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นายบังลังก์  ไวทย์ศิริ  นายอ าเภอโชคชัย เป็นประธาน ในพิธีท าบุญตักบาตร  พิธีถวายราชสักการะ 
ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ร่วมกับข้าราชการ ส่วนราชการ  
พ่อค้า ประชาชน อ าเภอโชคชัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561   
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วันที่  11  ธันวาคม  2561 

นายนรเศรษฐ์  วงษ์จรรยาพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพะโค 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค  

น าผลผลิตจากโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดพะโค มอบให้ท่านนายกอบต.กระโทกและพนักงานอบต.กระโทก 

เพื่อน าไปประกอบอาหารรับประทาน  

www.kratoke.go.th 
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เมื่อวันท่ี  12  ธนัวาคม  2561 

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

น าไขไ่ก ่จ านวน 1,000  ฟอง มอบให้กับอบต.กระโทก เพื่อน าไปแลกโทรศัพท์ 
ตามโครงการมือถอืเกา่ไปชีวติใหม่มา  รับแลกโทรศัพท์มอืถอืเก่าทุกสภาพ ทุกรุน่ ทุกยี่ห้อ 
เพื่อน าไปรไีซเคิล  โดยน าโทรศัพท์เก่ามาแลกไข่ไก่ได้จ านวน 10 ฟอง ต่อโทรศัพท์ 1 เครื่อง 
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วนัท่ี  13 - 21 ธนัวาคม  2561 

โครงการมือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 นายสุทธิพงษ ์ จุลเจริญ  

อธิบดีกรมส่งเส ริมการปกครองทอ้งถ่ิน เปิดเผยถึงโครงการ 

“มือถือเก่าไป   ชีวติใหม่มา   

เพื่อมอบหนงัสือใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็” ท่ีเป็นความร่วมมือ 

ระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.)                     

บริษทั นานมีบุ๊คส์จ ากดั และคณะท างานโครงการมือเก่าไป 

ชีวติใหม่มา    เพื่อรวบรวมขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในครัวเรือน 

ประเภทมือถือเก่าท่ีเสียแลว้ ไม่ใชแ้ลว้ ทุกสภาพ ทุกรุ่น 

ทุกยีห่อ้ เพื่อน าไปรีไซเคิลอยา่งถูกวธีิ 

โดยจะน ารายไดจ้ากการรีไซเคิล 

ไปจดัหาหนงัสือส าหรับเดก็และส่ือเพื่อการศึกษาอ่ืนๆ 

ไปมอบใหแ้ก่  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ สถ. ท่ีขาดแคลน 

ในถ่ินทุรกนัดาร  จ านวน 1,000 แห่ง โดยเดก็ๆ จะไดรั้บ 

ประโยชน ์ จากหนงัสือและส่ือการศึกษาส่งเสริมและปลูกฝัง 

การรักการอ่าน ในวยัเด็ก ส่งผลใหเ้กิดการยกระดบั                                                            

ทางดา้นทกัษะการอ่านและการเรียนรู้ ทั้งยงักระตุน้ ใหเ้กิด 

การรณรงค ์และมีกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง                

ผา่น เครือข่าย อาสาสมคัรทอ้งถ่ิน  รักษโ์ลก (อถล.) ซ่ึงจะเป็น 

การสร้างแรงจูงใจ ความเขม้แขง็ และความยัง่ยนื 
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วนัท ี ่19 ธนัวาคม 2561 

อบต.กระโทกจดัโครงการอบต.กระโทกสะอาด  นา่อยู ่นา่มอง  นา่ท างาน 

เพ ือ่จดักจิกรรม 5 ส  ภายในส านกังาน มกีารท าความสะอาดห้องน ้า 

ตกแต่งห้องน ้าและจดัสวนหย่อมบรเิวณหนา้ห้องน ้าให้สะอาด สวยงาม ส าหรบับรกิารประชาชน 
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สุขภาพดี  การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ  น าการพัฒนา 

วันที่  27  ธันวาคม  2561 

อบต.กระโทก ตั้งจุดบริการประชาชน 
เพื่อใหบ้ริการประชาชนที่เดินทางสญัจรไปมา และอ านวยความสะดวก 

ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใชร้ถใช้ถนนในชว่ง 

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ใหเ้ดนิทางกลบับา้นด้วยความปลอดภัย ช่วง 7 
วันอันตราย  ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 

น าโดยนายกอบต.กระโทก คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.กระโทก พนักงาน. 
ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านต าบลกระโทก อปพร. อสม. 

รพ.สต.พะโค บริษัท คาร์กลิล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  โรงน า้แข็งเอ็นเอ 
และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ครบ 

และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว 
ให้ส าเร็จลุลว่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้ง 7 วัน 
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วันที่  28  ธันวาคม  2561 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จัดโครงการจัดงาน 

วันข้ึนปีใหม่ใหแ้ก่เด็กนักเรยีนและผูป้กครอง 

ได้มาร่วมโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  
เพื่อเสริมความสิริมงคลให้แก่เด็กนักเรียน ครู 

และผู้ปกครอง  ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

จับสลากของขวัญของรางวัล 
และรับประทานอาหารรว่มกัน 
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ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.กระโทก  จดัโครงการหนนูอ้ยเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือใหเ้ด็กนกัเรียนของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.กระโทก ไดเ้รียนร ูก้ารปลกูขา้ว  

การปลกูผกั  จากแปลงสาธิตของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

ซ่ึงทัง้เด็กและผูป้กครองใหค้วามสนใจและใหค้วามรวมมือเป็นอย่างดี 
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การยื่นแบบช าระภาษี 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
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การก าหนดอตัรา

ค่าเช่ามาตรฐาน 

กลางเฉล่ียต่อ 

ตารางเมตร 

(ต่อเดือน) 
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จดัท ำโดย : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก                                         
(ส ำนักงำนปลัด)  โทร.093-5260870                                              
www.kratoke.go.th                                                                                                                       
E-mail : kratoke_obt@hotmail.com                                                 

Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก                                                                                     
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ติดต่อขอยืน่แบบแสดงรายการ 

และช าระภาษี   ที่ กองคลงั 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  

โทร.093-5260870  (ในวนัและเวลาราชการ) 

          12 

http://www.kratoke.co.th

