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

การรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 
บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง นางรสวาริน นาคทบัทมิ หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสขุ นางสาววาริณ ีวรรณทร นกัวชิาการสขุาภบิาล 
และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ร่วมรณรงค์ “แยกก่อนทิง้” เพือ่ขบัเคล่ือนการจัดการ
ขยะมลูฝอย ให้มกีารลดปริมาณขยะมลูฝอยครัวเรือน/ชุมชน อย่างต่อเนือ่ง 
ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง
ร่วมกันเก็บกวาดบริเวณ
หาดแม่ร�าพึง จ.ระยอง

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง
ร่วมกบัผูน้�าชุมชน ผูป้ระกอบการร้านค้า นกัเรียน ประชาชนทัว่ไป และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในพื้นที่ต�าบลตะพง ร่วมกันเก็บขยะที่เกยอยู่ทั่วชายหาดแม่ร�าพึง หลังพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก



 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ได้เป็นประธานเปิดงานวนัเดก็แห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตะพง คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่ต�าบลตะพง ตัวแทน
จากองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน และหน่วยงานที่ให้ความ
อนุเคราะห์อาหารและของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี ๒๕๖๒

 บรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแสดง
ความสามารถบนเวทขีองเดก็และเยาวชนในพืน้ทีต่�าบลตะพง กจิกรรมร่วมสนกุ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมรับของรางวัลในกิจกรรมทั้ง ๗ ฐานกิจกรรม
จับ แจกของรางวัลบนเวที ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง 
ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory Council 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 โดยในคร้ังนีม้ ีนายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมอืงระยอง, 
นางฐชวรรณ แย้มกล่ิน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านยายดา, นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกัน
รักษาป่า(เขายายดา), นายอโนทยั เจริญผล หัวหน้าตู้ยามต�ารวจตะพง 
และ นายชวลิต มหาเขตร์ ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยองที่ ๓ มาร่วมประชุม
และรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ได้ก�าหนดจัดประชุม โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory Council 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยในครั้งนี้ ก�าหนดตรงกับวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�าหรับวัตถุประสงค์
การด�าเนนิโครงการเพือ่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพฒันาต�าบลตะพง ซึง่เป็นการประชุมร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล, ก�านนั, ผูใ้หญ่บ้าน, ผูน้�าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในเขตพื้นที่ต�าบลตะพงในทุกๆด้านร่วมกัน



 วนัที ่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทวปี แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตะพง คณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 
ร่วมต้อนรับ นายสพุพตั อ่องแสงคณุ ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย์ พร้อมคณะ ลงพืน้ทีต่รวจ
ติดตามและเยีย่มชม ตลาดสดตะพง (ตลาดสดติดดาว) เพือ่รักษาคณุภาพมาตรฐานของตลาดสดให้
อยูต่ามเกณฑ์ตลาดสดน่าซือ้ พร้อมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยและเลือก
ซือ้อาหารได้อย่างมัน่ใจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่เยี่ยมชม ตลาดสด

ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
 และชมละครหนังใหญ่

 วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวสัดกิารสงัคม 
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง น�านกัเรียนผูส้งูอายตุ�าบลตะพงเยีย่มชม
พิพธิภณัฑ์หนงัใหญ่วดับ้านดอน และชมละครหนงัใหญ่ ภายใต้โครงการ
จัดการส่งเสริมผูส้งูอายตุ�าบลตะพง ประจ�าปี ๒๕๖๒

  

 โดยม ีนายอ�าไพ บญุรอด รองประธานคณะกรรมการอนรัุกษ์
หนงัใหญ่วดับ้านดอน เป็นวทิยากรบรรยายในหัวข้อ ประวติัความเป็นมา
ของพพิธิภณัฑ์หนงัใหญ่วดับ้านดอน, การสบืสานวฒันธรรมไทยหนงัใหญ่
วดับ้านดอน และนายล�ายอง ท่าฉลาด รองประธานศนูย์อนรัุกษ์การนวด
แผนไทยวัดบ้านดอน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนวดแผนไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลตะพง ณ 
วัดบ้านดอน ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดบ้านดอน 
หนังใหญ่ชุดนี้มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี น�ามาแสดงต้ังแต่
สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย และเป็นทีน่ยิมเล่นกนัมาก
ในภาคใต้ หนงัใหญ่เป็นการแสดงทีป่ระกอบด้วย ผูพ้ากย์ 
ผู้เชิด และมีวงปี่พาทย์ร่วมการแสดงด้วย



ประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 วนัที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมืองระยอง เป็น
ประธานเปิดการประชุมก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ คร้ังที่ 
๒/๒๕๖๒ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ 
อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง ต�าบลตะพง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

พิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อพระพุทธโสธร (จ�าลอง)

 วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
นายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมอืงระยอง เป็นประธาน
เปิดงานสืบสานประเพณี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 
และปิดทองหลวงพ่อพระพุทธโสธร (จ�าลอง) 

 โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เป็นผู้กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูอ้�านวยการโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่�าบลตะพง ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตพื้นที่ต�าบลตะพง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดยายดา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน
ที่มาร่วมท�าบุญ ซึ่งงานดังกล่าวก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ 
เขายายดา หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



ต้อนรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๘

 วนัที ่ ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวปี แสง
กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง คณะผูบ้ริหาร หวัหน้าส่วน
ราชการ เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 
ร่วมต้อนรับ นายวราวธุ ชูธรรมธัช ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต ๘ พร้อมคณะ ลงพืน้ทีติ่ดตามงานโครงการในพืน้ทีจั่งหวดั
ระยอง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที ่ ๑) ณ ตลาดกลางผลไม้
ตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง

ประชุมสภา อบต.ตะพง
สมัยสามัญ สมัยแรก

ประจ�าปี ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
นายบุญธรรม โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตะพง สมยัสามญั สมยัแรก ประจ�าปี 
๒๕๖๒ โดยมสีมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 
คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง และหัวหน้า
ส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม

 คร้ังนี้ประธานแจ้งเร่ืองที่เสนอใหม่ จ�านวน ๓ เร่ือง 
เร่ืองที ่ ๑ ญัตติขอความเหน็ชอบ อนมุติัโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลง ค�าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และเรื่องที่ ๓ การก�าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบลตะพง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศนูย์ OTOP องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการประเพณีเผาข้าวหลาม ๓ หมู่บ้าน
 (หมู่ที่ ๓, ๑๑, ๑๔) ต�าบลตะพง

 วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมอืงระยอง 
พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีเผาข้าวหลาม ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓, ๑๑, ๑๔) 
กล่าวรายงานวตัถุประสงค์โครงการ โดย นายทวปี แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 
ผูเ้ข้าร่วมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบลตะพง ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้�าชุมชน ผูอ้�านวยการโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่�าบลตะพง ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตะพง ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 
นกัเรียนในเขตพืน้ทีต่�าบลตะพง ประชาชนในเขตพืน้ทีต่�าบลตะพง และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

  ภายในงานได้จัดให้มีพิธีท�าบุญเล้ียงพระ การแสดงร�าวงชาวบ้าน การแข่งขัน
การขดูมะพร้าวแบบโบราณ และมกีารจัดซุม้อาหารของชาวสวนในเขตพืน้ทีต่�าบลตะพง โดยความพเิศษ
ของการเผาข้าวหลามในปีนี ้ อยูท่ีก่ารล้อมวงเผาข้าวหลาม 1600 กระบอก เป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่ 
ที่สื่อได้ถึงการรวมใจของชาวบ้านในเขตต�าบลตะพง
 โครงการประเพณีเผาข้าวหลาม ๓ หมู่บ้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมการเผาข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันมาแต่โบราณให้
คงอยู ่และเป็นการสร้างความรัก ความสามคัค ีและความสมัพนัธ์ทีด่ขีองคนในชุมชนต�าบลตะพงต่อไป



โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory Council
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ได้ก�าหนดจัด
ประชุม โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory Council 
ครัง้ที ่ ๓/๒๕๖๒ โดยในครั้งนี้ ก�าหนดตรงกับวันพุธที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส�าหรับวัตถุประสงค์การ
ด�าเนินโครงการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาต�าบลตะพง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล, 
ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น�าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในเขตพื้นที่ต�าบลตะพงในทุกๆด้าน
ร่วมกัน

 โดยในครั้งนี้มี นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าฐานปฏิบัติการ
ป้องกนัรักษาป่า (เขายายดา), นายชวลิต มหาเขตร์ ประธานกรรมการ
พฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า กองทนุพฒันาไฟฟ้าจังหวดัระยอง
ที ่๓, นายอรรณพ สขุสว่าง ผูจั้ดการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจังหวดัระยอง, 
ร.ต.ต. วสนั ชลาสนิธ์ หวัหน้าตู้ยามหาดแม่ร�าพงึ, ผูแ้ทนจากการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, ผู ้แทนจากโยธาธิการและผังเมือง
จังหวดัระยอง มาร่วมประชุมและรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไข 
ณ ศาลาฟุ้งขจร หมู่ที่ ๑ ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง

 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จัดโครงการฝึกสอนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง (หลักสูตร
การตัดผมหญิงขั้นพื้นฐาน) ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 
๒๕ กมุภาพนัธ์ – วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศนูย์กลางเกษตรจังหวดัระยอง 
ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”

 วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วดัยายดา หมูท่ี ่๓ 
ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ 
นายอ�าเภอเมอืงระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ” 
 โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ตะพง เป็นผูก้ล่าวรายงานวตัถุประสงค์การจัดโครงการ มคีณะผูบ้ริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน บริษัท อาร์ไอแอล ๑๙๙๖ จ�ากัด, ผู้แทน บริษัท 
อูเบะเคมีคอลล์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน), ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ
 กจิกรรมประกอบไปด้วยการพฒันาคลอง สะพานคล้า ขดุลอก
วัชพืช บริเวณหลังวัดยายดา และบริเวณโดยรอบวัดยายดา หมู่ที่ ๓ 
ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ฟื้นฟูคุณภาพน�้าในคลอง จัดการน�้าเสียในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าพ่อป่าคั่น หมู่ที่ ๑๐

 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นศาล
เจ้าพ่อป่าคั่น หมู่ที่ ๑๐ โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตะพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
ผูเ้ข้าร่วมประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง, 
ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น�าชุมชน, ผู้แทนบริษัท ห้างร้าน, หัวหน้าส่วน
ราชการ และประชาชนทั่วไป
 กจิกรรมภายในงานมกีารสกัการะบวงสรวงขอพรเจ้าพ่อป่าคัน่
ตามประเพณีท้องถิ่น การแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน และชาวบ้าน
หมู่ที่ ๑๐ นอกจากนี้ยังมีมหรสพต่างๆให้รับชมอีกมากมาย โดยจุด
มุ่งหมายของการจัดงานในคร้ังนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านป่าคั่น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน






