
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ช่อผกา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดย นาย

ส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ได้ให้เกียรติ เป็น

ประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน อบต.ช่อผกา ส่วนราชการและผู้ปกครองร่วม

สนับสนุนและมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ พร้อมท้ังร่วม

เล่นกิจกรรม เพื่อมอบความสุขและความสนุกสนานแก่

เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ... 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ปทีี่ ๒ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

วันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

วันท่ี ๑๓-๑๙ ม.ค.๒๕๕๙ อบต.ช่อผกา  โดยกอง

คลัง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ – ๑๓ ท าการออก

ส ารวจและจัดเก็บภาษีฯ ตามโครงการส ารวจภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็น

การประเมินค่าภาษีรายปีของภาษีโรงเรือนและ

ส ารวจสถานประกอบการท่ีประกอบกิจการใหม ่

และท่ียกเลิกการประกอบกจิการ.... 

จดหมายข่าว 

วันเด็ก 

แห่งชาต.ิ... 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสมัยสามัญ สมัยท่ี๑/๒๕๕๙๑/๒๕๕๙  

ประชุมสภาประชุมสภา  

การประชุมสภา อบต.ช่อผกาการประชุมสภา อบต.ช่อผกา  

สมัยสามัญ สมัยที่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙๑/๒๕๕๙  

ในวันที่ ในวันที่ ๑๑ ๑๑ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙๒๕๕๙  

ณ หอประชุม อบต.ช่อผกาณ หอประชุม อบต.ช่อผกา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

      วันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๕๙ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกหน่วยบริการ

ตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ยากไร ้ใหก้ารรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  บรกิารตรวจรักษาโรคท่ัวไป 

ให้กับประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอช านิ และพื้นท่ีใกลเ้คียง ณ โรงเรยีนบ้านส าโรงโคกเพชร ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 

จังหวัดบุรรีัมย์.... 

     ในการนีไ้ดร้ว่มกับโครงการศูนย์ด ารงธรรมยิ้ม...เคลื่อนท่ี อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ พรอ้มท้ังหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน โดยได้ออกมารว่มให้บรกิารในดา้นต่างๆใหแ้ก่พี่น้องประชาชนในครัง้น้ีดว้ย... 

 

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา 2 

      วันที่ ๑๕-๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙ อบต.ช่อผกา จัด

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงาน อบต.

ช่อผกา โดยทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหน าควาย อ.เมอืง จ.ตรัง กลุ่มสตรี

เครื่องประดับไข่มุกแท้จากทะเลใต้ อ.เมอืง จ.กระบี่  และ

องค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวนาง อ.เมอืง จ.กระบี่ เพื่อ

น าเอาความรู้  ความสามารถประสบการณ์โดยตรงมา

พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้... 

 
      วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๙ อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคมฯ จัด

โครงการอบรมการผลติน้ ายาล้างจาน ยาสระผม และไม้กวาด

ทางมะพรา้ว เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์แก่พี่น้องประชาชน

กลุม่อาชีพ  ส่งผลท้ังในดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดี

ขึน้ ส่งเสริมรายได้ ช่วยปรับทัศนคติ เสริมสรา้งความรู ้ความรัก ความ

สามัคคี ภายในกลุม่ องค์กรให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 

 

      วันที่ ๑๖-๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ อบต.ช่อผกา จัดโครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน(อปพร.) วัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร. ในสังกัดให้มปีระสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติหน้าที่ในพืน้ท่ีชุมชนของตนเอง เพิ่มทักษะและการปฏบัิติงาน 

สามารถรว่มกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชีวิต

และทรัพย์สิน ของประชาชนไดอ้ย่างทันท่วงทีมปีระสทิธิภาพ ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการมากขึน้ ซึ่งจะท าให้สามารถลดความสูญเสยีท่ีจะ

เกิดขึน้ให้มีน้อยท่ีสุด... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา 3 
       วันที่ 24 มี.ค. ๒๕๕๙ อบต.ช่อผกา สว่นราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมประชาชนชาวต าบลช่อผกา และชาวอ าเภอช านิ รว่มจัดงาน 

"นมัสการหลวงพ่อช านิจ" ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวอ าเภอช านิและชาวจังหวัดบุรีรัมย์  

ณ วัดชนะตาราม ต.ช านิ อ.ช านิ จ.บุรรีัมย์...... 

  

 

       วันที่ 29 มี.ค. ๒๕๕๙ กองการศึกษา อบต.ช่อ

ผกา รว่มกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา จัดกจิกรรม

มอบใบอนุบัตรแก่น้องๆนักเรยีนท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บรหิารสว่นต าบลช่อผกาในการนีไ้ดร้ับเกียรติจาก นาย

ส ารวย บอ่ไทย นายก อบต.ช่อผกา ให้เกียรติเป็นประธาน

มอบใบอนุบัตรแก่น้องๆนักเรยีนท่ีจบการศึกษาดังกลา่วฯ... 

  

 

กิจกรรมบัณฑิตน้อยกิจกรรมบัณฑิตน้อย  

 

       อบต.ช่อผกา จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ วัดโคกเพชรหมู ่๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้

เข้าใจถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันไดโ้ดยอาศัยพืน้ฐานจากการฝึกอบรม และเพื่อเสรมิสรา้ง

ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรยีนและชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เยาวชน พร้อมท้ังสรา้งความร่วมมอืในการล้อมร้ัวตา้นภัย

ยาเสพติดขึน้ ระหว่างวันท่ี ๓๑ เมษายน ถึง ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙... 

  

 

โครงการบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนภาคฤดูร้อน  

 



 

 

  

ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา ๖๕ หมู่ ๑๒ ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.บรุีรัมย์ ๓๑๑๑๐  

โทร.๐๔๔ ๖๖๖๓๙๔ www.chaophaka.go.th www.facebook.com/chaophaka 

 

ค าสอนของพ่อ 

“เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท าโดยไม่

จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรอืเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็น

เครื่องกีดขวาง คนทีท่ างานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับ

งานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส ่ 

มีความขยัน และ ความซื่อสัตยส์ุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้

ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลยัเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

http://www.chaophaka.go.th/

