
องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

จำดหมายข่าว

นายกทวีป แสงกระจ่าง

สวัสดีปีใหม่

๒ ๕ ๓๖



๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ



	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภเิษก	พุทธศกัราช	๒๕๖๒	ณ	หอประชมุกันเกรา	

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	ต�าบลเนินพระ	อ�าเภอเมืองระยอง	

จังหวัดระยอง

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 หม่อมหลวงสราลี	กิติยากร	เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ	และมอบกระบือแก่เกษตรกร	จ�านวน	๑๐	ตัว

	เพ่ือถวายเป็นพระกุศล	แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ	โดยม	ีนายยทุธพล	องอาจอิทธิชยั	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	พร้อมด้วย	นายสุพจน์	ต่ออาจหาญ	นายอ�าเภอเมืองระยอง	นายรัตนไกร	ตันศรีวงษ์	

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง	นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และเกษตรกรจังหวัดระยอง	เข้าร่วมพิธี	ณ	อาคารศูนย์กลางเกษตร

จังหวัดระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พธีิไถ่ชีวิตกระบอื โดย หมอ่มหลวงสราลี กิติยากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พธีิรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 



โครงการจิตอาสาพฒันาปรับภมูทัิศน์

	 นายสุรศักดิ์	เจริญศิริโชติ	

ผูว่้าราชการจังหวัดระยอง	เป็นประธาน

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับ

ภูมิทัศน์	ถวายพระราชกุศลและร่วม

น้อมร�าลึก	เนื่องในโอกาสวันคล้าย					

ณ หาดแมร่ �าพงึ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

โดยมี	หัวหน้าส่วนราชการ	คณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	จิตอาสา

พระราชทาน	๙๐๔	วปร.	และประชาชนเข้าร่วมโครงการ	ณ	อาคารศนูย์กลางเกษตรจังหวดัระยอง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

พธิลีงนามส่งมอบภารกจิสาธารณสุข (รพ.สต.)

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ยกขบวนขันหมากไปสูข่อสาธารณสขุ

จังหวัดระยอง	ในพิธีลงนามส่งมอบภารกิจสาธารณสุข	(รพ.สต.)	โดยมี	

ดร.สาธติ	ปิตเุตชะ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานใน

พิธีลงนามการส่งมอบภารกิจสาธารณสขุ	ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต�าบลตะพง	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านยายดา	ไปยัง

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืงระยอง	จังหวัดระยอง

ถ่ายโอนภารกิจ	รพ.สต.ตะพง	และ	รพ.สต.	บ้านยายดา	ไปยัง	อบต.ตะพง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



พธีิมอบแขน - ขาเทียม

	 ดร.สาธติ	ปิตเุตชะ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	เป ็นประธานในพิธีมอบแขน-ขาเทียม	

อุปกรณ์เครือ่งช่วยความพิการ	และมอบเกียรตบิตัรให้กับ	

นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

ผูส้นบัสนนุการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิศกัยภาพคนพิการ	

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ณ	อาคารศนูย์กลางเกษตร

จังหวดัระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืงระยอง	จังหวดัระยอง	

และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 โดยม	ีว่าท่ีร้อยตร	ีพิรณุ	เหมะรกัษ์	รองผูว่้าราชการจังหวัดระยอง	กล่าวต้อนรบั	นายแพทย์สมศกัดิ	์อรรฆศลิป์	

อธิบดกีรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการพัฒนาศกัยภาพผูพิ้การ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และผลการด�าเนินงาน	โดยจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	

๔	–	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการแขนขาขาดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

	 นายฉกรรณ์	คชรินทร์	รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	และนายอมร	เวยีนหาผล	ปลดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง

เข้ารับรางวัลชมเชยโครงการ	๑	จังหวัด	๑	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	๑	โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรตฯิ	(โครงการ

เก่ียวข้องกับผูส้งูอาย	ุผูด้้อยโอกาส	และผูพิ้การ)	เนือ่งในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และโครงการคัดเลือก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พธีิมอบรางวัล

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	จากนายสรุศกัดิ	์เจรญิศริโิชติ	

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ซิตี้	

ระยอง	ต�าบลเนนิพระ	อ�าเภอเมอืงระยอง	จังหวดัระยอง

ผลการด�าเนินงานกิจกรรม การสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมนุเวียน จังหวัดระยอง



	 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ได้รับการตรวจประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	เพื่อเสนอขอรับ

เงินรางวัลประจ�าปีส�าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดยม	ีนายทวปี	แสงกระจ่าง	นายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะพง	นายอมร	เวียนหาผล	ปลดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และพนกังาน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	เข้ารบัการตรวจประเมนิฯ	๔	ด้าน	

ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 

ด้านที่ ๑ 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ด้านการพัฒนาองค์กร	

ด้านที่ ๒ 

ด้านที่ ๓ 

ด้านที่ ๔ 

ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ
การตรวจประเมนิ

๑. นายธาตรี นามะสนธ	ิผู้ทรงคุณวุฒิใน	ก.อบต.จังหวัดระยอง	ประธานอนุกรรมการฯ	

๒. นายอัครสิทธิ์ จอมสืบ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลชุมแสง	อนุกรรมการฯ	

๓. นางจินตนา รักสุจริตวงศ	์คลังจังหวัดระยอง	อนุกรรมการฯ	
๔. นางบุษบา ธนาภรณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่	๔๒	(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)	อนุกรรมการฯ	

๕. นายจีรศักดิ์ ศรีสมุล	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง	อนุกรรมการ/เลขานุการฯ



โครงการ สีสันตะพง ภายใต้แคมเปญ 
"กิน เท่ียว ช้อป Fin จบท่ีตะพง"

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	

ได้จัดโครงการสสีนัตะพง	ประจ�าปี		๒๕๖๒	ภายใต้แคมเปญ	“กิน	เท่ียว	

ช้อป	Fin	จบท่ีตะพง”	โดยส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิอาหาร	(Gastronomy	

Tourism)	เน้นชอูาหารทะเลและอาหารถิน่	ของต�าบลตะพง	จังหวดัระยอง	

	 โดยมวัีตถปุระสงค์การจัดงาน	เพ่ือประชาสมัพันธ์

อาหารทะเลและอาหารถิ่นของต�าบลตะพงให้เป็นท่ีรู้จัก	

กระตุน้เศรษฐกิจชมุชน	สร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการ

ร้านค้า	ร้านอาหาร	ท่ีพักบรเิวณหาดแม่ร�าพึง	และประชาชน

ในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และสร้างความสมัพันธ์อันดรีะหว่างองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลตะพงกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน	ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน	บรรยากาศภายในงานมกีารออกร้านจ�าหน่ายอาหารและสนิค้า	การสาธิตการประกอบอาหารทะเล	

จากเชฟ	จ�าลอง	ศรีรักษา	MasterChef	Thailand	การประกวดหม้ายสาวชาวเล	๒๐๑๙	การแสดงดนตรี

จากศิลปินนักร้อง	โดยงานสีสันตะพงจัดขึ้นระหว่างวันที่	๘	-	๑๐		พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ศาลเจ้าแม่ร�าพึง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



โครงการ "หน่วยบ�าบดัทกุข์ บ �ารงุสขุ สร้างรอยย้ิม คืนความสขุให้ประชาชน" 

	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะพง	พร้อมด้วย	นายบญัญตัิ	

เตยีวฒันานนท์	ผูอ้�านวยการกองสวัสดกิารสงัคม	

เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดกิารสงัคม	และผูร้บัถงุยงัชพี

ในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	เข้าร่วมโครงการ	“หน่วย

บ�าบดัทุกข์	บ�ารงุสขุ	สร้างรอยยิม้	คนืความสขุ

ให้ประชาชน”	จังหวัดระยอง	ประจ�าปีงบประมาณ	

๒๕๖๓	ณ	ศาลาอเนกประสงค์	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบ้านแลง	หมู่ท่ี	๑	ต�าบลบ้านแลง	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประติมากรรมริมชายหาด
รับ

มอบ
เพือ่คัดแยกขยะพลาสติก

	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง	รับมอบประติมากรรมริมชายหาด

เพ่ือคัดแยกขยะพลาสติก	จากบริษัท	ไออาร์พีซ	ี

จ�ากัด	(มหาชน)	เพ่ือเป็นการรณรงค์การท้ิงขยะให้

ถูกท่ี	สะท้อนวิกฤติขยะพลาสติกบนชายหาด	และ

ในท้องทะเล	 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ผ่านมา

	 โดยประติมากรรมริมชายหาดเพื่อคัดแยกขยะพลาสติกนี้

มีรูปทรงของปลา	ลักษณะสวยงาม	ท�าด้วยโครงเหล็กพร้อม

ตะแกรงรอบตัว	ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการโกบี้	เดอะ	ฟิช	

(Goby	the	Fish)

	 ซึ่งการติดตั้งประติมากรรมริมชายหาดเพ่ือคัดแยกขยะ

พลาสตกิในลักษณะนีน้บัเป็นการต่อยอดโครงการ	Goby	the	Fish	

ในประเทศไทย	และเป็นที่แรกในจังหวัดระยอง



	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประจ�าปี	๒๕๖๒	

“ลอยกระทง	ลงทะเล	หาดแม่ร�าพึง”	เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา	รักษา

ขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา	และรู้ถึง

คณุค่าของน�า้หรอืแม่น�า้ล�าคลอง	อันเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติ

ณ	บรเิวณชายหาดแม่ร�าพึง	(ศาลเจ้าแม่ร�าพึง)	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืงระยอง	

จังหวัดระยอง

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี ๒๕๖๒

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

	 โดยมี	คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

ก�านัน	ผู้น�าชุมชน	ผู้อ�านวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	

และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด	กิจกรรมในช่วงกลางคืนชมการ

ประกวดกระทง	การประกวดหนนู้อยนพมาศ	รุน่อายไุม่เกิน	๑๐	ปี	

เปิดลานอาหารทะเลและอาหารพ้ืนบ้าน	และอ่ิมอร่อยไปกับอาหารทะเล

ในบรรยากาศชิวๆ

ลอยกระทง ลงทะเล
หาดแม่ร�าพึง



	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

ผู้พิการและผู ้ดูแลคนพิการ	ให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ

ต�าบลตะพง	ประจ�าปี	๒๕๖๓	(รุ ่นท่ี	๑)	จัดข้ึนโดยกอง

สวัสดิการสังคม	องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	เพ่ือ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการ	และเตรียมความพร้อมในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โดยพื้นที่ต�าบลตะพงมีคนพิการ	จ�านวน	

๓๘๐	คน	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมและพฒันาผูพ้กิาร
และผูด้แูลคนพกิาร ประจ�าปี ๒๕๖๓

โครงการป้องกันและลดอุบติัเหตทุางถนน

ประชมุคณะกรรมการบริหารตลาดกลางผลไมต้ะพง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒

	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

สถานศึกษา	โดยมี	นายสกุลศักดิ์	ทิพย์ไชย	ผู้อ�านวยการโรงเรียน

วัดตะพงนอก	เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ	ณ	อาคาร

โดมเพชร	โรงเรียนวัดตะพงนอก	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	

จังหวัดระยอง	

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในสถานศึกษา

	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	เป็นประธานเปิดการประชุม

คณะกรรมการบริหารตลาดกลางผลไม้ตะพง	ครั้งท่ี	๒/๒๕๖๒	โดยมี	รองประธานกรรมการ	

เลขานุการ	และกรรมการบริหารตลาดกลางผลไม้ตะพง	เข้าร่วมการประชุม	ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่อง

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว	จ�านวน	๒	เรื่อง	เรื่องที่	๑	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ตลาดกลางผลไม้ตะพง	เรือ่งท่ี	๒	การต่อสญัญาเช่าครัง้ใหม่	ณ	ห้องประชมุ	OTOP	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



อบต.ตะพง ร่วมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	ร่วมกับ

เรือหลวงปิ ่นเกล้า,	กองพันทหารราบท่ี	๖ฯ,	

กองพันทหารราบท่ี	๗ฯ,	ทต.เชิงเนิน,	รร.วัด

ปลวกเกตุ,	บริษัท	IRPC,	บริษัท	UBE	และ

ชาวบ้าน	ร่วมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	เนือ่งใน

วันกองทัพเรอื	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ณ	วัดปลวกเกตุ	

ต�าบลเชิงเนิน	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เน่ืองในวันกองทัพเรือ

	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู	้เรือ่ง	มมุมอง

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา

สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ

การท่องเที่ยว	ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การจัดบรกิารสขุภาพเบือ้งต้นในชมุชน	ให้แก่	สมาชกิสภา

องค์การบรหิารส่วนต�าบลเพ	คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเพ	พนกังานส่วนต�าบล	พนกังานจ้าง	และแกนน�า

สุขภาพ	ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลเพ	ณ	

อาคารอเนกประสงค์	ท่ีท�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลเพ	

ต�าบลเพ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายทวีป แสงกระจ่าง  

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลเพ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ยายดาสืบสานตามพระราชปณิธาณของพอ่

ประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง

... ตอนลงแขกเก่ียวข้าว ...

	 ณ	แปลงนาสาธิตโรงเรยีนวดัยายดา	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมอืงระยอง	

จังหวัดระยอง	นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นประธานเปิดกจิกรรม	“ยายดาสืบสานตามพระราชปณิธาณของพ่อ	ตอน

ลงแขกเก่ียวข้าว”	ตามโครงการสบืสานการท�านาแบบดัง้เดมิ	โดยความร่วมมอื

กับชุมชน	โรงเรียนวัดยายดา	ผู้ร่วมพิธีประกอบไปด้วย	คณะผู้บริหาร	

หวัหน้าส่วนราชการ	คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนวัดยายดา	

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	คณะคร/ูนกัเรยีน	โรงเรยีนวดัยายดา	

ผูน้�าชมุชน	หน่วยงานภาครฐั	หน่วยงานภาคเอกชน	และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ต�าบลตะพง	

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

	 วตัถปุระสงค์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือสบืสานวัฒนธรรมและประเพณี

การท�านาแบบดั้งเดิม	ส่งเสริม	ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงอาชีพ

หลักดัง้เดมิของบรรพบรุษุ	คอืการท�านา	เหน็คณุค่าของข้าวท่ีเป็นอาหารหลัก

ของคนไทย	ตลอดจนการแสดงออกถึงความรัก	และความสามัคคีของคน

ในท้องถิ่น	ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๖	จนถึงปัจจุบัน

	 นายบุญธรรม	โพธิ์แก้ว	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

เป็นประธานเปิดการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	(ชดุท่ีห้า	ปีท่ี	๗)	

สมัยวิสามัญ	สมัยที่ห้า	ครั้งที่	๑	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	โดยมีสมาชิก

สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพงเข้าประชมุ	และคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม	

	 ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องท่ีเสนอใหม่	จ�านวน	๑	เรื่อง	ญัตติขอความ

เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์	ที่ดิน	และสิ่งก่อสร้าง	จากการถ่ายโอนโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	

ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ชดุท่ีห้า ปีท่ี ๗) สมยัวิสามญั สมยัท่ีห้า
คร้ังท่ี ๑ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



	 นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการ

สากลต�าบลตะพง	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ปีท่ี	๖	โดยม	ีนายชชูพี	กระจ่างแจ้ง	ประธานชมรมคนพิการต�าบลตะพง	

เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน	

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

	 นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ

คนพิการดีเด่นต�าบลตะพง	จ�านวน	๓	ราย	และร่วมฟัง

เสวนา	เรื่อง	“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็น

ผู้น�าของคนพิการ”	และ	“แนวทางการดูแลคนพิการ

ต�าบลตะพง	ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	ณ	อาคารศูนย์กลาง

เกษตรจังหวัดระยอง	ต�าบลตะพง	อ�าเภอเมืองระยอง	

จังหวัดระยอง

	 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย	พิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตะพง	ศนูย์บรกิารคนพิการจังหวดัระยอง	ส�านกังาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง,	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	เขต	๖	ระยอง,	ส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดระยอง,	สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง	

และกองทุนพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการต�าบลตะพง	

วันคนพกิารสากลต�าบลตะพง

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม ปลกูต้นทองอุไร
จ�านวน  ๘๐๐ ต้น
ในพื้นท่ีต�าบลตะพง

	 พระปลัดบ�าเพ็ญ	กิตตปิาโล	เจ้าอาวาสวดัช้างชนศริริาษฎร์บ�ารงุ	ร่วมกับ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	น�าโดย	นายทวีป	แสงกระจ่าง	นายกองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลตะพง	พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะพง	

ผูน้�าชมุชน	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	นกัเรยีนโรงเรยีนวัดช้างชน

ศริริาษฎร์บ�ารงุ	และประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลตะพง	เข้าร่วมกิจกรรมปลกูต้นทองอุไร	

เป็นจ�านวน	๘๐๐	ต้น	บรเิวณสองข้างทางตัง้แต่โรงเรยีนวัดช้างชนศริริาษฎร์บ�ารงุ

ไปจนถึงปากทางช่น	และบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง	ต�าบลตะพง	

อ�าเภอเมอืงระยอง	จังหวัดระยอง

	 เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	เนือ่งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	๕	ธันวาคม	(วันชาติ,	วันพ่อแห่งชาติ)


