
จดหมายขา่ว
องค์การบรหิารส่วนต าบลตะพง

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดอืน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓



วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ 
และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบาย
การปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั่วกัน

โดยในครั้งนี้ นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ให้ค าแนะน าถึงการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การเตรียมเอกสารส าหรับการรับการประเมินโบนัสและช่วงนี้ มีฝนตกพายุเข้าหลายพ้ืนที่
ในต าบลตะพง ได้รับผลกระทบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ อาจต้องท างานหนัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้ได้มีการแนะน าพนักงานส่วนต าบล 

รับโอนตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
๑. นางพิจิตร์ งาเจือ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน สังกัดกองคลัง 

รับโอนตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑. นายสุรวัจน์ หม่ืนพวง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

พร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศให้พนักงานส่วนต าบลเลื่อนระดับและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ จ านวน ๓ รายดังนี้

๑. นางสาวปุญชรัสม์ิ คุ้มไพฑูรย์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
๒. นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ชะออ ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ
๓. นายสุระชัย แสนอุบล ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ

และ มอบวุฒิบัตรให้ นางอรอุมา ช านาญ พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
"ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ตามโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จากส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดระยอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาต ิเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓



วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง 
นายกองค์ก ารบริหารส่ วนต าบลตะพง เข้ าร่ วมลงนามบันทึก ข้ อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จังหวัดระยอง และการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ด าเนินงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามนโยบายการจัดการขยะ
ของกระทรวงมหาดไทย ในการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
และเพื่อรองรับการพัฒนาของเมือง ภายใต้แผนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงการบริหารจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ ตามนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมของ
กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โดยมีนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เข้ารับการตรวจประเมิน ฯ ๔ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ด้ านที่ ๒ ด้ านคุณภาพการให้บริการ ด้ านที่ ๓ 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 
ซึ่งกรรมการ ตรวจการประเมินประกอบไปด้วย ๑.นายธาตรี นามะสนธิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จั งหวั ดระยอง ประธานอนุกรรมการ 
๒.นายไตรภพ บรรเทิงสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อนุ กรรมการ ๓.นางจินตนา รั กสุ จริ ต วง ศ์ คลั งจั งหวั ดระยอง 
อนุกรรมการ ๔.นายอุดร ธรรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด 
อนุกรรมการ ๕. นางสาวรุสลีนา เสนาทิพย์ นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นปฏิบัติการผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระยอง อนุกรรมการ/เลขานุการ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืการบรหิารจดัการศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยฯ

การตรวจประเมิน ประสทิธิภาพ และประสทิธผิลฯ ปี ๒๕๖๓



วันศุ กร์ที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เข้ าร่ วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่ องใน โอกาสวันส าคัญ
ของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสา
พระราชทาน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ วัดช้างชน
ศิริราษฎร์บ ารุง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง น าโดย นายทวีป แสงกระจ่าง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง ผู้น าชุมชนต าบลตะพงประชาชนต าบลตะพงและบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

- กิจกรรมเชิดชูสถาบันชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย
- กิจกรรม เชิดชูพระพุทธศาสนา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ
- กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่ วมกันถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ 

อดีตบูรพมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามฟุตบอล ตลาดกลางผลไม้ตะพง 
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมจติอาสาพัฒนา

กิจกรรมเชดิชสูถาบนัชาต ิศาสนาพระมหากษตัรยิ์



รับโลเ่ชดิชเูกยีรต ิการจดับรกิารอาชวีอนามยัฯ ระดับดเีด่น

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และนายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เข้ารับโล่เชิดชู เกียรติ ในการด าเนินงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย 
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับ ดีเด่น จาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตะพงและโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพต าบลบ้านยายดา ในความดูแลขององค์การบริหารส่ วนต าบลตะพง 
ได้เข้าร่วมด าเนินการ และได้รับการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมโรค
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เก้าต่อเนื่องอย่างมั่นคง ๑๕ ปี คลินิกโรคจากการท างาน" 
ณ ห้องประชุมโรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ 
และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน
รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานทีเ่ก่ียวข้องให้ได้รับทราบท่ัวกัน

โดยในครั้งนี้ นายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบัญญัติ 
เตียวัฒนานนท์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอ านวยการท้องถิ่น
ระดับกลางรุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และได้รับรางวัล
ผู้มีผลการเรียนดีในหลักสูตรดังกล่าวและการรายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองระยอง โดย นางนลินภัสร์ พงษ์วัฒนภัค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน รายละเอียดดังนี้ 

๑. ในช่วงฤดูหนาว เชื้อโควิค ๑๙ จะแพร่ขยายได้ดี ให้แจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพ ให้มีการป้องกันโรค 
โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

๒. เกษตรอ าเภอเมืองระยอง แจ้งเรื่องโครงการตู้ เย็นข้างบ้าน แจกเมล็ดพันธุ์ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ห้ามข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุตรหลาน เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ถ้าตรวจพบจะด าเนินการอย่างเด็ดขาด
๔. การร่วมชุมนุมประท้วงให้ท้องถิ่นช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ โดยการแจ้งเหตุก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการประท้วง

ที่รุนแรง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้พิการ และผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐต าบลตะพงประจ าปี ๒๕๖๔ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ให้คนพิการมีการด ารงชีพ
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา และสามารถเข้าถึงสิทธิ
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกับคนปกติ และให้เข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาคเช้า บรรยายใน
หัวข้อ “สวัสดิการแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ” 
โดย นางสาวดวงแก้ ว ศิ ลปะรุ ต าแหน่ งนักพัฒนาสั งคม 
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และภาคบ่าย บรรยายในหัวข้อ 
“สิทธิผู้ พิ ก ารและผู้ ดูแลคนพิการใน การเ ข้ าถึ ง การบริ ก าร
ภาคประชารัฐ” โดย นายสมศักดิ์ จันทร์พราหมณ์ นายกสมาคม
คนพิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง

โครงการฝกึอบรมและพัฒนาผูพ้ิการและผูด้แูลคนพิการ

รับโลร่างวลั ต าบลปลอดภยัเข้มแข็งดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายเกรียง ไกรเดช 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และนายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมรับโล่รางว ัล 
ต าบลปลอดภัยเข ้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์เก ียรติภูมิ วงศ์ รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
การมอบโล่รางวัลซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมต าบล
ปลอดภัยเข้มแข็ง ด้านการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานต าบลปลอดภัย ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๒๔ แห่ง ณ อาคารพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี



วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. 
นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด  ก า ร รณรงค์ ค วบคุ มป้ อ ง กัน โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ด อ อก
อ าเภอเมืองระยอง ตามโครงการรณรงค์เพื่อลดการแพร่ ระบาด
ของ โรคไข้ เ ลื อดออก เขตพื้นที่ อ า เภอ เ มือ งระยอง โดยภาคี
เครือข่ายแบบบูรณาการปี ๒๕๖๓ โดยส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอเมืองระยอง ร่วมกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ IRPC รัศมี ๕ กิโลเมตร 
โดยได้รับเกียร ติจาก นายแพทย์ สุนทร เหรียญภู มิการกิ จ 
สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เปิด ร่วมด้วย 
นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ าเภอเมืองระยองและ ตัวแทน
จากหน่วยงานราชการและเอกชน ณ อาคารอเนกประสงค์
อ ง ค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต า บล บ้ านแล ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง ร ะยอ ง 
จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดกลาง
ผลไมต้ะพงที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง เพื่อพิจารณาการจัดท าสัญญาเช่า และหารือ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการตลาดผลไม้ตะพง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีเปิด การรณรงคค์วบคุมปอ้งกนัโรคไข้เลอืดออก อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

การประชมุคณะกรรมการบรหิารตลาดกลางผลไมต้ะพงที ่๑/๒๕๖๔



วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาส วันกองทัพเรือ ๒๕๖๓ 
ณ วัดปลวกเกตุ ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์กองทพัเรอื ๒๕๖๓

โรงเรยีนพอเพยีงทอ้งถิน่ (Local Sufficiency School : LSS)

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local 
Sufficiency School : LSS) ผู้บริหาร ครู บุคลากร
โรงเรียนอนุบาลตะพง โดยมีนายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานการประชุม 
ร่วมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง และนายปัญจนอง วงศ์ บุปผา อดีตผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดตะพงนอก ณ ห้องประชุม OTOP องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงเป็นประธาน
เปิดงาน อสม.ตะพง เดินวิ่ง โดยมี นายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด(มหาชน) กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
มาจากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ไออาร์พีซีรัศมี ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชน
โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ไออาร์พีซี รัศมี ๕ กิโลเมตร มีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง ทั้งกายและใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ผู้ ร่วม
กิจกรรมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้น าชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และ อสม.ต าบล
ตะพง ณ สวนโซลาร์ลอยน้ า IRPC ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วัน จั นทร์ ที่  ๒๓ พฤศจิ ก า ยน ๒๕๖๓ เ ว ล า ๙ .๓๐ น . 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ร่วมพิธี เปิด "สวนโซล่ าร์ ลอยน้ า IRPC"โดย มีนายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน) 
เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งสวนโซลาร์ลอยน้ า IRPC มีเนื้อที่รวม 
๒๐๐ ไร่ ตอบรับต่อนโยบายของรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ทีผ่ลิตภายในประเทศส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจพร้อมทั้งบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าขนาด ๑๒.๕ เมกะวัตต์ และยังมีขนาดใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

กิจกรรม อสม.ตะพง ชวนวิ่ง ๒๕๖๓

พิธีเปิด "สวนโซลา่รล์อยน้ า IRPC"



วั น จั น ท ร์ ที่  ๒ ๓  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒๕ ๖ ๓  เ ว ล า  ๙ . ๐ ๐  น . 
นายทวีป แสงกระจ่ า ง นายกองค์ ก ารบริหารส่ วนต าบลตะพง 
เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการสืบสาน
การท านาแบบดั้งเดิม โดยความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียนวัดยายดา 
ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดยายดา ผู้อ านวยการ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน
วัดยายดา ซึ่งวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เพื่อร่วมท านากับชุมชนและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง  ต ลอ ด จนปลู ก ฝั ง ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะหนั ก 
เห็นความส าคัญของข้าวและอาชีพหลักของบรรพบุรุษ ให้นักเรียนรู้จักและ
รักท้องถ่ิน และเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนวัดยายดา ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

พิธีมอบทนุการศึกษาเพื่อชมุชน ประจ าป ี๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมพิธี
มอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๓ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๑๙๘ ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ 
ต่ออาจหาญ นายอ าเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย 
นายสุทน โพธิ์แก้ ว ก านันต าบลตะพง นายบุญธรรม โพธิ์แก้ ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง นาวาโท พานุรัตน์ อุ่นญาติ 
ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ ๗ ฝ่ายปกครองต าบลตะพง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ วนต าบลตะพง และผู้ปกครองนักเรียนที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาซึ่งโครงการทุนการศึกษา เพื่อชุมชน จัดต่อเนื่องกันมาเป็น
ปีที่  ๑๒ โดยกระจาย ลงทุกหมู่ บ้านที่ อยู่ รอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยได้ความกรุณาจาก ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุตรหลานในหมู่บ้านที่ มี
ผลการเรียนความประพฤติดี ให้ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการ
ทุนการศึกษาเพ่ือชุมชน ณ อาคารศูนย์กลาง เกษตรจังหวัดระยอง 
(อบต.ตะพง) ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลงแขกเกีย่วข้าว ตามโครงการสบืสานการท านาแบบดัง้เดิม ปี ๒๕๖๓



พิธีลงนามการสง่มอบการถา่ยโอนภารกจิสาธารณสขุใหแ้ก ่อปท.

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง ร่วมพิธีลงนามการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนาม ส าหรับใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุข 
จ านวน ๔ แห่ง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขได้เห็นชอบผลการประเมินความพร้อม ใน
การจัดการด้านสาธารณสุขซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงทั้ง ๔ แห่ง ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน ๕ แห่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน ๔ แห่งดังนี้

๑ ) ถ่ าย โอนโร งพยาบาลส่ ง เ สริ มสุ ข ภ าพต าบล บ้ านดอนและโร งพยาบาลส่ ง เ สริ มสุ ข ภ าพ ต าบล
บ้านหนองจอก ให้แก่เทศบาลต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง 

๒) ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับมา ให้แก่ เทศบาลต าบลทับมา อ า เภอเมืองระยอง
๓) ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าคอก ให้แก่ เทศบาลต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง
๔) ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินพระ ให้แก่เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 

ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงพยาบาลระยอง

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ร่วมประชุม ลดความแออัด โรงพยาบาลระยอง และมอบใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวต้อนรับ 
ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงพยาบาลระยอง

การเขา้รว่มประชมุ ลดความแออดั โรงพยาบาลระยอง



การประชมุผูเ้ชา่แผงจ าหน่ายสนิคา้ตลาดกลางผลไมต้ะพง

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เช่าแผงจ าหน่ายสินค้า ตลาดกลางผลไม้ตะพง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการท าสัญญาเช่าแผง
จ าหน่ายสินค้าและรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนงานการพัฒนาตลาด ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีนางนลินภัสร์
พงษ์วัฒนภัค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เป็นผู้ด าเนินการประชุม ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การอบรมพฒันาศกัยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชว่ยฟืน้คนืชพี

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเกรียง ไกรเดช เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ต าบลตะพง โดยมีวิทยากร แพทย์และพยาบาล
วิชาชีพจากโรงพยาบาลระยองจ านวน ๕ ท่าน บรรยายและให้ความรู้เรื่องบาดแผล
และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน ๑๖๖๙ และการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
ส่วนบน พร้อมการสาธิตการปฐมพยาบาล ผู้เข้าอบรมคืออาสาสมัครกู้ภัยจากจุดตะพง 
จุดน้ าคอก และจุดบ้านแลงจ านวน ๕๐ ท่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การอบรมเลีย้งดเูด็กแกพ่่อแม่เดก็ปฐมวัย

วั นที่ อั ง ค า รที่  ๑ ธัน ว า คม ๒๕๖๓ เ ว ล า ๑๐ .๐๐ น . ศู น ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก วั ด ตะพงนอ ก 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 
ได้จัดอบรมให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่และการจัดให้ค าปรึกษาแก่พ่อแม่ของเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๖ ปี 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

งานวันคนพิการสากล ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลต าบลตะพง ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
โดยมี นายวิเชียร กระจ่างแจ้ง ประธานชมรมคนพิการต าบลตะพง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระยอง ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง , ส านักงาน
การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอเมืองระยอง,มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ, สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง, สมาคมคนพิการ
อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และกองทุนพัฒนาอาชีพเพ่ือคนพิการต าบลตะพง

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณคนพิการดีเด่นต าบลตะพง จ านวน ๒ ราย และร่วมฟังเสวนา 
เรื่อง “คนพิการมุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่” และ "การเสวนา แนวทางการพัฒนาคนพิการต าบลตะพง" ณ อาคารศูนย์กลาง
เกษตรจังหวัดระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



วันที่อังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินผลงาน ข้าราชการหรือพนักงานครู 
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ และมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ 
จ านวน ๓ ราย ดังน้ี

๑. นางนุชนาถ กนิษฐสุต ต าแหน่งครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลตะพง
๒. นางสุนันท์ ศรีราธารา ต าแหน่งครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา
๓. นางเกศินี หอมระรื่น ต าแหน่งครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก

และคณะกรรมการการประเมินฯ ดังนี้
๑. นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก เป็นประธานการประเมิน
๒. นางสาวอมรรัตน์ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. นางเตือนใจ พรานนท์สถิต ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตะพงนอก
๔. นางสาวกรธิดา จันทร์จวง ครูช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ

ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประชมุคณะกรรมการการประเมนิผลงาน ข้าราชการหรอืพนักงานครฯู



วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรง
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่ บรรพบุรุษต้องเสียสละ
เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั่วกัน

โดยในคร้ังนี้ นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการและระมัดระวังการแพร่กระจาย
ของไวรัส COVID-๑๙ ที่ก าลังกลับมาระบาดรอบที่ ๒ และฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

พร้อมกันนี้ได้แนะน าพนักงานจ้างเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายดังนี้
๑. นางสาวพรนิภา ฟุ้งเฟื่อง จากต าแหน่ง คนงาน เป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัด ส านักปลัดองค์การ บริหารส่วน

ต าบลตะพง
๒. นางสาวปรียาภรณ์ กาหลง จากต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สังกัด กองคลัง
แนะน าพนักงานจ้างใหม่ ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายดังนี้

๑. นางสาวกัญญณัช งามสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่ วยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒. นางสาวณิชนันทน์ ไพรณรินทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(รพ.สต.บ้านยายดา)

และร่วมแสดงความยินดีกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ที่ได้เข้ารับรางวัล จ านวน ๕ รายการ ดังนี้
๑. โล่รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง ได้รับการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ของกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. เกียรติบัตรรับรองการเป็นตลาดสดติดดาว ของตลาดกลางผลไม้ตะพงในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
๓. ตลาดกลางผลไม้ตะพง ผ่านการประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ตามมาตรการของกรมอนามัยประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชู เกียรติให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลปลอดภัยเข้มแข็ง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๓ 
๕. รางวัลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมต าบลอย่างย่ังยืน จากกระทรวงสาธารณสุข

และนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง โดยเน้น ย้ า
เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-๑๙ ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยครั้ง และส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
รักษาความปลอดภัยส านักงาน ให้ประจ าส านักงานเพื่อคอยรับเรื่องร้องทุกข์ ทั้งทางส านักงานและทางโทรศัพท์ พร้อมจัดการงานที่เร่งด่วนให้เสร็จ สิ้น
ก่อนวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถใน ปี ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมเคารพธงชาต ิเดือนธันวาคม ๒๕๖๓



วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญธรรม โพธิ์แก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดที่ห้า ปีที่ ๘) สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พนักงานส่วนต าบล อบต.ตะพง ประจ าป ี๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ พนักงานส่วนต าบลตะพง ประจ าปี ๒๕๖๔ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบลตะพง 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลตะพงมีความรู้ และดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม
อาคารโอทอป องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประชมุสภา อบต.ตะพง (ชุดที่หา้ ปีที่ ๘) สมัยวิสามญั สมัยที่หา้



ประชมุรบัฟงัค าชีแ้จง คกก.ประจ าหน่วยเลอืกตัง้ เขตที่ ๔ ต.ตะพง

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง จัดประชุมรับฟังค าชี้แจง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง /เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เขตเลือกต้ังที่ ๔ ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (หน่วยเลือกต้ังที่ ๑ - ๓๑) 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสกล สกุลกล้า วิทยากรอ าเภอ ส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดระยอง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดกลางผลไมต้ะพง

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ร่วมกับ แม่ค้า
พ่อค้า ตลาดกลางผลไม้ตะพง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดกลางผลไม้ตะพงทั้ง ๒ อาคาร
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทุกท่าน



ลงพื้นทีม่อบถงุยงัชพีแกผู่ม้ีความเสีย่งตอ้งกกัตัวชว่ง COVID-19

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 
ที่ ต้ อ งกั ก ตั ว เป็น เ วลา ๑๔ วัน ณ หมู่ที่  ๑ , หมู่ ที่  ๘ , ห มู่ที่  ๙ , ห มู่ที่  ๑๒ และห มู่ที่  ๑๖ ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


