู%คนละจุด ๆ  ท
านนายกจะฝากโรงเรียน
ไว%จุดนี้แล%วก็ได%โดยท่ีว
าเราไม
ต%องทําไรเลยเพราะว
าโรงเรียนแหล
งเรียนรู%
น%อยเพราะฉะนั้นให%เด็กมาจุดนี้ให%ได%ก็เพ่ิมเติม  อีกอย
างหนึ่งผอ.คํามูล
อยู
กันผมในฐานะกรรมการชุมชนเดินผ
านก็ถูกด
าพันพรือหลายวันแล%ว
ไม
มาเอาเหม็นท้ังบ%านแล%วจะด
าฝากน%อย ๆ  พันนั้นแหละ  ก็อยากให%
เรื่องขยะเห็นดูเหมือนกันเทศบาลเป4นป:ญหาท่ีใหญ
หลวงเลยถ%าเราแก%
บางจุดได%ไหมครับเหมือนบางอย
างท่ีสลายได%เราให%เจ%าบ%านตากให%แห%ง
แล%วเรารับซ้ือกิโลละบาทแล%วเราเอาไปทําปุaยหมักแปลงเป4นปุaยหมัก
บางส
วนเราเอาไปใช%แต
ถ%าให%ประชาชนมีรายได%เพ่ิมจากจุดนี้จะทําได%
หม%ายฝากผอ.คํามูลกันนะ  เกาะสมุยเคยทําแบบนี้ไหมแปลงเป4นปุaย
ชีวภาพนะครับ  ครับแค
นี้ละครับผม  ขอบคุณมากครับ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ครับขอบคุณครับพ่ีนวยนะครับ  มีสาระท้ังหมดเลยแต
ว
าผู%ท่ี 
รองปลัดเทศบาล  เก่ียวข%องผมว
ามีอยู
ในใจแล%ว  เช
นว
าภาษอังกฤษตอนนี้เรามีอยู
ใน 

โรงเรียนวัยใสแต
ก็คงไม
ท่ัวถึงหรอกเหมือนท่ีเต้ินว
านี้ถูกต%องต
อไปเข%า
แผนกองสวัสดิการคงอบรมภาษาอังกฤษผมได%แหลงภาษาอังกฤษ
กับเต้ินท่ีนี้เพ่ือนไม
มีรู%เรื่องพึดนะครับ  ให%สักไม
เกินสามคน  เชิญครับถ%า
พูดเรื่องเดิมไม
เอานะป8ายงค.นะ  เชิญครับ 
 

ประยงคC  รักฉิม    สวัสดีค
ะท
านนายกท
านประธานชุมชนทุก ๆ  ท
านค
ะ  ท่ีพ่ี 
ประธานชุมชนวัดหัวอิฐ  ประยงค.จะมาพูดในวันนี้อยากให%เข%าแผนพัฒนาท%องถ่ินค
ะ  หัวอิฐเป4นท่ี 

ลานตํ่าฝนตกทุกครั้งไม
ว
าจะเล็กจะน%อยหรือจะมากก็ต%องท
วมทุกครั้ง
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนจะท
วมก
อนเพ่ือนเลยโดยท่ีว
าริม
ถนนใครไม
เห็นหรอกไม
ได%ท
วมเพราะถนนมันสูงเขาทําถนนสูงเม่ือ 
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ปP 2522  ถนนเริ่มเข%ามาในหัวอิฐเขาทําถนนสูงแต
พ้ืนท่ีวัดหัวอิฐเดิม ๆ  
มันจะตํ่าถึงกลายเป4นว
าหัวอิฐจะน้ําท
วมทุกครั้งเม่ือก
อนสมัยตรงแขวง
การทางมันจะมีท่ีลอดน้ําเหนือมันจะมาฝ:>งซ%ายก
อนน้ําเหนือมาแล%วมัน
จะลงท
อแล%วมันไปสะพานยาวแล%วออกพานราเมศวร.ออกปากนครแต

ตอนนี้ตั้งแต
เขาทําถนนมาเขาถมคูตรงนั้นเสียถึงกลายเป4นว
าน้ําเหนือจะ
มาแค
ฝ:>งซ%ายถ%าท
วมจะท
วมแต
ฝ:>งซ%ายฝ:>งโน%นไม
ท
วมถึงพอถนนสูงพอเขา
ทําถนนท
อเขาทําเล็กพอทําเล็กพอฝนตกหน%าแขวงมันจะสูงกว
าหัวอิฐ
น้ํามันจะไหลลงหัวอิฐมันไม
ได%ลงท
อค
ะเพราะท
อมันเล็กมันบ
าเข%าหา
ชุมชน  ชุมชนจะท
วมทุกครั้งเพราะฉะนั้นอยากจะให%ท
านผู%บริหารทุกคน
เข%าไปดูตรงนั้นสักนิดให%ทําท
อให%ใหญ
ข้ึนอีกและให%ลอกท
อบ
อยครั้ง  น้ํา
ท่ีไม
ไหลโดยเฉพาะท่ีสุดพอตลาดเริ่มต้ังมาตลาดก็ปNดคลองเลยให%ท
านลง
ไปดูสักครั้งนะคะเพราะตรงคลองตรงนั้นขยะอยู
เต็มน้ําไม
สามารถไหล
ออกคลองได%น้ําไม
สามารถจะไหลลงคลองได%เลยเพราะข%างหน%ามันอุด
ตันเต็มหมดถึงท่ีนี้น้ํามันก็หาชุมชนทุกครั้งแต
บนถนนไม
ถึงนะคะ  
ผู%บริหารทุกคนจะไม
เห็นเพราะบนถนนไม
มีน้ําแต
ข%างในจะน้ําเต็มหมด
เลยค
ะทุกครั้งไม
ว
าจะตกเล็กตกน%อยโดยพอเข%าบ%านดิฉันน้ําเทียมหัวเข
า
ในบ%านถึงเพราะฉะนั้นให%ท
านช
วยดูสักนิดนะคะโดยเฉพาะขยะท่ีหน%า
ตลาดตรงคลองนะคะไปดูได%เลยมันเต็มไปหมดน้ําไม
สามารถไหลได%  ถึง
จะเป4นท
อเล็กถ%าขยะไม
อยู
น้ําก็สามารถไหลได%แต
นี้พอว
าท
อเล็กแล%วขยะ
อยู
มันเลยไม
ไหลค
ะช
วยนะคะ  ขอบคุณค
ะ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา       ขอบคุณมากครับ  ก็เป4นสิ่งท่ีเป4นประโยชน.มากครับ  ผอ.ช
าง 
รองปลัดเทศบาล  ฟ:งอยู
แล%วตอนนี้เขียนแปลนอยู
แล%วกําลังเขียนแปลนอยู
ผมเห็นกาเดียว 
      มีอีกไหมครับ  เชิญครับ 
 
นางอารียา  มีบุญมาก     สวัสดีท
านนายก  สวัสดีเจ%าหน%าท่ีผอ.กองทุกท
านค
ะและก็ 
กรรมการชุมชนปHอมเพชร เพ่ือน ๆ  สมาชิก  ณ ท่ีนี้ด%วยค
ะ  ดิฉันนางอารียา  มีบุญมาก 
      เป4นกรรมการของชุมชนป8อมเพชรก็ไม
ขออะไรมากค
ะพอดีท่ีว
าคือจะขอ 

ยางแอสฟ:ลท.ไปลาดตรงท่ีข%างวัดนะคะเขาลาดถนนเป4นถนนคอนกรีต
แล%วแต
บางช
วงมันจะเป4นทรายเป4นท่ี ๆ  ว
ามันผุพังก็ท่ีมันไม
เสมอกัน
เลยจะขอแบบว
าไปลาดยางแอลฟ:ลท.แล%วทําสโลฟไปท่ีถนนข%างวัดมุม
ป8อมนะคะท
านสท.โสมนิลก็เคยเห็นแล%วแถวนั้นนะคะ  ขอยางแอลฟ:ลท.
ไปลาดแบบปรับสภาพตรงนั้นให%เสมอกันค
ะเพราะว
าเราไม
ได%โทษเขาว
า
เขาเลี้ยงสัตว.นะคะแต
ว
าคือพอรุ
งเช%าแมวจะมาถ
ายนะคะแล%วก็ทับถม
มันมีกลิ่นค
ะขอยางแอสฟ:ลท.ค
ะถ%าได%ขอบพระคุณมากค
ะ 
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นายสนิท  พรหมสุภา       ลาดยางนะ  ยังมีอีกไหมครับ  มีไหม  มีไหมครับ  ไม
มีนับ 1  
รองปลัดเทศบาล  ไม
มีนับ 2  ไม
มีนับ 3  ไม
มีแล%ว  ท
านเห็นชอบแผนพัฒนาท%องถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ิมเติม   
ฉบับท่ี 7  ไหมครับ 

 
ท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 
นายสนิท  พรหมสุภา   พวกเราได%รับรู%กันแล%วนะครับในเรื่องท่ีแผนเพ่ิมเติมเพราะว
า
รองปลัดเทศบาล  กองวิชาการได%ส
งให%พวกท
านล
วงหน%าแล%วก็ไม
มีใครติดใจไรมีแต
เพ่ิมเติม 

ในส
วนของเล
มนี้เป4นอันว
าเรารับรู%แล%วก็เห็นด%วยนะครับเห็นชอบ
เพราะว
ากรรมการเขาเห็นชอบมาชุดหนึ่งแล%วท่ีนี้ท
านนายกบอกว
าใน
ฐานะท
านเป4นเจ%าของเทศบาลก็ต%องให%ท
านได%รับรู%กันนะครับเพ่ือท
านมี
ป:ญหาอะไรจะได%พูดกันเหมือน ๆ  กัน  เพราะว
าเทศบาลไม
ได%ทําโดย
พลการทําไรมาบอกพวกท
านเพราะพวกท
านเป4นเจ%าของผู%บริหารชุดนี้
ถูกหม%ายเพราะเต้ินเลือกมาเพราะฉะนั้นพอเลือกเสร็จเต้ินใช%ทําไรเขาก็
ทําพอทําเสร็จเขาก็มาบอกเต้ิน  บอกเต้ินเสร็จเขาก็ทําทําเสร็จเขามา
บอกเต้ินอยู
พันนี้แหละสักเดือนข%างหน%าก็มาบอกหลาว  เพราะฉะนั้นทํา
เพ่ือเต้ินท้ังเพ
ไม
ช
ายทําเพ่ือผมไม
ได%ทําเพ่ือนายก  นายกอยู
ม
วงหลอดนุ
ไม
ช
ายทําได%แกยี่ห%าหนึ่งทําให%เต้ินท้ังเพ
เต้ินอยู
ในเขตผมอยู
ไสเจริญขอให%
หิดหนึ่ งประธานแอ̀ตขอให%หิดหนึ่ ง ไม
รู% ได% ทําตอใดแต
ว
านะครับ  
เป4นอันว
าท
านให%ความเห็นชอบในจุดนี้แล%วก็ท่ีท
านเสนอมาท้ังหมด
เจ%าหน%าท่ีของกองวิชาการและแผนงานได%บันทึกเทปไว%แล%วแล%วผอ.กอง
ตลอดจนรองนายกท่ีรับผิดชอบก็ได%รับรู%รับทราบแล%วอีกต
อไปในครั้ง
หน%าท
านสามารถมาติดตามได%ว
าเขาใส
แผนแล%วหม%าย  ใส
แผนแล%วแรก
ปP 56  ทําแล%วยังไม
ทําเพราะเหตุไรมันต%องมีเหตุมีผลบางทีเต้ินขอมา
น
าจะได%พอเขาไปวัดแลมันสองเมตรครึ่งมันไม
เข%ามาตรฐานเลยไม
ได%ก็
เป4นไปได%อันนี้คือมันมีรายละเอียดนะครับ  สุดท%ายเรื่องแผนนี้ก็ผ
านกอง
วิชาการมีอะไรเพ่ิมเติมบ%างไหมครับ  ถ%าไม
มีผมขอเรียนเชิญท
านนายก
ปNดท%ายสักนิดหนึ่งขอบคุณพ่ีน%องชุมชนท่ีให%ความร
วมมือกับเทศบาลเป4น
อย
างดีทุกครั้งไม
ว
าอะไรไม
มีเต้ินไม
มีเรานะครับ  

 
ผศ.เชาวนCวัศ  เสนพงศC   ขอบคุณรองสนิท  ขอบคุณผู%บริหารทุกท
านนะครับ  เจ%าหน%าท่ี 
ประธานในพิธี   เทศบาลทุกคน  โดยเฉพาะประธานชุมชนซ่ึงเป4นผู%ช
วยนายก 
      คณะกรรมการชุมชนด%วยนะครับ  ท่ีท
านนําเสนอไปผมอยากให%รองแล%ว 

ก็ผอ.จดไว%โดยเฉพาะท่ีประธานชุมชชน  คณะกรรมการชุมชน  เสนอนี้
ผมนั่งฟ:งดูแล%วมันไม
เกินความสามารถนะครับของเทศบาลแล%วก็อยู
ใน
ระเบียบแบบแผนได%ท้ังหมดงบก็ไม
ได%มากมายนักงบท่ีผมเสนอไปจาก 
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ข%างบนเ ม่ือเดียวโครงการใหญ
  ๆ  นั้นยัง มีงบมากกว
าหลาวถึง
เพราะฉะนั้นผมอยากให%ผอ.นะครับได%จดไว%แล%วก็รองนายกด%วยแล%วก็
โดยเฉพาะสิ่งไหนท่ีมันเป4นประโยชน.ทางเทศบาลจะทําให%นี้เราอยู
กันพัน
นี้นะครับเราอยู
กันแบบพ่ีแบบน%องนําเสนอกันไปนะครับเราอยู
กันสักพัก
นินี้เราพลอยอาศัยเขาอยู
พอพลอยอาศัยเขาอยู
สักพักอายุสักแปดสิบเก%า
สิบเราก็คืนครับ  นะครับแม%ร
างกายเราก็ถูกเอาไปเผาถ%าเป4นมุสลิมไปฝ:>ง
เหลือแต
วิญญาณเพราะฉะนั้นก็ตอนยังมีชีวิตอยู
ทําให%เต็มท่ีทําให%ดีท่ีสุด
เราอยู
ในโลกนี้ไม
ยาวนักนะครับ  เพราะฉะนั้นช
วยกันทํางานนั่งอ
านนั่ง
อ
านเฟสก็ยังอภัยกันอยู
ยังเท่ียวส
งกันมาในสิ่งท่ีผิด ๆ  ยังไม
เข%าใจนะ
ครับ  ส
งมาเม่ือเดียวท่ีพ่ีเขาพูดผมนั่งอ
านไลน.ขอโทษทียกตัวอย
างให%ฟ:ง
เอาข%าวสารเอาข%าวเหนียวมาแจกมันไม
รู%เหล
อครับข%าวหอมมะลิหนึ่ง
ศูนย.ห%าท%องไข
ท
านไปเอาหุงแลครับใส
น้ําอย
าให%มากแล%วจะหอมกิน
หรอยนิถึงมันไม
รู%แลมันเท่ียวไลน.โจมตีนะครับ  รับที ๆ  รับได%นะครับ  
โจมตีว
านายกแกไม
ทําไรเอาข%าวเหนียวมาแจกถึงท่ีนี้คนไม
รู%คนไม
เคยทํา
นานะครับ  เพ่ือนผมอยู
กรมวิชาการเกษตรยืนยันได%เลยข%าวหอมมะลินะ
ครับมะลิแท%ร%อยเปอร.เซ็นพันธุ.หนึ่งร%อยห%าท%องไข
มันจะมีจุดขาว ๆ  อยู

นิดแต
พอหุงแล%วมันจะสวยนี้ละครับถึงเท่ียวลงลงถึงนายกเสียหายหลาว
แลด
านายกเท่ียวไลน.ส
งเฟสกันมานายกไม
มีอะไรทําเหล
อเราไม
ใช
คน
อีสานเอาข%าวเหนียวมาแจกเต้ินแลตะครับไม
ให%ผมน%อยใจพรือนี้มาเล
าสู

กันฟ:งแต
ปลงตกครับปลงตกซะแล%วว
าคนบ%านเรามันเป4นพันนี้แหละผม
พูดให%ท
านฟ:งมันเป4นอย
างนี้ละครับถึงเพราะฉะนั้นท่ีว
าขอปP 56  ปP 62  
ยังไม
ได%ไม
พรือครับผมไม
ให%ถึง 65 โต̀ดก็แล%วกันนะครับ  เพราะว
า 56 
65 กลับหลังโต̀ดผมจะให%ผอ.นี้ไปทําให%เสร็จแล%วก็โดยเฉพาะของมุม
ป8อมนะครับลาดแอสฟ:ลท.นี้ไม
อยากเลยนะครับเดียวผอ.ให%พอให%หายมืด
ฝนสักหิดหนึ่งผอ.ไปจัดการให%ผอ.สํานักการช
างเราเตรียมพร%อมให%อยู

แล%วของพ่ีนวยก็ไม
ต%องกังวลผมได%แนวคิดแล%วว
าจะทําให%ทุ
งท
าลาดนี้
ต
อไปใครมาเมืองนครต%องทุ
งท
าลาดจัดงานลอยกระทงจัดงานอะไรก็
แล%วแต
สงกรานต.เอาทุ
งท
าลาดแล%วจะมีร%านกาแฟเพ่ือนผมอยู
สองบริษัท
ใหญ
 ๆ  วันนี้มีแบคแคนยอนแล%วก็สตาบัคเชิญมาเลยถึงเป4นท่ีพักผ
อน
หย
อนใจแล%วก็ปPหน%ามหาดไทยนะไม
ช
ายผมกําหนดไว%แล%วว
ากําหนดมา
ทางผู%ว
าไม
ช
ายกําหนดมาทางผมให%โครงการไฟฟ8าขยะนี้ให%เสร็จภายในปP
หน%าประกวดราคาให%เสร็จภายในปPหน%านะครับ  ก็สร%างจริง ๆ  อีกปP
หว
าผมว
าไม
นานพอเสร็จเรียบร%อยตรงนั้นป:Rบนี้มันจะมีเป4นโรงงานไฟฟ8า
ขยะถึงเราก็ได%ขายขยะกันเม่ือเดียวคิดว
าถูกต%องท
านช
ายมะต
อไปได%รับ
ซ้ือขยะถึงผอ. คํา มูลแกชํ านาญอยู
 แล% วแกมาจากเกาะส มุย ถึง
เพราะฉะนั้นอยากลักขยะก็แล%วกันต
อไปผมก็คิดว
าโครงการนี้แต
ว
าทาง
รัฐบาลกําหนดมาแล%วเขาต้ังเป4นวาระะแห
งชาตินะครับ ผมก็ทําตาม 
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นโยบายให%เรียบร%อยวันนี้ปรึกษากับผู%ว
าแล%วจะออกทีโออาร.แล%วก็ไม
ก่ี
วันจะทําประชาคมทําประชาพิจารณ.กับคุณสุรีวรรณยังคุยกับท%องถ่ิน
จังหวัดอีกนิดหนึ่งเขากําหนดให%เสร็จก
อนกุมภาเก่ียวกับข้ันตอนต
าง ๆ  
ต%องเร
งรัดไม
นั้นทางโน%นโมโหเต้ินเข%าใจมะพอรัฐบาลโมโหมันหนักแขวน
ยาวไปหลาวแหละถึงวันนี้ไม
ไปหาเสียงให%ใครเต้ินอย
าไปว
านะว
านายก
แกไม
ไปให%พรรคไหนเลยกลัวแล%วนะครับคราวนี้ไม
ต%องมากไปแขวน
หลาวสักสามเดือนตายพ%นนิไม
ช
ายไสร%ในฐานะท
านหาเสียงไม
ให%ความ
เป4นธรรมกับพรรคการเมืองตายผม  ถึงใครมาผมไม
รับเพ
ให%เสมอภาค
เท
ากันอนาคตท
านอภิสิทธิ์ยี่เป4นนายกผมก็ไปรับแล%วแต
คนละชั่วโมง
ห
างกันถึงว
าผมไม
ได%ก็ขอขอบคุณประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน
ทุกท
านพนักงานเทศบาลทุกท
านนะครับนะท
านเสร็จจากนี้แล%วท
านไป
ทําหน%าท่ีของท
านต
อไปกลับไปถึงบ%านก็ดูแลอะไรท่ีเข%าหูมากก็เข่ียออก
เสียอันไหนท่ีได%รับการชื่นชมก็อัดไว%ให%แน
นนะครับแล%วก็ทําหน%าท่ีของ
ท
านให%ดีท่ีสุดขอให%ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนพนักงานเทศบาล
ทุกท
านเดินทางกลับบ%านโดยสวัสดิภาพครับ  ขอบคุณมากครับ  สวัสดี
ครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  16.20 น. (รายชื่อผู%เข%าร
วมประชุมตามเอกสารแนบ) 

 

 
(นางสาวกิติยา  ระหังภัย) 

นักวิเคราะห.นโยบายและแผนชํานาญการ 
ผู%สรุปรายงานการประชุม 

(นางสุรีวรรณ   สาสนานนท.) 

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
ผู%ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

(ผศ.เชาวน.วัศ   เสนพงศ.) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ประธานการประชุม                                                                             


