
จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑



๕ ธันวาคม ประจ�าปี ๒๕๖๑

	 วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๗.๓๐	น.	องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	จัดงาน

วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิพทุธศักราช	๒๕๖๑	โดยม	ีนายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	พร้อมคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	

พนกังานส่วนต�าบล	พนกังานจ้าง	และประชาชน	เข้าร่วมพธิ	ีณ	อาคารศนูย์กลางเกษตรจงัหวดัระยอง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง



พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙

	 วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๗.๓๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	พนักงานส่วนต�าบล	

พนกังานจ้าง	และประชาชน	เข้าร่วมพธิบี�าเพ็ญกศุลเพ่ือถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชบรมนาถบพติร	ณ	อาคาร

ศนูย์กลางเกษตรจังหวดัระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดระยอง



ด�ำเนนิกำร

 วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	เวลา	๙.๐๐	น.	นายรุ่ง	คีรีแลง	ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ได้จดัประชมุคณะกรรมการและผูค้้าในตลาดกลางผลไม้ตะพง	เพือ่ด�าเนนิการจบัสลากแผงจ�าหน่ายสนิค้าลอ็คใหญ่	

ตลาดกลางผลไม้ตะพง	โดยมี	นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	เป็นประธานเปิด

การจับสลาก	ณ	ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	ซึง่มีจ�านวนทัง้หมด	

๑๔๑	ล็อค	แบ่งออกเป็น	๔	กลุ่ม	ประกอบไปด้วย	

กลุ่ม ๑	กสช.	จ�านวน	๑๘	ล็อค

กลุ่ม ๒	ของฝาก	ผลไม้	จ�านวน	๗๕	ล็อค

กลุ่ม ๓	เบ็ดเตล็ด	ของช�า	จ�านวน	๓๙	ล็อค

กลุ่ม ๔	อาหาร	จ�านวน	๙	ล็อค

แผงจ�ำหน่ำยสนิค้ำล็อคใหญ่

จับสลาก

	 วันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 และหัวหน้า

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ร่วมแสดงความยนิดกีบั	

นายสกุลศกัดิ	์ ทพิย์ไชย	 เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการคนใหม่

ของโรงเรียนวัดตะพงนอก	 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา	 คณะครู	

บุคลากรทางการศึกษา	ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดี	

ณ	โรงเรียนวัดตะพงนอก	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ�านวยการคนใหม่โรงเรียนวัดตะพงนอก



	 วนัที	่๒	พฤศจกิายน		๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลตะพง	ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏบิตัริาชการ	เพือ่เสนอขอรบัเงนิรางวัลประจ�าปีส�าหรบัองค์การบรหิาร

ส่วนท้องถิ่น	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

	 โดยม	ีนายทวปี	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

นายอมร	เวียนหาผล	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ	 ณ	 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

นายธาตรี	นามะสนธิ	ผู้ทรงคุณวุฒิใน	ก.อบต.จังหวัดระยอง	ประธานอนุกรรมการฯ	

นายไตรภพ	บันเทิงสุข	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อนุกรรมการฯ	

นางไพรงาม	ศิริผันแก้ว	ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง	อนุกรรมการฯ	

นางบุษบา	ธนาภรณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่	๔๒	อนุกรรมการฯ	

นายธีทัต	ปรีชาญาณพาณิช	หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	อนุกรรมการ/เลขานุการ	

	 วันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 นายทวีป	 แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธานเปิดการทบทวน

และการฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบตั	ิโครงการเสรมิสร้างศักยภาพชุมชน	

ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน

ของต�าบลตะพง	ประจ�าปี	๒๕๖๑	

 วตัถปุระสงค์การจดัโครงการในคร้ังนีเ้พือ่ลดความเส่ียง

และความล่อแหลมของภัยพิบัติ	 จัดโดย	ส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัระยอง	อ�าเภอเมอืงระยอง	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	โรงพยาบาลระยอง	ร่วมกับ	บริษัท	ไออาร์พีซี	

จ�ากดั	 (มหาชน)	ณ	 ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 
๑.
๒.

๔.

๕.

๓.



การประชุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขต�าบลตะพง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

	 วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เวลา	๑๓.๐๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัคร

สาธารณสขุต�าบลตะพง	โดยม	ีนายเสนาะ	กาหลง	รองประธานชมรมอาสาสมคัร

สาธารณสุขต�าบลตะพง,	นายศิลป์ชัย	แย้มกลิ่น	รองประธานชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขต�าบลตะพง,	นายอุดม	จันพิทักษ์	ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่	 ๒,	 นางรสวาริน	 นาคทับทิม	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข	

และสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลตะพงทัง้	๑๖	หมูบ้่าน	เข้าร่วมการประชมุ

	 การประชมุในครัง้นี	้ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสขุ

ต�าบลตะพงได้แจ้งทีป่ระชุม	เรือ่ง	การรบัสมคัรแกนน�าชุมชนด้าน

สุขภาพต�าบลตะพง	เพ่ือช่วยด�าเนินงานด้านสาธารณสุขของ

ต�าบลตะพง	ณ	อาคารศนูย์กลางเกษตรจงัหวดัระยอง	ต�าบลตะพง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

อสม.

	 วันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เวลา	๐๘.๓๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธานเปิดโครงการกจิกรรมจิตอาสา	

“เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 โดยในครั้งมีคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 หัวหน้า

ส่วนราชการ	 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	 และประชาชนในเขต

พื้นที่ต�าบลตะพงเข้าร่วมกิจกรรม

	 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	จัดขึ้นเพื่อให้จิตอาสาร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณ

ประโยชน์เพื่อสังคม	 และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดโครงการสืบสาน

ประเพณลีอยกระทงหาดแม่ร�าพงึ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี	่

๒๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๑	ณ	ศาลเจ้าแม่ร�าพงึ	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง



องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง

จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงหาดแม่ร�าพึง

ประจ�าปี ๒๕๖๑

	 วันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

ได้จดัโครงการสบืสานประเพณลีอยกระทงหาดแม่ร�าพงึ	“ลอยกระทง	ลงทะเล	

หาดแม่ร�าพึง”	ประจ�าปี	๒๕๖๑	

	 กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงสักการะขอพรเจ้าแม่ร�าพึง,	

พิธีท�าบุญตักบาตร	ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์,	กิจกรรมปล่อยปลา,	

การแข่งขนัเรอืประมงพืน้บ้าน,	ชมนทิรรศการมีชวีติ	“ประเพณลีอยกระทง”	

เรื่องราวของวันลอยกระทงในอดีต,	 การประกวดกระทง	 และการประกวด

นางนพมาศ

	 การจดังานในครัง้นีเ้พือ่ร่วมกนัสบืสานประเพณลีอยกระทง	พร้อมทัง้

ส่งเสริมให้เยาวชน	 ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส�าคัญของ

ประเพณีไทย	โดยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงเพื่อ

ขอขมาพระแม่คงคา	และร่วมชมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก	ณ	บริเวณชายหาด

แม่ร�าพึง	(ศาลเจ้าแม่ร�าพึง)	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง



ตลาดกลางผลไม้ตะพง 

รับรางวัลตลาดสดติดดาว

	 วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

นายทวปี	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

เข้ารับโล่รางวัลตลาดสดติดดาว	ในความส่งเสริมของกรม

การค้าภายใน	ประจ�าปี	๒๕๖๑	โดยม	ีนายสรุศกัด์ิ	เจรญิศริิโชต	ิ

ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง	เป็นผูม้อบโล่รางวลั	ณ	ห้องประชมุ

ภักดีศรีสงคราม	ชั้น	๔	ศาลากลางจังหวัดระยอง

โครงการ วันคนพิการสากล ต�าบลตะพง

	 วันท่ี	๓	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธานเปิดโครงการวันคนพกิารสากลต�าบลตะพง	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 วตัถปุระสงค์ของการจัดโครงการเพือ่ส่งเสรมิให้คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร	

สามารถเข้าถงึสทิธิอ์ย่างเสมอภาค	มคีวามเท่าเทยีม	พร้อมส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงสิทธิ	

โอกาสของผู้พิการ	ณ	อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดระยอง



	 ตามท่ีส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวัดระยอง	 ได้ด�าเนนิการคัดเลือกครู

ผูส้มควรได้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรจีงัหวดัระยอง	ครัง้ที	่๓	

ปี	๒๕๖๒	ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	เรื่องหลักเกณฑ์

วธิกีารสรรหาและคดัเลอืกครรูางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร	ีครัง้ท่ี	๓	ปี	๒๕๖๒	

(ประเทศไทย)	ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๖๑	เพื่อเป็นการยกย่อง

เชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์	 สร้างคุณประโยชน์

ต่อการศึกษา	นั้น

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ได้รับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานนายประจวบ วงศ์บุปผา

	 บดันี	้ การด�าเนนิการคดัเลอืกเสรจ็สิน้แล้ว	 โดยผลการคดัเลอืกครผููส้มควร

ได้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรจีงัหวดัระยอง	 ครัง้ที	่ ๓	 ปี	 ๒๕๖๒	

ตามสัดส่วนของจังหวัดระยอง	 จ�านวน	 ๑	 ราย	 คือ	 นายประจวบ	 วงศ์บุปผา	

ข้าราชการบ�านาญ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	๑

ยายดาสืบสานตามพระราชปณิธาณของพ่อ

ตอนลงแขกเกี่ยวข้าว

	 วันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 ณ	 แปลงนาสาธิต

โรงเรียนวดัยายดา	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดระยอง	นายปิยะ	ปิตเุตชะ	

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง	เป็นประธานเปิดกจิกรรม	“ยายดาสบืสาน

ตามพระราชปณิธาณของพ่อ	ตอนลงแขกเกี่ยวข้าว”	ตามโครงการสืบสาน

การท�านาแบบดั้งเดิม	 โดยความร่วมมือกับชุมชน	 โรงเรียนวัดยายดา	 โดยมี	

นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	กล่าวรายงาน	

ผู้ร่วมพิธีประกอบไปด้วย	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรยีนวดัยายดา	คณะคร/ูนกัเรยีน	โรงเรียนวดัยายดา	

ผู้ปกครองนักเรียน	ผู้น�าชุมชน	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานภาคเอกชน	และ

ประชาชนในเขตพื้นที่ต�าบลตะพง

	 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม	 เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมและประเพณีการท�านาแบบดั้งเดิม	 ส่งเสริม	

ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงอาชีพหลักดั้งเดิม

ของบรรพบุรุษ	คือการท�านา	เห็นคุณค่าของข้าวที่เป็น

อาหารหลกัของคนไทย	ตลอดจนการแสดงออกถึงความรกั	

และความสามัคคีของคนในท้องถิ่น	 ซึ่งได้ด�าเนินการมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๖	จนถึงปัจจุบัน



โครงการส่งเสริมและพัฒนามังคุด ประจ�าปี ๒๕๖๒

	 วันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๑๓.๐๐	น.	

นายฉกรรณ์	 คชรินทร์	 รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	 นายเกรียง	 ไกรเดช	 เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	นายกฤษดา	สุวรรณ	

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	หัวหน้าส่วน

ราชการ	เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง	ได้ให้การต้อนรับ	

ดร.อุตตม	 สาวนายน	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	

นางสาวสมจิณณ์	 พิลึก	 ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	พร้อมคณะ	ลงพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	 เพื่อรับฟังบรรยายสรุป	และรับฟัง

ปัญหา	/	อุปสรรค	โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยว

ท้องถิ่นชุมชน	หรือ	ถนนผลไม้	สไตล์ตะพง

	 โดยมี	ดร.กิตติเกษม	ช�านิไกร	ประธานคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายพลเมืองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

จังหวัดระยอง	เป็นผู้แทนจากต�าบลตะพง	ได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ขอสนับสนุนงบประมาณด้านการ

ท�าเลนปั่นจักรยานเส้นทางผลไม้	การท�าป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว	การปรับภูมิทัศน์ด้านเส้นทางการท่องเที่ยว	และขอสนับสนุน

การท�าสวนผลไม้	4.0	เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต�าบลได้ในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   ลงพื้นที่ อบต.ตะพง

	 วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๓๐	น.	นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	และนายฉกรรณ์	คชรินทร์	รองนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธาน

เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนามังคุด	ประจ�าปี	๒๕๖๒	โดยมี	นางลักขณา	หวังไมตรี	

หวัหน้าส�านกัปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นผูก้ล่าวรายงานวตัถปุระสงค์	 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ประกอบไปด้วยเกษตรกรต�าบลตะพง	การจดัการอบรมในครัง้นีเ้พือ่ให้เกษตรกรชาวสวนมงัคดุมคีวามรู้

มากขึน้	 และเพิม่ขดีความสามารถของเกษตรกรในการผลติมงัคดุคณุภาพด	ีณ	อาคารศนูย์กลางเกษตร

จังหวัดระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง



ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

	 วันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๑	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	ศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต�าบลตะพง	(ศป.ปส.ต�าบลตะพง)	

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 ศป.ปส.	 อ�าเภอเมืองระยอง,	 สมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล,	 ก�านนั,	 ผูใ้หญ่บ้าน,	 ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน,	 สารวตัรก�านนั,	

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	(รพ.สต.ยายดา),	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	

(ชรบ.)	 ต�าบลตะพง	และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	สงักดัองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะพง	ออกปฏิบตักิารตัง้จดุตรวจ/จดุสกดั	ค้นหาผูเ้สพ/

ผู้ติดยาเสพติด

	 เพือ่เป็นการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	ป้องกนัปราบปราม

การแพร่ระบาดของยาเสพติด	 และลดปัญหาอาชญากรรม

ในพื้นที่	ตั้งแต่เวลา	๑๘.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	บริเวณแพล้นปูน	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	

	 ซึ่งจากการออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	ค้นหา

ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	ในครัง้นี	้พบผูม้สีารเสพตดิ	จ�านวน	๑	ราย	

และส่งตัวผู้ตรวจพบสารเสพติดไปยัง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดระยอง

	 วนัท่ี	๑๘	ธนัวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๓๐	น.	

นายฉกรรณ์	คชรนิทร์	รองนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

เข้าร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	 โครงการความร่วมมอื

ภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	เพื่อจัดการพลาสติก

และขยะอย่างยั่งยืน	พื้นที่น�าร่อง	จังหวัดระยอง	ระยะที่	๑	

	 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	จ�านวน	๑๙	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ซิตี้	ระยอง	ต�าบลเนินพระ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ

เพื่อจัดการพลาสติก

และขยะอย่างยั่งยืน

	 โครงการความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	

เพือ่จดัการพลาสตกิและขยะยัง่ยนื	เป็นโครงการความร่วมมอืของหน่วยงาน

ภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	และภาคีเครือข่าย	ในการสนับสนุน

ระบบการจัดการขยะ	โดยเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และปรับปรุง

พฤติกรรมการใช้พลาสติก	ทั้งนี้ได้คัดเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่น�าร่อง

การด�าเนินการลด	และคัดแยกขยะพลาสติก



โครงการสภาที่ปรึกษา

Advisory Council

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ได้ก�าหนดจดัประชมุ	โครงการสภาทีป่รกึษา

Advisory	 Council	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 โดยในครั้งนี้	 ก�าหนดตรงกับวันพฤหัสบดีที่	

๒๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�าหรับวัตถุประสงค์การด�าเนินโครงการเพื่อหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต�าบลตะพง	 ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง

ผูบ้รหิารท้องถิน่,	สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล,	ก�านนั,	ผูใ้หญ่บ้าน,	ผูน้�าชมุชน	

และหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง	 หรอือยูใ่นเขตพืน้ทีต่�าบลตะพงในทุกๆด้านร่วมกนั	 ณ	 ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

ปฐมนิเทศโครงการการจัดการส่งเสรมิ                          
   

   

  รุน่ที ่๓

	 วันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	๒๕๖๑	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 กองสวัสดิการสังคม	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ได้จดัการปฐมนเิทศนกัเรยีนผูสู้งอายตุ�าบลตะพง	

ตามโครงการการจดัการส่งเสรมิผู้สงูอายตุ�าบลตะพง	ประจ�าปี	๒๕๖๒	รุ่นที	่๓	

		 โดยมี	 นายฉกรรณ์	 คชรินทร์	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นประธานเปิดการปฐมนเิทศ	นอกจากนีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก	นายประจวบ	วงศ์บปุผา	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลตะพง	บรรยายให้ความรู้หัวข้อ	“สถานการณ์

ของผูส้งูอายไุทย”	และ	“สงัคมผูสู้งวยั”	พร้อมแนะแนวทางการเรยีนการสอน	กฎ	ระเบยีบ

ของโรงเรยีนผูส้งูอาย	ุและ	นางชนดิา	จนัทร์บวั	บรรยายให้ความรูห้วัข้อ	“การเตรยีม

ความพร้อมเข้าสูว่ยัผูส้งูอาย”ุ	 และ	 “สงูวยั...แต่หวัใจไม่ชรา”	 ณ	 อาคารศนูย์สามวยั	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านยายดา	หมู่ที่	 ๓	 ต�าบลตะพง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดระยอง

ผู้สูงอายุต�าบลตะพง



พิธีเปิดอาคารตะพงรวมใจไออารพี์ซี

	 วันที่	 ๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	นายพงศ์ประพันธ์	 ฐิตทวีวัฒน์	 รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นประธานเปิด

อาคารตะพงรวมใจไออาร์พีซี	 โดยมี	 นายทวีป	 แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	และ	นายแพทย์ชัยวัฒน์	จัตตุพร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง	เป็นผู้กล่าว

มอบอาคาร	ผูเ้ข้าร่วมประกอบไปด้วย	คณะผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	หวัหน้าส่วนราชการ	

ผู้น�าชุมชน	ผู้สูงอายุต�าบลตะพง	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ต�าบลตะพง	เจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	และประชาชนในพืน้ทีต่�าบลตะพง	เข้าร่วมพธิเีปิด

	ณ	อาคารตะพงรวมใจไออาร์พีซี	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

	 วันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	นายสุรศักดิ์	เจริญศิริโชติ	

ผูว่้าราชการจังหวดัระยอง	เป็นประธานในพิธเีปิดศูนย์ปฏบิตักิารร่วมป้องกนัและ

ลดอบุติัเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	๒๕๖๒	โดยม	ีนายสพุจน์	ต่ออาจหาญ	

นายอ�าเภอเมอืงระยอง	เป็นผูก้ล่าวรายงานวตัถุประสงค์	และนายทวปี	แสงกระจ่าง	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	 เป็นผู้กล่าวต้อนรบั	 ผูเ้ข้าร่วมพธีิประกอบ

ไปด้วย	คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	หัวหน้าส่วนราชการ	

ผู้น�าชุมชน	อาสาสมัคร	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี	รฐับาลได้ก�าหนดให้มวีนัหยดุตดิต่อกนั

หลายวนั	 เพือ่ให้ประชาชนได้เดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา	 ท�าให้เป็นช่วงทีม่กีารใช้ถนน

ในปริมาณมากกว่าปกต	ิเพือ่เป็นการรณรงค์ลดอุบตัเิหตุทางถนนทีอ่าจจะเกดิขึน้

ในช่วงเวลาระหว่างวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ถึงวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๖๒	

หรือช่วง	๗	วันอันตราย	องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพงได้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนจึงได้จัดให้มี

เจ้าหน้าทีป่ฏบัิตงิานตลอดช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	ณ	บริเวณหน้าที่ท�าการองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัระยอง

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒



ประชุมสภา อบต.ตะพง 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ 
ประจ�าปี ๒๕๖๑

	 วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๑	เวลา	๑๔.๐๐	น.	

นายบุญธรรม	โพธิ์แก้ว	ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	 เป็นประธานเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	สมัยสามัญ	สมัยที่สี่	

ครั้งที่	๒	ประจ�าปี	๒๕๖๑	โดยมีสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะพง	คณะผูบ้รหิารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

การประชุม

	 คร้ังน้ีประธานแจ้งต่อท่ีประชมุ	จ�านวน	๓	เรือ่ง	คือ	รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	ที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑,	รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และการแลกเปลี่ยนการขอใช้

ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง

	 เวลา	๐๘.๐๐	น.	คณะผูบ้รหิารและพนกังานองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ	สวดมนต์	

และกล่าวค�าปฏญิาณตน	 เพือ่เป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบนัชาต	ิ

และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ	

ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

เพือ่ปกป้องประเทศชาติไทย	พร้อมทัง้รบันโยบายการปฏิบัตงิาน

รวมถงึแจ้งข้อมลูข่าวสารแก่ฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องให้ได้รับทราบทัว่กนั

จัดท�าโดย งานท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน ส�านักปลัด อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๓๘-๖๖๔๐๕๓


