
 
 
 

  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 
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บนัทึกกิจกรรม 
องค์การบรหิารสว่นต าบลตะพง 

         วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง  

น า ย กอ ง ค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต าบลตะพง พร้ อ มด้ ว ย  

นายอิศรา สาธิตธวัช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการต าบล

ตะพง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  

ท าการสุ่มตรวจคุณภาพทุเรียนในตลาดกลางผลไม้ตะพง  

เพ่ือป้องกันการน าทุเรียนอ่อนออกจ าหน่ายในตลาดกลางผลไม้

ตะพง ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 

 



 
  

ประชมุคณะกรรมการ 

พฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะพง 

ครัง้ที ่๔/๒๕๖๓ 

         วันศุกร์ที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคาร OTOP องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

 

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
นายสฤษด์ิ เรี่ยมทอง รองนายกองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ลต ะพง  ล ง พ้ื นที่
ตรวจสอบ บริเวณคลองสามต าบล ม.๙ 
ซอยเนินกลาง , ม.๑๓ และ ม.๑๖ กรณี
ได้รับการร้องเรียนเรื่องน้ าเน่าเสีย และ
ได้ท าการโยนลูกบอล EM เพ่ือท าการ
ปรับสภาพน้ าในล าคลอง 

 

...ตรวจสอบ 
บรเิวณคลองสามต าบล 
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การประชุมสภาอง ค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  

(ชุดท่ีห้า ปีท่ี ๘) สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒๕๖๓ วั น จั น ท ร์ ท่ี  ๑๓  ก รกฎ า คม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
OTOP อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 

ท าความสะอาด    วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตะพง นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การ
บ ริหารส่ วนต าบลตะพง พ ร้อม ทีมผู้ บ ริห าร 
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง ท าความสะอาดอาคารตลาดสด
พื้นบ้านและอาคารตลาดกลางผลไม้ตะพง ร่วมกับ
พ่อค้าแม่ค้าตลาดกลางผลไม้ตะพงเพื่อเป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส 
โคโรน่า (Covid-๑๙) และเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีจะมาจับจ่ายใช้สอย  
ท่ีตลาดกลางผลไม้ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

 

สมยัวสิามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๑ 

อาคารตลาดสดพ้ืนบ้าน และ 
อาคารตลาดกลางผลไม้ตะพง 



 
  

    เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ลงพื้นท่ี พ่นหมอกควัน
และก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ ายุงลาย เพื่อควบคุม 
การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก หมู่ ๕,๙ ,๑๐ 
และ ๑๒ ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

    วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง พร้อมด้วย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง นายรุ่ง คีรีแลง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพง ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง 
ด าเนินการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณ
ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พันร.๗) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

 

 

ในบรเิวณคา่ยมหาสรุสงิหนาท (พนัร.๗) 

ก าจดัแหลง่เพาะพนัธ์ลุกูน  ายงุลาย 

และ 



 
 
 

  

         วันจันทร์ที่  ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ 
จ านวน ๔ ราย ประกอบด้วยต าแหน่ง พยาบาล
วิ ชาชีพปฏิบัติ การ จ านวน ๓ ราย และ 
เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติ งาน  
จ านวน ๑ ราย และรับโอนข้าราชการพลเรือน
จาก โ รงพยาบาลชลบุ รี  จ านวน ๑ ราย  
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับโอน
พนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร จ านวน ๑ ราย ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้าง
ต ามภารกิ จ  จ านวน ๑  ร าย  ต า แหน่ ง  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โดยเน้นย้ าหลักการท างาน
เพื่ อ ปร ะ ช า ชนอย่ า ง เ ต็ มคว ามสามารถ  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 



 
  

     วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  

และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงร่วมกิจกรรม "สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมภาครัฐและชุมชน" โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอ าเภอเมืองระยอง เป็นประธาน

เปิดโครงการ ณ บริเวณเขายายดา ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 

บนัทึกกิจกรรม 
ระหว่าง 

 และชุมชน 

กิจกรรม 

 



 
  

      วันศุกร์ ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดโครงการ ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
พอเพียงต้นแบบ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดโครงการโดย บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ธนาคารน้ าใต้ดิน 



 
 

 

  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
ประจ าปีพทุธศักราช ๒๕๖๓ 

สมยัสามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๑ 

สมยัสามญั สมยัทีส่าม ครัง้ที ่๒ 

วันศุกร์ที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
นายบุญธรรม โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดที่ห้า ปีที่๘) สมัยสามัญ  
สมัยที่ สาม ครั้ งที่  ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  
และได้แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ที่ รพสต.ตะพงและรพสต.
บ้านยายดา รวม ๗ ท่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง 

 

วนัศุกร์ท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

นายบุญธรรม โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง  เ ป็นประธาน เ ปิดการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง (ชุดท่ีห้า ปีท่ี๘) 

สมยัสามญั สมยัท่ีสาม คร้ังท่ี ๒ ประจ าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง 

 

 

 

 

 

  

     

  

  

  
 

 

 



 
  

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตะพง ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณตน เพื่อเป็น 
การแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ  
เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงานรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงาน  
ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั่วกัน โดยในคร้ังนี้ นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
ได้แนะน าข้าราชการและพนักงานใหม่ดังนี้ 

- ข้าราชการรับโอนวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๑. นางปาริชาติ เพรชหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้ ส านักงานกองคลัง 
๒. นางนลินภัสร์ พงษ์วัฒนภัค   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจ าเดือน  

- ข้าราชการรับโอน วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๑. นางสาวอุไรรักษ์ สางรัมย์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รายงานตัวพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ รพ.สต ตะพง และรพ.สต.บ้านยายดา  

- พนักงานจ้างปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
๑. นายวัชรวิชญ์ โชควรวิสิษฐ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. น.ส.ปภาวดี มหาเขตร์     ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัด ส านักปลัด  
๓. นายเอกรัตน์ ศรีราธารา   ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- พนักงานจ้างปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๑. น.ส.สุวรรณา ไทยเจริญ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- พนักงานจ้างเปล่ียนต าแหน่งใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๑. น.ส.ศศิวิมล ชุ่มชื่น จากเดิมต าแหน่ง คนงานท่ัวไป เปลี่ยนเป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัด  
- พนักงานจ้างปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๑. นายสันติ ศิริลภ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง  
 

พร้อมกันนี้นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานจ้างท่ีท าความดีให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง จ านวน ๒ รายคือ  
๑. นายสุประวัติ สว่างฉาย ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด ส านักปลัด  

เป็นผู้กระท าความดีโดย เก็บเงินได้บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง และแจ้งให้องค์การบรหิารสว่นต าบลตะพงช่วยประชาสมัพันธ์ให้ผูท่ี้ได้ท า เงินหล่น
ไว้ มาติดต่อรับคืนโดยไม่หวังเอาเงินน้ันเป็นของตนเอง  
๒. นายนัทธิไกร ปราณนัทธี ต าแหน่ง คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เป็นผู้กระท าความดีโดย ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณหน้าตลาดกลางผลไม้ตะพง และได้คืนเจ้าของคือ นายประสิทธิชัย สงสัย นักท่องเท่ียว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

 ๒๕๖๓ 



 
 

 

 

 
  
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุรชัย ศิลาวรรณ 

ผู้อ านวยการส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ลงพื นที่เพื่อ

ก ากับ ติดตามและประเมินผลต าบลปลอดภัย เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการด าเนินงานต าบลปลอดภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด า เนินงานต าบล

ปลอดภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง 

. 

 

ตอ้นรบั  
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้อ านวยการส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน  
อบต.ตะพง 



   

      วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง ร่วมให้การต้อนรับ นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

อุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ

พื นท่ีจังหวัดระยอง และเยี่ยมชมการเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรม (Big Brother)  

สู่ วิสาหกิจชุมชนในพื นท่ีรองรับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สู่ ก า รพัฒนาเศ รษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น (Creative Industry Village : CIV)  

ณ สวนยายดา เจ๊บุญช่ืน และ พื นท่ีเส้นทางท่องเท่ียวในต าบลตะพง จังหวัดระยอง 

 

นายก อบต.ตะพง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.ตะพง  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  

 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ  ตอ้นรบั  



  

  

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และงาน

เทศกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ

ประชาชน ซ่อมแซมถนน จับสัตว์มีพิษ และร่วมต้อนรับบุคคล

ส าคัญ ในต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน #องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง 

 

บริการ ยึดมั่น 



 

  
 

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า ห้องแถว บ้านเช่า รีสอร์ท โฮมสเตย์ อพาร์ท

เม้นท์ โรงแรมในต าบลตะพง เพ่ือรับฟังชี แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ราชการ 

ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก าหนดประเภทของกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการ 

ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั น โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ 

ให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ 

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้มีข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการ

ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ .๒๕๕๘ และประกาศใช้ เมื่ อวันที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ .๒๕๕๘  

ณ อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง (อบต.ตะพง) ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

ประชุม  ผู้ประกอบกิจการ 

ในต าบลตะพง 

ห้องเช่า ห้องแถว บ้านเช่า รีสอร์ท โฮมสเตย์ อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม 



  

 

 

 
  

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานการท านา 
แบบดั้ ง เดิม โรง เรียนวัดยายดา ประจ าปี ๒๕๖๓  
โดยความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองและผู้น าท้องถ่ิน 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ลต ะพ ง  
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ต ล อ ด ทั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๔ จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกิจกรรมการท านา 
กับชุมชนและผู้ปกครอง ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนัก เห็นความส าคัญของข้าวและอาชีพหลักของ 
บรรพบุรุษ สอนให้นักเรียนรู้จักและรักท้องถ่ินตลอดจน
สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ แปลง
นาสาธิตโรงเรียนวัดยายดา ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

 

โครงการสืบสานการท านาแบบดั้งเดิม  

โรงเรียนวัดยายดา ประจ าปี ๒๕๖๓ 



 
  

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลังกาย 

ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยมีนางคณิศร เมืองแสน ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งวัตถุประสงค์ 

การจัดโครงการเพ่ือ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง มีสุขอนามัยที่ดี 

และสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 

ณ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

 

ประจ าป ี๒๕๖๓ 

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลังกาย  

รับมอบ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สาย

พันธุ์  
วันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

ร่วมรับมอบ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ 

จ านวน ๒,๔๐๐ โด๊ส จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบ

เขตประกอบการ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พี ซี รัศมี  

๕ กิโลเมตร มอบให้กับ ชุมชนต าบลตะพง โดยมีรพ.สต.

ตะพง และรพ.สต.บ้านยายดา เป็นตัวแทนรับมอบและ

ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั งแต่ ๖๐ ปีขึ นไป 

#เข้ารับบริการฟรี ส าหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีภู มิล าเนาอยู่ ใน  

ต าบลตะพง ห มู่ ท่ี  ๑ ,๔ ,๕ ,๖ ,๙ ,๑๐ ,๑๒ ,๑๓ และ  ๑๖  

รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ฟรี

ไ ด้ ท่ี  ร พ . ส ตต ะ พ ง  ☎️ ติ ด ต่ อ ส อบ ถ าม เ พิ่ ม เ ติ ม  

๐๓๘-๖๕๕๒๒๒ ผู้สูงอายุท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลตะพงหมู่ท่ี 

๒,๓,๗,๘,๑๑,๑๔ และ ๑๕ รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ฟรีได้ท่ี รพ.สตบ้านยายดา ☎️ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๓๘-๖๖๔๕๗๙ 

จ านวน  
๒,๔๐๐ โด๊ส 



 
  วันจันทร์ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
ได้ร่วมกันเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค า
ปฏิญาณตน เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ  
และร่วมภาคภูมิใจในเอกราชที่บรรพบุรุษต้องเสียสละเลือดเนื้อ 
เพ่ือปกป้องประเทศชาติไทย พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบตัิงาน
รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องให้ได้รับทราบ 
ทั่วกัน โดยในครั้งนี้ นายกฤษดา สุวรรณ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะพง ได้แนะน าพนักงานใหม่จ านวน ๒ ราย
คือ พนักงานจ้างปฏิบัติราชการตั้งแต่ วันที่  ๑ กันยายน 
๒๕๖๓ ๑.นางสาวนัฐทริชา เจริญสุข พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ส านักปลัด ๒.นางสาวอารีรัตน์ 
จิตตรง พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด 
ส านักปลัด ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ต าบลตะพง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจ าเดือน  

 ๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ ๔ สายพันธ์  ซึ่งผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนคือผู้สูงอายุ 
ในต าบลตะพง โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี ๕ กิโลเมตร ณ โรงพยาบาล
ส่ ง เ สริ ม สุ ข ภ าพต าบลตะพ ง อ า เ ภ อ เ มื อ ง ร ะ ย อ ง  
จังหวัดระยอง 

 

ฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่๔ สายพนัธ์ ุ
โครงการรณรงค ์



 
  

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ใน

การปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง  

จังหวัดระยอง 

โครงการ 



 
  

วันจันทร์ที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่ วนต าบลตะพง ด า เนินการ 

จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง องค์การ

บริหารส่วนต าบลแกลงและเทศบาลต าบลแกลงกระเฉด โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ 

นายอ าเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะพง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุ มสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง 

 

โครงการ 
ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติ 

วันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง  

ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านงานป้องกันความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลตะพง เป็นวิทยากร ให้ค าแนะน า ซ่ึงกิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วย การส ารวจจุดเสี่ยง  

การท าแผนดับเพลิง การสาธิตการดับเพลิงเบื องต้น การอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลโดยใช้สถานการณ์

สมมติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง  

 
ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านงานป้องกันความปลอดภัย 



 ตลาดกลางผลไมต้ะพง 
ไดร้บัรางวลัตลาดสดตดิดาว ประจ าป ี๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง เข้ารับมอบเกียรติบัตร รับรองการเป็นตลาดสด 
ติดดาว ของตลาดกลางผลไม้ตะพง ประจ าปี ๒๕๖๒  
และป้ายตราสัญลักษณ์ (Logo) ตลาดสดติดดาว และ
ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ จาก นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลาง
จังหวัดระยอง 

ประจ าปพีทุธศกัราช ๒๕๖๓ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ 
วันอังคารที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

นายบุญธรรม โพธ์ิแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะพง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตะพง (ชุดที่ห้า ปีที่๘) สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตะพง 

 

จัดท าโดย งานส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๓๘-๖๖๓๐๕๓ 

 


