
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ต ำบลช่อผกำ  ได้เป็นตัวแทนของอ ำเภอช ำนิในกำรเป็นตัวแทนจัดส่งทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 

“ไทคัพ”  มหกรรมกีฬำท้องถ่ินประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ประเภทกีฬำ ฟุตบอลเยำวชนชำย 

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบรุรีัมย์ ณ สนำมกีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่นจังหวัดบุรีรัมย(์เขำกระโดงสเตเดีย้ม)           

          ในกำรนี้ทีมจำกอ ำเภอช ำนิได้ชนะกำรแข่งขันเป็นอันดับที่ ๒ และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นสิ่งที่

ได้มำซึ่งควำมภำคภูมใิจของชำวต ำบลช่อผกำ  และชำวอ ำเภอช ำนิเป็นอย่ำงย่ิง... 

 

จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ปีที่ ๑ ฉบบัที่ ๔ เดอืนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

การแข่งขัน “ไทคพั” มหกรรมกีฬาท้องถิน่ประเทศไทย 

วันปิยมหาราช 

วันท่ี ๒๓ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

    อบต.ช่อผกำ ร่วมพิธีวำงพวง

มำลำถวำยสักกำระพระบรมรำชำนุ

ส ำ ว รี ย์ พ ร ะ บ ำ ท ส ม เด็ จ พ ร ะ

จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 

ณ สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอช ำนิ 

เนื่องในวันปิยมหำรำช 23 ตุลำคม                                                                                                                                                               

    ซึ่งครบ 105 ปีวันสวรรคตของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ ำ อ ยู่ หั ว  แ ล ะ เพื่ อ เป็ น ก ำ ร

เทิดพระเกียรติและน้อมร ำลึกในพระ

มหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรง

บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจต่ำงๆ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

อบต.ชอ่ผกำ จดหมายข่าว 2 
ประชุมสภา อบต.ชอ่ผกา วันท่ี ๑๓ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 

กำรประชุมสภำ อบต.ช่อผกำ 

สมัยสำมัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่๑ /

๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ...  

กจิกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอืดออก 

อบต.ช่อผกำ ร่วมกับ รพ.สต.ช่อผกำ อสม. พร้อมพ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนในต ำบลช่อผกำ  ช่วยกันท ำ
กิจกรรมก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย โดยกำรหยอดทรำยอะเบทพรอ้มทั้งคว่ ำภำชนะที่มีน้ ำขังเพื่อป้องกัน
และควบคุมกำรระบำดของโรคไขเ้ลือดออก ในทุกๆวันที่ ๑๖ ของเดือน..... 

การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพตดิ “ช่อผกาเกมส์” วันท่ี ๑๘-๒๐ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 

อบต.ช่อผกำ ได้จัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด “ช่อผกำเกมส์” ครัง้ที่ ๑๖ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ 

– ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ สนำมโรงเรียนบ้ำนบุ-หนองเทำ ต.ช่อผกำ อ.ช ำนิ บุรีรัมย์ เพื่อพัฒนำกำรกีฬำและกำร

บริหำรจัดกำรของส่วนพัฒนำกีฬำต ำบลและหมู่บ้ำนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันเด็ก 

เยำวชน ประชำชนให้หำ่งไกลจำกยำเสพติด  รูจ้ักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ให้มีสุขภำพ สมบูรณ์แข็งแรง และ

เพิ่มศักยภำพด้ำนกีฬำให้กับเด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปรวมทั้งเพื่อค้นหำนักกีฬำที่มีควำมสำมำรถเป็น

ตัวแทนเข้ำร่วมกำรแขง่ขันในระดับต่ำงๆต่อไป... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ พร้อมด้วยพี่น้องประชำชน ร่วมลงนำม
ถวำยพระพร พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกำส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวฯ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ ณ ศำลำประชำคมที่วำ่กำรอ ำเภอช ำนิ... 

อบต.ชอ่ผกำ จดหมายข่าว 3 

อบต.ช่อผกำ ร่วมจัด

กิจกรรมปั่นเพื่อพอ่ Bike for Dad ขึน้ 

เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศำสตร์ 

ปั่นจักรยำนเพื่อพอ่ เฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พ่อ

ของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงควำม

จงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  

โดยรวมพลังแห่งควำมรัก ควำม

สำมัคคี ถวำยเป็นพระรำชสดุดี...  

พิธีพระราชทานเพลงิพระศพ สมเด็จพระสังฆราช 

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน พร้อมด้วยพสกนิกรชำวต ำบลช่อผกำ ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆรำช 
โดยร่วมถวำยดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆรำช ณ วัดชนะตำรำม ต ำบลช ำนิ 
อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์...  

กจิกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันท่ี ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ 

วันพ่อแห่งชาต ิ วันท่ี ๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ 



 

 

  

“ช านิเกมส์ครั้งที่ ๑๔” 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อบต.ชอ่ผกำ จดหมายข่าว 4 

     

 

ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา 

๖๕ หมู่ ๑๒ ต.ช่อผกา อ.ช านิ 

จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ 

โทร.๐๔๔ ๖๖๖๓๙๔ 

www.chaophaka.go.th 

www.facebook.com/chaophaka 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู ่๑๒ งบประมำณ ๔๑๓,๐๐๐.- หมู ่๒ งบประมำณ ๓๒๕,๐๐๐.- 

อบต .ช่อผกำ  เข้ ำร่ วมกำร
แข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ “ช ำนิ
เกมส์ ครั้งที่  ๑๔” ณ สนำม
เทศบำลต ำบลหนองปล่อง    
อ.ช ำนิ จ.บุรีรัมย์ ... 

วันท่ี ๒๑-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

การด าเนินงานทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู ่๙ งบประมำณ ๔๓๕,๐๐๐.- 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู ่๕ งบประมำณ ๔๓๔,๐๐๐.- 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.ช่อผกา 

งบประมำณ ๘๓,๖๐๐.- 

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

