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2.7  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดักบัยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  พ.ศ.2561 - 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

แผนพฒันาจงัหวดัชัยภูมิ 

พ.ศ.2561 -2565 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในจงัหวดัชัยภูมิ 

พ.ศ.2561 - 2565 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

3. การสร้างความมั่นคงเพือ่การพฒันาจงัหวดัสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565  

องคการบริหารสวน
ตําบลบานกอก 

 

2. การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

1. การพฒันาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

 

2. การพฒันาคุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ยัง่ยนื 

 

3. การพฒันาศักยภาพและ

ขีดความสามารถด้าน

การเกษตร 

 

4. การพฒันาศักยภาพ

การท่องเที่ยว 

 

5. การส่งเสริมการอนุรักษ์

และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 

6. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับ

การเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 

7. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

และยัง่ยนื 

 

8.การบริหารจดัการ

บ้านเมืองที่ดี  

มีประสิทธิภาพ 

 

1. การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

 

2. การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 

สังคม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

 

 

3. การพฒันาด้านเศรษฐกิจและพฒันาศักยภาพ

ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 

4. การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

5. การพฒันาด้านอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน 

6. การพฒันาด้านการบริหาร

จัดการองคกรที่ดี  

มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ระยะ 20 ปี  

พ.ศ.2561 - 2580 

1. ยุทธศาสตรดานความ

ม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบน

คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. ยุทศาสตร์การพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

1. การสริมสร้าง

และพฒันา

ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 

พ.ศ.2560 - 2564 

2. การสร้างความ

เป็นธรรมลด

ความเลื่อมลํ้าใน

สังคม 

 

3. การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

4. การเตบิโตที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน 

 

5. การเสริมสร้างความมัน่คง

แห่งชาต ิเพือ่การพฒันา

ประเทศสู่ความมัน่คงและ

ยัง่ยนื 

6. การบริหารจดัการใน

ภาครัฐการป้องกันการ

ทุจริต ประพฤตมิิชอบและ

ธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 

7. การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบ 

โลจสิตกิส์ 

 

8. การพฒันา

ภาคเมืองและ

พืน้ที่เศรษฐกิจ 

 

9. การพฒันา

ภูมิภาค เมือง

และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

 

10. การ

ต่างประเทศ 

ประเทศเพือ่นบ้าน 

และภูมิภาค 

 

แผนพฒันาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

พ.ศ.2560 - 2565 

 

1.  บริหารจดัการนํ้าให้เพียงพอต่อ

การพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอยา่งย ัง่ยืน 

 

2. แกปั้ญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวิตผูมี้

รายไดน้อ้ยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม 
5. ใชโ้อกาสจากการพฒันาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลกัภาคกลา

้  

  

 

3. สร้างความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคู่กบัการแกปั้ญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. พฒันาการท่องเท่ียว

เชิงบูรณาการ 

6. พฒันาความร่วมมือและใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงกบั

ประเทศเพ่ือนบา้นในการสร้างความเขม้แขง็ทาง

เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 

 
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

พ.ศ.2561 - 2565 

1. การพฒันาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 2. การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภณัฑ์ไหม 3. ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวติ 
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3.  การวเิคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิ่น 

 3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพฒันาท้องถิ่น 

ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

เสน้ทางคมนาคมไม่สะดวกในการสญัจร ทุกหมู่บา้น การคมนาคมมีความสะดวก มีการ

พฒันาเสน้ทางเพราะองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความ

ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด 

 ระบบไฟฟ้ายงัไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะครัวเรือนท่ี

ตั้งอยูห่่างไกลหมู่บา้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง

ตามแหล่งชุมชนต่างๆ 

ทุกหมู่บา้น การขยายระบบไฟฟ้าใหมี้ไฟฟ้าใช้

อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง เพ่ิมความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 ระบบจราจร การติดตั้งป้ายสญัญาณการจราจร

ต่างๆ ยงัจุดท่ีจาํเป็นตอ้งติดตั้ง 

ทุกหมู่บา้น ปัญหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  

การติดตั้งป้ายจราจรต่างๆ จะสามารถ

ลดปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึง 

 ขาดแหล่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ท่ีเพียงพอโดยเฉพาะฤดูแลง้และต้ืนเขิน 

ทุกหมู่บา้น นํ้าเพ่ือการอุปภค บริโภคเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัในการดาํรงชีวติ  

ท่ีทอ้งถ่ินตอ้งดูแลจดัหาใหเ้พียงพอ 

 การปรับปรุงแหล่งนํ้ าเพ่ือป้องกนั 

นํ้าท่วมขงั 

ทุกหมู่บา้น ระบบการจดัการแหล่งนํ้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ดา้นการส่งเสริม

และพฒันา

การศึกษา ศาสนา 

ประเพณีและ

วฒันธรรม 

การศึกษาในระดบัก่อนวยัเรียน  

ยงัขาดส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั และ

เหมาะสมกบัการพฒันาการ 

ทุกหมู่บา้น การศึกษาทุกระดบัตอ้งมีอุปกรณ์การ

เรียนการสอนท่ีทนัสมยั และ

เหมาะสมกบัการพฒันาการตามวยั

ของเด็ก 

 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวฒันธรรม

เพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัทาํกิจกรรม

ภายในตาํบล 

 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนัความสามคัคีในหมู่บา้นเป็น

เร่ืองสาํคญัการร่วมกิจกรรมงาน

ประเพณีต่างๆ จะช่วยได ้พร้อมทั้งได้

อนุรักษใ์หค้งอยูต่ลอดไป 

 ประชาชนไม่ไดรั้บการศึกษา 

ในดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่งทัว่ถึง 

ทุกหมู่บา้น ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาใน

ทุกเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ทุกหมู่บา้น การท่องเท่ียวในจงัหวดัชยัภูมิ 

มีหลากหลายและเป็นท่ีรู้จกั 

มากข้ึน สมควรท่ีจาํเป็นตอ้ง 

มีการพฒันาหรือดึงดูดศกัยภาพท่ี

ตาํบลมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์มาก

ท่ีสุด 

 ไม่มีเงินทุนการศึกษาส่งบุตรหลานเรียนนอก

ระดบัภาคบงัคบั 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนับุตรหลานท่ีใหค้วามสาํคญั

กบัการศึกษาต่อมีนอ้ย จึงจาํเป็นตอ้ง

สนบัสนุนและมีสถานศึกษาทางเลือก

ท่ีเขา้ศึกษาไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย/

สนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัเด็ก

เรียนดีแต่ยากจน 

ดา้นสงัคม ปัญหาจากภยัธรรมชาติท่ีสร้าง 

ความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น  

การเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ  

จะลดความสูญเสียไดใ้นระดบัหน่ึง 

ทุกหมู่บา้น สามารถป้องกนัภยัจากธรรมชาติได้

ทนัท่วงที ลดการสูญเสียชีวติและ

ทรัพยสิ์น 

 เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

ในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 

เจา้เหนา้ท่ีของ 

อบต. 

พฒันาเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่ง

ถูกตอ้ง 

 การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยงัคงมีอยูใ่น

ชุมชน เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง 

ในการปราบปรามและป้องกนั 

ทุกหมู่บา้น ปัญหายาเสพติดจะตอ้ง 

มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

 ผูสู้งอายถูุกทอดท้ิง ใหอ้ยูก่บัหลานและตอ้ง

เล้ียงดูบุตรหลานตามยะถากรรม 

ทุกหมู่บา้น จาํนวนผูสู้งอายปัุจจุบนั 

มีเพ่ิมมากข้ึนทาํใหก้ารดูแลผูสู้งอายไุม่

ทัว่ถึง จึงควรช่วยเหลือดา้นต่างๆ แก่

ผูสู้งอายทุั้งดา้นสุขภาพและหน่วยงาน

ในการดูแล 

 การส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือ 

ลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและ 

เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทุกหมู่บา้น เยาวชนไม่มวัเมากบัส่ิงเสพติด เขา้

ร่วมกิจกรรมกีฬาอยา่งต่อเน่ือง สร้าง

ภูมิคุม้กนัโดยสถาบนัครอบครัว 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 ขาดแรงงานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ฝีมือ 

ในการประกอบอาชีพ และแรงงาน 

ยา้ยเขา้สู่เมืองสูง 

ทุกหมู่บา้น การจา้งงานในสงัคมเมือง 

เร่ิมนอ้ยลง เน่ืองจากค่าแรงขั้นตํ่า

ปรับตวัสูงข้ึน แรงงานในสงัคมเมือง

อาจยา้ยเขา้สู่ชนบทมากข้ึน 

ดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ 

ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทาํการเกษตร ทาํให้

ขาดโอกาสท่ีจะพฒันาและ 

สร้างรายไดใ้หก้บัครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บา้น สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก

เปล่ียนแปลงไป พ่ึงพาการเกษตรตาม

ฤดูกาลอยา่งเดียว จึงส่งเสริมอาชีพ

เสริมนอกฤดูกาลท่ีเหมาะสมกบัเวลา 

 การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ ซ่ึง

นบัวา่เป็นพลงัสาํคญัในระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชน 

ทุกหมู่บา้น ระบบการผลิตแบบรวมกลุ่ม 

จะช่วยใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้

ดีกวา่ทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และ

ผลผลิต 

 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวติตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู่บา้น ปัจจุบนัค่าครองชีพสูงส่งผลใหก้าร

ดาํรงชีวติลม้เหลวการดาํรงชีวติตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ 

ช่วยได ้

 ขาดแหล่งเงินทุนในการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ ทุกหมู่บา้น ระดมทุกจากสมาชิก/ส่วนราชการ/

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน 

กลุ่มอาชีพ 

ดา้นการบริหาร

จดัการ 

ระบบบริหารจดัการของภาครัฐ 

ยงัมีกฎระเบียบท่ีมาก ทาํใหก้ารบริการ

ประชาชนยงัขาดความคล่องตวัและ 

มีขั้นตอนมาก 

เจา้หนา้ท่ีของ 

อบต. 

หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การอธิบายและการประชาสมัพนัธ์ 

การทาํความเขา้ใจใหก้บัประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดท้ราบถึงบทบาทและวธีิการ

บริหารงาน วธีิการทาํงาน 

 ประชาชนยงัขาดกระบวนการเรียนรู้ 

ดา้นการเมืองการปกครอง ทาํใหก้ระบวนการ

ตรวจสอบทางการเมือง 

ยงัอ่อนแอ 

ทุกหมู่บา้น การปกครองระบบประชาธิปไตยเป็น

การปกครองโดยประชาชนเพ่ือ

ประชาชน ดงันั้นการพฒันาองค์

ความรู้ดา้นการเมือง 

การปกครองตอ้งมีความสมดุล 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 การรับรู้ข่าวสารยงัไม่ทัว่ถึง  

การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ไดรั้บความสาํคญั 

 

เจา้หนา้ท่ีของ 

อบต. 

การรับรู้ข่าวสารเป็นส่ิงสาํคญั การ

ใหบ้ริการดา้นเสียงตามสายตอ้งใช้

การไดดี้ตลอดเวลา 

ดา้นทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ป่าไมถู้กทาํลายมาก  ทาํใหฝ้นไม่ตกตอ้งตาม

ฤดูกาล และพ้ืนท่ีในการปลูกป่าชุมชนมีนอ้ยลง 

มีการบุกรุกท่ีสาธารณะมากข้ึน 

ทุกหมู่บา้น พ้ืนท่ีป่าไมใ้นพ้ืนท่ีมีนอ้ย เน่ืองจาก

ประชาชนบุกรุกทาํกิน ควรส่งเสริม

ใหทุ้กหมู่บา้นปลูกป่าชุมชน  

รักและหวงแหนป่าไมร่้วมกนั 

  

การวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคต 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  (SWOT ) 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength ) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. พ้ืนท่ีตาํบลบา้นกอกเป็นจุดเช่ือมโยงเสน้ทาง

ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั มีการคมนาคมท่ี

สะดวกโดยทางรถยนต ์รถโดยสารประจาํทาง และ

สามารถเดินทางโดยรถไฟ 

2. มีเสน้ทางการคมนาคม โดยพ้ืนท่ีของ              

ตาํบลบา้นกอกอยูใ่กลส้ถานีรถไฟ จตุัรัส และ 

มีเสน้ทางรถไฟผา่นพ้ืนท่ีตาํบลบา้นกอก  

ทาํใหส้ะดวกและใชเ้วลานอ้ยในการขนส่งและ

คมนาคมไดต้ลอดปี 

3. ตาํบลบา้นกอก มีพ้ืนท่ีติดต่อกบับึงละหาน  

ซ่ึงมีนโยบายพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวบึงละหาน 

เชิงอนุรักษธ์รรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญั และ

พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจาํจงัหวดัชยัภูมิ 

ด้านศึกษา และสังคม 

1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน 

ต่างตาํบล /จงัหวดัหรือนอกเขตพ้ืนท่ี 

2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตนในสงัคม

และในชุมชน 

ด้านเศรษฐกจิ 

1. ประชาชนบางส่วนมีรายไดต้ํ่าและมีคุณภาพชีวิตตํ่ากวา่เกณฑ์

มาตรฐาน 

2. สินคา้ของกลุ่มอาชีพยงัไม่มีคุณภาพและช่ือเสียง 

ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

3. ขาดทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ

การตลาดสินคา้ OTOP  และ SME 

4. การบริหารจดัการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ดา้นการเกษตร ยงัไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพ 

5. ขาดแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูด ซ่ึงตาํบลบา้นกอก เป็นพ้ืนท่ีทางผา่น

ในการเดินทางเขา้สู่จงัหวดัหรือต่างจงัหวดั 

6. ขาดตลาดรองรับสินคา้ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตาํบล 
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ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength ) จุดอ่อน (Weakness) 

 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ขาดการบริหารจดัการใชน้ํ้าอยา่งเป็นระบบ 

2. ขาดการจดัทาํผงัเมืองรวม 

3. มีขอ้จาํกดัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีไม่อาํนวยในการจดัตั้ง 

เพ่ือทาํโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

1. ขาดการจดัเก็บและกาํจดัขยะมูลฝอยรวมอยา่งเป็นระบบ 

2.  ประชาชนยงัไม่ใหค้วามสาํคญัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 ด้านการเมอืงการบริหาร 

1. ระบบการกระจายข่าวสารในพ้ืนท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

2. บุคลากรในองคก์รขาดความรู้ ความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

3. มีงบประมาณในการพฒันาตาํบลจาํนวนนอ้ย 

4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพฒันาตาํบลมีนอ้ยและ

ประชาชนไม่ใหค้วามสาํคญัเท่าท่ีควร 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนและการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

2. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมภาคการเกษตร  ซ่ึงทาํ

ใหไ้ดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อนาํมาพฒันาและส่งเสริม

การเกษตรในพื้นท่ีส่งผลใหมี้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน  

ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาดา้นการเกษตรของจงัหวดั ทั้งดา้น

แหล่งนํ้า  และพืชเศรษฐกิจใหมี้ศกัยภาพทางการผลิตท่ีมีคุณภาพ

และปริมาณมากเพียงพอ 

3. รัฐบาลมีนโยบาย ดูแลเกษตรกรใหมี้รายไดท่ี้เหมาะสมดว้ย

วธีิการต่าง ๆ เช่น การลดตน้ทุนการผลิต การช่วยเหลือในเร่ือง

ปัจจยัการผลิตอยา่งทัว่ถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยตลอด

จนถึงการใชก้ลไกตลาดดูแลราคาสินคา้เกษตรประเภทท่ีราคาตํ่า

ผดิปกติใหสู้งข้ึนตามสมควร ซ่ึงเป็นโอกาสอนัท่ีของเกษตรกรใน

จงัหวดัชยัภูมิ เพราะในปัจจุบนัยงัขาดการดูแลเร่ืองปัจจยัการผลิต

มีราคาตํ่า ทาํใหเ้กษตรกรสามารถมีรายไดท่ี้มากข้ึนเน่ืองจากปัจจยั

การผลิตท่ีลดลง 

1. กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบ

อาชีพในทอ้งถ่ินบางประเภท  

2. การประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือ

ประเภทเดียวกนั ส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดการแข่งขนั

ในตลาดสูงข้ึน และราคาผลผลิตตํ่าลง 

3. ผลกระทบจากการขดัแยง้ทางการเมืองส่งผล 

ต่อระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีความมัน่คง 

4. กระแสวฒันธรรมตะวนัตกทาํใหเ้กิดปัญหาวยัรุ่น 

5. ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารหรือ ICT  โดยใชเ้ทคโนโลยีผิดประเภท

ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นสงัคมในชุมชนมากข้ึน 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

4.  การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคจะ

เป็นโอกาสในกระจายสินคา้  แรงงาน และทุนไดอ้ยา่งเสรีและ

ปลอดภาษี  ซ่ึงจะเป็นโอกาสใหจ้งัหวดัปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบั

ต่างประเทศในภูมิภาคเดียวกนัได ้ 

5. รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภ

และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื คาํนึงถึงขีดจาํกดัและ

ศกัยภาพในการฟ้ืนตวั สร้างโอกาสในการเขา้ถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์อนัเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรมอยา่ง

ยติุธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน คว

มัน่คงทางดา้นอาหาร สุขอนามยัสนบัสนุนวถีิชีวติของชุมชน และ

การพฒันา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหก้ารคุม้ครอง

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นโอกาสใหจ้งัหวดัชยัภูมิ

ในการพฒันาการสร้างพลงังานทดแทนซ่ึงทางจงัหวดัมีศกัยภาพใ

ดา้นน้ีอยูแ่ลว้ 

6. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพฒันาจงัหวดั 

แบบบูรณาการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

พฒันาและแกไ้ขปัญหาของจงัหวดั 

7. นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน เพิ่มโอกาสในการ

พฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชน ทาํใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมไดดี้ยิง่ข้ึน 

8. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพฒันา OTOP และ SME  

นโยบายรัฐบาลสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
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3.2  การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

ผลการวเิคราะห์ผงัเมืองรวม สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ที ่

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีเน้ือท่ีในเขตตาํบลบา้นกอก ประมาณ 58,810 ไร่ หรือ          

94  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นท่ีสูง โดยทางดา้นทิศเหนือสูงกวา่ระดบั  นํ้าทะเล  230 เมตร ดา้นทิศใตสู้งกวา่

ระดบันํ้าทะเล  260 เมตร  พื้นท่ีทั้งสองดา้นมีลกัษณะลาดเอียงลงมาตอนกลางของตาํบล สภาพดินเป็น          

ดินเหนียวปนทรายและมีพื้นท่ีเป็นดินเคม็บางส่วน โดยหนา้ดินถูกชะลา้งทาํการเกษตรไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรและ

ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีสภาพภูมิอากาศท่ีแหง้แลง้  มีปริมาณนํ้าฝนนอ้ยในแต่ละปี 

          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอจตุัรัสไปทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือ    4  กิโลเมตร    พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ และพื้นท่ีลุ่มเพื่อการทาํนา   มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี    30  องศา

เซลเซียส   ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูร้อน อากาศร้อน  อบอา้ว ในช่วงน้ีบางพื้นท่ีตอ้ง

ประสบกบัปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค  บริโภค  แมว้า่อาจจะมีฝนตกมากบา้งเป็นคร้ังคราวก็ตาม   ในช่วงเดือน

มิถุนายน  ถึงเดือน กรกฎาคม เป็นฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคมท่ีไดรั้บอิทธิพล            

จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้ระทบกบัความเยน็ท่ีแผม่าทางเหนือ ในพื้นท่ีอาจประสบปัญหานํ้าท่วม           

ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสภาพภูมิอากาศก็ไดส่้งผลต่อผลผลิตหลกัของการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่         

ในพื้นท่ี เน่ืองจากการท่ีฝนแลง้หรือฝนตกมากเกินไปยอ่มส่งผลต่อการทาํสวน ทาํไร่ออ้ย   ตน้หอม  กระเทียม

อนัเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัของพื้นท่ีในปัจจยัแวดลอ้มน้ีเองท่ีอาจส่งผลสนบัสนุนใหเ้ป็นจุดแขง็หรือ

อาจกลายเป็น อุปสรรคหรือจุดอ่อน โดยถือเป็นปัจจยัจากธรรมชาติท่ีไม่อาจคาดเดาหรือควบคุมใหเ้ป็น                

ดงัท่ีตอ้งการได้ 

    โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกของพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  

มีถนน สาํหรับคมนาคมหลายสาย คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 20 เช่ือมเส้นทางจากจงัหวดั เขา้สู่พื้นท่ีของ      

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2179 ตดัผา่นตอนกลางขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเช่ือมระหวา่งอาํเภอจตุัรัสกบัอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์และทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2170 ตดัผา่น

ตอนเหนือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเช่ือมระหวา่งอาํเภอจตุัรัสกบัอาํเภอหนองบวัระเหว 

    ถนน  รพช. สายบา้นกอก – สระส่ีเหล่ียม  ซ่ึงนอกจากนั้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม

ไมไ้ผแ่ละถนนลูกรัง  สาํหรับใหส้ัญจรภายในหมู่บา้นและติดต่อภายในตาํบล  นอกจากน้ียงัมีเส้นทางการ

คมนาคมทางรถไฟ  คือ  มีสถานีรถไฟจตุัรัส  สายกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตดัผา่น พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  และยงัมีเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอกระหวา่งหมู่บา้นหน่ึงไปยงัอีกหมู่บา้นหน่ึง                      

อีกหลายเส้นทางเป็นเพียงถนนลูกรังท่ีบุกเบิก หรือซ่อมแซมซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า  เม่ือคราวฤดูร้อนก็เจอปัญหา        

ฝุ่ นละออง  เม่ือเขา้ฤดูฝนถนนล่ืน เป็นปัญหาและไม่สะดวกต่อการสัญจรเป็นอยา่งมาก ส่วนของไฟฟ้าและ

นํ้าประปาก็ยงัมีใชไ้ม่ครบทุกหลงัคาเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีอยูน่อกเขตหมู่บา้น  จึงยงัมีความจาํเป็นและ   

ยงัเป็นความตอ้งการของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  ซ่ึงจะไดรั้บความ สะดวกสบาย 

ปลอดภยัมากข้ึนหากมีการพฒันาทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทั้งพื้นท่ี    จึงทาํใหน้โยบาย

ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานถูกหยบิยกมาเป็นนโยบายท่ีผูบ้ริหาร ใหค้วามสาํคญัและประชาชนใหค้วามคาดหวงั

และยอมรับเป็นอนัดบัหน่ึง 
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   ประชาชนในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลกั โดยมีหน่วยธุรกิจ

ในเขตพื้นท่ี เช่น  โรงเล้ียงไก่ไข่   โรงเล้ียงสุกร  โรงเล้ียงไก่   รีสอร์ท    หอ้งเยน็  ลานมนัสาํปะหลงั                       

โรงผสมยางมะตอย  โรงสับไม ้   ป๊ัมนํ้ามนั  ตูจ่้ายนํ้ามนัอตัโนมติั  เสารับสัญญาณโทรศพัท ์ มีกลุ่มอาชีพ

จาํนวน  26  กลุ่ม  และกลุ่มอาชีพท่ีผลิตสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จาํนวน 11 กลุ่ม คนส่วนใหญ่ใชชี้วติ

แบบเรียบง่าย   คนรุ่นเก่ามีอตัราการเรียนรู้หนงัสือนอ้ย  และมีช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํกดั ในขณะท่ี

คนรุ่นใหม่บางส่วนไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนแต่ก็ไม่ไดก้ลบัมาทาํงาน ยงัภูมิลาํเนาเดิม   ส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดศึ้กษา

ต่อหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบับา้งก็ตั้งใจหารายไดจ้ากอาชีพหลกัในครอบครัว  คือ ประกอบอาชีพ

การเกษตรเหมือนบรรพบุรุษ   ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึง ก็ยงัเท่ียวเล่นตามประสาวยัรุ่นมิไดก่้อใหเ้กิดเงินรายไดข้ึ้น

แก่ครอบครัวหรือบางรายอาจเรียนต่อในสาขา สายอาชีพ   

   แต่ไม่ไดต้ั้งใจเรียนอาจเรียนไม่จบหรือเรียนจบแต่ไม่สามารถทาํงานไดจ้ริง  จึงเป็นการสูญเสีย

แรงงานและรายได ้อีกช่องทางหน่ึง ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนแต่ละหมู่บา้น  ไดร้วบรวมปัญหา

และความตอ้งการ เพื่อนาํขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้นท่ีไดท้าํการรวบรวมแลว้ สรุปความสาํคญั

ของปัญหา การจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น โดยหมู่บา้นไดจ้ดัทาํแผนพฒันา

หมู่บา้นเสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก และนาํขอ้มูลมาจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหาร          

ส่วนตาํบล เพื่อแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก 
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