
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

วันที่ 5 เม.ย. 2560 อบต.ช่อผกา ร่วมด าเนินโครงการ

พัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ส้วมสาธารณะสะอาดได้

มาตรฐาน โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมท าความสะอาดส้วมก่อน

วันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวัน

สงกรานต์" อบต.ช่อผกา... ท าให้ห้องน  าสาธารณะ ของ อบต.

ช่อผกา นั น สะอาดไดม้าตรฐาน พรอ้มให้บรกิารแก่ประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์... 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ปทีี่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560 

กจิกรรมล้างส้วมพร้อมกันรบัวันสงกรานต์ 

ข้าราชการ ลูกจา้ง อบต.ช่อผกา ร่วมรดน  าขอพร นายสุทธิพร ณ นคร นายอ าเภอช านิ พรอ้มทั งผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการในเขตอ าเภอช านิ 

รวมถงึนายส ารวย บ่อไทย นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา พร้อมคณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกา... 

จดหมายข่าว 

รดน  าขอพรผูห้ลักผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจ าปี 2560 

การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 

วันที่ 25 เม.ย. 2560 ออกส ารวจบ้านเรือนประชาชน ในเขตต าบลช่อผกา ท่ีได้รับความเสียหาย

จากเหตุพายุลมฝนพัดถล่ม ในช่วงเวลาประมาณ 17.40 น. ของวันท่ี 24 เม.ย. 2560 เพื่อท าการ

ประเมนิความเสียหายในการน าไปเป็นข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในล าดับต่อไป... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา 2 

      วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 อบต.ช่อผกา โดยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้จัดประชุม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองที่ได้น าบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อผกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง

เข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน 

และรับทราบนโยบายของทางศูนย์ฯ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับ

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อไป... 

การประชุมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง 

โครงการ อบต.สัญจร รับฟังความคดิเห็นและบริการประชาชนประจ าปี 2560 

วันที่ 4 - 11 พฤษภาคม 2560 อบต.ช่อผกา ไดด้ าเนินโครงการ อบต.สัญจร รับฟังความคดิเห็นและบรกิารประชาชนประจ าปี 2560 เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกในการให้บริการกับพอ่แมพ่ี่น้องประชาชน เช่นบรกิารรับช าระภาษ ีบรกิารดา้นสาธารณสุขเบื องต้น ปรกึษาปัญหาสุขภาพ มี

สว่นราชการการจากทางอ าเภอช านิออกให้บริการประชาชนด้วย เช่น ส านักงานอ าเภอช านิ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอช านิ ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอช านิ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพชุุมชนต าบลช่อผกาออกรว่มให้บรกิารในครั งนี ดว้ย... 

...ทั งนี ทาง อบต.ช่อผกา ก็ได้จัดให้มกีารประชุมชี แจงบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สร้างความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจเล็งเห็นถึงความส าคัญในการคัดแยก 

ขยะ เพื่อท่ีจะไดผ้ลักดันให้เป็นต าบลใสสะอาดต่อไป.. 

วันที่ 5 - 9 มิ.ย. 2560 อบต.ช่อผกา ได้ส่งทีมนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนชายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

มวลชน อ า เภอช านิคัพ ประจ าปี  2560  จัดขึ น  

ณ สนามหน้าที่วุ่าการอ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์... 

การแข่งขันกฬีามวลชน  

อ าเภอช านิคพั ปี 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา 3 
       วันท่ี 7 ม.ิย. 2560 อบต.ช่อผกา จัดอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  

  เพื่อใชใ้นพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

  

 

       วันที่ 13 มิ.ย. 2560 นายส ารวย บ่อไทย นายก อบต.ช่อผกา 

พร้อมดว้ยพนักงาน อบต.ช่อผกา รว่มพิธีเปิดโครงการสง่เสรมิชุมชน

ต้นแบบเอาชนะยาเสพติดยั่งยืน ประจ าปี 2560  

ณ บา้นหนองเทา หมู ่8 ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมูบ้่านท่ี

สง่เข้าประกวดหมูบ้่านชุมชนสัมพันธ์ หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต าบล

ช่อผกา ประจ าปี 2560... 

  

 

       นายส ารวย บอ่ไทย นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลช่อผกา 

น าคณะผู้บรหิาร พนักงานส่วนต าบล ประกาศเจตจ านงค์สุจริตในการ

บรหิารงาน..... 

  

 

โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบเอาชนะยาเสพตดิยั่งยืน 

ประจ าปี 2560 

ประกาศเจตจ านงค์สุจริตในการบรหิารงาน 

       นายส ารวย บอ่ไทย นายก อบต.ช่อผกา พร้อมดว้ยนางสมปอง  ภูอาจดัน้ ปลัด อบต.ช่อผกา 

เป็นตัวแทนจากจิตอาสาชาวต าบลช่อผกา ส่งมองดอกไม้จันทน์พระราชทาน ท่ีเหล่าบรรดาจติอาสาได้

รว่มกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ขึ้นเพื่อใชใ้นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ให้กับทาง

ในอ าเภอช านิ โดยนายสุทธิพร  ณ นคร นายอ าเภอช านิเป็นตัวแทนรับมอบ........ 

  

 

โครงการประดิษฐด์อกไม้จันทนพ์ระราชทาน 



 

 

  

 

ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลชอ่ผกา 

๖๕ หมู่ ๑๒ ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

๓๑๑๑๐  

โทร.๐๔๔ ๖๖๖๓๙๔ 

www.chaophaka.go.th 

www.facebook.com/chaophaka 

จดหมายข่าว อบต.ช่อผกา 4 

ด้านโครงสรา้งพื นฐาน 

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.ช่อผกา  

อ.ช านิ จ.บรุีรัมย ์

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.ชอ่ผกา  

อ.ช านิ จ.บรุีรัมย ์

โครงการปรับปรุงถนนดนิพรอ้ม

ลงหินคลุก หมู ่6 ต.ช่อผกา  

อ.ช านิ จ.บรุีรัมย ์

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

