
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าวจดหมายข่าวจดหมายข่าว   

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ประจ ำเดือน ตุลำคม ถึง ธันวำคม พ.ศ. 2560 



 

 

 

พิธีบ ำเพ็ญกุศลเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปริมินทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

พร้อมด้วยพสกนิกรชาวอ าเภอช าน ิ ร่วมในพิธีบ าเพ็ญ

กุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ครบ 1 ปี ณ วัดตาเหล็ง  

ต.หนองปล่อง อ.ช าน ิจ.บุรีรัมย์... 

อบต.ช่อผกา รับมอบส่ิงของบริจาคจากพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลช่อผกา เพ่ือน าไปร่วมบริการแจกจ่ายให้กับพสกนิกรทีจ่ะเดินทางมารว่ม

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ที่จะจัดข้ึนในวันที ่26 

ตุลาคม 2560 ณ วัดตาเหล็ง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

พิธีบ ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมโกศ 

23 ตุลาคม 2560 อบต.ช่อผกา โดย นายส ารวย บ่อไทย 

นายก อบต.ช่อผกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการลูกจ้าง อบต.ช่อผกา ร่วมในพธิีวางพวงมาลา

ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

ณ พระบรมราชานุสาวรี หน้าท่ีว่าการอ าเภอช านิ เนื่องใน

วันปิยมหาราช เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ณ บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันปิยะมหำรำช 

อบต.ช่อผกา จดหมายข่าว 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การออกส ารวจบา้นผู้ยากไรต้ามโครงการ 1 ต าบลซ่อมบ้านผู้ยากไร ้ประจ าปงีบ 2561  

     เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยให้กับผู้ยากไร้ ให้มีสภาพที่ม่ันคงแข็งแรงสามารถด ารงชีวติ

อยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยจะท าการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรงุ/ซ่อมแซมบ้านภายในวงเงินหลังละ 22,500 บาท   

และในวันที่ 14 พ.ย. 2560 ทาง อบต.ช่อผกา ร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่อผกา และก านันต าบลช่อผกา ได้ร่วมเปน็

กรรมการท าการออกส ารวจบ้านผู้ยากไร้ในต าบลช่อผกา เพ่ือคัดเลือกบ้านผู้ยากไรจ้ านวน 1 หลัง ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เป็นคนยากจนที่ประสบปญัหาด้านที่อยู่อาศัย 2. เป็นคนสัญชาติไทย 3. บ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง ต้ังอยู่ในทีดิ่นของตนเองหรือของ

ลูกหลาน หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ทีดิ่นจากเจ้าของที่ดอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเจ้าของบา้นพักยินยอมให้มีการปรับปรงุ  4.การ

ปรับปรุงบ้านพักอาศัยต้องเปน็การปรบัปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัยรายการทีช่ ารดุไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมเพ่ือท าการเสนอ

เข้าร่วมโครงการให้ได้รับความช่วยเหลือต่อไป 

พิธีถวำยดอกไม้จันทน์ ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 

โครงกำร 1 ต ำบลซ่อมบ้ำนผู้ยำกไร้ 

อบต.ช่อผกา จดหมายข่าว 3 

20 -21 พฤศจิกายน 2560 อบต.ช่อผกา ท า

การประชุมประชาคมเพ่ือปรับแผนพัฒนา 4 ปี 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชนต าบลช่อผกาให้ดีข้ึน... 

วันที่ 26 ต.ค. ที่พระเมรุมาศจ าลอง วัดตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์  นายถกล  แซมหิรัญ นายอ าเภอช านิ เป็นประธานในพิธี

ถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี

ประชาชนชาวอ าเภอช านิจ านวนมาก เดินทางเข้าร่วมต้ังแต่เวลา 06.00 น. เพ่ือรอเวลาเข้าถวายดอกไม้จันทน์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

อบต.ช่อผกา จดหมายข่าว 4 

30 พฤศจิกายน 2560  นายส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา 

เป็นประธานการประชุมประชาคมต าบลช่อผกา เพ่ือเพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา.... 

กำรประชุมประชำคมเพ่ือเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 

5 ธันวำคม 2560 

27 พ.ย.2560 นายถกล แซมหิรัญ นายอ าเภอช านิ พร้อมคณะ

จากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกฯ 

ปลัด อบต.ช่อผกา ร่วมแสดงความยินดีและมอบบ้านแก่ผู้

ยากไร้ ต าบลช่อผกา  ตามโครงการบ้านกาชาดเก้ือการุณย ์

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย์.. 

มอบบ้ำนกำชำดเก้ือกำรุณย์ 

5 ธันวาคม 2560 นายส ารวย  บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา 

พร้ อมคณะ ผู้บ ริหาร สมาชิกสภาฯ  ข้ ารา ชการ  ลูกจ้า ง  

อบต.ช่อผกา ร่วมในพิธีท าบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล  

แด่พร ะบ าท สมเด็จ พระ ป ร มินท ร  มหาภู มิพลอ ดุล เดช  

บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ า  

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ... 

ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ อบต.ช่อผกำ 

20 ธันวาคม 2560 นายส ารวย  บ่อไทย  นายก อบต.ช่อ

ผกา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ครั้งที่  1/2560 เพ่ือ

พิจารณาโครงการแผนงานต่างๆ  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้

ความเห็นชอบเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดข้อบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ช่อผกา จดหมายข่าว 5 

นายถกล  แซมหิรัญ  นายอ าเภอช านิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน  เยาวชนและ

ประชาชน  ตา้นยาเสพตดิ  “ช่อผกาเกมส์คร้ังท่ี 18  ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยท าการแข่งขันระหว่างวันท่ี 3-8 

ธันวาคม 2560 อ ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.ช่อผกา อ.ช าน ิจ.บุรีรัมย์  วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เกิ ดการตื่นตัวในการออกก าลังกายอย่างต่อ เนื่องและยังเป็นการ

เสริมสร้างพลานามัย  ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  ท้ังทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา ตลอดจนท า

ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสมัครสมาน

สามัคคี  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพตดิ... 

กีฬำ “ช่อผกำเกมส์” คร้ังที่ 18 

 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

65 หมู่ 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/
http://www.chaophaka.go.th/

