
 
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

เรื่อง   กําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2560 
_______________ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2537  แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  และมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 25 60 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 25 60 ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 2560  ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1  วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ  2560 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  วันท่ี  16 - 30  เมษายน  2560 
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  วันท่ี  1 - 15  สิงหาคม  2560 
4. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4  วันท่ี  16 - 30  ตุลาคม  2560 
5. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 กําหนดเริ่มในวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ  

2561 
นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนขององคการบริหาร 

สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
อาจทําคํารองยื่นตอนายอําเภอ ขอเปดประชุมสมัยวิสามัญได 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   7   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
 
 
  (ลงชื่อ       กอน   กอบกระโทก 

(นายกอน    กอบกระโทก) 
                                                  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        สําเนาคูฉบับ 
 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง   ประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  
         ประจําป 2560 สมัยท่ี 1,2,3,4 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยแรก 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน หมูท่ี........ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง กําหนดสมัยประชุม  จํานวน  ๑  ฉบับ    
           สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2560 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ  25 60  ไดมีมติกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  2560 
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2560   เพ่ือใหทานติดประกาศและประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานใหประชาชนไดรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                           (นายกอน   กอบกระโทก) 
                                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

    ………………. ราง/พิมพ....................... 
    ………………. ตรวจ……………………. 
    ………….หน.สํานัก/สวน ………………. 
    ……………….ปลัด อบต.……………….. 
 

http://www.kratoke.go.th/


 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง   ประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  
         ประจําป 2560 สมัยท่ี 1,2,3,4 และการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561 สมัยแรก 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน หมูท่ี........ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง กําหนดสมัยประชุม  จํานวน  ๑  ฉบับ    
           สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2560 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2560  ไดมีมติกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  2560 
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป 2560   เพ่ือใหทานติดประกาศและประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานใหประชาชนไดรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                           (นายกอน   กอบกระโทก) 
                                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.kratoke.go.th/


 

 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง    ขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ ประจําป 2560 

เรียน   ………………………………………………………………..สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก หมูท่ี....... 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร   
           สวนตําบลกระโทก ประจําป 2560         จํานวน  ๑  ฉบับ    

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒๕60  
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 
2561 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (นายกอน    กอบกระโทก) 
                                             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.kratoke.go.th/


                                                        สําเนาคูฉบับ 
 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง    ขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ ประจําป 2560 

เรียน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทกทุกทาน 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร   
           สวนตําบลกระโทก ประจําป 2560         จํานวน  ๑  ฉบับ    

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒๕60  
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 
2561 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (นายกอน    กอบกระโทก) 
                                             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

    ………………. ราง/พิมพ....................... 
    ………………. ตรวจ……………………. 
    ………….หน.สํานัก/สวน ………………. 
    ……………….ปลัด อบต.……………….. 
 

http://www.kratoke.go.th/


 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง    ขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ ประจําป 2560 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร   
           สวนตําบลกระโทก ประจําป 2560         จํานวน  ๑  ฉบับ    

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี 7  กุมภาพันธ  2560  ไดมีมติกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒560  
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 
2561  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (นายกอน    กอบกระโทก) 
                                             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.kratoke.go.th/


                                                       สําเนาคูฉบับ 
 
 
 

ท่ี  นม ๗๓๒๐1 (สภา)/ 
 

 
 
 

ท่ีทําการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
๑๔๖ หมูท่ี 5  ถ.โชคชัย– ครบุรี ต.กระโทก 
อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

                               กุมภาพันธ  2560 

เรื่อง    ขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ ประจําป 2560 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร   
         สวนตําบลกระโทก ประจําป 2560                  จํานวน  ๑  ฉบับ    

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2560  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ  2560  ไดมีมติกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําป  ๒560  
  สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโท ก  จึงขอสงประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  ประจําป 2560  และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 
2561  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (นายกอน    กอบกระโทก) 
                                             ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ   
โทร. 093-526-0870 
www.kratoke.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 

    ………………. ราง/พิมพ....................... 
    ………………. ตรวจ……………………. 
    ………….หน.สํานัก/สวน ………………. 
    ……………….ปลัด อบต.……………….. 
 

http://www.kratoke.go.th/


 

    บันทึกขอความ 
สวนราชการ    งานกิจการสภาฯ  สํานักงานปลัด อบต.กระโทก  
ท่ี   นม  ๗๓๒๐1(สภา)/    วันท่ี    7    กุมภาพันธ  2560 
เรื่อง    การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  สมัยสามัญ  ประจําป 2560  
________________________________________________________________________________ 

เรียน   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

ขอเท็จจริง 
  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2560  เม่ือวันท่ี 7   กุมภาพันธ  2560  ไดมีมติกําหนดวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ ประจําป 2560  ไวจํานวน 4 สมัย  และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  
2561 ระหวางวันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ 2561 นั้น 

ขอพิจารณา 
  ๑.  จัดทําประกาศเรื่องกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ  
ประจําป 2560  ตามรางประกาศท่ีเสนอมาพรอมนี้ดวยแลว   

๒. จัดทําหนังสือแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และประชาสัมพันธให 
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือท่ีไดเสนอมาพรอมนี้ 
 
 (นางสาวบุญลอม  หม่ืนกระโทก) 
  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
                      
 (นาง สาวทิพยสุดา   หงวนไธสง) 
                   หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 
        
                   (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา )  
                          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก/  
              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
                                                    
 
 

                   -ลงนามแลว 
         -แจงสมาชิกสภา อบต.กระโทก 
        

 
(นายกอน   กอบกระโทก) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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