
ในวันที�  22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น .
นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาํป� พ .ศ .2565 จากนายอภินันท์ เผือกผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารจัดการ
ช่วยเหลือประชาชน การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
EMSภาคีเครือข่ายร่วมใจ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โปรง่ใส ตรวจสอบได้

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565ป�ที� 1 ฉบับที� 1

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ที�มีผลการปฏิบั ติงานดี เด่น  ประจาํป�  พ .ศ .  2565

NEW LETTER จดหมายขา่ว

ด้านการบรหิารจดัการชว่ยเหลือประชาชน 

การติดตามความคืบหน้า
โครงการก่อสรา้ง

การบรหิารจดัการระบบการแพทยฉ์กุเฉิน 
EMS ภาคีเครอืขา่ยรว่มใจ

ในวันที�  1 พฤศจิกายน 2565 สาํนักงานคลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื� นที�ประชุม
ประชาคมเพื� อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟ�ลท์ติก
คอนกรีต สายทาง นศ .33-003   บ้านคลอง
ขี� เปล -บ้านวังหีบ หมู่ ที�  7,หมู่ ที�  5 ซึ�งได้ เข้า
ร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (CoST) 

เทศบาลตําบลชะมาย

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99ems%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88?__eep__=6&__cft__[0]=AZUpw5QxSsnPYYObl1NF3G7Pxwzc8KuAiE9hpOcOQKAH-NthoH9-5O5knB1Ez1Ew_QddAvV9rJvLScobmHMmg1CC2ODyCXlKJwkxGY3XZEuHvPACKNTtv2eqc1lzn1BEBCnucRaXiA9uxR3Bc_NyxhgBl6ooupat1B6oYHOz5BAfxg&__tn__=*NK-R


โครงการปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเอง

ในวันที� 10 พฤศจิกายน 2565 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายก
เทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายนายวินัย ชาญอาวุธ  ที�ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลชะมาย เข้าร่วมในพิธีเป�ด
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง  ณ อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมี    ผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลชะมาย เข้ารับการอบรม จํานวน 50 คน เพื� อเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ การทําปุ�ยชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช การเลือก
เมล็ดพันธุ์ผัก วิธีปลูก และการบํารุงรักษา จากนายเสรี ทองคําดี
วิทยากรผู้มีความเชี�ยวชาญด้านการเกษตร 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

โครงการดีดี จากงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ            เทศบาลตําบลชะมาย

ป�ที� 1 ฉบับที� 1

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
              ลดเส่ียง ลดโรคเร้ือรัง

ในวันที� 10 พฤศจิกายน 2565 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย มอบหมายนายวินัย ชาญอาวุธ   
 ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัด
เทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตําบลชะมาย เข้าร่วมพิธี
เป�ดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดเสี�ยง ลดโรคเรื�อรัง
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  ผู้สูงอายุ
โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน  
 หนองหว้า เป�นผู้บรรยายให้ความรู้ทางโภชนาการ และให้บริการ
ตรวจคัดกรองเบื�องต้นให้กับผู้สูงอายุ ทั�งการวัดความดัน  
 ช่างนํ�าหนัก และตรวจวัดสายตา

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

ในวันที� 10 พฤศจิกายน 2565 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย เข้าร่วมในพิธีเป�ดโครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหว้า เป�นผู้บรรยายให้ความรู้
เกี�ยวกับทันตสุขภาพช่องปาก การแปรงฟ�นที�ถูกวิธี และการดูแล
ทําความสะอาดฟ�นปลอม

(สปสช.)(สปสช.)

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZVwVS_iHtx5DWWY17QUf-s1oduG0Zzn3U7JLSqx9IJehGqmiAofk5tYcUkiD8eXptJAnSZL3VJm3xQY3CMrPVUL30U7wZX5fJNbEiwXTo3URn1ZTel801Uj5WVWYOjgta87wJ3veeRdISd_IZAhe1DAXkGkAbAu30sA4xMYR5UytA&__tn__=*NK-R


โครงการปรบัปรงุถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ตกิ สายวงัหบี 

   คํ�าคืนวนัเพญ็เดือน 12 ของคํ�าคืนวนัที� 8 พฤศจกิายน 2565
นายประพฒัน ์ รกัษ์ศรทีอง นายกเทศมนตรตํีาบลชะมาย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารฯ รองปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทน          
 ปลัดเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล กํานนั ผูใ้หญบ่า้น หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง เทศบาลตําบลชะมาย
เขา้รว่มในงานสบืสานประเพณลีอยกระทง ประจาํป�งบประมาณ 2565 ณ บรเิวณท่านํ�าวดัเขากลาย หมูที่� 3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรธีรรมราช โดยภายในงานมกีารประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสรา้งสรรค์ การประกวดหนนูอ้ยนพมาศ    
 และการแสดงของโรงเรยีนและกลุ่มต่างๆ ในเขตพื�นที�

สืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจาํป� 2565

กิจกรรมจติอาสาพฒันาประจาํสปัดาห์
    เทศบาลตําบลชะมายไดด้าํเนนิกิจกรรมจติอาสาพฒันาตําบลชะมาย
ประจาํสปัดาห ์โดยมคีณะผูบ้รหิาร, สมาชกิสภาเทศบาล, หวัหนา้สว่นราชการ,
พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งเทศบาลตําบลชะมาย เขา้รว่มกิจกรรม
จติอาสาเป�นประจาํทกุสปัดาหต์ลอดเดอืนพฤศจกิายน ดว้ยการพฒันาพื�นที�
ตําบลชะมาย อาทิ การเก็บขยะบรเิวณท่านํ�าวดัเขากลาย, การปลกูต้น
ทองอุไร บรเิวณโดยรอบสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอทุ่งสง เป�นต้น กิจกรรม
จติอาสาพฒันาประจาํสปัดาห ์ถือเป�นกิจกรรมที�เป�นการนาํบุคลากรของ
หนว่ยงานสรา้งแบบอยา่งในการบาํเพญ็สาธารณประโยชนใ์หเ้กิดขึ�น        
 แก่ประชาชนตําบลชะมายของเราอยา่งยั�งยนื

   นายประพฒัน ์ รกัษ์ศรทีอง นายกเทศมนตรตํีาบลชะมาย ไดส้ั �งการ       
 ใหพ้นกังานกองชา่งลงพื�นที�ควบคมุงานโครงการปรบัปรงุถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายวงัหบี ซอย 3, หมูที่� 5    
 ตําบลชะมาย อําเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป�นการพฒันาระบบ
โครงสรา้งพื�นฐานในการอํานวยความสะดวกใหกั้บพี�นอ้งประชาชนไดส้ญัจร
ได้อยา่งปลอดภัยทั�งต่อชวีติและทรพัยส์นิ

เทศบาลตําบลชะมายWWW.CHAMAI .GO .TH

ป�ที� 1 ฉบับที� 1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565



รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง

เทศบาลตําบลชะมาย นําโดยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรตํีาบลชะมาย
ซึ�งไดร้บัมอบหมายจาก นายประพฒัน์ รกัษศ์รทีอง   นายกเทศมนตรตีาํบลชะมาย และ
นางจรยิาวด ีวเิชียรเชื�อ ผอ.กองสาธารณสขุฯ พรอ้มดว้ยสมาชิกสภาเทศบาล  และ
ผู้นําชุมชน  ลงพื�นที�รณรงคก์ารคดัแยกขยะจากตน้ทาง และประชาสมัพนัธ ์       ขอ
ความรว่มมอื ใหป้ระชาชนจดัทําถงัขยะเป�ยกครวัเรอืน ลดโลกรอ้น เพื�อช่วยกนั    ลด
ปรมิาณขยะเป�ยก   ที�ย่อยสลายได ้เป�นการกาํจดัขยะที�ครวัเรอืน 
ไมต้่องนําไปเสยีคา่ใช้จ่ายในการจา้งฝ�งกลบกาํจดัที�บอ่กาํจัดขยะ 

ดูแลซ่อมบํารุงไฟฟ�าส่องสว่าง

LINE OA เทศบาลตาํบลชะมาย

เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  ฉั บ ไ ว เ รื� อ ง ข่ า ว ส า ร  รั บ บ ริ ก า ร ด้ ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว
เ พี ย ง ท่ า น ติ ด ต า ม เ ร า  ผ่ า น . . .

เทศบาลตาํบลชะมาย โดยนายประพฒัน์ รกัษศ์รทีอง นายกเทศมนตรี
ตาํบลชะมาย ไดส้ั�งการใหพ้นักงานไฟฟ�าลงพื�นที�ดแูลซ่อมบํารงุไฟฟ�า
สอ่งสวา่งตามที�ไดร้บัแจง้ความเดอืดรอ้นจากผูนํ้าชุมชนและประชาชน
ในพื�นที� เพื�อเป�นการเพิ�มระดบัความปลอดภยัและป�องกนัมใิห้เกดิ
อบัุตเิหตใุนช่วงเวลากลางคนืของประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนน

รอ้งทกุข/์รอ้งเรย้น
แจง้เหตฉุกุเฉิน
สอบถามสวสัดิการประชาชน
แจง้เหตฉุกุเฉิน
สอบถามขอ้มูลขา่วสาร

      รบับรกิารในเรื�อง...

เวบ็ไซต์ : 
www.chamai.go.th

        รายการวทิยุ : FM 105.5 MHz.
    "เทศบาลตําบลชะมายพบประชาชน" 
        ทกุวนัจนัทร ์-ศุกร์
        เวลา 12.00 - 13.00 น.

ป�ที� 1 ฉบับที� 1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

ร่วมด้วยช่วยกัน
คัดแยกขยะตั�งแต่ต้นทาง

ด้วยการทําถังขยะเป�ยกครัวเรือน

   Page Facebook 
   เทศบาลตําบลชะมาย 
    Chamai Subdistrict Municipality 

acebook : ทต.ชะมาย 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chamai.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2U1rmGNH9rnLYSHmDJRh-PZ8T7zoVWBPohE6kYQSK5zW65e63HGMdEm_o&h=AT1ZEC6qUpSX6L_PuWBhP6K8EEJNdnWvEqx8X5sHBVm29QyDzWX4ht4bC7zPrxOkJCV4dUjJoCwe1g9HodxmIrIILSglvtE0rWXi-43vawXXT4IzL_ArbPOh85czziHUgJA3zLDygubnfHKbwrKf&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ixYldaremNFgaSDwdjBPMBRrBNNflmAgRE8Wk0c84MFPX8w9fTosgka9k5y0YY_KVBGhgV3n-VqJOjid5WeBu6fHt2rFxBK4JcLjTZvBvPBGxDM0E5vijKj6UTPetYjufCqTJCDXSHbcyhssxDZtPTQ


ผู้สงูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ
                             จะต้องไมโ่ดดเดี�ยว

กิจกรรมดีๆที�ได้ผลิต อย.น้อย ของตําบลชะมาย  ผ่านโครงการ
คุ้มครองผู้บรโิภคในโรงเรยีน (อย.น้อย) ป�งบประมาณ 2565 
 ซึ�งได้ดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ หอ้งประชุม รพ.สต.บ้านหนองหวา้
โดยมีแกนนํานักเรยีนด้านสุขภาพจากโรงเรยีนวดัเขากลาย โรงเรยีน
วดัวงัหบี และโรงเรยีนบ้านหนองหวา้(ชมายนุกลู) และคณะครู  
เพื�อเรยีนรูฝ้�กทักษะการเฝ�าระวงัผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา 
และเครื�องสาํอาง ใหส้ามารถเลือกซื�อ เลือกบรโิภคได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเผยแพรค่วามรูไ้ปยังเพื�อนนักเรยีน ครอบครวั และชุมชน
โดยโครงการการนี� ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
"กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชะมาย"

อกีหนึ�งโครงการที�ไดร้บัการสนับสนนุงบประมาณจากกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพเทศบาลตําบลชะมาย  "โครงการจดับรกิาร
ดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุสาํหรบัผู้สงูอายทุี�มีภาวะพึ�งพงิ
และบคุคลอื�นที�มภีาวะพึ�งพงิ" ซึ�งดาํเนินกจิกรรม ณ รพ.สต.บา้น 
 หนองหวา้" เพื�อเรยีนรูก้ารดแูลผูส้งูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ 
การใสใ่จสขุภาพในผู้สงูวยั ทั�งดา้นอาหาร การป�องกนัการพลดัตก
หกลม้ และโรคต่างๆ ในผูส้งูอาย ุโดยในภาคปฏิบตัไิดนํ้า
กลุม่เป�าหมายไปเรยีนรูก้ารดแูลผูส้งูอายุที�มภีาวะพึ�งพงิ         
 และตดิเตยีงภายในตําบลชะมาย จาํนวน 2 ราย 

สนับสนุนงบประมาณโดย : 
       กองทนุหลักประกันสขุภาพเทศบาลตําบลชะมาย 
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อย.น้อย

เราจะดูแลกันและกัน



                                       สอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูล   

                                 โทร. 075450507โทร. 075450507โทร. 075450507

การประชุมสภาท้องถิ�น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ�น
สมาชิกสภาท้องถิ�น และผู้บริหารท้องถิ�น 

ประชาร่วมทํา ผู้นาํร่วมคิด พันธกิจ
คือง

านพ
ัฒน

า

ในระหวา่งวนัที� 25 - 27 พฤศจกิายน 2565
 คณะผูบ้รหิารเทศบาลตําบลชะมาย และสมาชกิสภา
เทศบาลตําบลชะมาย เขา้รว่มในการฝ�กอบรมหลักสตูร
"การประชุมสภาท้องถิ�นในบทบาทประธานสภาท้องถิ�น
สมาชกิสภาท้องถิ�น และผูบ้รหิารท้องถิ�น รุน่ที� 7         
 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส ์แอนด์ รสีอรท์ อําเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื�อสรา้งความเขา้ใจที�ถกูต้อง
เกี�ยวกับแนวทางระเบยีบ กฎหมาย กระบวนการขั�นตอน
เกี�ยวกับการประชุมสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
หลักการของการโอนงบประมาณ แนวทางการชว่ยเหลือ
ประชาชน การจดับรกิารสาธารณะ การรบัหลักการ    
 การแปรญัตติ การลงมติ และการใชอํ้านาจของฝ�ายสภา
ในการเหน็ชอบและอนมุติัเงินสะสม

ช ะ ม า ย ม่ั น ค ง  อ น า ค ต ย่ั ง ยื น
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