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     7-9 เมษายน 2565

    อบต.ช�อผกา ร�วมในการสืบสานประเพณี งานนมัสการหลวงพ�อชํานิจ ประจําป�  2565

โดยในงานมีการแสดงซุ�มนิทรรศการภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ของดีประจําแต�ละตําบล ท้ัง ๖

ตําบล การแสดงไฟ แสง สี  หลวงพ�อชํานิจจําลอง ประวัติพระพุทธศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน การจําหน�ายสินค�าของดี

ประจํา ถ่ิน สินค�า  OTOP

     โดยตําบลช�อผกา ร�วมในการจัดแสดงซุ�มนิทรรศกาลภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ของดีประจํา

ตําบล โดยมีการจําหน�ายสินค�าประจํา ถ่ินในคร้ังน้ีด�วย ณ วัดชนะตาราม ต.ชํานิ  อ. ชํานิ

จ.บุ รี รัมย�  

"ชี วิตวิถีใหม�  ขับข่ีอย�างปลอดภัย ไร� อุ บั ติ เหตุ”

       นายสํารวย บ�อไทย นายก อบต.ช�อผกา 

มีคํา ส่ังให� จัดต้ังศูนย� อํานวยการป�องกันและลด

อุบัติ เหตุบนท�องถนนในช�วงเทศกาลสงกรานต�

2565 

       เ พ่ืออํานวยความสะดวกแก�ผู� ใช�รถใช�ถนน

ในช�วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต�  โดยจะมีผู� เ ดิน

ทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางท�องเ ท่ียวเป�น 

 นวนมาก  ทําให� เ ส่ียงต�อการเกิดอุบัติ เหตุ ท่ีอาจ

สร�างความสูญเสียต�อชีวิต ร�างกาย และ

ทรัพย� สินของประชาชนสูงกว�าช�วงเวลาปกติ

        ณ จุดบริการบ�านหนองเสม็ดน�อย หมู�  3  

ต.ช�อผกา อ. ชํานิ  จ.บุ รี รัมย�  

ระหว�างวันท่ี  11-17เมษายน 2565



28-29 เมษายน 2565

นายสํารวย บ�อไทย นายก อบต.ช�อผกา นําทีมคณะผู�บริหาร หัวหน�าส�วนราชการ

พนักงานส�วนตําบล อบต.ช�อผกา ลงพ้ืนท่ี เ พ่ือบริการประชาชน ตามโครงการ

อบต.สัญจร รับฟ�งความคิดเห็นและบริการประชาชน ประจําป�  2565

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให�บริการกับประชาชน 

เป�ดเวทีรับฟ�งความคิดเห็น รับเ ร่ืองร�องเรียนร�องทุกข�  

และ ช้ีแจงผลการปฏิบัติงานท่ีผ�านมา

พร�อมท้ังดําเนินการประชุมประชาคมหมู�บ�านเ พ่ือรับฟ�งป�ญหา

และความต�องการของพ่ีน�องประชาชน

ในการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน

ให�สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี . . .

โครงการ อบต.สัญจร ประจําป�  2565
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๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายสํารวย บ�อไทย นายก อบต.ช�อผกา 

นําทีมคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานส�วนตําบล พร�อมพ�อแม� พ่ีน�อง

ประชาชนชาวตําบลช�อผกา ร�วมกันปลูกป�า

ตามโครงการปลูกต�นไม�  และปลูกป�า

เฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

"รวมใจไทย  ปลูกต�นไม�   เ พ่ือแผ�นดิน"

สืบสานสู�  ๑๐๐ ล�านต�น

ณ ป�าชุมชนบ�านหนองเทา ต.ช�อผกา 

อ. ชํานิ  จ.บุ รี รัมย�

โครงการปลูกต�นไม� เฉลิมพระเกียรติ



17 พฤษภาคม 2565 

นายสํารวย บ�อไทย นายก อบต.ช�อผกา เป�นประธานการปฐมนิเทศผู�ปกครอง

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส�วนตําบลช�อผกา

โดยมีเจ�าหน�า ท่ีจากส�วนการศึกษา คณะครูจากศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ได�ร�วมช้ีแจงแนวทาง

การดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ช้ีแจงกฏระเบียบต�างๆ และเป�ดโอกาสให� ผู�

ปกครองและคณะกรรมการศูนย� ได� เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา เสนอแนะส่ิงท่ี

จะเป�นประโยชน�ต�อศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนเป�นการพบปะเ พ่ือสร�างความสัมพันธ�

อันดีต�อกันและร�วมมือกันดูแลช�วยเหลือเด็กปฐมวัยระหว�าง บ�าน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

และผู�ปกครอง ให� เ ด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย�างต�อเ น่ืองและมีคุณภาพ ต�อไป. . .

 

ปฐมนิเทศผู�ปกครอง ประจําป�การศึกษา 2565
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                20 พฤษภาคม 2565 นายสํารวย บ�อไทย นายก อบต.ช�อผกา มอบหมายให�  

นายชํานาญ สุภาษิต นายทองดี ปะริ โต รองนายก อบต.ช�อผกา และนายศุภสวัสด์ิ  อาจหาญ

รองปลัด อบต รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ช�อผกา เป�นตัวแทนในการมอบส่ิงของช�วยเหลือ

แก� ผู�ยากไร� ในเขตตําบลช�อผกา จํานวน 18 ราย

          โดยร�วมกับศูนย� อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนอําเภอชํานิ  มีทางท�าน

พัฒนาการอําเภอชํานิ  ตัวแทนเกตรอําเภอชํานิ  เป�นตัวแทนนายอําเภอชํานิ  พร�อมผู� ใหญ�บ�านและ

อสม.ในพ้ืนท่ี  ร�วมออกเย่ียมให� กําลังใจและแจกถุงยังชีพเพ่ือใช� ในการยังชีพเ บ้ืองต�น

ตามโครงการรวมพลังเครือข�ายพัฒนาชุมชนท�องถ่ินชํานิ   #ธารน้ําใจสู� ผู�ด�อยโอกาส

โครงการรวมพลังเครือข�ายพัฒนาชุมชนท�องถ่ินชํานิ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQXzigSk-Z06yMXSM-b5Tb_5FW_rqL19No8zwolzz-DIeyA4_UJz3rm1rlJUqT2upxzA_8DYOpwBJlMr1Iv_FHDkNxfXrcl7ZEYnxl1abGaooBXcpECTiK0WkmRTvQz2ByUZ12kvzoDdNduswq75S4MYlcFF1P-4dCODCPrue86yfAI_mqyi9R3pcUyc_ThYc&__tn__=*NK-R


กองการศึกษาฯ อบต.ช�อผกา ดําเนินการจัดส�งทีมนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันกีฬา

ฟุตบอลมวลชน อําเภอชํานิคัพ ท่ี จัดข้ึนระหว�างวันท่ี  23-27 พฤษภาคม 2565

ณ สนามหน�า ท่ีว�าการอําเภอชํานิ  จ.บุ รี รัมย�
 

โดยตัวแทนนักกีฬาเยาวชนชายทีมจากตําบลช�อผกา  ได� รับรางวัลชนะเลิศ  การแข�งขัน

ฟุตบอลมวลชน อําเภอชํานิ  คัพ ประจําป�  2565  ประเภทเยาวชนชายรุ�นอายุ  16 ป� ข้ึนไป

โดยมีทีมเข�าร�วมท้ังส้ิน 6 ทีม วัตถุประสงค� เ พ่ือเป�นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยมุ�งเน�นท่ีจะส�งเสริมให� เ ด็กและประชาชนทุกกลุ�ม มีสุขภาพร�างกายตาม

เกณฑ�มาตรฐาน และส�งเสริมให�ประชาชนมีการออกกําลังกายด�วยการเล�นกีฬาอย�าง

สม่ําเสมอ ทําให�ประชาชนให�ความสนใจดูแลสุขภาพ เล�นกีฬาและออกกําลังกายมากข้ึน

รวมท้ังมีจิตใจท่ีดี  มีระเบียบวินัย และมี น้ําใจนักกีฬา ซ่ึงฟุตบอลเป�นกีฬาท่ีประชาชนให�

ความสนใจเป�นจํานวนมาก  

ฟุตบอลมวลชน อําเภอชํานิ คัพ ประจําป�  2565
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