
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้อมอาลัยและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

จดหมายข่าวจดหมายข่าวจดหมายข่าว   

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือน ตุลำคม ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2559 



 

 

 

อบต.ช่อผกา น าทีมโดยนายส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ชอ่ผกา ผนวกก าลังรว่มกับเจา้หน้าที่จากกรมป่าไม้ 

เจ้าหนา้ที่ต ารวจจาก สภ.ช านิ พร้อมทั้งผูน้ าชุมชน ในเขตต าบลช่อผกา ท าการออกส ารวจพืน้ทีป่่าที่อยู่ในเขต

ต าบลช่อผกา ท าการออกตรวจและบุกยึดของกลางเป็นไม้ ที่มีผู้มาลักลอบตัดไว้ บริเวณป่าชุมชนบ้านโคกส าโรง 

ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์ 

...ในการนี้พบวา่มีพืน้ที่ปา่ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่บรเิวณกว้าง โดยพบว่ามีการแอบตัดไม้เพือ่ไปท าฟืนนและเผาถ่าน 

และมีการแผว้ถางป่าใช้พืน้ที่ปา่เพือ่ท าการเกษตรอกีเป็นจ านวนมาก.... 

การออกตรวจป่าในเขตต าบลช่อผกา 

22 ตุลาคม 2559 ชาวต าบลชอ่ผกา น าโดยนายส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ชอ่ผกา เป็นประธานฝา่ยฆราวาส 

เป็นเจ้าภาพในพธิบี าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด ่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ใน

พระบรมโกศ ณ วัดตาเหล็ง ต าบลเมอืงยาง อ าเภอช านิ จังหวดับุรรีัมย์ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวในพระบรมโกศ 

อบต.ชอ่ผกา จดหมายข่าว 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ตุลาคม 2559 อบต.ชอ่ผกา โดย นายส ารวย บอ่ไทย นายก อบต.ชอ่ผกา พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาฯ ข้าราชการลูกจา้ง อบต.ช่อผกา ร่วมในพิธวีางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ัว ณ พระบรมราชานุสาวรี หน้าที่ว่าการอ าเภอช านิ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคณุ ณ บรเิวณสนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์

วันปิยะมหาราช 

การออกหน่วยบริการเพือ่ออกใบรับรองคน

พกิารของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลช านิ  

ในพื้นที่ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์

การออกหน่วยบริการเคลื่อนที ่

ประชุมหารือปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรป่าไม ้

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อ าเภอช านิร่วมกับอ าเภอหนองหงส์ น าโดยนายอ าเภอช านิ นายอ าเภอหนอง

หงส์ พร้อมทั้งหัวหนา้ส่วนราชการ ตัวแทนจาก อบต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย ์น าโดยนายส ารวย บ่อไทย นายก 

อบต.ช่อผกา ร่วมกับตัวแทนจาก อบต.เมอืงฝา้ย อ.หนองหงส ์จ.บุรีรัมย ์เขา้รว่มการประชุมเพื่อหาแนวทางการ

ปราบปรามและหยุดยัง้การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ณ อาคารหอประชมุองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา 

อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

อบต.ชอ่ผกา จดหมายข่าว 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ชอ่ผกา จดหมายข่าว 4 

10 พฤศจิกายน 2559 อบต.ช่อผกา เป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ ในการประชมุคณะกรรมการประสามแผนพัฒนาทอ้งถิ่นอ าเภอช านิ ณ อาคารหอประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลชอ่ผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์... 

การประชุมประสานแผนระดับอ าเภอ 

22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 นายอ าเภอช านิ พร้อมทั้ง

หัวหนา้ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พสกนิกรชาว

อ าเภอช านิ รว่มกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ดว้ย

การรว่มถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารม ีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย และรวมพลังแห่ง

ความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช และพระมหากษัตรยิาธิราชเจ้าทุก

พระองค์ในพระบรมราชจักรกรีวงศอ์ย่างพรอ้มเพรียง

กัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอช านิ... 

กิจกรรมร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” 

อบต.ช่อผกา ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนร์อบ

สระน้ าหนองบัวหลวง หมู ่12 ต.ช่อผกา อ.ช านิ  

จ.บุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของหนองบัวหลวง 

เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวและพืน้ที่พักผอ่น

หย่อนใจที่ส าคัญของต าบลช่อผกา และเพื่อเพิ่มพื้นที่สี

เขียว สร้างภูมทิัศนเ์มืองให้น่าอยู่ สวยงาม ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งที่ท าให้คุณภาพชีวติของประชาชนดีขึ้น... 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ชอ่ผกา จดหมายข่าว 5 

19-24 ธันวาคม 2559 อบต.ช่อผกา ได้ด าเนินการจัดการแขง่ขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชนและประชาชน  ตา้นยา

เสพติด “ช่อผกาเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.

บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เกิดการตื่นตัวในการออก

ก าลังกายอย่างตอ่เนื่องและยังเป็นการเสริมสร้างพลานามัย  ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนท าให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี

คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสมัครสมานสามัคคี  สามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้

หา่งไกลยาเสพติด... 

กฬีา “ช่อผกาเกมส์” ครั้งที่ 17 

 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ผกา 

65 หมู ่12 ต.ช่อผกา อ.ช านิ 

จ.บุรีรัมย์ 31110 

โทร.044 666394 

www.chaophaka.go.th 

www.facebook.com/chaophaka/ 

 

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