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chaophaka news..

งานประชาสัมพันธ
องคการบริหารสวนตําบลชอผกา

ตําบลช่อผกา  มีคุณภาพชีวิตที�ดี 
เกษตรอินทรีก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  

ใส่ใจสิ�งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บนพื�นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



พร้อมคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภา
หวัหน้าสว่นราชการ และพนกังาน
สว่นตําบล อบต.ชอ่ผกา รว่มในพธิี
ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้
พระสงฆ์จํานวน ๑๙ รูป ถวายเป�น
พระราชกุศล และพธิวีางพวงมาลา
ถวายเป�นราชสกัการะ เนื�องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
       โดยมีนายชาญชยั คมานิคม 
นายอําเภอชาํน ิเป�นประธานในพธิ ี
 ณ ศาลาประชาคมอําเภอชาํนิ

         นายสาํรวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา 
พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา หวัหนา้สว่นราชการ
และพนักงาน อบต.ชอ่ผกา ลงพื�นที�มอบถงุยงัชพี...
ที�ประกอบด้วยสิ�งของอุปโภคบรโิภค  อาทิ  น�าดื�ม
ข้าวสาร อาหารแหง้ และอื�น ๆ ที�จําเป�นต่อการดํารง
ชพีแก่ผูป้ระสบภัยน�าท่วมพรอ้มแจกกระสอบทราย
เพื�อใชทํ้าแนวกั�นน�าที�จะไหลทะลักเขา้ท่วมยังบา้น
เรือนของประชาชน  
     เพื�อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนเบื�อง
ต้น  พรอ้มพดูคยุใหกํ้าลังใจและรับฟ�งป�ญหาจาก
ประชาชนที�ได้รบัผลกระทบจากเหตอุุทกภัยน�าท่วม
ในพื�นที�เขตตําบลชอ่ผกาในครั�งนี�..เพื�อหาแนวทาง
แก้ไขป�ญหาต่อไป...
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ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
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๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
    นายสาํรวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา 



การประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตําบลชอ่ผกา
     14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. การประชุมสภา อบต.ชอ่ผกา
สมัยสามัญ สมัยที� 4 ประจําป� พ.ศ. 2565 ณ หอ้งประชุม อบต.ชอ่ผกา
     เพื�อพจิารณารา่งระเบียบสภา อบต.ชอ่ผกา ว่าด้วยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื�อเสนอขอ้บัญญติัท้องถิ�น พ.ศ. 2565 เพื�อคัดเลือก
สมาชกิสภา อบต.ชอ่ผกา รว่มเป�นกรรมการกองทนุหลักประกันสขุภาพ
อบต.ชอ่ผกากรณีครบวาระ และเพื�อรายงานติดตามประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ�น ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565

23 ตลุาคม 2565
      นายสาํรวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา พรอ้มคณะผู้บรหิาร หวัหน้าสว่น
ราชการ และพนกังานสว่นตําบล อบต.ชอ่ผกา รว่มในพธิวีางพวงมาลาถวาย
ราชสกัการะ และกล่าวคําถวายราชสดดีุเฉลิมพระเกียรติ เนื�องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
      โดยมีนายชาญชยั คมานคิม นายอําเภอชาํน ิเป�นประธานในพธิ ี
ณ พระบรมราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
(รชักาลที� ๕) หนา้ที�ว่าการอําเภอชาํน ิจังหวัดบุรรีมัย์
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ประชุมคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนจากเหตวุาตภัย
                16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสาํรวย บอ่ไทย นายก
อบต.ชอ่ผกา เป�นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการชว่ยเหลือ
ประชาชนจากเหตวุาตภัย ในพื�นที�บ้านโคกตาแก้ว หมู ่10 ต.ชอ่ผกา อ.ชาํนิ
จ.บุรรัีมย์ เมื�อวันที� 3 ตลุาคม 2565 ที�มฝีนตกหนกัและลมกระโชกแรงทําให้
เกิดเหตตุ้นไมโ้ค่นล้มและทับโคของชาวบา้นที�เลี�ยงไว้ตาย จํานวน 1 ตัว
ณ หอประชุมองค์การบรหิารสว่นตําบลชอ่ผกา อําเภอชาํน ิจังหวัดบุรรีมัย์



21-25 พฤศจิกายน 2565 
                  การแขง่ขนักีฬานักเรยีน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
(ชอ่ผกาเกมส)์ครั�งที� 21 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สนามโรงเรยีน
บ้านชอ่ผกา ต.ชอ่ผกา อ.ชาํนิ จ.บุรีรมัย ์
                  โดยได้รบัเกียรติจากคณุไชยชนก ชดิชอบ ประธานสโมสรบุรรีมัย์
ยูไนเต็ด อีสปอรต์ เป�นประธานในพธิ ีพร้อมนายประมวล บอ่ไทย สมาชกิสภา
องค์การบริหารสว่นจังหวัดบุรรัีมย ์และหวัหนา้สว่นราชการ ภาครฐั ภาคเอกชน
รว่มเป�นเกียรติในพธิเีป�ดการจัดการแขง่ขนักีฬาชอ่ผกาเกมสใ์นครั�งนี�....
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                             #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯรชักาลที�9 #วันชาติ #วันพอ่แหง่ชาติ

                       วันที� 5 ธนัวาคม 2565  นายสาํรวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร
                    สมาชกิสภา และพนกังานเจ้าหน้าที� อบต.ชอ่ผกา รว่มในพธิทํีาบุญตักบาตรถวายพระราชกศุล
                พระสงฆ์และสามเณร จํานวน 39 รูป พธิมีอบทนุการศึกษา ประจําป� 2565 จํานวน 64 ทนุ พธิวีาง
             พานพุม่ดอกไม้และพธิถีวายบังคมเนื�องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
          ชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาติ และวันพอ่แหง่ชาติ 5 ธ.ค. 2565

     โดยมี นายโชคไชย สว่างรตัน์ นายอําเภอชาํนิ เป�นประธานในพธิ ีพรอ้มด้วย หวัหนา้สว่นราชการ
 คณะเจ้าหนา้ที� และประชาชนชาวอําเภอชาํนิ รว่มกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมที�ว่าการอําเภอชาํน ิ จ.บุรรีมัย์
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%889?__eep__=6&__cft__[0]=AZXDN1KO2Nl1PYzWaQOMDjWFsNmGcd0QAGy6G_X_GNg5LOp0vzKShsrfyBW5JY37q3emHsTCzeSQUbwcDo3ue4ICdklt1MKXGN08dmNtA-PFTfIS_YMpqWGd9nda8VSxzgv0Al7u-SaslKj_VZTm7NPkUUjorAF4skRVUR1A6NCy1KS5F6ggI336g43TtuUR-pg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXDN1KO2Nl1PYzWaQOMDjWFsNmGcd0QAGy6G_X_GNg5LOp0vzKShsrfyBW5JY37q3emHsTCzeSQUbwcDo3ue4ICdklt1MKXGN08dmNtA-PFTfIS_YMpqWGd9nda8VSxzgv0Al7u-SaslKj_VZTm7NPkUUjorAF4skRVUR1A6NCy1KS5F6ggI336g43TtuUR-pg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXDN1KO2Nl1PYzWaQOMDjWFsNmGcd0QAGy6G_X_GNg5LOp0vzKShsrfyBW5JY37q3emHsTCzeSQUbwcDo3ue4ICdklt1MKXGN08dmNtA-PFTfIS_YMpqWGd9nda8VSxzgv0Al7u-SaslKj_VZTm7NPkUUjorAF4skRVUR1A6NCy1KS5F6ggI336g43TtuUR-pg&__tn__=*NK-R


วันที� 13-26 ธันวาคม 2565
      อบต.ชอ่ผกา นําโดย นายสาํรวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา นาํทีมคณะผู้บรหิาร หวัหนา้สว่นราชการ
พนักงานสว่นตําบล พนักงานจ้าง อบต.ชอ่ผกา ดําเนนิการเชงิรุุกและใชก้ลยุทธ์ "เคาะประตบูา้น (Khock Door
Maketing) ไปยังทกุครัวเรือนในเขตพื�นที�ตําบลชอ่ผกา ในพื�นที�ทั�ง 13 หมูบ่า้น เพื�อจัดทําถังขยะเป�ยก ลดโลก
ร้อน...
           เพื�อเป�นการสง่เสริมการคัดแยกขยะของครวัเรอืน ลดการปนเป�� อนขยะเป�ยกกับของเหลือใชอื้�นๆ สามารถ
ชว่ยลดภาระค่าใชจ่้ายได้ โดยการใชปุ้�ยหมักที�เกิดจากถังขยะเป�ยก ชว่ยเพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผล
กระทบต่อสิ�งแวดล้อมและต่อชุมชน ตลอดจนลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ที�สง่ผลเสยีต่อโลก
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ถังขยะเปยกลดโลกรอน
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องค์การบรหิารสว่นตําบลชอ่ผกา
65 ม.12 ต.ชอ่ผกา อ.ชาํน ิจ.บุรรีมัย ์31110


