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 (สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลนาจอมเทยีน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาติ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจ้อย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชนี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกรีฑา บูรประทีป รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสําราญ หนุนดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางสาวภัทราวดี สายนภา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายพัฒน์พงศ์   มาศเกษม ปลัดเทศบาล 
7. นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ รองปลัดเทศบาล 
8. นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดเทศบาล 
9. นายโกยุทธ บ่อเกิด หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

10. นายบรรจง ผันประเสริฐ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
11. นางปัณฑิตา สิงห์สู่ถ้ํา ผู้อํานวยการกองคลัง 
12. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ         
13. นายจิรศักด์ิ สุภารส หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ 
14. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
15. นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
16. นายนิคม แย้มดา เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
17. นายพีรพงศ์ ประสพสุขเจริญ ตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นฯ 
18. นายกษิตพัจน์ พินิจจันทร์ ตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นฯ 
19. นางสาวยุราพันธ์ ศรีพิทักษ์ ตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นฯ 

 
 
 

/เริ่มประชุม... 



- 2 - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม

สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 
1/2559 วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ. 2559 เรียนเชิญครับ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน และสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวแล้ว น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา

เทศบาล 
 ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตําบลนาจอมเทียนว่า ได้ดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 จึงขอแจ้งการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/ว 1071 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่
เจ้าหน้าที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

มตทิีป่ระชุม - รับทราบ - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนา
จอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวัน
จันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
เสร็จเรียบร้อย และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรองรายงานการประชุมฯ ต้ังแต่
หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 26 ไปทีละหน้าพร้อมๆ กัน ขอเรียนเชิญ...      

 
/นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดย
ไม่ต้องดําเนินการประมูล ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียนเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ต้อง
ดําเนินการประมูลจากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 4 ใกล้กับโรงแรมโอเช่ียน มารีน่า ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงแห่ง และได้จัดให้เป็นสถานที่สําหรับการออกกําลังกาย พักผ่อนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล อีกทางหน่ึงเป็นการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณชายหาด และ
ปัจจุ บันชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 4 สามารถรองรับประชาชนในท้องถิ่น 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้บ้างแล้ว แต่จํานวนของผู้เข้าไปใช้
ประโยชน์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุน่าจะเกิดจากการปรับปรุง
พัฒนาพ้ืนที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน และยังไม่มีการจําหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภคเป็นต้น ประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว มีอาคารท่ีเหมาะสําหรับใช้เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้า จํานวน 1 หลัง 
เทศบาลได้พิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะในภาพรวมที่ทุกภาคส่วนจะได้รับ เช่น มี
ผู้ดูแลรักษาอาคารให้คงสภาพเดิม เทศบาลมีรายได้จากการให้เช่า ในส่วนของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะได้รับความสะดวกในการซ้ือหาสินค้าต่างๆ อุปโภค
บริโภค ส่งผลให้มีประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดิน
ทางเข้าไปใช้ประโยชน์ชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 4 เพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังน้ัน ในระยะเร่ิมต้น เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมประกอบกิจการ
ค้าขายเข้ามาลงทุนจําหน่ายสินค้า ในอาคารบริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 4 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงมีความจําเป็นที่จะให้เช่าอาคารโดยไม่ต้องดําเนินการ
ประมูล โดยเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องดําเนินการ
ประมูล ให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาเห็นชอบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 วรรคสองรายละเอียดที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบและพิจารณา ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 
53101/1040 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณา
เห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล ให้ที่ประชุมทราบและ
ใช้ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญ... 

 
/นางสาวระพีพรรณ... 
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นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  

ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดําเนินการโดยวิธีประมูล 

(1) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(2) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
วรรคสอง “การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็น
อย่างอ่ืน โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ ทั้งน้ีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย” 
เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นใน
การเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล 
และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ประกอบการพิจารณาให้ที่
ประชุมทราบไปแล้วน้ัน มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้า
ไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้อง
ดําเนินการประมูล ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล ตาม
ญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่ อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชนป์า่ฟืนแสมดําเนินโครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่า
ฟืนแสม ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

ด้ ว ย เทศบาล ตํ าบลนาจอม เ ที ยน  ไ ด้ รั บอ นุมั ติ ใ นหลั กก า รจ าก
กระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าฟืนแสม” ตามหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เลขที่ ชบ ๐๐๕๙ บางส่วน เน้ือที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๓๒ ตารางวา 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาล ต่อมาเทศบาลได้ย้ายที่ทําการเทศบาลมาอยู่ 
ณ อาคารศูนย์ดํารงธรรม และสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียน ได้ขอใช้อาคารสํานักงาน
เทศบาลหลังเก่า และพ้ืนที่บางส่วนในราชการของสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียนจนถึง
ปัจจุบัน ประกอบขณะน้ีเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่จะนํา
นํ้าเสียไปบําบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลได้ ส่งผลให้มี นํ้าเน่าเสียสร้างความ
เดือดร้อนรําคาญให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้กับท่อระบายนํ้า และเสนอให้เทศบาล
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียโดยเร็ว ดังน้ันเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลตําบลนาจอมเทียน จึงได้ดําเนินการบรรจุโครงการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล และจะจัดหางบประมาณ
มาดําเนินโครงการ โดยใช้พ้ืนที่ด้านหลังของสถานีตํารวจภูธรนาจอมเทียน ซึ่งเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าฟืนแสม” ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขท่ี ชบ 
๐๐๕๙ ประมาณ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา เป็นสถานที่ดําเนินโครงการ จึงนําเสนอ 

/ญัตติน้ีมา... 
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ญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจาณาเห็นชอบ รายละเอียดที่ผม
ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53103/1178 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นใน
การเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าฟืนแสม ดําเนิน
โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลตําบลนาจอมเทียนไปแล้วน้ัน มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าฟืนแสม ดําเนิน
โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าฟืนแสม ดําเนิน
โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตาม
ญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 (6) ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้
ถือปฏิบัติ 

ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน จะดําเนินการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเห็นชอบ ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาล 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
3. จัดลําดับความสําคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เพ่ือส่งให้กองวิชาการและแผนงานพิจารณาดําเนินการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 

4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล 
และเพ่ือให้การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ถือปฏิบัติ จึงมีความ
จําเป็นให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. นายสมศักด์ิ ด้วงเจริญ    ผู้อํานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
2. นายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินวง 
3. นางชุติกาญจน์ ทองเพ่ิม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอําเภอ 

เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน โดยเสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลนาจอม
เทียนจากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน รายละเอียดที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
ที่ ชบ 53105/1117 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ขอบคุณครับ     /นายพยอม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นใน
การขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบล
นาจอมเทียนไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอ
เรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอก
ฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง ญัตติขอความเห็นในการดําเนินโครงการและใช้
พื้นที่บริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการท่าเรือเฟอร์รี่รองรับ
เส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยตอนบน  

เน่ืองจากการประชุมในระเบียบวาระน้ี ผมได้อนุญาตให้ตัวแทนของบริษัท 
สยามอีสเทิร์นโลจิสติกส์เทอร์มินอล จํากัด จํานวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย ขอให้
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลไปเรียนเชิญเข้ามายังห้องประชุม... เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขอความเห็นในการดําเนินโครงการและใช้พ้ืนบริเวณ
ชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการท่าเรือเฟอร์รี่รองรับเส้นทางเดินเรือใน
อ่าวไทยตอนบน จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 

ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงของจังหวัด
ชลบุรีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนและ
ท่องเท่ียวจํานวนมาก อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอยู่ติดกับเมืองพัทยาที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศ ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา 
การเดินทางเข้ามายังพ้ืนที่สะดวก รวดเร็วด้วยทางหลวงพิเศษ ถนนสุขุมวิท หรือ 
ด้วยรถไฟ มีทะเลสะอาด ชายหาดสวยงาม มีสถานประกอบการอาหารทะเล อาคาร
ที่พักอาศัย และโรงแรมจํานวนมาก ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจกระจายตัวไปในทุกส่วน
ของภาคประชาสังคม ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
จึงได้พยายามพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาการบริการ
เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามกรอบศักยภาพและ
อํานาจหน้าที่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องรับรองกับนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายการบริหารเทศบาลที่ผู้บริหาร
เทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านและบรรยากาศการเป็นภาคีสมาชิกประชาคม
อาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาของประเทศโดยรวม ในส่วนของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง เป็นประเด็นการพัฒนาที่เทศบาลให้ความสําคัญ แต่ก็มีข้อจํากัดและ
อุปสรรคทําให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาได้มากนัก เพราะการพัฒนาด้านน้ี 
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออํานวยให้ดําเนินการได้ 
ประกอบกับเทศบาลได้รับการประสานจากบริษัทสยามอีสเทิร์นโลจิสติกส์
เทอร์มินอลจํากัดว่า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการขนส่งทางนํ้า ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะส่งเสริมและตอบสนองการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนตํ่า รวมถึงความปลอดภัยและลดระยะเวลาการ 
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เดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนํ้า และส่งเสริมเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
และบริษัทฯ ได้มองเห็นความสําคัญของการเช่ือมโยงการเดินทางทางน้ําโดยเรือ
เฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ปลอดภัยสะดวกสบาย จึงได้ดําเนินโครงการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่
รองรับเส้นทางเดินเรือ เพ่ือเช่ือมเส้นทางการขนส่งระหว่างเมืองท่องเที่ยว ระหว่าง
บางปู (สมุทรปราการ) บ้านอําเภอ (จังหวัดชลบุรี) ปากนํ้าปราณบุรี หัวหิน (จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางและระยะเวลาขนส่ง พัฒนา
รูปแบบการท่องเท่ียวใหม่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวของจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวในฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย ตลอดจนสนับสนุนการปรับเปล่ียน
รูปแบบจากการขนส่งทางถนนมาเป็นทางนํ้าและชายฝั่ง เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์
ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการซ่อมบํารุงถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
ทางถนน และส่งเสริมเศรษฐกิจการสร้างงานในท้องถิ่น ณ จุดที่สร้างเรือ และ
ประเทศชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท สยามอีสเทิร์นโลจิสติกส์เทอร์มินอล จํากัด 
จึงขอให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน สนับสนุนโครงการ และขอความอนุเคราะห์ให้
ใช้พ้ืนที่บริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการฯ เบ้ืองต้นจะได้นําเสนอ
ข้อสรุปต่อกระทรวงคมนาคม และโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเสนอเข้า
ขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
เห็นชอบโครงการและให้กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขนส่ง
ทางน้ํา 

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้พิจารณาถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและประโยชน์สาธารณะที่ทุกภาคส่วนจะได้รับ เช่น ประชาชนในท้องถิ่นมี
โอกาส ช่องทางในการประกอบอาชีพ การจําหน่ายสินค้าชุมชนหรือสินค้าทางการ
ประมง ฯลฯ ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ และหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการกระจายรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจไปสู่สถาน
ประกอบการอาหาร โรงแรมที่พักอาศัยในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น
ส่งเสริมให้พ้ืนที่ของเทศบาลเป็นจุดกระจายการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 
เช่ือมโยงโครงข่ายระบบการเดินทาง ทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า ทั่วภูมิภาคภาคี
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบายการบริหาร
เทศบาลที่ผู ้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนเกิดการ
ขับเคลื่อน ประกอบกับ การสนับสนุนการดําเนินโครงการและใช้พ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดบ้านอําเภอของบริษัท สยามอีสเทิร์นโลจิสติกส์เทอร์มินอล จํากัด ดังกล่าว 
ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
แต่อย่างใด เป็นการเพิ่มศักยภาพ การบูรณาการการพัฒนาการท่องเท่ียว และระบบ
คมนาคมขนส่งทางนํ้าในภาพรวมของประเทศ โดยทางบริษัทต้องไปดําเนินการตาม
ขั้นตอน วิธีการ เง่ือนไข ที่ระเบียบ กฎหมาย บัญญัติไว้จึงจะสามารถใช้พ้ืนที่ดําเนิน
โครงการได้ จึงนําเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาให้
ความเห็น รายละเอียดที่ผมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและพิจารณาทั้งหมด
ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/1127 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 และเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้รับทราบ
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ใช้ประกอบการพิจารณาญัตติน้ี ผมจึงขออนุญาตให้
ตัวแทนของบริษัทสยามอีสเทิร์นโลจิสติกส์เทอร์มินอล จํากัด ช้ีแจงข้อมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นโลจิสติกเทอร์มินอล จํากัด ช้ีแจงข้อมูล
รายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและใช้
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็น ขอเรียนเชิญ... 

นายพีรพงศ์ ประสพสุขเจริญ 
ตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายพีรพงศ์ ประสพสุขเจริญ ตัวแทนบริษัทสยามอีสเทิร์นโลจิสติก
เทอร์มินอล จํากัด ก่อนอ่ืนผมมีวีดีทัศน์ที่จะเปิดให้ทุกท่านได้ชมก่อน เพ่ือให้เห็น
รูปแบบทั่วไป เมื่อดูเสร็จผมจะพรีเซ้นต่อว่าโครงการมีตรงจุดไหนบ้าง จะดําเนินการ
ไปอย่างไร และมีขั้นตอนหลังจากน้ีเป็นอย่างไร ขอเชิญชมวีดีทัศน์ได้เลยครับ... 
เน้ือหาตามวีดีทัศน์ ทุกท่านคงได้เห็นรูปแบบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ
เทศบาลแล้ว และขอให้ดูสไลต์ต่อนะครับ ปัจจุบันทาง คสช. โดยท่านประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านอนุมัติโครงการลงมาและให้ทางกระทรวงคมนาคม
ดําเนินการต่อ ผมซึ่งเป็นผู้นําเสนอโครงการตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องนําเสนอ
รูปแบบทั้งหมดผ่านทางกรมเจ้าท่า และส่วนตรงนี้ทั้งหมดผมก็อยากให้เข้าใจกันนิด
หน่ึงว่า การเดินทางไปยังจุดเช่ือมท่าเรือเป็นสามเหลี่ยมตามรูปน้ีจะมีจุดหลักๆ ที่
เป็นท่าเรือ 3 จุดหลัก ซึ่งตอนน้ีผมสโคปลงมาชัดเจน อย่างตอนบนจากสนามบิน
สุวรรณภูมิตรงนี้จะเช่ือมโยงการเดินทางอากาศของภาคใต้ซึ่งทางท้องถิ่นก็ได้ผ่าน
ความเห็นชอบมาแล้ว ในส่วนของตะวันออกก็คือเดิมจะมีจุดอยู่ประมาณสามถึงสี่จุด 
ผมก็คิดว่าจุดที่เป็นบ้านอําเภอเราเหมาะสมมากที่สุดในการทําท่าเรือท่องเที่ยว ซึ่ง
จะแตกต่างไปจากที่เห็นวีดีทัศน์ว่าจะมีบริการต่างๆ คล้ายๆ กับสนามบิน ถ้าเป็น
ท่าเรือท่านคงไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยว่าม ีลักษณะอย่างน้ี แต่เราจะเห็น
แต่ท่าเรือท่ีไม่มีอาคารอยู่บนน้ันเลย ถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะเป็นท่ีบ้านอําเภอ
ซึ่งตอนน้ีก็ต้องกําหนดชัดไว้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร ซึ่งต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งเขาจะไม่มาช้ีจุดอีกถ้าเราเสนอไป พอเรื่องผ่าน ครม. แล้วจะดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป คือการออกแบบหรือดีไซน์ต่างๆ ส่วนในฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ จุด
ที่คัดเลือกคืออยู่ที่ปากนํ้าปราณบุรี อันน้ีก็ผ่านความเห็นชอบมาเรียบร้อยแล้ว
เหมือนกัน วันน้ีในแต่ละเส้นทางจะมีระยะทางที่แตกต่างกัน การดําเนินโครงการจะ
ดําเนินโครงการพร้อมกันทั้งสามจุด คือการสร้างท่าเรือในลักษณะเดียวกัน แต่วันน้ี
อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ซึ่งยังเปิดเผยข้อมูลในแต่ละจุดไม่ได้เพราะต้องผ่าน
ความเห็นชอบของท้องถิ่นไปก่อน ถึงจะไปออกแบบในส่วนของท่าเรือให้ชัดเจนขึ้นได้ 
และเราก็จะมีเรื่องที่ต้องมานําเสนอต่อไปในอนาคตอยู่ตลอด ในจุดเส้นทางหลัก
เส้นทางแรกก็คือในภาพยังเป็นข้อมูลเก่า จากจุดบ้านอําเภอไปถึงปราณบุรี จะมี
ระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 110 กิโลเมตร ถ้าเราใช้เรือ
รูปแบบใหม่เป็นไฮสปีดเฟอร์รี่จะใช้เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมงเศษๆ ซึ่งเรือประเภทน้ี
จะบรรทุกคนได้ประมาณ  400 คน  และรถยนต์ประมาณ  30 คัน  และ
รถจักรยานยนต์อีก 12 คัน จะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 45 นอต เซอร์วิสสปีด
อยู่ที่ประมาณ 41 – 42 ก็จะใช้เวลาเร็วขึ้น สะดวกสบายมากย่ิงขึ้นเพราะเรือมี
ขนาดใหญ่ เพราะเป็นเรือสองท้องน่ีพูดเป็นภาษาชาวเรือครับ ซึ่งเรือสองท้องจะให้
ความปลอดภัยในเร่ืองของการทรงตัว และสปีดที่เร็วขึ้น ไม่ได้ใช้ใบพัด เพราะฉะน้ัน
จะเร็วมากและนิ่งมาก และในช่วงที่เป็นมรสุมประมาณสัก 1 – 3 เมตร เรือลําน้ีเอา
อยู่เพราะว่าสูงประมาณ 12 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร ข้อมูลทางทะเลของ
อ่าวไทย ผมได้ส่งข้อมูลไปยังบริษัทที่ก่อสร้างเรือออกแบบเรียบร้อยแล้ว เรื่องความ
ปลอดภัยสูงสุดท่านไม่ต้องกลัว การเดินทางจากฝั่งตะวันออกของเราไปสู่ภาคใต้หรือ 

/ทางปราณบุรี... 
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ทางปราณบุรีจะใช้เวลาส ั้นมาก จากที่เราต้องเดินทางด้วยรถยต์ ก็จะใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 – 6 ช่ัวโมงขึ้นไป เสี่ยงต่อรถติด เหน่ือย อุบัติเหตุอะไรต่างๆ มากมาย  
ซึ่งการเดินทางด้วยเรือน้ันจะใช้เวลาน้อยมาก ในทางกลับกันทางฝั่งภาคใต้ก็จะมาหา
เราทางฝั่งน้ีได้มากขึ้น ผมลงไปที่ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เขาอยากมา
พัทยากันเยอะ แต่ถ้าเขามี วันหยุดแค่ 1 – 2 วัน เขามาไม่ได้ และที่สําคัญ
นักท่องเท่ียวที่ภาคใต้มีจํานวนมาก ถ้าเราก่อสร้างท่าเรือเสร็จเขาก็จะมาใช้จ่ายที่เรา
มากขึ้น ในขณะท่ีเราจะเดินทางลงภาคใต้โดยมีวันหยุดแค่ 3 วัน จะใช้เวลาน้อยลง 
และนี่คือการประหยัดเวลาในการเดินทาง พอเราดูการเช่ือมระหว่างภาคตะวันออก
กับภาคใต้แล้ว เราอยู่ช่วงที่เป็นก็คือจากช่วงกรุงเทพฯ ลงไปท่ีภาคใต้จะใช้เวลา
น้อยลง ซึ่งการเดินทางน้ีเราจะใช้ระยะทางประมาณ 80 ไมล์ ก็คือใช้เวลาประมาณ 
2 ช่ัวโมง จากการที่เราเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปที่ปราณบุรีจะใช้เวลาประมาณ 3 – 
4 ช่ัวโมง ก็จะประหยัดเวลาคร่ึงหน่ึง เพ่ือให้สมบูรณ์เราก็จะเช่ือมจากบางปูมาพัทยาด้วย 
น่ีคือการดําเนินงานในเฟสท่ี 1 เท่าน้ัน จริงๆ แล้วเรายังมีการดําเนินงานในเฟสท่ี 2 
และเฟสที่ 3 ต่อไปในอนาคต ซึ่งในที่น้ีผมจะเน้นหนักในข้อมูลของเฟสที่ 1 ก่อน 
เพราะว่าในช่วงเวลา 2 – 3 ปีแรก เราจะดําเนินการในเส้นทางให้เรียบร้อย ส่วน
เฟสท่ี 2 จะมีการเช่ือมต่อจากบ้านอําเภอไปเกาะช้าง หรือไปกัมพูชา ไปเวียดนาม
ตรงน้ีจะเป็นในส่วนของเฟสที่ 2 และเฟสที่ 3 ต่อไปในอนาคต หรือแม้กระทั้งการ
เช่ือมต่อจากภาคตะวันออกไปทางสุราษฏร์ธานี ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเฟสที่ 2 
หลังจากน้ีไป 2 - 3 ปี วันน้ีเน้นหนักในเส้นทางน้ีก่อนก็เป็นเส้นทางที่กระทรวง
คมนาคมให้เริ่มดําเนินการได้ก่อน น่ีคือข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ของเราไปยังจุดต่างๆ 
ตามแบบที่ได้เห็นกันไป ส่วนในภาพคือรูปแบบท่าเรือบางปูที่วางเอาไว้ และนี่คือ
ลักษณะของท่าเรือ อันน้ีเป็นตัวที่เราวางกรอบแนวความคิดยังไม่ได้ลงรายละเอียด
ในแต่ละเรื่องว่าแต่ละเรื่องจะมีอะไร บนท่าเรือน้ีจะมีนอกจากในเร่ืองของการจอด
เรือโดยสารกับอาคารผู้โดยสาร ก็จะมีของหน่วยงานราชการอย่างเช่นกรมเจ้าท่า มี
ตํารวจนํ้าอยู่ และศูนย์ป้องกันภัยทางทะเล รวมอยู่ในบริเวณปลายท่าด้วย เราเผื่อไว้
สําหรับหน่วยงานเหล่าน้ี ตรงน้ีก็จะเป็นในรูปแบบของมุมต่างๆ ตรงนี้ทําเพ่ือให้เห็น
ภาพก่อนส่วนรายละเอียดเด๋ียวต้องหลังจากน้ีไปอีก รูปแบบก็จะอยู่ประมาณน้ี
ทั้งหมด ตรงนี้เป็นที่บ้านอําเภอที่ห่างจากจุดต่างๆ ตรงนี้จะเป็นจุดศึกษาที่คิดว่า
ทําไมบ้านอําเภอของเราจึงมีความเหมาะสมมาก เพราะว่าห่างจากจุดต่างๆ ที่โยงไป
ไม่ไกลมาก ในส่วนอ่ืนก็อยากจะให้เราไปต้ังตรงน้ันเหมือนกัน แต่บ้านอําเภอเป็นจุด
ที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบก็จะประมาณน้ีเหมือนกัน ภาพน้ีเป็นลักษณะของเรือ ภาพ
น้ีจะเป็นเรือตัวจริงแต่ว่าจะเป็นเรือที่ยาวกว่าที่เราจะใช้ในสามเหลี่ยมตอนบน เรือลํา
น้ียาวประมาณ 84 เมตร แต่เราใช้จริงยาวประมาณ 50 เมตร ในช่วงแรก เรือลําน้ี
จะเป็นเรือในเฟสที่ 2 ซึ่งยาวประมาณ 84 เมตร ซึ่งจะเดินทางไกลขึ้น แต่รูปร่าง
หน้าตาจะเหมือนกันเลย และความยาวของเรือประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 
15 เมตร การทรงตัวจะดีกว่า และเรือลําน้ีจะประหยัดเรือผู้ช่วยคือสามารถถอย
หลังเข้าซองเพ่ือให้เอารถข้ึนจากเรือเป็นการจอดซึ่งจะไม่เหมือนเรือปกติธรรมดา แต่
การถอยจอดจะใช้เวลาไม่มาก โดยผู้โดยสารจะขึ้นลงตามเทอมินอลเหมือนกัน 
เพราะฉะน้ันการใช้เรือลําน้ีจะเหมือนกับการใช้บริการในสนามบิน โดยจะมีเที่ยวเรือ
ที่ออกชัดเจน เวลาออกชัดเจน เช่น ถ้าบอกว่าออกบ่ายสามโมงคือจะออกบ่ายสาม
ครับ ถ้าขึ้นเรือไม่ทันก็ต้องเที่ยวหน้า ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนก็จะออกตามเวลาท่ี
กําหนด ซึ่งการเดินทางจะถูกกําหนดและวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งเรือจะมาตรง 

/เวลาตลอด... 
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เวลาตลอด และน่ีคือรูปภาพด้านข้างโดยประมาณ น่ีคือภาพตัดของเรือช้ันล่างจะ
เป็นลานจอดรถ เรือในชุดแรกที่เรานํามาใช้จะเป็นเรือที่สามารถรับรถขนาดเล็ก คือ 
รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ ตรงน้ีได้ยังไม่ถึงขนาดรถโดยสาร รถโดยสารขนาดใหญ่ คือ 
รถบัส ประมาณนี้ เรือที่ใช้บรรทุกรถบัสขนาดนี้ จะเป็นเรือที่ยาวประมาณ 80 เมตร 
ตรงน้ีจะเป็นเฟสที่ 2 ซึ่งเราคิดว่ามีความจําเป็นแล้วที่จํานวนคนหรือว่าจํานวน
นักท่องเท่ียวจะมีเพ่ิมมากขึ้น เรือลําน้ีจะเป็นการโดยสารเป็น 3 คลาส จะมีเฟิร์สคลาส 
บิสซิเนสคลาส และอีโคโนมิคคลาสก็คือช้ันประหยัด ก็จะเหมือนเครื่องบินเลย
เหมือนกัน ซึ่งจะอยู่ช้ันที่ 2 อันน้ีเป็นรูปแบบการออกแบบเรือเป็นแบบจริงๆ ที่
บริษัทเรือออกแบบมาแล้ว และจะเห็นว่าการขึ้นเรือลําน้ีคือไม่ต้องน่ังอยู่กับที่
ตลอดเวลา ขึ้นเรือแล้วมีที่น่ังประจํา เราจะไม่รับผู้โดยสารมากว่าที่น่ัง เพราะฉะน้ัน
ทุกท่านที่ขึ้นเรือลําน้ีจะมีที่น่ังให้เสมอแต่ก็ไม่ต้องรัดเข็มขัด ขึ้นเรือแล้วสามารถที่จะ
เดินชมวิวรอบๆ ได้ ในขณะที่เรือว่ิงอยู่ และน่ีคือช้ันของรถที่จอดจะเห็นช่องออกอยู่
ตรงท้ายเรือตรงน้ีเป็นระบบปิดนะครับตรงน้ี อันน้ีเป็นภายในตรงนี้สร้างจริง ตรงน้ี
เป็นรูปจริงๆ จากเรือที่ไปดูมาและเรือลําน้ีผมเคยขึ้นมาแล้ว ใช้ว่ิงจริงๆ อยู่ที่
ประเทศออสเตรเลีย ใช้ว่ิงประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง อัน
น้ีเป็นเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรายละเอียดจะมีอยู่ในเล่มที่ผมส่งให้ไปแล้วนะครับ 
และการดําเนินก็จะประมาณน้ี ต่อไปจะให้เป็นรูปแบบการดําเนินการในอนาคต
แบบคร่าวๆ นะครับ อันน้ีจะเป็นเรื่องอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้า พอเฟส 1 เรา
ดําเนินการจบ เรื่องพวกน้ีจะเกิดง่ายขึ้น เพราะมีท่าเรือหลักอยู่แล้ว ที่เรียกว่าท่า
หลักหมายถึงสามเหลี่ยมตอนบนที่เป็นสามจุดน่ีคือท่าเรือหลักที่จะเช่ือมโยงเรือ
ท้องถิ่น หรือเรือที่จะไปสู่จุดต่างๆ ได้ ที่บ้านอําเภอเราจะเป็นจุดเช่ือมไปสู่เกาะช้าง
ไปสู่ด้านต่างๆ ของตะวันออกทั้งหมด ปราณบุรีก็จะมีสามเหลี่ยมตอนบนท่ีเป็น
จุดเช่ือมภาคใต้ตอนบนต่อไปในอนาคตอันน้ีเป็นเส้นทางต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลถ้า
เราเดินทางด้วยเรือเราจะใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์มาก 
ซึ่งตอนน้ีรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเดินทางทางเรือมาก ซึ่งเราเป็นจุดยุทธศาสตร์
สําคัญในการเดินเรือ และปัจจุบันเรามีการเดินทางด้วยเรือน้อยมาก อันน้ีก็เป็น
ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะดําเนินโครงการ โดยท่ัวไปก็จะประมาณน้ี ถ้า
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมก็สอบถามได้ครับ ส่วนภาพนี้เป็นลักษณะของการขึ้นลงด้วย
แมสเซ็นเจอร์บิส เป็นห่วงช้างในการเช่ือมต่อจากเทอร์มินอลลงเรือ การลงเรือก็จะ
ใช้วิธีประมาณนี้ แต่น้ีเป็นรูปแบบจากต่างประเทศ ตรงน้ีเป็นภายในของอาคาร
ผู้โดยสารก็จะโปร่งๆ เงินลงทุนทั้งหมดทั้งบนบกและในทะเลรวมท้ังตัวเรือประมาณ
หน่ึงหมื่นห้าพันล้านแบ่งเป็นแต่ละเรื่องไป ดังน้ันบริษัทจะดําเนินโครงการด้วย
เงินทุนของบริษัทเองทั้งหมด ตอนนี้ นําเรื่องเสนอรัฐบาลไปแล้ว ต้องให้รีบ
ดําเนินการอันน้ีก็ต้องรบกวนท่านสมาชิกทุกท่านด้วย ผมขอจบการนําข้อมูลเบ้ืองต้น
เพียงเท่าน้ีก่อน ถ้ายังมีข้อสงสัยก็สอบถามเพ่ิมได้ ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายสมพงษ์ สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอ
ช้ีแจงเพ่ิมเติมอีกนิดหน่ึง จริงๆ แล้วโครงการน้ีไม่ได้มาดําเนินการที่บ้านอําเภอของ
เรานะครับ ความจริงมีลงไว้สี่จุด จากท่ีได้คุยเบ้ืองต้น ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมาดําเนินการที่
บ้านอําเภอไหม ก็พูดตรงๆ ผมก็นักธุรกิจ สี่จุดที่กล่าวมากก็มีที่ศรีราชา พัทยา จุกเสม็ด 
ครั้งแรกไม่ได้พูดถึงบ้านอําเภอ วันที่เขามาคุยกับผมวันแรก ผมก็ไม่มีความมั่นใจ  
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ซึ่งตอนน้ันได้ข่าวว่าพัทยาฮือฮามากที่สุดซึ่งจะลงที่แหลมบาลีฮาย จากการที่ได้คุย
รายละเอียดต่างๆ ผมบอกเลยว่าผมมั่นใจ ซึ่งตรงแหลมบาลีฮายก็มีอุปสรรคคือความ
แออัด และเป็นจุดขนส่งทางเรืออยู่แล้ว ซึ่งถ้าไม่ลงตรงแหลมก็คงไม่มีตรงไหนของ
พัทยาแล้ว เพราะว่ามีความแออัดมาก ซึ่งแหลมบาลีฮายคือจุดเด่นของเมืองพัทยา 
และท่าเรือจุกเสม็ดผมก็สอบถามแล้วว่าได้คุยกับทางทหารหรือยัง และจากการดู
แล้วมีติดขัดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องทางเข้าว่าเล็กไปหรือเปล่า ผมบอกตรงๆ ผมไป
ต่างประเทศมาบ่อยและผมก็ไปเห็นอะไรมาหลายๆ อย่าง ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มี
ใครรู้จักนาจอมเทียน ผมก็ฝากไว้นิดหน่ึงว่าถ้ายังไงก็ให้ใส่ช่ือนาจอมเทียนไว้บ้าง ถ้า
เผื่อโครงการน้ีดําเนินการบ้านอําเภอตรงนี้ เพราะผมเป็นคนที่น่ีผมอยากจะเห็น และ
สมาชิกสภาทุกคนก็เป็นคนพ้ืนที่ทั้งน้ัน ซึ่งการมีโครงการตรงน้ีก็เกิดผลดีหลายๆ อย่าง 
ซึ่งตอนน้ีก็มีถนนตัดผ่านมาลงตรงโอเชียนมารีน่า และตอนน้ีคนจีนจะลงมาท่องเที่ยว
ที่น่ีเป็นจํานวนมาก สังเกตนะครับว่าตอนน้ีรถมาแต่ละครั้งครั้งละ 20-30 คัน ซึ่งผมก็
น่ังมองอยู่ตลอด สิ่งที่เทศบาลจะได้หลังจากท่าเรือน้ีเกิดขึ้นมา คือนักท่องเที่ยวที่จะ
เข้ามาในพ้ืนที่และนําเงินมาใช้จ่าย และเมื่อท่าเรือเสร็จรายได้ก็จะเข้ามายังเทศบาล
น้ันก็คือเงินภาษี ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าพ้ืนที่ตรงน้ีมีความเหมาะสมและมี
ความสะดวกมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งทําให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนเกิดความเจริญ
มากย่ิงขึ้น ขอบคุณครับ  

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการ
ขอความเห็นในการดําเนินโครงการและใช้พ้ืนบริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 
ดําเนินโครงการท่าเรือเฟอร์รี่รองรับเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยตอนบน และตัวแทน
บริษัทสยามอีสเทิร์นโลจิสติกเทอร์มินอล จํากัด ได้ช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดในการ
ดําเนินโครงการและใช้พ้ืนบริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการ
ท่าเรือเฟอร์รี่รองรับเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยตอนบนให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเรียน
เชิญ...  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการดําเนินโครงการและ
ใช้พ้ืนบริเวณชายหาดบ้านอําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการท่าเรือเฟอร์รี่รองรับ
เส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยตอนบน ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ 
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติเห็นด้วยในการดําเนินโครงการและใช้พื้นบริเวณชายหาดบ้าน
อําเภอ หมู่ที่ 3 ดําเนินโครงการท่าเรือเฟอร์รี่รองรับเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทย
ตอนบน ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด  ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันน้ีได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ในนามของ
สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  ขอขอบคุณท่ านนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่มาประชุม
ในวันน้ีอย่างพร้อมเพรียงกันและทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอ
ปิดประชุม 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
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