
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐ คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ และลูกจ้าง 

อบต.ช่อผกา ร่วมในพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)ถวาย

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 

บ ร ม น า ถ บพิ ต ร  ณ  วั ด ต า เ ห ล็ ง  ต .  ห น อ ง ปล่ อ ง  

อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์... 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ปทีี่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) 

วันที่ ๒๔-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา  โดยกองคลัง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑ – ๑๓ ท าการออกส ารวจและจัดเก็บภาษีฯ ตามโครงการส ารวจ

ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นการประเมินค่าภาษีรายปีของภาษีโรงเรือนและส ารวจสถานประกอบการท่ีประกอบกิจการใหม่ 

และที่ยกเลกิการประกอบกิจการ.... 

จดหมายข่าว 

การส ารวจและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๐ กิจการสภา อบต.ช่อผกา  ได้ก าหนดให้มีการ

ประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด

บุรรีัมย์... 

วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๐ กิจการสภา อบต.ช่อผกา  ได้ก าหนดให้มีการ

ประชุมสภา อบต.ช่อผกา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด

บุรรีัมย์... 

 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

       วันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา ได้ด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปขยายผล (การจัด

อบรมคัดแยกขยะ/จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน) และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การบริหารจัดการขยะ 

"จังหวัดสะอาด" ระหว่างตัวแทนชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรรัีมย.์.. 

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา ๒ 

      วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา น าโดย 

นายส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ได้น าทีม

คณะผู้น าชุมชนในเขตต าบลช่อผกา ตัวแทนส่วน

ราชการในเขตบริการ และยังได้รับเกียรติจาก 

นายสุทธิพร ณ นคร นายอ าเภอช านิ เข้าร่วมใน

การทัศนศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบบูรณาการในรูปขยายผล ณ บ้านสะแกกวน 

หมู่ที่ ๔ เทศบาลต าบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่ง

ปฏิกูลต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด... 

       วันท่ี 8 ม.ีค. 2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลช่อผกา ร่วมกับ องค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา ไดจ้ัดท าโครงการเสรมิสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันความรุนแรงใน

ครอบครัว ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการก าหนด

นโยบาย มาตรการ การวางแผนโครงการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวในพืน้ที่ต าบล

ช่อผกาต่อไป... 

การทัศนศึกษาดูงาน

โครงการจดัการขยะมูลฝอย 

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบบรูณาการในรูปขยายผล 

โครงการแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา ๓ 

       วันที่ ๑4-๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบรหิารส่วนต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ยังจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม ่***โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการ

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและศักยภาพในการท างานขององค์การบริหารสว่นต าบล และเพื่อให้คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสว่น

ต าบลพนักงานจา้ง และลูกจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล ได้น าประสบการณ์ท่ีไดร้ับมาปรับใชใ้นการปฏิบัติหน้าที่... 

  

 

       วันที่ 29 มี.ค.  ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา โดยกอง

การศึกษา ได้จัดกจิกรรมมอบใบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดใีน

ความส าเร็จของนักเรยีนในระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อสง่เสริม 

ให้นักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และ

กระตุน้ให้นักเรยีนอยากเรยีนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

...ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายส ารวย บ่อไทย นายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลช่อผกา ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมอบ

วุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยท่ีจบการศึกษาในครัง้นีด้ว้ย... 

  

 

       วันที่ 24 ม.ีค. ๒๕๖๐ อบต.ช่อผกา พร้อมด้วยสว่น

ราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวต าบลช่อผกา และชาว

อ าเภอช านิ รว่มจัดงาน "นมัสการหลวงพ่อช านิจ" ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สทิธิ์คู่บ้านคูเ่มอืง เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาว

อ าเภอช านิและชาวจังหวัดบุรีรัมย์  ณ วัดชนะตาราม ต.ช านิ อ.ช านิ 

จ.บุรีรัมย์... 

          โดยชาวต าบลช่อผกาได้รว่มจัดและเดนิขบวนแห่หลวงพ่อช านิ

จ าลอง และในการนีท้างต าบลช่อผกาได้รับรางวัลชนะเลศิอันดับ 1 

ในการประกวดขบวนแห่ ซึ้งได้สรา้งความภาคภูมใิจให้กับพวกเราชาว

ต าบลช่อผกาเป็นอย่างยิ่ง...  ความส าเร็จในครัง้นีเ้กิดขึน้ได้เนื่องจาก

ได้รับความร่วมมือ รว่มแรง รว่มใจ จากคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา 

พนักงาน อบต.ช่อผกา ผู้น าชุมชนทุกชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน

ชาวต าบลช่อผกาทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครัง้นี้

เป็นอย่างด.ี.. 

  

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

งานนมัสการหลวงพ่อช านิจ ประจ าปี ๒๕๖๐ 



 

 

  

 

ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา 

๖๕ หมู่ ๑๒ ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

๓๑๑๑๐  

โทร.๐๔๔ ๖๖๖๓๙๔ 

www.chaophaka.go.th 

www.facebook.com/chaophaka 

      วันท่ี 31 ม.ีค. ถึง 10 เม.ย. 2560 อบต.ช่อผกา ร่วมกับวัดโคก

เพชร ไดจ้ัดท าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560 

เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเพื่อน้อมน าบุญกุศลคุณงามความดท่ีีเกิด

จากการบรรพชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดส่มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชน์ สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุขและช่วยสง่เสริมให้เป็นลูกท่ีดขีองพ่อแมเ่ป็น

ศิษย์ท่ีดขีองครูอาจารย์ เป็นพลเมืองท่ีดขีองประเทศชาติต่อไป...  

 

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา ๔ 

       วันที่ 30 มี.ค. 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรรีัมย์ ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธเีปิดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัว

จังหวัดบุรรีัมย์ ณ หอประชุมนารายณ์บรรนทมสินธุ์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 

...โดยในงานมกีารมอบเกียรติบัตร ใหศู้นย์พัฒนาครอบครัวท่ีผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลช่อผกา 

ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด

บุรรีัมย์ ได้ผ่านการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ระดับด ีประจ าปี พ.ศ.2559 โดย นางนวลละออง บ่อไทย ประธานศูนย์ฯ เข้า

รับเกียรติบัตร จากทา่นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์... 

  

 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ 

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

