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โรงเรยีนในพืน้ที ่

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วย นายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  

นายสฤษดิ์ เร่ียมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และนายเกรียง ไกรเดช เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี ๒๕๖๓  

ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนบ้านเนินเสาธง โรงเรียนวัดยายดา และโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์-

บ ารุง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 บรรยากาศกอ่นวนัเดก็ 



 

  

   

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที ่๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

การประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 

(ชดุทีห่า้ ปีที ่๘) 

สมยัวสิามญั สมยัแรก ครัง้ที ่๑ 

ประจ าปพีุทธศกัราช ๒๕๖๓ 

สมยัวิสามัญ สมยัแรก ครั้งที ่๑ ประจ าปพีทุธศกัราช ๒๕๖๓ 
      วันจันทร์ท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพงได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
(ชุดท่ีห้า ปีท่ี ๘) สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

 

   

  และไดม้ีการแนะน า  พนักงานจ้างปฏิบัติราชการใหม่ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
    ๑. นายนัทธิไกร ปราณนัทธี   พนักงานจ้างท่ัวไป  
ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างปฏิบัติราชการใหม่ต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓  
    ๑. นางสาวกฤตพร แย้มกล่ิน พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด กองคลัง 
พนักงานจ้างเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ต้ังแต่วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
    ๑. นางสาววรณัน รอดนิตย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 
    ๒. นายวีระศักดิ์ สโมสร พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

 

 

      คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรง
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ 
และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชท่ีบรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ เพ่ือปกป้องประเทศชาติไทย 
พร้อมท้ังรับนโยบายการปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ
ท่ัวกันโดยในครั้ งนี้  นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
       และนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้อวยพรปีใหม่ ให้แก่   
     พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
 

นายอมร เวียนหาผล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

 

นายทวีป   แสงกระจ่าง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

 

   น าโดย นายบุญธรรม  โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายกเยีย่มและกลา่วทกัทาย นกัเรยีน โรงเรยีนผูส้งูอายุ 

 

         วนัศกุรท์ี ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓        

    เวลา ๙.๓๐ น. นายทวปี แสงกระจ่าง   

  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง  

  ไดเ้ขา้เยีย่มและกล่าวทกัทาย นกัเรยีน   

  โรงเรยีนผูสู้งอายุต าบลตะพง รุน่ที ่๔  

   "ผูส้งูวยัยคุใหม ่หวัใจ Strong "   

 ประจ าป ี๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนผู้สงูอาย ุ 

 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จังหวดั 

 ระยอง 

 

 

 

 

กจิกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอ้มภายในบา้นเอือ้อาทร 

 

วนัจนัทรท์ี ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  

เวลา ๙:๐๐ น. นายทวปี แสงกระจ่าง  

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลตะพง พรอ้มดว้ย  

คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลตะพง 

เจา้หนา้ที ่อสม. ต าบลตะพง เคหะจงัหวัดระยองสาขา ๑ 

ไดเ้ขา้ร่วมด าเนนิกจิกรรมพฒันาสิง่แวดลอ้มภายในหมูบ่้าน

เอือ้อาทร เพือ่ลดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

และโรคชคินุกนุยา ภายในหมูบ่้านเอือ้อาทร หมูท่ี ่๖  

ต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

 



 

  

(สภากาแฟ)  

Advisory Council 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ก าหนดจัดประชุม โครงการ

สภาที่ปรึกษา Advisory Council ครั้ งที่  ๓/๒๕๖๓ (สภากาแฟ)  

     โดยในครั้งนี้ก าหนดตรงกับวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส าหรับ

วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ 

การพัฒนาต าบลตะพง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น, 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขตพื้นที่ต าบลตะพงใน 

ทุกๆด้านร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 



Type equation here. 

 

 

 

 

  นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  
และปิดทองหลวงพ่อพระพุทธโสธร (จ าลอง)  

สืบสานประเพณี 

    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี นมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ และปิดทองหลวงพ่อพระพุทธโสธร (จ าลอง) โดยมี นายฉกรรณ์ คชรินทร์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ
ผู้ เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลตะพง ผู้อ านวยการ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ต าบลตะพง 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดยายดา ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมท าบุญ ซึ่งงานดังกล่าวก าหนดจัดข้ึนระหว่างวันที่ 
๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

     โดย ได้ รับการจั ดสรรงบประมาณจากองค์ ก ารบ ริหารส่ วนต าบลตะพ ง  
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ; พระครูสถิตย์วุฒิคุณ (เจ้าอาวาสวัดยายดา) ประธานอุปถัมภ์ ; 
นายทวีป แสงกระจ่าง (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง) องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพงขอเป็นตัวแทนเชิญทุกท่านร่วมปิดทองหลวงพ่อพระพุทธโสธร (จ าลอง) ชมการแสดง
จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะพง นักเรียนโรงเรียนวัดยายดา พร้อมทั้งร่วมสนุกไป
กับร าวงย้อนยุค ณ เขายายดา หมู่ที่ ๑๔ ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 



 

 

 

 

.  

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

      คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ  
สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอก
ราชที่บรรพบุรษุต้องเสยีสละเลอืดเนือ้ เพื่อปกปอ้งประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรบันโยบายการปฏบิัติงานรวมถงึ
แจ้งข้อมลูขา่วสารแกฝ่า่ยงานที่เกีย่วขอ้งใหไ้ดร้บัทราบทั่วกนัโดยในครัง้นี ้นายทวีป แสงกระจา่ง นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตะพง และนายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ให้แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
 และได้มีการแนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑. นางอรอุมา ช านาญ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานจ้างท่ัวไปเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน 
๑. นายประเสริฐ จันทร์เจริญ ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็นต าแหน่ง คนสวน 

  อีกท้ังยังมี พนักงานจ้างท่ัวไปปฏิบัติราชการ  
ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๖ คน 

นายอมร เวียนหาผล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

 

นายทวีป  แสงกระจ่าง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๑ 

    วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงได้จัดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดที่ห้า ปีที่ ๘) สมัยสามญั 
สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

     น าโดย นายบุญธรรม  โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
 และคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ก าหนดจัดประชุม โครงการสภาที่ปรึกษา Advisory 
Council คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ (สภากาแฟ) โดยในคร้ังนี้ก าหนดตรงกับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ส าหรับวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ต าบลตะพง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขต
พื้นที่ต าบลตะพงในทุกๆ ด้านร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

(สภากาแฟ)  

Advisory Council 

 



 

 

 

  

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลตะพง  

(วันสตรีสากล) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย  

นางโชติกา ทรงประดิษฐ์ ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบไปด้วย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง หมู่ที่ ๑ – ๑๖ ต าบลตะพง 

พฒันาศกัยภาพ 
โครงการ 

งงการ (วันสตรสีากล) 

 
สตรตี าบลตะพง 

    ซึ่งการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมท าบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารเช้า  

แด่พระภิกษุสงฆ์ การเสวนาเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น าของสตรีต าบล

ตะพง โดยผู้แทนจาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองระยอง ประธานกรรมการพัฒนาสตรี

อ าเภอเมืองระยอง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ชมรมสตรีพิการและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการ

จังหวัดระยอง ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการ

กองสวัสดิการสังคม อบต ตะพง พร้อมฟังการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเรื่อง การตัดเย็บ

กระเป๋าผ้าแคนวาส ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง(อบต.ตะพง) ต าบลตะพง  

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนโดยเฉพาะสตรีต าบลตะพงตระหนักถึง

ความส าคัญของสตรีในต าบลตะพง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของ

กลุ่มสตรีในต าบลตะพง และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพิ่มขีดความสามารถต่อการ

พัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีต าบลตะพงในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรี 

ให้มีประสิทธิภาพ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อบรมและพฒันาศกัยภาพ 

 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการชว่ยฟื้นคืนชพีต าบลตะพง 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพต าบล
ตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลตะพงและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินต าบลเพ โดยมีการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมตาม
ฐานการเรียนรู้ ฝึกทักษะ เล่นเกมส์และรับของรางวัลจ านวน ๕ ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ ๑ อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและขั้นตอนการแจ้งเหตุ ๑๖๖๙ 
ฐานที่ ๒ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
ฐานที่ ๓ การฟื้นคืนชีพ (CPR) 
ฐานที่ ๔ สายด่วนชีวิต (TOT Help Call Center) 
ฐานที่ ๕ มาตรฐานระบบส่งต่อที่ปลอดภัยส าหรับประชาชน (รถฉุกเฉิน) 
ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง อบต.ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 

       วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็นการ

แสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเน้ือ เพ่ือปกป้อง

ประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานที่เกี่ย วข้อง 

ให้ได้รับทราบทั่วกัน โดยในคร้ังน้ี นายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  

ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางแผนจัดการเร่ืองภัยแล้งและสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ ให้ทุกคน

ระวังและป้องกันการติดเชื้อ สิ่งส าคัญคือการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไม่ เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง  

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เกี่ยวกับกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมกีฬาระดับต าบลเชื่ อมความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจ าเดือน  ๒๕๖๓ 

นายกฤษดา   สุวรรณ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

 



  

คณุภาพทเุรียน 

      โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงขอเป็นตัวแทนเกษตรกร เชิญชวน
ทุกท่านเข้ามาเลือกซื้อผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพได้ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง  
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 ในตลาดกลางผลไม้ตะพง 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
นายอิศรา สาธิตธวัช นักวิชาการเกษตรปฏิ บัติการต าบลตะพง  
นายธนัญชัย บุญมาก นักวิชาการเกษตรช านาญการ และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ท าการสุ่มตรวจคุณภาพทุเรียนในตลาดกลางผลไม้ตะพง  
เพื่อช่วยป้องกันการน าทุเรียนอ่อนออกขายในท้องตลาด พร้อมส่งเสริม
ทุเรียนคุณภาพดีให้ขายดียิ่งๆข้ึนไป 
 

     นายทวีป   แสงกระจ่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

สุม่ตรวจ 

       วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง  
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 



 

  

พิธีมอบวฒุบิตัรบณัฑติน้อย  
ประจ าปกีารศกึษา  

ในปีนี้มีบัณฑิตน้อยเข้ารับวุฒิบัตรจ านวน

ทั้งสิ้น ๙๔ คน ส าหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน

ในครั้งนี้  เ พ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ ใจ 

ในความส าเร็จของตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียน 

รักสถาบันและให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถ

ของบุตรหลาน 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่ าง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย  

น า ย ฉ ก ร ร ณ์  ค ช ริ น ท ร์  ร อ ง น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ต ะ พ ง  

นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

นายปัญจนอง วงศ์บุปผา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก นายชวลิต อุดม 

ประธานที่ปรึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก นายประจวบ วงศ์บุปผา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลตะพง ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีมอบ

วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง ต าบลตะพง  

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
  

  ๒๕๖๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   พธิีมอบบา้น 

 ตามโครงการสรา้งบ้านให้ผูย้ากไร้ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง พร้อมด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เข้าร่วม 
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง, 
นางพิสมัย ศุภนันตฤกษ์ ผู้บริหารโรงแรมสตาร์ คอนเวนช่ัน ระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านพร้อมด้วยส่ิงของ 
เคร่ืองใช้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นายถนอมศักดิ์ พงษ์พฤกษ์ 
บ้านเลขที่ ๑๐/๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ที่ 
ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ประดษิฐ ์
หน้ากากอนามัยแบบผ้า 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ร่วมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า เพ่ือใช้ส าหรับป้องกันการ

แพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ และเพ่ือความประหยัด โดยใช้หน้ากาก

อน ามั ยแบบผ้ า  แทนหน้ า ก ากอน ามั ยปร ะ เ ภทใช้ แ ล้ ว ทิ้ ง  

โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวด าเนินการจัดโครงการโดยกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ณ อาคารศูนย์กลาง

เกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคล พระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
ของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 



 

  

 

Advisory Council 

(สภากาแฟ)  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ก าหนดจัด
ประชุม โครงการสภาท่ีปรึกษา Advisory Council 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ (สภากาแฟ) โดยในครั้งนี้ก าหนดตรง
กับวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส าหรับวัตถุประสงค์การ
ด าเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาต าบลตะพง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, 
ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้น าชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องหรืออยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลตะพงในทุก ๆ ด้าน
ร่วมกัน ซ่ึงในครั้งนี้ ได้มีบุคลากรทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลศรีระยอง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 



  

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดที่ห้ า ปีที่  ๘) สมัยวิสามัญ  

สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ประชุมสภา องค์การบรหิารสว่นต าบลตะพง 

โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงเข้าประชุม และคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม  

ครั้งนี้ประธานแจ้งเรื่องที่เสนอใหม่ จ านวน ๓ เรื่อง คือ  

๑. ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

๒. ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านตะกาด  

๓. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง(องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง)  

   ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 

 



 

 

  

ฉีดพน่ยาฆ่าเชื้อ 
 

ปอ้งกนัไวรัส  โควิด-19 

นายทวีป แสงกระจ่ า ง นายกองค์ ก ารบริหา รส่ วนต าบลตะพง  

น าทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ 

บนส านักงานและพื้นที่โดยรอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 



 

 

  

ตามที่นายกรั ฐมนตรี  ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุก เฉินในทุก เขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงได้ด าเนินการตาม มาตรการ
ควบคุมโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อาคารตลาดสดพื้นบ้าน อาคารตลาดกลาง
ผลไม้ตะพง และบริเวณตลาดโต้รุ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โควิด-๑๙ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 

ด าเนนิการตาม มาตรการควบคมุโรคตาม  

พรก.ฉกุเฉนิ ๒๕๖๓ 

 



 

  

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ลงพื้นที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตรวจสอบสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโรค 
โควิด-๑๙ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงได้ด าเนินการตาม มาตรการควบคุมโรค
ตาม พรก.ฉุกเฉิน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อาคารตลาดสดพื้นบ้าน อาคารตลาดกลางผลไม้
ตะพง และบริเวณตลาดโต้รุ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า และ
สร้างวินัยให้ผู้ค้าและผู้ซื้อทุกคนในตลาดกลางผลไม้ตะพงต้องสวมหน้ากากอนามัยและ 
ล้างมือบ่อยครั้ง 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง  

ลงพืน้ทีต่ลาดกลางผลไม้
ตะพง  

ตรวจสอบสถานการณก์ารควบคมุการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-๑๙ 



 

 

 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ลงพ้ืนที่ตลาดสดพ้ืนบ้านและตลาดกลางผลไม้ตะพง แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่พ่อค้าแม่ค้า 

และผู้ที่มาจับจ่ายสินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในชุมชนต าบลตะพงร่วมกันท าเพ่ือ

แจกจ่ายแก่คนในชุมชน 

ลงพื้นที่ตลาดสดพื้นบ้านและตลาดกลางผลไม้ตะพง 

#องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ 

 

จัดท าโดย งานทอ่งเทีย่วและประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายนโยบายและแผน ส านกัปลดั อบต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ โทร/แฟกซ ์๐๓๘-๖๖๔๐๕๓ 


