
 
  

จดหมายข่าว  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 

ปีที ่๘ ฉบบัที ่๓ 

ประจ าเดอืน 
เมษายน – มถินุายน ๒๕๖๓ 

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  
คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 



 

  
บนัทึกกจิกรรม 

องค์การบรหิารสว่นต าบลตะพง 

  วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้าตลาดกลาง

ผลไม้ตะพง ร่วมกิจกรรมท าความสะอาดตลาดกลาง

ผลไม้ตะพง ตลาดสดพ้ืนบ้านและตลาดโต้รุ่ ง  

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

 

 

 



 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัระยอง 

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดระยอง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

สถานการณ์ จ ากโรคติด เชื้ อไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ 

(COVID-19) โดยมี  นายสุ รศั กดิ์  เ จ ริญศิ ริ โ ชติ   

ผู้ ว่ าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม  

เพื่อชี้แจงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง อบต.ตะพง 

ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 



 

 
เคลยีรพ์ื้นที่... 
เปิดทางเข้า - ออก  

นายทวีป แสงกระจ่ าง นายกองค์การบริหาร 
ส่ วนต าบลตะพง พร้ อม เจ้ าหน้ า ท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตะพง ด าเนินการเคลียร์พื้นท่ีเปิดทางเข้า-ออก 
โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพต าบลตะพง เพื่ อความ
สะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและประชาชนท่ัวไปท่ีมาเข้ารับบริการ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลตะพง 



  

 

  

โรงพยาบาลระยอง 

 และองค์การบริหารสว่นต าบลตะพง 

 

ร่วมกับ รพ.สต.บ้านยายดา 

 

 

💉ให้บริการเจาะเลือดตรวจการเปลี่ยนแปลง 

DNA ตามโครงการการจัดเตรียมระบบเฝ้าระวัง

ประชาชนจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมในเขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDtQ4YXi9xlXA8Qt-vgqa5EojzH_1bp25hzqnY4AWLHkWOCCHRXrtjE6OU0Z0-tVJG2E_3J-2oYCHImWP1I1CDNcRrfZiMNCIRflnb4dO4acRPDvfHpFMzeqIx6r1tPG6lBYYISzE5PDH4rDcIU1GEpDNHbnsCShsAsrZzBbZss85cLP83Z5ojXt6UZJ8WcRSBAZ6gfAVjuOjUvm9WXOjN6E9GTZ0YRwwrG4LNyupSD2Yllf4UZVtXi87j6Ogh80WrTjx0SbmhmH-PmQGp0MbcQ6lz6IIWwAr0sLuDwscftXL30CL7bEAYcHhsFL7yygQyRLsAXxYTikaFbTMqHuCLINyA1oI15IDo9u-Blda3Tl-lS5BASWQiHgM6pmohOhzGvsocbJkj-eSK2IuX0Xi12LbsAlLvX76hdMeCo2aI_R9Z7SN-ejdvkQBgTiS9lX6nrHBbSRiNYmpJN8SeR&__tn__=%2ANK-R
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ส่งมอบ... 
หนา้กากอนามยั 

 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง,นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

และนายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย 

แบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง และ อสม. ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อน าไป

แจกจ่ายให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้านของต าบล

ตะพง ได้ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

และเจลแอลกอฮอล ์
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     สืบเน่ืองมาจากการด าเนินการของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกับ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติได้ให้การสนับสนุนดอกทิวลิปให้เหล่ากาชาด

จังหวัดระยองน ามาจ าหน่ายให้กับผู้ใจบุญมีจิตศรัทธา โดยน ารายได้ 

จากการขายดอกทิวลิป มาจัดซื้อชุดธารน้ าใจ เพื่อมอบให้ครอบครัวผู้

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในจังหวัดระยอง 

รับมอบ ชุดธารน า้ใจ 

     วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง รับมอบ ชุดธารน้ าใจ จากนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ 

นายอ าเภอเมืองระยอง และนางณัฐฎ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอ าเภอเมือง

ระยอง เพื่อมอบให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจ 

แพร่เชื้อโรค จึงต้องพักกับตนเองในที่พักโดยเฉพาะเป็นเวลา ๑๔ วัน 

จ านวน ๑๖ ครอบครัว ในเขตต าบลตะพง (หมู่บ้านละ ๑ ครอบครัว)  

ณ ห้องประชุมอาคาร OTOP องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 
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“คนดี” ทีต่อ้งจดจ ำ… 
 

#ตู้ ปั น สุ ขตล าดกล า ง ผล ไ ม้ต ะพ ง         

   สืบเนื่องจาก ตลาดกลางผลไม้ตะพงได้มีการต้ัง

ตู้ ปั น สุ ข  บ ริ เ วณตล า ดสดพื้ น บ้ า น  แล ะ ใน 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วน

ต าบลตะพง น าโดยนายทวีป แสงกระจ่าง นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง น า #เงาะปัน

สุข มาเติมที่ #ตู้ปันสุข ตลาดกลางผลไม้ตะพง 

         วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

น า ย อ นิ รุ ท ธิ์  ทิ พ น า ค  เ ก็ บ เ งิ น ไ ด้   

๑๐,๐๐๐ บาท ที่บริเวณหน้าตลาดกลาง

ผลไม้ตะพงและแจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง ประกาศหาเจ้าของ 

ภายหลังนายสัญญา จันทรัตน์ น าหลักฐาน

ม า ยื น ยั น ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ขอ ง ไ ด้ ถู กต้ อ ง  

จึงได้มอบเงินจ านวนดังกล่าวคืนเจ้าของ   

 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxGj6TYRRmayNHX1z4czCNSCieLWSv7dcL_42Fmgux095tQJ3JP0_VZ9NZP0PA6iD3APve3KXY9-IYCG0NJtOzjY4bIcjanLoY7FPScxH1PfJRdWeYrcBJM2IFkTiomkr0Rk1JZRKCIGdbTf2fuLqceDSfjnR19FN66Qdj_G7eWSpk19UFzJtozPZ4bYVu9MeQFZwzJjco4nlseh5WHraO4F6NiFrQS0GNnj_IskjpyxSeEvoj9RmuoKRRI-5YL_qHZKfN4fpfHJw8e_R0AVPWsHrAsFA93MzM-I5h8CxQmKoFGMlEsvIQ7Yty-Fs3Tr2eE2UbKnnnISBlZNMUuz8nsA&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxGj6TYRRmayNHX1z4czCNSCieLWSv7dcL_42Fmgux095tQJ3JP0_VZ9NZP0PA6iD3APve3KXY9-IYCG0NJtOzjY4bIcjanLoY7FPScxH1PfJRdWeYrcBJM2IFkTiomkr0Rk1JZRKCIGdbTf2fuLqceDSfjnR19FN66Qdj_G7eWSpk19UFzJtozPZ4bYVu9MeQFZwzJjco4nlseh5WHraO4F6NiFrQS0GNnj_IskjpyxSeEvoj9RmuoKRRI-5YL_qHZKfN4fpfHJw8e_R0AVPWsHrAsFA93MzM-I5h8CxQmKoFGMlEsvIQ7Yty-Fs3Tr2eE2UbKnnnISBlZNMUuz8nsA&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxGj6TYRRmayNHX1z4czCNSCieLWSv7dcL_42Fmgux095tQJ3JP0_VZ9NZP0PA6iD3APve3KXY9-IYCG0NJtOzjY4bIcjanLoY7FPScxH1PfJRdWeYrcBJM2IFkTiomkr0Rk1JZRKCIGdbTf2fuLqceDSfjnR19FN66Qdj_G7eWSpk19UFzJtozPZ4bYVu9MeQFZwzJjco4nlseh5WHraO4F6NiFrQS0GNnj_IskjpyxSeEvoj9RmuoKRRI-5YL_qHZKfN4fpfHJw8e_R0AVPWsHrAsFA93MzM-I5h8CxQmKoFGMlEsvIQ7Yty-Fs3Tr2eE2UbKnnnISBlZNMUuz8nsA&__tn__=%2ANK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxGj6TYRRmayNHX1z4czCNSCieLWSv7dcL_42Fmgux095tQJ3JP0_VZ9NZP0PA6iD3APve3KXY9-IYCG0NJtOzjY4bIcjanLoY7FPScxH1PfJRdWeYrcBJM2IFkTiomkr0Rk1JZRKCIGdbTf2fuLqceDSfjnR19FN66Qdj_G7eWSpk19UFzJtozPZ4bYVu9MeQFZwzJjco4nlseh5WHraO4F6NiFrQS0GNnj_IskjpyxSeEvoj9RmuoKRRI-5YL_qHZKfN4fpfHJw8e_R0AVPWsHrAsFA93MzM-I5h8CxQmKoFGMlEsvIQ7Yty-Fs3Tr2eE2UbKnnnISBlZNMUuz8nsA&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

  

 

 

  

ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

และร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ภายใต้การบริหารงานโดยนายทวีป แสงกระจ่ าง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง น าทีมเจ้าหน้าที่ ประจ าจุดคัดกรอง

บนอาคารตลาดสดพื้นบ้าน ตลาดกลางผลไม้ตะพงและตลาดเปิดท้าย

ชาวสวน พร้อมติดต้ังป้ายประกาศจังหวัดระยอง เร่ืองมาตรการควบคุม

ทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยองปี ๒๕๖๓  

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควดิ ๑๙ 

รณรงค.์.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            วั น พ ฤหั ส บ ดี ท่ี  ๗  พ ฤษภ า คม  ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก 
อบจ.ระยอง, นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกอบจ.
ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ท่ีปรึกษานายกอบจ.ระยอง  
นายอรุณ วิชกิจ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์
น โ ย บ า ย  น า ย อุ ทิ ศ  ซื่ อ ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ส . อ บ จ . ร ะ ย อ ง  
นายสมศักด์ิ เกตุสาคร รองปลัดอบจ.ระยอง  

    ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้อาคารตะพงรวมใจ ไออาร์พีซี เป็นโรงพยาบาล
ระยอง สาขาตะพง และการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงกับ
โรงพยาบาลระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง 
นายแพทย์ไชยสิทธ์ เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ 
นายแพทย์ สสจ. บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน ) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง  
 

พธิีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใชอ้าคารตะพงรวมใจ ไออารพ์ซีี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      วันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดที่ห้า ปีที่ ๘) สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงเข้าประชุม  

และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม 

การประชุม เร่ืองที่แจ้งต่อที่ประชุมมีดังต่อไปนี้ 

สนอใหม่ จ านวน ๒ เร่ือง คือ  
๑. ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง 

๒. ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส านักปลัด) 

๒.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง) 

ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 
(ชุดที่ห้า ปีที่ ๘) สมยัสามญั สมัยที่สอง ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๖๓ 



  

 

  

ประชุมคณะกรรมการ 

       วันอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพื่อพิจารณาคัดกรองและจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการน าเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ร่วมด้วย
นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองระยอง , ท้องถิ่นอ าเภอเมืองระยอง, ปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน เขตอ า เภอเมืองระยอง , ผู้ อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง , นายกเทศมนตรีต าบลในเขตอ าเภอเมืองระยอง 
นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุกแห่ง 

เข้าร่วมประชุมตามหนังสือที่อ้างถึงและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดแนวทางให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ได้แจ้งแนวทางกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยองให้ด าเนินการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
อ าเภอเมืองระยอง เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ก าหนด ณ อาคารแสดงสินค้าเกษตร OTOP ต าบลตะพง อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ระดับอ าเภอ 
 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

  

                  วันอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วย  
นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เข้าร่วมการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับชมรมนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจังหวัดระยองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ณ อาคาร
ศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดระยอง  
ประชุม 

และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง 

ร่วมกับ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันพุ ธที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ อ า เภอ เ มืองร ะยอง  ร่ วมกับองค์ การบริหา ร 

ส่วนต าบลตะพง ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชนในพื้นที่ และเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้น ากิจกรรม

ที่ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ในลักษณะหน่วยปันสุขเคลื่อนที่  “มีแล้ วแบ่งปัน”  

เป็นการบรูณาการความร่วมมือของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัด 

หน่วยบริการประชาชนในลักษณะงานบริการปันสุขเคลื่อนที่ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกมา

ให้บริการทุกท่านถึงที่  และน าถุงยังชีพมาให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ในเขตพื้นที่  ต าบลตะพง  

ต าบลบ้านแลง และต าบลนาตาขวัญ จ านวน ๑๓๒ ชุด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 

ในพื้นที่ 

ปันสขุเคลื่อนที่ 

,  ,  ,,  ,           

ครัง้ที ่๓ 



 

  

ตรวจสอบการเตรียมความพร้อม 
ส าหรบัรองรบัการทอ่งเทีย่วแบบใหม่   

                วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

เ ข้าร่ วมตรวจสอบการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับ 

การท่องเที่ยวแบบใหม่ New Normal ตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เ ชื่ อ ไ วรั สโคโรน่ า ๒๐๑๙  

(Covid-19) โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการตรวจสอบการเตรียม

ความพร้อม ร่วมด้วย นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด, ปลัดจังหวัดระยอง, 

นายอ าเภอเมืองระยอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง, นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ, ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพ, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมตรวจการเตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ณ อุทยาน

แห่ งชาติ เ ขาแหลมหญ้ า-หมู่ เก าะ เสม็ด ท่ า เ รื อฝั่ ง เพ  

ท่ า เ รื อ เ กาะ เ สม็ ด  สถานประกอบการบนเกาะ เสม็ด  

และโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะ เสม็ด 

ด าเนินการโดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะ

เสม็ด 

 



 

 

  

     วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และนายฉกรรณ์ คชรินทร์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม
สถานการณ์น้ าท่ วม ในต า บลตะพง อ า เ ภอ เมื อ ง ร ะยอง  
จังหวัดระยอง  

น้ าท่วมในต าบลตะพง 

ลงพื้นท่ี 

ตรวจติดตามสถานการณ์
สถานการณ์







 


