
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง
จดหมายข่าว

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ ประจ�าเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒



พิธีถวายพระพรชัยมงคล

+ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เข้าร่วมพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลาง

จังหวัดระยอง ต�าบลเนินพระ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภา

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง สมยัวิสามญั สมยัแรก 

ครัง้ท่ี ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดย มสีมาชกิสภาองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะพง คณะผูบ้รหิาร และหวัหน้าส่วน

ราชการ เข้าร่วมการประชุม

+ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องที่เสนอใหม่ จ�านวน ๒ เรื่อง

ได้แก่ ญตัตขิออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และญตัตขิอความเหน็ชอบ

ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำ�บลตำะพง

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒
ประจำ�ปี ๒๕๖๒

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

ณ อาคารแสดงสนิค้าเกษตร (OTOP) องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง 

ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลดอุบัตำิเหตำุทางถนนช่วงเทศกาล

+ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

เป็ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ กล่าวรายงาน

วตัถปุระสงค์โครงการ โดย นายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอ

เมืองระยอง ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบไปด้วย 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง หัวหน้าส่วน

ราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ผูน้�าชมุชน ภาคเอกชน อาสาสมคัร 

สมาคม มูลนิธิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง เมื่อเทียบกับสถิติ

จ�านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตของเทศกาลสงกรานต์ 

ปี ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา ณ หน้าท่ีท�าการองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จังหวัดระยอง

โครงการประเพณีสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพงได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ 

(วนัไหล) ต�าบลตะพง ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยม ีนายสพุจน์ ต่ออาจหาญ 

นายอ�าเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์กรบริหารส่วนต�าบลตะพง ผู้เข้า

ร่วมงานประกอบไปด้วย คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ผู้น�าชุมชน ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู้แทนภาคเอกชน 

ผู้สูงอายุต�าบลตะพง ประชาชนต�าบลตะพง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

+ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาชนให้แสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุพการี ผู้สูงอายุ และผู้ท�า

คุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู 

ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่ตลอดไป ณ 

อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุ การบริการและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางจัด

ข้ึนในระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  

ตำ�บลตำะพงวันไหล  



คณะกรรมการ
ประชุม

ระดับท้องถิ่น
ประสานแผน นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับ

ท้องถิ่น อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ อาคารแสดง

สินค้าเกษตร (OTOP) องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

+ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม

+ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๓๐ น.

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องท่ีเสนอใหม่ จ�านวน ๑ เรือ่ง 

ได้แก่ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารแสดงสนิค้าเกษตร 

(OTOP) องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ท�บุญตลาดกลางผลไม้ตะพง

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง น�าโดย นายทวีป แสงกระจ่าง 

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ร่วมกับ คณะกรรมการตลาด

ผลไม้ต�าบลตะพง ได้จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ ณ บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง เพ่ือความเป็น

สริมิงคลแก่พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด

กลางผลไม้ตะพง และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย

+ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต�บลตะพง



โครงการลานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ครอบครัวสู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

น�าโดย นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง 

ได้จัดงานโครงการลานวัฒนธรรม สานสมัพันธ์ครอบครวัสูช่มุชน 

ปีท่ี ๗ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน 

ผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอ

เมอืงระยอง สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง คณะผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน 

ผูแ้ทนบรษิทั ห้างร้าน หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง ชุมชนต�าบลตะพง และบริเวณใกล้เคียง

ปีที่
๗

+ วันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ซุม้นทิรรศการลาน

วัฒนธรรมแบบมีชีวิต ท่ีแสดงถึงการด�ารงชีวิตและวิถี

ความเป็นอยู่ของคนตะพงในอดีต ท่ีบอกเล่าเรื่องราว

ของคนตะพง ร่วมกว่า ๒๐ นทิรรศการ โดยมกีารจัดแสดง

ข้าวของเครือ่งใช้ในอดตี และวถิชีวีติความเป็นอยูต่ามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลท่ี ๙, 

การแสดงอังกะลุง, การชมและชมิอาหารพ้ืนบ้าน, การแสดง

ดนตรย้ีอนยคุ, การแสดงศลิปวฒันธรรมจากเดก็ เยาวชน 

และประชาชน และร่วมสนกุกับร�าวงย้อนยคุ “วงสกุลรตัน์

คอมโบ้” ณ บรเิวณหลงัตลาดกลางผลไม้ตะพง ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

การจัดงานในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชน

ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย รื้อฟื้นวิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องท้องถิน่ตะพงในอดตี และสร้างความสมัพันธ์

อันดขีองบคุคลในครอบครวัสูช่มุชน ท้องถิน่ หน่วยงานต่างๆ

กับองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง



นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธาน

ในพิธีจัดงานแถลงข่าวงาน “ถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

ร่วมกับ นายสพุจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมอืงระยอง นายทวปี แสงกระจ่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านกังานระยอง นายก�าจัด ผลศริิ 

สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัระยอง เขต ๔ นายอมร เวยีนหาผล 

ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง นายสทุน โพธ์ิแก้ว ก�านนัต�าบลตะพง 

หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้น�าชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธี 

ณ สวนลุงวีป ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

+ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น.

แถลงข่าว
งานถนนผลไม้สไตล์ตะพง

โดยการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ

เกษตรของจังหวัดระยอง เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 

และผู้ประกอบการด้านต่างๆ ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ในการเข้ามาท่องเท่ียวเชงิเกษตรในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง 

และเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พร้อมท้ังยกระดับผลไม้ใน

ต�าบลตะพงให้สูงขึ้น

พิธีเปิดตลาดรักษ์โลก

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมืองระยอง เดินทางมาเป็น

ประธานในพิธีเปิดตลาดรักษ์โลก (Tapong Green Market) 

โดยม ีนายทวปี แสงกระจ่าง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นผูก้ล่าวรายงาน ในครัง้นีผู้เ้ข้าร่วมในพิธีเปิด ประกอบไปด้วย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง หัวหน้าส่วน

ราชการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ผู้น�าชุมชน 

ผู้ประกอบการตลาดผลไม้ต�าบลตะพง ผู้แทนภาคเอกชน และ

ประชาชนโดยทั่วไป

+ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๕.๓๐ น.

Tapong
Green

Market

วตัถปุระสงค์ของการจัดตลาดรกัษ์โลก (Tapong Green Market) 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการค้าขายให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 

เรือ่งอันตรายพิษภยัจากสารปนเป้ือนในอาหาร เพ่ือสร้างสนิค้า

และอาหารท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดตลาดตะพง 

อาหารปลอดภยัต่อทุกชวีติ และเพ่ือส่งเสรมิอาชพีและเพ่ิมช่อทาง

การจ�าหน่ายสนิค้าของกลุม่วสิาหกิจชมุชนและกลุม่องค์กรท่ีผ่าน

การรบัรองคณุภาพสนิค้า ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง



+ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ได้จัดงาน 

ถนนผลไม้ สไตล์ตะพง ครั้งท่ี ๕ 

ประจ�าปี  ๒๕๖๒

โดยได้รบัเกียรตจิาก นายสรุศกัดิ ์เจรญิศริโิชติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง 

การจัดงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจ�าปี ๒๕๖๒ มกิีจกรรมมากมาย 

อาทิ นั่งรถรางชมสวนผลไม้ ชมวิถีชาวสวนผลไม้ของชุมชนตะพง

ในอดีต ชมการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแสดง

ดนตรไีทยจากโรงเรยีนผูส้งูอาย ุไหว้พระท�าบญุท่ีหลวงพ่อโสธรจ�าลอง

และศาลหลวงเตี่ย ชิมผลไม้ฟรี ตลอดจนชม บรรยากาศความเป็น

ธรรมชาติของสวนผลไม้และวิถีชีวิตชุมชนต�าบลตะพงสองข้างทาง

ตบท้ายด้วยกิจกรรมภาคกลางคืนด้วยการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า

และอาหารท้องถิน่จากแต่ละหมูบ้่านท้ัง ๑๖ หมู ่ในต�าบลตะพง การแสดง

ดนตรจีากศลิปินนกัร้องท่ีมชีือ่เสยีง สนกุสนานเตม็อ่ิม ๙ วนั ๙ คนื 

ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

พิธีเปิดงาน ถนนผลไม้ สไตล์ตะพง



การตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ�ปี ๒๕๖๒

ด้านท่ี ๑ ด้านการบรหิารจัดการ 

ด้านท่ี ๒ ด้านการบรหิารงานบคุคลและกิจการสภา

ด้านท่ี ๓ ด้านการบรหิารงานการเงินและการคลงั 

ด้านท่ี ๔ ด้านการบรกิารสาธารณะ

ด้านท่ี ๕ ด้านธรรมาภบิาล 

+ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๙.๐๐ น.

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง ได้รบัการตรวจประเมนิประสทิธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยม ีนายทวปี แสงกระจ่าง 

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ 

และพนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง เข้าร่วมการรบัตรวจประเมนิฯ

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จังหวัดระยอง

๑.นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 

๒.นายไตรภพ บันเทิงสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว 

๓.นางสาวณัชชา กฤตยาวสุกุล นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ 

๔.นางสาวรุสลีนา เสนาทิพย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 

๕.นางรัฐสิริ สิริวุฒิโชค นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 

โดยเกณฑ์การประเมนิประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดงันี้



การด�เนินโครงการส่งเสริม ตลาดสดติดดาว
เพื่อรองรับการค้ายุคใหม ่ประจ�ปี ๒๕๖๒

ตลาดกลางผลไม้ตะพงเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาตามโครงการ

ส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพ่ือรองรับการค้ายุคใหม่ ปี ๒๕๖๒

+ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๓.๐๐ น.

โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง นายอมร เวียนหาผล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง นายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและ

สิง่แวดล้อม นางรสวารนิ นาคทับทิม หวัหน้าฝ่ายส่งเสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ และเจ้าหน้าท่ี

กองสาธารณสขุองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง ให้การต้อนรบัคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชมุ 

OTOP องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�บลตะพง 

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เป็นประธาน

เปิดการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง สมยัวิสามญั สมยัท่ีสอง ประจ�าปี 

๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลตะพง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

+ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 เวลา ๑๕.๐๐ น.

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องที่เสนอใหม่ จ�านวน ๓ เรือ่ง เรือ่งที ่๑ ญตัตขิอความเหน็ชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เรื่องท่ี ๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

และเรื่องที่ ๓ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจ�ปี ๒๕๖๒


