
    

  

  

 
 
 

มกราคม 2549 

พิธีวางศลิาฤกษศนูยการเรยีนรูชุมชนตําบลกาํพวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ขาวสารจาก อบต.กําพวน

สําหรับในเดือนมกราคม 2549 นี้ จะมีวันสําคัญของเด็กๆ ก็คือ วันเด็กแหงชาติ ใน

สัปดาหที่ 2 ของเดือน ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลกําพวนไดสนับสนุนอาหารกลางวัน

ใหแกโรงเรียนบานกําพวน จํานวน 500 คน เพื่อจัดกิจกรรมใหกับเด็กไดสนุกสนาน    

อบต. กําพวน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียภาษีเพิ่มอีก เม่ือชวงเดือนธันวาคม 

2548 ที่ผานมา ทาง อบต. กําพวน ไดรับการประสานงานจากบริษัท ซีทโบต จํากัด วาจังหวัด

ระนองไดรับการจัดสรรเรือยางและอุปกรณเพื่อใชปฏิบัติงานโครงการ Beach Guard และการ

เตือนภัยนักทองเที่ยว ตลอดจนการชวยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุทกภัย หรือภัยตาง ๆ 

ซึ่งไดรับการสนับสนนุจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

จึงขอเชิญผูหนาที่ชําระภาษียื่นแบบและชําระภาษีประจําป 2549 ไดที่สวนการคลัง 

 28 กุมภาพันธ 2549-ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม  *  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 30 เมษายน 2549-*  ภาษีบํารุงทองที ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2549 

 31 มีนาคม 2549 -*  ภาษีปาย ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2549 

 อบต. กําพวน ไดออกประกาศเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

การชําระภาษีประจําป 2549  โดยมีระยะเวลาการชําระภาษี ดังนี้

   ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากยูเอสเอด (ยูเสด) ภาคพื้นเอเซีย ภายใตโครง การฟนฟูผูประสบภัย
ภายหลังภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืนรวมกับบริษัทโคคาโค
ลา (ประเทศไทย) จํากัด และไดทําพิธีวางศิลาฤกษในวันที่ 27 ธันวาคม 2548  

  มร. ทิม บีน ผูอํานวยการ ยูเอสเอด ภาคพื้นเอเซีย ไดกลาวในพิธีวาง
ศิลาฤกษศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน “ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกํา
พวนจะเปนส่ิงที่แสดงถึงความรวมมือ และความตองการที่จะเห็นลูกหลาน
ของทานทุกคนมีความมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกันยังรักษาปกปอง
ส่ิงแวดลอม ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การบรรลุถึงวิสัยทัศนของทานที่อยูรวมกันใน
ชุมชนอยางยั่งยืน การวางแผน การตัดสินใจของทานนั้นจะมีผลตอชาวกํา
พวนรุนหลัง พลัง และความพยายามของทานทุกคนที่ทําใหการอยูรวมกันกับ
ส่ิงแวดลอมอยางสันติสุขน้ัน จะเปนแบบอยางสําหรับชุมชนอื่นๆในประเทศ
ไทย และเอเซีย”  

พิธีวางศลิาฤกษมีผูวาราชการจังหวัดระนอง นายเมฆินทร เมธาวิกูล เปน
ประธาน และนายทรงศักดิ์ หมานจิตร ประธานอิสลามจังหวัดระนอง เปน
ประธานทางศาสนา รวมทั้งเจาหนาที่ และแขกผูมีเกียรติอื่นๆ อีกหลายทาน 
มารวมในงานครั้งน้ี ในโอกาสนี้ทานผูวาราชการจังหวัดระนอง ไดใหเกียรติ
มอบวุฒิบัตรใหกับประธานกองทุนหมุนเวียนทั้ง 5 หมูบาน  

นายอับดุลเลาะห สาลี สมาชิกอบต. หมูที่ 2 และ มร. คริส ดันบาร
ผูจัดการภาคสนาม ของโครงการฯ ทําหนาที่เปนพธิีกรในงานวางศิลาฤกษ
คร้ังน้ี 

พิธีวางศิลาฤกษศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน นายกอบต. กําพวน นายดาหรี มาโนชน 
ผูแทนพิเศษ เอสเทอร คูเปอรสมิท ผูอํานวยการ ยูเอส เอดฯ มร. ทิม บีน ผูวาราชการจังหวัด
ระนอง นายเมฆินทร เมธาวิกูล บริษัท โคคาโคลา (ประเทศไทย) จํากัด Public Affairs & 
Communications Manager มร. เจรามี่ พลอตนิค และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเถอสุขสําราญ นายบรรจง ชูชวยไดรวมกันวางศิลากฤษ 
 

ประธานอิสลามจังหวัดระนอง นายทรงศักด์ิ หมานจิตร (ที่ 7 จากซาย) ทําพิธีทางศาสนา
ในงานพิธีวางศลิาฤกษศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
    

ในระหวางวันที่ 19-22 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา ทางโครงการฯ ไดรวมกับศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัย
พิบัติแหงเอเซีย (ADPC)  และกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความเสียงดานภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนฐาน รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในมหาสมุทรอินเดีย และผูเขา
อบรมไดจัดทําแผนที่ที่มีความเสี่ยงของแตละหมูบานอีกดวย 

 

 
 
 
 
 

ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย (ADPC) ไดจัดอบรมการ
เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบตัิ 
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โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐเมริกา  โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
(เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลกํา
พวน กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมในดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ คอืการสราง
ความรวมมือ โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อที่จะนํามาไปสู
ความสําเร็จ และสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการสรางความยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
ชุมชน และหมูบานตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามัน ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือนธันวาคม 2547  

 

 พิธีวางศิลาฤกษศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกําพวน (ตอ) 

บน: ผูแทนพิเศษนางเอสเทอร คูเปอรสมิท (กลาง) และกลุมสมุนไพรหมู 7 ถายรูปรวมกันดานหนา
โรงอบสมุนไพร   มร. ทิม บีน ผูอํานวยการฯ ยู เอส เอดฯ และมร. วิลเลี่ยม โนลตัน ผูประสานงาน 
Crisis Corps ทางกลุมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก US Peace Corps  

ผูแทนพิเศษ นางเอสเทอร คูเปอรสมิท ไดบอกถึงความรูสึก
ประทับใจอยางยิ่งในความรวมมือ และชวยเหลือกันของชาวกิ่งอําเภอ
สุขสําราญหลังประสบภัยพิบัติสึนามิ “ดิฉันรูสึกประทับใจมาก ที่
ประเทศไทยไดชวยกันฟนฟูพื้นที่ประสบภยหลังภัยพิบัติไปมากแลว 
และสามารถพึ่งพาตนเองได ซ่ึงจะเปนแบบอยางใหกับประเทศอื่นๆ” 

ในชวงบาย ผูแทนพิเศษ นางคูเปอรสมิท ไดไปเยี่ยมชมกิจกรรม
ตางๆของโครงการฯ เชน ปาชายเลนที่หาดประพาส กลุมเพาะเลี้ยง
ปลาดุก และกลุมสมุนไพรที่บานหาดทรายขาว 

ทางโครงการฯ ไดรวมกับชาวบานหมูที่ 3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน 
บริเวณที่พักผอนริมคลองกําพวน และทางผูรวมพัฒนานําเงินที่ไดจาก
การชวยกันทํางานกับโครงการฯ รวมกันซ้ือพัดลมลมสําหรับติดตั้ง
เพดานอาคารชั้นสองของตลาดสดกําพวน 

ขาวอื่นๆ โครงการฯ และกลุมมอเตอรไซดรับจางไดชวยกัน
ปรับปรุงศาลาที่พักโดยสารบรเวณหนาตลาดกําพวน รวมทั้งติดตั้ง
บอรดขาวสารโครงการฯ และของชุมชน  

ขาวสารกองทุนฯ ทางสิริ คอนซัลท โดยคุณศิริพร จํารัสธนสาร
ไดมาชวยติดตามการจัดทําระบบบัญชีของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทั้ง 5 หมูบาน พบวากรรมการกองทุนมีการจัดการบัญชี
กองทุนไดอยางดี มีแตบางหมูบานยังมีขอผิดพลาดบางเล็กๆ นอยๆ 
แตไดใหคําแนะนําและปรับปรุงแลว 

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ไดดําเนินการกอสรางโรงเพาะฟกปลา
ดุกที่บานหาดทรายขาว หมูที่ 7 เพื่อผลิตพันธุปลาดุก และพัฒนาการ
ผลิ ตอาหารปลา  ซ่ึ ง ช าวบ านจะ ได มีท า ง เ ลื อกอี กทางหนึ่ ง
นอกเหนือไปจากการทําประมงทางทะเล สําหรับโรงเพาะฟกฯ น้ีคาด
วาจะกอสรางแลวเสร็จ สามารถที่จะดําเนินการไดประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ ที่จะถึงน้ี 

กลุมแมบานหมูที่ 4ไดจัดเตรียมขาวยําสมุนไพรสําหรับแขกที่มา
รวมงานวางศิลาฤกษ 

mailto:bart@ait.ac.th
mailto:cjdunbar@gmail.com

