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ค าน า 

 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ของเทศบาลต าบลบ้านกอก  ได้ค านึงถึง
ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ   หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตน  เพื่อเป้นพนักงานเทศบาลท่ีดี  โดยได้
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแตลละต าแหนลง  ให้ได้รับการพัฒนาในหลายมิติ  ท้ังใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  ด้าน
ความรู้  และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบล
บ้านกอก  ตลอไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการะและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแขลงขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่  และระดับสากล  ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอยลางยิ่งในปัจจุบัน  เป็นยุคแหลงการแขลงขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดยต้องอาศัยความรู้  
ความสามารถของบุคลากร  องค์ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ  ปัจจัยส าคัญที่
จะชลวยให้องค์กรมีการพัฒนาสูลความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2545  ก าหนดให้เทศบาลต าบล         
บ้านกอก  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานสลวนท้องถิ่น กลอนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน  ของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วยตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก าหนด  เชลน  การพัฒนา  ด้านความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการึกกอบรมใน
ห้องึกกอบรม  การึกกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนา
เพ่ิมเติม  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแตลละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  เทศบาลที่ จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณา  เห็นวลามีความเหมาะสมกับการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถ  เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้  และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  รลวมกับสลวน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2545  
ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหนลงนั้นได้อยลางมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแมลบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามกรอบของ
แผนอัตราก าลังของเทศบาล  นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกลลาว  เทศบาลต าบลบ้านกอก  จึงรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
บ้านกอก  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ได้อยลางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนา  5  ด้าน  ได้แกล 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แกล  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เชลน  
ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่โครงสร้างของนโยบายตลางๆ  เป็นต้น 
 2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง  ได้แกล  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหนลงหนึ่งต าแหนลงใด  โดยเฉพาะ เชลน  งานึกกอบรม  งานบริหารงานบุคคล  งานวิเคราะห์  
งานการเงิน งานด้านชลางฯลฯ 
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 3.  ด้านการบริหาร  ได้แกล  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชลน        
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
 4.  ด้านคุณสมบัติสลวนตัว  ได้แกล  การชลวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สลงเสริมให้สามรถปฏิบัติงานรลวมกับ
บุคคลอื่นได้อยลางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เชลน  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
 5.  ด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แกล  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เชลน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานและการ
ปฏิบัติงานอยลางมีความสุข 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกลลาว  เทศบาลต าบลบ้านกอก  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร            
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านกอก  
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อยลางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แกล  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เชลน ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่โครงสร้างของนโยบายตลางๆ  
เป็นต้น 

2.  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง  ได้แกล  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหนลงหนึ่งต าแหนลงใด โดยเฉพาะ  เชลน  งานึกกอบรม  งานบริหารงาน
บุคคล  งานวิเคราะห์  งานการเงิน  งานด้านชลาง 

3. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แกล  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน  เชลน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน  เป็นต้น 

4. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติสลวนตัว  ได้แกล  การชลวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  
สลงเสริมให้สามรถปฏิบัติงานรลวมกับบุคคลอ่ืนได้อยลางราบรื่น และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เชลน  มนุษย์
สัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5.  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แกล การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เชลน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต               
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยลางมีแความสุข 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  1  ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านกอก 
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5. วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
2. ประสานงานกับหนลวยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุลมองค์กรและ

หนลวยงานที่จะเข้าศึกษา 
2. ด าเนินการสลงบุคลากรเข้ารับการอบรม 
3. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาตลางๆ  เพ่ือน ามาปรับปรุงและเป็นข้อมูล

ในการด าเนินโครงการตลอไป 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติ งาน   ได้แกล  ความรู้ทั่วเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยั่วไป  เชลน  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่โครงสร้างของนโยบายตลางๆ  
เป็นต้น 

2.  พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง  ได้แกล  ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหนลงหนึ่งต าแหนลงใด  โดยเฉพาะ  เชลน  งานึกกอบรม  งานบริหารงาน
บุคคล  งานวิเคราะห์  งานการเงิน  งานด้านชลาง ฯลฯ 

3. พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แกล  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การบริการประชาชน  เชลน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

4.  พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติสลวนตัว  ได้แกล  การชลวยเสริมบุคลภาพที่ดี  สลงเสริม
ให้สามรถปฏิบัติงานรลวมกับบุคคลอ่ืนได้อยลางราบรื่น   มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เชลน  มนุษย์สัมพันธ์การ
ท างาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5. พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม  คุณธรรม และจริยธรรม  ได้แกล  การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เชลน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยลางมีความสุข 
 
 
เครื่องมือในการประเมิน 

แบบสอบถาม โดยก าหนดคลาคะแนนของแตลละด้านที่ประเมิน ดังนี้ 
มากที่สุด  เทลากับ  5 คะแนน 
มาก   เทลากับ  4 คะแนน 
ปานกลาง  เทลากับ  3 คะแนน 
น้อย  เทลากับ  2 คะแนน 
น้อยมาก  เทลากับ  1 คะแนน 
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7. สรุปผลการประเมิน 
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

ล าดับที่ ประเภทต าแหน่ง 
จ านวนคนที่ 

ครองต าแหน่ง 
จ านวนคนที่ 

ตอบแบบประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 

1 บริหารท้องถิ่น 1 1 3.57 
2 อ านวยการท้องถิ่น 3 3 10.71 
3 วิชาการ 6 6 21.43 
4 ทั่วไป 6 6 21.43 
5 คร ู 3 3 10.71 
6 พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 7 25.00 
7 พนักงานจ้างทั่วไป 2 2 7.15 

รวม 28 28 100 
จากตาราง 8.1 พบวลา ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินของเทศบาลต าบลบ้านกอก ทั้งหมด  28 คน สลวน

ใหญลเป็นต าแหนลงประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาเป็น
ต าแหนลงประเภทวิชาการ และต าแหนลงประเภททั่วไป จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.43  ต าแหนลง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น และต าแหนลงประเภทครู จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ต าแหนลงประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15  และสุดท้ายต าแหนลงประเภทบริหารท้องถิ่น จ านวน 
1 คน        คิดเป็นร้อยละ 3.57  

 
 
ผลการประเมิน 

 ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ระดับ ค่าคะแนน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

มากที่สุด 5 10 35.72 
มาก 4 9 32.14 

ปานกลาง 3 8 28.57 
น้อย 2 1 3.57 

น้อยมาก 1 0 0.00 
รวม 28 100 

จากตารางพบวลา ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน        
เรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้วลา พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.72 พึงพอใจมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.57  พึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 และพึงพอใจน้อยมาก จ านวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 
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     ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง 

ระดับ ค่าคะแนน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
มากที่สุด 5 9 32.14 

มาก 4 10 35.72 
ปานกลาง 3 7 25.00 

น้อย 2 2 7.14 
น้อยมาก 1 0 0.00 

รวม 28 100 
จากตารางพบวลา ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน

แตลละต าแหนลง  เรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้วลา พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.14 พึงพอใจมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  พึงพอใจน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และพึงพอใจน้อยมาก จ านวน 
0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 

 
     ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหาร 

ระดับ ค่าคะแนน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
มากที่สุด 5 12 42.85 

มาก 4 11 39.29 
ปานกลาง 3 5 17.86 

น้อย 2 0 0.00 
น้อยมาก 1 0 0.00 

รวม 28 100 
จากตารางพบวลา ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร เกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหาร              

เรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้วลา พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.85 พึงพอใจมาก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.86  พึงพอใจน้อย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และพึงพอใจน้อยมาก จ านวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 

 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านคุณสมบัติสลวนตัว 

ระดับ ค่าคะแนน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
มากที่สุด 5 9 32.14 

มาก 4 12 42.86 
ปานกลาง 3 7 25.00 

น้อย 2 0 0.00 
น้อยมาก 1 0 0.00 

รวม 28 100 
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จากตารางพบวลา ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านคุณสมบัติสลวนตัว              
เรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้วลา พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.14 พึงพอใจมาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00  พึงพอใจน้อย จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และพึงพอใจน้อยมาก จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0 

 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านศีลธรรม คณุธรรม และจริยธรรม 

ระดับ ค่าคะแนน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
มากที่สุด 5 10 35.72 

มาก 4 9 32.14 
ปานกลาง 3 8 28.57 

น้อย 2 1 3.57 
น้อยมาก 1 0 0.00 

รวม 28 100 
จากตารางพบวลา ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรเกี่ยวกับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และ

จริยธรรม  เรียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย จะเห็นได้วลา พึงพอใจมากที่สุด จ านวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.72 พึงพอใจมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 พึงพอใจปานกลาง จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.57  พึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 และพึงพอใจน้อยมาก จ านวน           
0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 

 
 
8. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
จากการด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล              

พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 เข้ากรอกแบบประเมินไมลเป็น จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า 

การเข้ากรอกแบบประเมิน ให้เป็นไปอยลาง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

2 ไมลเข้าใจค าถาม จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า 
การเข้ากรอกแบบประเมิน ให้เป็นไปอยลาง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
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9. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรพิจารณาปรับปรุงความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตลละต าแหนลง  และ
ความรู้ด้านคุณสมบัติสลวนตัว  โดยอาจด าเนินการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

   
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านกอก 

เทศบาลต าบลบ้านกอก 
 


