
จดหมายข่าว 2 0 2 2
องค์การบรหิารสว่นตําบลชอ่ผกา ป�ที� 8 ฉบบัที� 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565

วสิยัทัศน.์..
ตําบลช่อผกา  มีคุณภาพชีวิตที�ดี 

เกษตรอินทรีก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  
ใส่ใจสิ�งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

บนพื�นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลเพิ�มเติมองค์การบรหิารสว่นตําบลชอ่ผกา



จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา

 วันที�  12 กรกฎาคม 2565
            คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ประจําอําเภอชาํนิ
ได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ที�ได้รับการคัดเลือกได้แก่
นางสาวสาคร ทิพย์อักษร ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร
สังกัด อบต.ช่อผกา อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์...

          26 กรกฎาคม 2565 อบต.ช่อผกา นําโดย นายสาํรวย บ่อไทย
นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน

อบต.ช่อผกา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานําจืด จํานวน 15,000 ตัว
 เพื� อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที�  10 เนื� องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
ในแหล่งน�าสาธารณะ บริเวณสระหนองบัวหลวง หมู่ 12 ต.ช่อผกา 

เพื� อเป�นการอนุรักษ์และฟ�� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศให้สัตว์น�าเจริญเติบโต
และเกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื� นที�
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ผูด้แูลเดก็ดเีดน่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นประจาํอําเภอชาํนิ

กิจกรรมปล่อยพนัธุป์ลานํ�าจดืในแหล่งนํ�าสาธารณะ



โครงการฝ�กอบรมการทําน�าพริก
         10 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝ�กอบรมการทําน�าพริก 
ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนในเขตตําบลช่อผกา ซึ�งได้รับเกียรติจาก นายสํารวย บ่อไทย นายก 
อบต.ช่อผกา เป�นประธานในพิธี โดยมี น.ส.สิริพร พัชนี ครูชาํนาญการพิเศษ และน้องๆนักเรียนจาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ เป�นทีมผู้ช่วยวิทยากรในครั�งนี� ....
         วัตถุประสงค์เพื� อเป�นการผลักดันให้เยาวชนและชุมชนคนยุคป�จจุบันได้เรียนรู้สูตรน�าพริกที�หลาก
หลายและเรียนรู้การปรุงน�าพริกกินเอง ตลอดจนนําไปต่อยอดเป�นอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป
และยังเป�นการสืบทอดมรดกภูมิป�ญญานี�ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไปด้วย.....

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ ลูกจ้าง
อบต.ช่อผกา ร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร พิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื� อเป�นข้าราชการที�ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื� องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โดยมีนายชาญชัย คมานิคม นายอําเภอชํานิ 

เป�นประธานในพิธี 
ณ ศาลาประชาคมอําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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พธิเีฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั



โครงการฝ�กอบรมการทําขนมไทย
          11 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝ�กอบรมการทําขนมไทย
ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนตําบลช่อผกา โดยมี น.ส.สิริพร พัชนี ครูชํานาญการพิเศษ เป�นวิทยากร และ
น้องๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ เป�นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมในครั�งนี�
          วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื� อให้กลุ่มสตรีและเยาวชนในตําบลช่อผกาได้มีทักษะ เทคนิค 
วิธีการในการทําขนมไทยและมีแนวทางการสร้างอาชีพเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําป� 2565
           11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื� องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 12 สิงหาคม
2565 เพื� อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ 
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญ�ูกตเวที ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนที�ดีต่อแม่ และเพื� อยกย่อง เชิดชูแม่
ที� ทุ่มเทอบรมเลี�ยงดูลูกให้เป�นคนดี.....

          12 สิงหาคม 2565 นายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ช่อผกา ร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร  พิธีถวายราชสักการะและวาง
พานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง เนื� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายชาญชัย คมานิคม นายอําเภอชํานิ เป�นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
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โครงการฝ�กอบรมป�องกันและแก้ไขป�ญหาเด็กจมน�า 
          30 สิงหาคม 2565 อบต.ช่อผกา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
จัดทําโครงการฝ�กอบรมป�องกันและแก้ไขป�ญหาเด็กจมน�า ประจําป� 2565 โดยทําการฝ�กอบรมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื�นที�บริการทั�ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชร โรงเรียนบ้านช่อผกา
โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา และโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ณ บริเวณหอประชุม อบต.ช่อผกา อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์      

หนูน้อยรักผักสวนครัว
           ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการปฐมวัย ประจําป�งบประมาณ 2565 (หนูน้อยรักผักสวนครัว) เพื� อปลูกฝ�งให้ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงใช้ในชีวิตประจําวัน ส่งเสริมด้านโภชนาการเพื� อเด็ก
ปฐมวัยได้รับประทานอาหารที�มีคุณภาพและปริมาณที�เพียงพอเหมาะสมกับวัย ซึ�งจะทําให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ สติป�ญญาดี อาหารกลางวันจึงมีความจําเป�นอย่างยิ�งที� นักเรียนจะต้องได้รับประทานทุกคน
และได้รับประทานอาหารที�มีประโยชน์ ครบทั�ง ๕ หมู่ เพื� อให้เด็กปฐมวัยได้เติบโตเป�นบุคคลที�มีคุณภาพ 
มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา

โครงการ Safety Frist ขับขี�ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ           
กองสวัสดิการสังคม อบต.ช่อผกา จัดโครงการ Safety Frist 
ขับขี�ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ ให้กับสมาชิกของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลช่อผกา ซึ�งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดําเนินงานในครั�งนี�  
โดยมีนายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา เป�นประธานในพิธี 
ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ชาํนิ จ.บุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื� อป�องกันและแก้ไขป�ญหาการขับขี�  
ของเด็กและเยาวชนในพื�นที�ตําบลช่อผกา และเพื� อปลูกฝ�งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในใช้รถ ใช้ถนน 
เคารพกฎจราจรอย่างถูกต้อง
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การพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ประจําป� 2565         
        นายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา ได้เล็งเห็นความสําคัญด้านสุขภาพของประชาชนในพื�นที�  
โดยโรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป�นป�ญหาด้านสาธารณสุขที�สําคัญซึ�งความรุนแรงของโรคสามารถทําให้ผู้ป�วย
เสียชีวิตได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้มีการป�องกัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคจากภาครัฐและเอกชน
อยู่เป�นประจํา แต่ก็ไม่สามารถทําให้โรคนี�หมดไปจากสังคมไทยของเราได้ การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน
กําจัดยุงลายโดยการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็เป�นอีกวิธีหนึ�งที�ช่วยยับยั�งการแพร่ระบาดของโรคได้ 
ไม่ว่า จะเป�นการทําลายภาชนะที�มีน�าขัง การใส่ทรายกําจัดลูกน�า หรือการพ่นหมอกควัน  เพื� อกําจัดยุงลายไม่
ให้ไปแพร่เชื� อหรือทําการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก รวมถึงเพื� อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
พื�นที�  นายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา 
        จึงมีนโยบายให้ดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื� อกําจัดยุงลายขึ�น โดยมอบหมายให้นายศุภสวัสดิ�
อาจหาญ รองปลัอ อบต.ช่อผกา นําทีมพนักงานส่วนตําบล อบต.ช่อผกา ทําการออกพ่นหมอกควันกําจัดยุง
ลาย พื� นที�ทั�ง 13 หมู่บ้าน ในเขตตําบลช่อผกา อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์

องค์การบรหิารสว่นตําบลชอ่ผกา
65 ม.12 ต.ชอ่ผกา อ.ชาํนิ จ.บุรรีมัย ์31110

การอํานวยความสะดวกประชาชนในพื�นที�จากเหตุน�าท่วม 
        นายสาํรวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา มอบหมายเจ้าหน้าที�  อบต.ช่อผกา นําโดย
นายศุภสวัสดิ�  อาจหาญ รองปลัด อบต. พร้อมนายอุดม ทวีศรี ผอ.กองช่าง จอ.ธีรศักดิ�  กิตติอุดมพันธ์ หัวหน้า
สํานักปลัด  นําทีมพนักงานส่วนตําบล อบต.ช่อผกา ปฏิบัติภารกิจเพื� อเป�นการอํานวยความสะดวกประชาชน
จากเหตุน�าท่วมในพื�นที�   โดยได้ดําเนินการติดป�ายแจ้งเตือน วางกรวยและตั�งแบริเออร์เป�นเครื� องหมายแจ้ง
เตือนถนนเป�นหลุมลึกและดําเนินการกั�นเขตพื�นที�แสดงสัญลักษณ์บริเวณขอบถนนบริเวณที�เกิดน�าท่วมในเขต
พื�นที�ตําบลช่อผกา...
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ด้วยความห่วงใยจาก นายสํารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา


