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ปีทำี่ ๗ ฉบับทำี่ ๔ ประจ�เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำ�บลตำะพง
จดหมายข่าว



รับเกียรติบัตร
การรับรองเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต รุ่นที่ ๑

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง นางสาวอมรรตัน์ ไชยรตัน์ ผูอ้�านวยการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้ดูแลและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลตะพง เข้ารับ

เกียรติบัตร การรับรองเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต รุ่นที่ ๑

โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรการรับรองเป็นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสาธิต และผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ดูแลเด็กและ

ผู้ดูแลเดก็ ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

เด็กปฐมวัย และเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 

มหานาค กรุงเทพมหานคร

โครงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน

เหตรุ�าคาญจากการเล้ียงสตัว์ในต�าบลตะพง ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ในต�าบลตะพง ผู้น�า

ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และอาสาสมัคร

ปศุสัตว์

+  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ น.

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้

ผู้ประกอบการและประชาชนในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ

เกิดปัญหาเหตุร�าคาญในชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการร้องเรยีนเหตรุ�าคาญท่ีเกิดจากสตัว์เล้ียงในพ้ืนท่ี

ต�าบลตะพง และเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญ ตามแนวทาง

ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

+  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เหตุร�คาญจากการเลี้ยงสัตว์
ในต�บลตะพง



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เดิน วิ่ง ปั่น

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ต�าบลตะพง เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น 

เทิดพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล

+  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ อาคารศนูย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เทิดพระเกียรติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา



โครงการวันสตรีไทย

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการ

วันสตรีไทย ประจำ ปี ๒๕๖๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย นางโชติกา ทรงประดิษฐ์ 

ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำ บลตะพง พร้อมคณะกรรมการกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

ตำ บลตะพง โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก ตำ บลบ้านฉาง อำ เภอ บ้านฉาง 

จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายวิธีการทำ และขั้นตอนการทำ ผ้ามัดย้อม (ย้อมสีคราม

และย้อมสีสัน) ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง ตำ บลตะพง อำ เภอเมือง 

จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประจ� ปี ๒๕๖๒

นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง 

เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง สมัยสามัญ 

สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑ ประจำ ปี ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนตำ บลตะพง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง และ

หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

+  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องที่เสนอใหม่ จำ นวน ๕ เรื่อง 

เร่ืองท่ี ๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ องค์การ

บริหารส่วนตำ บลตะพง เร่ืองท่ี ๒ ญัตติขอความเห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๔๖๕) 

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี ๑ องค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง 

เรื่องที่ ๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๔ ญัตติขอความ

เห็นชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี

บริษัท ซิมโฟน่ีฯ ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และเร่ืองท่ี ๕ 

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง ตำ บลตะพง 

อำ เภอเมือง จังหวัดระยอง

ประชุมสภา อบต.ตะพง สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ� ปี ๒๕๖๒



ปลูกต้นทองอุไร ๓๐๐ ต้น ณ อ่างเก็บน�้าห้วยหินดาด

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ

ชาวบ้านชุมชนบ้านศาลเจ้า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 

จ�านวน ๓๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา 

จิตอาสารักษ์น�้า” ณ อ่างเก็บน�้าห้วยหินดาด ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๐๐ น.

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส ีภายในโรงเรยีนผูส้งูอายตุ�าบลตะพง ครั้งท่ี ๒ 

ร่วมด้วย คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง หวัหน้าส่วนราชการ 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต�าบลบ้านยายดา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด 

โดยมี นายประจวบ วงศ์บุปผา ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลตะพง 

เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุต�บลตะพง
ครั้งที่ ๒

+  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

การแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านกีฬา 

รวมทั้งปลูกฝังให้มีน�้าใจนักกีฬา และมีความสามัคคี

ในหมูค่ณะ ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลบ้านยายดา ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง



ตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง 

พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำ บลตะพง นายรุ่ง คีรีแลง ผู้อำ นวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะ

กรรมการจากสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและศูนย์

อนามัยท่ี ๖ ชลบุรี เข้าตรวจประเมินตลาดสดน่าซ้ือ และลงพ้ืนท่ี

เพื่อเยี่ยมชมตลาดกลางผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง 

ตำ บลตะพง อำ เภอเมือง จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

+  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

(อาชีพการท� กะปิ) รุ่นที่ ๒

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำ บลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการ

ฝึกอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และว่างงานตำ บลตะพง ประจำ ปี ๒๕๖๒ 

(อาชีพการทำ กะปิ) รุ่นท่ี ๒ นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจาก นางสมคิด เช้ือบำ รุง เป็นวิทยากร

บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ กะปิ และขั้นตอนและวิธีการทำ กะปิ ณ 

ท่ีทำ การกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนา หมู่ท่ี ๓ ตำ บลตะพง อำ เภอเมือง จังหวัดระยอง



นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง เป็นประธาน

ในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุท่ีจบการศึกษาหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุน่ท่ี ๓ โดยม ีนายประจวบ วงศ์บปุผา ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลตะพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด

โครงการ พร้อมน�านักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับเกียรติบัตร 

โครงการจัดการส่งเสริมผู้สูงอายุต� บลตะพง

+  วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗

ซึง่ในรุน่ท่ี ๓ มนีกัเรยีนผูส้งูอาย ุ๘๓ คน ท่ีจบหลกัสตูร โดยมลูีกหลาน 

ญาติพ่ีน้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์สามวัย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านยายดา หมู่ท่ี ๓ ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

นายบญุธรรม โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

สมยัสามญั สมยัท่ีสาม ครัง้ท่ี ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยมสีมาชกิสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

+  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องที่เสนอใหม่ จ�านวน ๔ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่งท่ี ๒ ญตัตกิารขับเคล่ือนการด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพืช อันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) เรือ่งท่ี ๓ ญตัตขิอความเหน็ชอบรบัมอบเครือ่งปริน้เตอร์ 

จ�านวน ๒ เครื่อง และเรื่องท่ี ๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส�านักงาน (เครื่อวถ่ายเอกสาร) ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประชุมสภา อบต.ตะพง สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจ� ปี ๒๕๖๒



พิธีเปิดโครงการ “ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน”

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ�าเภอเมืองระยอง 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง และ

กลุม่วสิาหกิจชมุชนส่งเสรมิอาชพีเกษตรพอเพียง 

หมูท่ี่ ๑๒ ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง จังหวัดระยอง 

เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ภายใต้โครงการ “ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” และ

ร่วมกันปลูกต้นทุเรียนในแปลงสาธิต

+  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ต่อเด็กและสตรีต� บลตะพง ประจ� ปี ๒๕๖๒

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ต�าบลตะพง ประจ�าปี ๒๕๖๒ “หยุดการกระท�าความรุนแรง

ต่อเด็ก และสตรี ด้วยพ้ืนฐานท่ีดีของครอบครัว” กล่าว

รายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย นายทรงพล ครึกครื้น 

ผู้อ�านวยการกองช่าง

ท้ังนี้ได้รับเกียรตจิาก นายรงัสรรค์ พสธัุนท์ เจ้าหน้าท่ีประจ�า

ศูนย์ยุติความรุนแรง ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์จังหวัดระยอง เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูเ้รือ่ง 

บทบาทหน้าท่ีของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

+  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการยุติความรุนแรง และพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง พร้อมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

พ.ต.ท.หญิงนิสากร กล่ินผกา สว.สอบสวน สถานตี�ารวจภธูร

เมอืงระยอง เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูเ้รือ่ง ปัญหาการเกิด

ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี และการช่วยเหลือผู้ถูกกระท�า

ความรุนแรงตามข้อกฎหมาย

พระครใูบฎกีาสพุจน์ สวุจัโณ รองเจ้าอาวาสรกัษาการเจ้าอาวาส

วัดชากพง บรรยายธรรมให้ความรู้เรื่อง ยุติความรุนแรง

เพ่ือลูก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง



โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยมกีารสาธิตวธีิการผลติปุย๋หมกัเตมิอากาศ 

เพ่ือน�าไปใช้ลดต้นทุน เสริมสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน ณ 

โรงเรือนปุ๋ยหมักเติมอากาศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม

อาชีพเกษตรพอเพียง หมู่ท่ี ๑๒ ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประจ� ปี ๒๕๖๒

โครงการสืบสานการท� นาแบบดั้งเดิม ประจ� ปี ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดยายดาได้จัดโครงการสืบสานการท�านาแบบดั้งเดิม ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง เป็นประธาน

ในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง ผู้น�าชุมชน ผู้อ�านวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง คณะครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และประชาชนใน

พ้ืนท่ีต�าบลตะพง ร่วมกันด�านา ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนวัดยายดา ต�าบลตะพง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.



โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของสตรี 
ต� บลตะพงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

นายทวีป แสงกระจ่าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

การมีส่วนร่วมของสตรี ต�าบลตะพงในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีต้นทาง ณ ห้องประชุม OTOP 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ตลาดกลางผลไม้ตะพงรับเกียรติบัตร ตลาดสด น่าซื้อ

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง พร้อมด้วย 

นายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้

ประกอบการตลาดกลางผลไม้ต�าบลตะพง เข้าร่วมรับเกียรติบัตรตลาด

ที่ได้รับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดบัดมีาก และ โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต�าบลตะพง ได้รับเกียรติบัตรการจัดบริการอาชีวอนามัยใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ณ ห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้น

ซิตี้ระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระดับดีมาก



โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ต� บลตะพง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง ได้จัดท�าโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต�าบล

ตะพง โดยมี นายฉกรรณ์ คชรินทร์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบตะพง 

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต�าบลตะพง และ

ได้รับเกียรติจากส�านักงานพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์ จังหวดัระยอง 

+  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เป็นวิทยากรให้การบรรยายเรื่อง สิทธิ

ที่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมพึงได้รับตาม 

พรบ. และแนวทางการเข้าถึงสิทธิและ

บริการภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อ

เป็นการให้ประชาชนท่ัวไป อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ได้

พัฒนาศกัยภาพของตนเอง และรบัรูถ้งึ

สิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐท่ีตนเอง

ควรได้รบั และน�าความรูท่ี้ได้จากโครงการไป

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อคนในชุมชน 

ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล พนักงานส่วนต�าบล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมจรยิธรรม เพ่ือสร้างเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม สามารถน�ามาใช้ในการปฏบิตังิาน 

และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ วัดช้างชนศิริ-ราษฎร์บ�ารุง ต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

+  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.


