
 
ประกาศ อบต.ก าโลน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกีลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อบต.ก าโลน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ก าโลน ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ก าโลน  
    "เป็นต าบลที่มุ่งมั่นพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ก าโลน      
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ก าโลนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้5 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การบริการชุมชนและสังคม 
    การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    การบริหารงานปกครองและการจดัการองค์กร 



ง. การวางแผน 
    อบต.ก าโลน ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันา
พื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ก าโลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน 

22 14,869,000.00 44 25,159,000.00 75 57,862,000.00 79 1,283,347,000.00 9 4,700,000.00 

การบริการชุมชน
และสังคม 

40 27,784,102.00 40 29,175,399.00 41 30,408,496.00 48 32,334,559.00 50 32,012,800.00 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 480,000.00 3 260,000.00 13 59,325,000.00 15 59,395,000.00 4 660,000.00 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

5 680,000.00 5 580,000.00 6 5,580,000.00 8 1,680,000.00 5 580,000.00 

การบริหารงาน
ปกครองและการ
จัดการองค์กร 

12 1,822,000.00 12 1,822,000.00 13 1,942,000.00 13 1,837,000.00 14 1,857,000.00 

รวม 83 45,635,102.00 104 56,996,399.00 148 155,117,496.00 163 1,378,593,559.00 82 39,809,800.00 
 

     
 
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ก าโลน ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,320,800 บาท สามารถ
จ าแนกตามยทุธศาสตร ์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - 

การบริการชุมชนและสังคม 9 685,000.00 

การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 100,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 505,800.00 

การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 3 30,000.00 

รวม 16 1,320,800.00 
 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ก าโลน มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ จัดระบบการทอ่งเที่ยว 205,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีระบบการจัดการท่องเที่ยวที่
ดีขึ้น 

จัดระบบการทอ่งเที่ยวที่
มาตรฐาน 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ต าบลก าโลนเข้าร่วม 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
อบรมให้ความรูด้้าน
การเกษตร 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรูเ้รื่อง
การเกษตรมากขึ้น 

อบรมเกษตรกรในต าบล 



4.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

อบรมอาชีพเสริม 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรูด้้านอาชีพเสริมแก่
ประชาชนในต าบล 

ประชาชนในต าบลก าโลน 

5.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน 
อปพร. อบต.ก าโลน 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.ก า
โลน 

จัดฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน
ให้กับ อปพร.อบต.ก าโลน ทุก
คน 

6.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย 

250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่
ต าบลก าโลน 

7.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

พัฒนาศักยภาพสตร ี 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้สตรีในต าบลก าโลนได้พัฒนา
ศักยภาพมากขึ้น 

สตรีในต าบลก าโลน 

8.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

พัฒนาสถาบันครอบครัว 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวใน
ต าบลมีความแข็งแรง 

ครอบครัวในต าบลก าโลน 

9.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้น าท้องถิ่นและ อส
ม. 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 

ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้น าท้องถ่ิน
และ อสม.ต าบลก าโลน 

10.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

แข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ ์ 60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลก าโลน 

11.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

เข้าร่วมการจัดงานมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

พนักงานและประชาชนรว่ม
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาต ุ



12.  
การบริการชุมชน
และสังคม 

เข้าร่วมการจัดงานเทศกาล
มังคุดหวานและของดีลาน
สกา 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อร่วมกิจกรรมประจ าอ าเภอ 
ตกแต่งรถผลาชาติและจดัขบวน
ร่วมประกวด 

13.  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพดา้นจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะที่ดี
และมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน 

จัดระบบการจัดการขยะใน
ต าบลก าโลน 

14.  
การบริหารงาน
ปกครองและการ
จัดการองค์กร 

วันท้องถ่ินไทยและกิจกรรม 
Big Cleaning Day 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณของ 
ร.5 ที่ให้ความส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ให้บุคลากรท้องถ่ินทุก
คนร่วม 

15.  
การบริหารงาน
ปกครองและการ
จัดการองค์กร 

อบต.น่าอยู่ น่าท างาน 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาสถานที่และปรับปรุงสิ่ง
ปวดล้อม อบต.ก าโลน 

16.  
การบริหารงาน
ปกครองและการ
จัดการองค์กร 

อบรมกฎหมายใกล้ตวั 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงานและประชาชนมี
ความรูค้วฝามเข้าใจเรื่องกฏหมาย
ใกล้ตัว 

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนและ
ประชาชนต าบลก าโลนเข้าร่วม
อบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ก าโลน มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1 โครงการ จ านวนเงิน 250,000 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 170,189 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    

การบริการชุมชนและสังคม 1 170,189.00 1 170,189.00 

การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 
    

รวม 1 170,189.00 1 170,189.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ก าโลน ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การบริการชุมชนและสังคม 

ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

250,000.00 170,189.00 170,189.00 79,811.00 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ก าโลน ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 9 4,700,000.00 - - 
    

2.การบรกิารชุมชนและสังคม 50 32,012,800.00 9 685,000.00 1 170,189.00 1 170,189.00 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 660,000.00 1 100,000.00 
    

4.การพัฒนาเศรษฐกจิ 5 580,000.00 3 505,800.00 
    

5.การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 14 1,857,000.00 3 30,000.00 
    

รวม 82 39,809,800.00 16 1,320,800.00 1 170,189.00 1 170,189.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ก าโลน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยไดร้บัความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประยงค์ จุลรตัน ์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลก าโลน 075533111 ต่อ 11 0817280914 - 

นายนิพัฒน์ บุญเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 075533111 ต่อ 15 0654077900 - 

นายฉัตรไชย ไชยประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 075533111 ต่อ 15 - - 

นายพยอม ผลปันทรพัย์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 075533111 ต่อ 11 - - 

นายบรรลือ พิชัยกาล ส.อบต.หมู่ที่ 5 075533111 - - 

นายนิพนธ์ บุญขวัญ ส.อบต.หมู่ที่ 10 075533111 ต่อ 11 - - 

นายวิฑูรย ์สงฆ์สวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นางเสาวนีย์ วิสิทธิวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นายชนะ จับศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 - - 

นางวราภรณ ์ศรตะบ า ผู้แทนภาคราชการ 075391023 - - 

นายพิชิตชัย น านาผล ผู้แทนภาคราชการ 075533007 - - 

นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผู้แทนภาคราชการ 075533299 - - 

นายเอกา สุกทอง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวกติตพิร ประพัฒน์ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวสายรุ้ง จงภักดี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 9 075533111 ต่อ 11 - - 

สิบต ารวจตรี หญิง มณฑาทิพย ์เมฆาวรรณ์ ปลัด อบต. 075533111 ต่อ 14 0819701437 - 

นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 

 
 



   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอ านาจ ปิยจันทร ์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 075533111 ต่อ 11 0822783009 - 

นายสมจิตต ์ตลึงพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นายสาคร ตลึงผล  ูผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นายอ าไพ พะโยม ส.อบต.หมู่ที่ 3 075533111 ต่อ 11 - - 

นางบุญจิรา ช านะ ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 9 075533111 ต่อ 11 - - 

นางอุราวดี ไชยบุญ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 10 075533111 ต่อ 11 - - 

นายปรีชา ชะบาพฤกษ ์ ผู้แทนภาคราชการ 0862670120 - - 

นายประยุทธ์ ศรีตุกา ผู้แทนภาคราชการ 075533007 - - 

นางสาวชื่นธวิา อุปการ ผู้อ านวยการกองคลัง 075533111 ต่อ 12 0899707066 - 

นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 

นายสุนทร สจุรต ส.อบต.หมู่ที่ 12 075533111 ต่อ 11 0937365123 - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

สิบต ารวจตรี หญิง มณฑาทิพย ์เมฆาวรรณ์ ปลัด อบต. 075533111 ต่อ 14 0819701437 - 

นางสาวชื่นธวิา อุปการ ผูอ้ านวยการกองคลัง 075533111 ต่อ 12 0899707056 - 

นายธนเดช จกัรสรุางค์ ผู้อ านวยการกองชา่ง 075533111 ต่อ 13 0897317555 - 

นายวินัย บุญยืด ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 075533111 ต่อ 11 - - 

นายสมพงศ์ ธรรมเจรจา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 4 075533111 ต่อ 11 - - 



 

นายสุฤทธิ์ หัตถิ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 

นางสาวพุทธชาต ิศรีบุปผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 075533111 ต่อ 11 0954135551 fanta_yok@hotmail.com 
 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทกุท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ก าโลน
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที ่7 เมษายน 2565 
 
                                                                   ไพโรจน ์รัตนธน 
                                                               (นายไพโรจน ์รตันธน) 
                                                                  นายก อบต.ก าโลน  
 
 
 


