
1 

 

แผนพฒันาท้องถิน่ 

(พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านกอก  อาํเภอจตัุรัส จงัหวดัชัยภูม ิ

----------------------------------------------- 

ส่วนที ่1 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ทีต่ั้งของตําบล 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ไดมี้การจดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย           

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539  มีท่ีตั้งสาํนกังานอยูท่ี่  เลขท่ี  13 หมู่ท่ี 12 ตาํบลบา้นกอก   อาํเภอจตุัรัส  

จงัหวดัชยัภูมิ  ตั้งอยูพ่ื้นท่ีของอาํเภอจตุัรัสโดยพื้นท่ีของตาํบลบา้นกอกบางส่วนเป็นพื้นท่ีดาํเนินการ

ของเทศบาลตาํบลจตุัรัส  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  ตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัชยัภูมิ  

ห่างจากศาลากลางจงัหวดั  38  กิโลเมตร      

 1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 

  พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  เป็นพื้นท่ีสูงโดยทางดา้นทิศเหนือสูงกวา่

ระดบันํ้าทะเล  230  เมตร  ดา้นทิศใตสู้งกวา่ระดบันํ้าทะเล  260 เมตร พื้นท่ีทั้งสองดา้นมีลกัษณะ      

ลาดเอียงลงมาตอนกลางของตาํบล สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายและมีพื้นท่ีเป็นดินเคม็บางส่วน

โดยหนา้ดินถูกชะลา้ง   ทาํการเกษตรไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรและในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร                         

ส่วนตาํบลบา้นกอก  มีสภาพภูมิอากาศ  ท่ีแหง้แลง้  มีปริมาณนํ้าฝนนอ้ยในแต่ละปี 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีเน้ือท่ีในเขตตาํบลบา้นกอกประมาณ 58,810 ไร่ หรือ  

94  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ     ติดกบั   ตาํบลหนองบวับาน  อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 

 ทิศใต ้     ติดกบั   ตาํบลหนองบวัโคก  อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 

 ทิศตะวนัออก     ติดกบั   ตาํบลหนองบวัใหญ่  อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิและ 

        ตาํบลรังงาม  อาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

  ทิศตะวนัตก     ติดกบั    ตาํบลหนองบวัโคก ตาํบลกุดนํ้าใส และตาํบลหนองบวับาน 

          อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
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 1.3  ลกัษณะภูมิอากาศ  

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีลกัษณะอากาศร้อนช้ืน  อยูใ่นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  

มีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคล่ือนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศ

หนาวจดัในฤดูหนาว ร้อนจดัในฤดูร้อน และช่วงฝนสลบักบัช่วงแหง้แลง้แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน     

ตามหว้งเวลาตามฤดูกาล ดงัน้ี  

  ฤดูหนาว      ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 

  ฤดูร้อน       ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

  ฤดูฝน         ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 1.4  ลกัษณะดิน  

 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีบางพื้นท่ีเป็นดินเคม็ 
 

2.  ด้านการเมือง การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง  

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีจาํนวน 17 หมู่บา้น อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลจตุัรัส  

เป็นบางส่วน  จาํนวน  3  หมู่บา้น   

   จาํนวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก (ไม่อยูใ่นเขตการปกครองของ

ทอ้งถ่ินอ่ืน) หมู่บา้น 14 หมู่บา้น  ไดแ้ก่   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

   จาํนวนหมู่บา้นในเขต อบต . เป็นบางส่วน  3  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  1, 2, 12 องคก์ารบริหาร    

ส่วนตาํบลบา้นกอก  มีจาํนวน  17  หมู่บา้น  ไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี 1 บา้นกอก หมู่ท่ี 10 บา้นคงคาลอ้ม 

หมู่ท่ี 2 บา้นกอก หมู่ท่ี 11 บา้นโนนทอง 

หมู่ท่ี 3 บา้นโนนทอง หมู่ท่ี 12 บา้นกอก 

หมู่ท่ี 4 บา้นสาํโรงทุ่ง หมู่ท่ี 13 บา้นมะเกลือ 

หมู่ท่ี 5 บา้นหลุบง้ิว หมู่ท่ี 14 บา้นสระส่ีเหล่ียม 

หมู่ท่ี 6 บา้นมะเกลือ หมู่ท่ี 15 บา้นหนองไผ ่

หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 16 บา้นดงผาสุข 

หมู่ท่ี 8 บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 17 บา้นโนนทอง 

หมู่ท่ี 9 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา 

 

  

  ท้องถิ่นอืน่ในตําบล 

  จาํนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตาํบลจตุัรัส 
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3.  ประชากร 

 3.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนประชากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกมีประชากรทั้งส้ิน 6,817  คน 

  แยกเป็น   ชาย   จาํนวน  3,359    คน 

        เป็น   หญิง   จาํนวน  3,458   คน 

  ประชากรมีความหนาแน่นเฉล่ีย     72.52  คน  ต่อตารางกิโลเมตร 

 

       ตารางที ่1.1  แสดงรายช่ือหมู่บา้นในเขตตาํบลบา้นกอก จาํนวนครัวเรือนและขอ้มูลประชากร  

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
พืน้ที่ จํานวน จํานวนประชากรปี 2562 

(ไร่) ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 

1 บา้นกอก 1,387 7 8 10 18 

2 บา้นกอก 2,132 66 61 54 115 

3 บา้นโนนทอง 3,000 242 290 327 617 

4 บา้นสาํโรงทุ่ง 2,581 88 130 136 266 

5 บา้นหลุบง้ิว 4,773 264 364 330 694 

6 บา้นมะเกลือ 4,640 251 331 335 666 

7 บา้นสระส่ีเหล่ียม 4,665 185 249 290 539 

8 บา้นโนนสะอาด 3,752 98 154 129 283 

9 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา 4,575 118 174 173 347 

10 บา้นคงคาลอ้ม 3,448 109 119 127 246 

11 บา้นโนนทอง 3,655 281 367 398 765 

12 บา้นกอก 2,959 47 50 47 97 

13 บา้นมะเกลือ 3,675 275 380 411 791 

14 บา้นสระส่ีเหล่ียม 4,765 127 233 241 474 

15 บา้นหนองไผ ่ 3,603 82 134 118 252 

16 บา้นดงผาสุข 3,445 70 103 98 201 

17 บา้นโนนทอง 1,755 150 212 234 446 

 รวม 58,810 2,460 3,359 3,458 6,817 

 

ทีม่า   :    ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาํเภอจตุัรัส  ณ   วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2562 
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                 ตารางที ่1.2  เปรียบเทยีบจํานวนประชากรในเขตตําบลบ้านกอก 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวนประชากร

คาดการณ์ในอนาคต ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 บา้นกอก 18 17 18 19 

2 บา้นกอก 115 114 115 116 

3 บา้นโนนทอง 616 618 617 619 

4 บา้นสาํโรงทุ่ง 259 265 266 267 

5 บา้นหลุบง้ิว 691 694 694 695 

6 บา้นมะเกลือ 686 663 666 670 

7 บา้นสระส่ีเหล่ียม 541 544 539 545 

8 บา้นโนนสะอาด 299 290 283 291 

9 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา 348 350 347 351 

10 บา้นคงคาลอ้ม 245 245 246 247 

11 บา้นโนนทอง 760 773 765 770 

12 บา้นกอก 108 100 97 100 

13 บา้นมะเกลือ 774 789 791 792 

14 บา้นสระส่ีเหล่ียม 452 470 474 475 

15 บา้นหนองไผ ่ 250 251 252 253 

16 บา้นดงผาสุข 200 202 201 202 

17 บา้นโนนทอง 453 448 446 449 

 รวม 6,815 6,833 6,817 6,861 

 

ทีม่า   :    ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาํเภอจตุัรัส  ปี 2560  ณ   วนัท่ี  20 มิถุนายน  2560 

   ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาํเภอจตุัรัส  ปี 2561  ณ   วนัท่ี  13  ธนัวาคม 2561 

                ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาํเภอจตุัรัส  ปี 2562  ณ   วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2562 
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 3.2  ช่วงอายแุละจาํนวนประชากร 

            ตารางที ่ 1.3 จาํนวนประชากร จาํแนกตามช่วงอาย ุปี 2562  ท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือน 

 

ช่วงอาย ุ เพศ 

รวม 

(คน) % 

 

ชาย 

(คน) % 

หญิง 

(คน) %   

นอ้ยกวา่ 1 ปีเตม็ 35 1.04 19 0.55 54 100 

1 ปีเตม็ - 2 ปี 70 2.07 60 1.73 130 100 

3 ปีเตม็ - 5 ปี 90 2.66 86 2.48 176 100 

6 ปีเตม็ - 11 ปี 243 7.18 195 5.61 438 100 

12 ปีเตม็ - 14 ปี 119 3.52 121 3.48 240 100 

15 ปีเตม็ - 17 ปี 115 3.40 131 3.77 246 100 

18 ปีเตม็ - 25 ปี 326 9.64 342 9.84 668 100 

26 ปีเตม็ - 35 ปี 422 12.47 419 12.06 841 100 

36 ปีเตม็ - 45 ปี 564 16.67 510 14.68 1,074 100 

46 ปีเตม็ – 60 ปี 760 22.46 846 24.34 1,606 100 

มากกวา่ 60 ปีเตม็ ข้ึนไป 639 18.89 746 21.46 1,385 100 

รวม 3,383 100 3,475 100 6,858  
 

                  ทีม่า : ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาํเภอจตุัรัส  ณ  วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2562 (เดือนเมษายน 2562) 
 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

           การศึกษา ของตําบลบ้านกอก มีศูนย์การศึกษาในพืน้ที ่ดังนี ้

  -  โรงเรียนประถมศึกษา   จาํนวน  4 แห่ง 

     (โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส จาํนวน 1  แห่ง) 

  -   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก    จาํนวน  3 แห่ง  

  -  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น  จาํนวน            17 แห่ง 

  -  ศูนยข์อ้มูลข่าวสารตาํบลบา้นกอก  จาํนวน  1 แห่ง 
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ตารางที ่ 1.4  แสดงขอ้มูลศูนยบ์ริการดา้นการศึกษาในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

ที่ ช่ือศูนย์บริการ ทีต่ั้ง จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

 ด้านการศึกษา  อนุบาล  

(อ.1- อ.3) 

ประถมศึกษา 

(ป.1 – ป.6) 

มัธยมศึกษา 

(ม.1 – ม.3) 

รวม  

1 โรงเรียนบา้นมะเกลือโนนทอง ม.3 33 124 49 206 มธัยมขยาย

โอกาส 

2 โรงเรียนบา้นหลุบง้ิว ม.5 13 35 - 48  

3 โรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม ม.14 24 71 - 95  

4 โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่งวฒันา ม.9 27 46 - 73  

รวม 97 276 49 422  
 

 

ที ่ ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ความรับผดิชอบของ 

อบต.บ้านกอก 

ทีต่ั้ง จาํนวนนักเรียน 

อนุบาล (เดก็เลก็ 2 – 4 ปี) 

หมายเหตุ 

1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนทอง หมู่ท่ี 3 56  

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นสระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 7 41  

3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งสวา่งวฒันา หมู่ท่ี 9 13  

รวม 110  
 

ตารางที ่ 1.5  ประชากรจาํแนกตามระดบัการศึกษา  ตามขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ปี 2562 

ระดบัการศึกษา 

  

เพศ รวม 

(คน) 

 

% 

 
ชาย 

(คน) 
% 

หญิง 

(คน) 
% 

ไม่เคยศึกษา 89 1.56 75 1.32 164 2.88 

อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเลก็ 115 2.02 103 1.81 218 3.83 

ตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษา 89 1.56 93 1.63 182 3.20 

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 1,384 24.31 1,597 28.06 2,981 52.37 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (มศ.1-3, ม.1-3) 520 9.14 456 8.01 976 17.15 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 376 6.61 361 6.34 737 12.95 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 75 1.32 68 1.19 143 2.51 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 100 1.76 176 3.09 276 4.85 

สูงกวา่ปริญญาตรี 7 0.12 8 0.14 15 0.26 

รวม 2,755 48.40 2,937 51.60 5,692 100.00 

 ทีม่า : สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอจตัุรัส ขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐานระดบัตาํบล ปี 2562 (จปฐ.)  
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 4.2  สาธารณสุข 

  การสาธารณสุข  

         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล จาํนวน  2   แห่ง  ดงัน้ี 

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นโนนทอง         ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 3 บา้นโนนทอง 

  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นสระส่ีเหล่ียม    ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม 

          -  อตัราการมีและใชส้้วมราดนํ้า ร้อยละ  100 

 4.3  ยาเสพติด  

  การรักษาความมั่นคงและความสงบ 

      สถานการณ์ดา้นความมัน่คงและภยัคุกคามในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก ดงัน้ี 

  ด้านยาเสพติด     ซ่ึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก 

จากการปรากฏข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ และหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีมีปัญหาการแพร่

ระบาดยาเสพติดระดบัสูง ในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก ในบางหมู่บา้นยงัเป็นหมู่บา้นกลุ่มเป้าหมาย       

ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน ประชาชน และสถานประกอบการในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก              

ซ่ึงตอ้งมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก 

 

5.  ระบบบริการพืน้ฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง  

          1.  การคมนาคม 

  เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกของพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีถนนสาํหรับ

คมนาคมหลายสาย  คือ  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  201  เช่ือมเส้นทางจากจงัหวดั เขา้สู่พื้นท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 2179 ตดัผา่น ตอนกลางขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเช่ือมระหวา่งอาํเภอจตุัรัสกบัอาํเภอบาํเหน็จณรงคแ์ละทางหลวงจงัหวดัหมายเลข  

2170 ตดัผา่นตอนเหนือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เช่ือมระหวา่งอาํเภอจตุัรัสกบัอาํเภอหนองบวัระเหว 

   ถนน รพช.  สายบา้นกอก – สระส่ีเหล่ียม  ซ่ึงนอกจากนั้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เสริมไมไ้ผแ่ละถนนลูกรัง  สาํหรับใหส้ัญจรภายในหมู่บา้นและติดต่อภายในตาํบล นอกจากน้ี            

ยงัมีเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟ  คือ  มีสถานีรถไฟจตุัรัส  สาย  กรุงเทพฯ – หนองคาย ตดัผา่น

พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

  เขตตาํบลบา้นกอก มีอาณาเขตติดต่อกบัสถานีรถไฟจตุัรัส มีระยะทางจากสถานีรถไฟถึงเขต

ติดต่อ บา้นกอก หมู่ท่ี 2 และบา้นกอก หมู่ท่ี 12 (ถนนเลียบทางรถไฟ) ระยะทาง 0.50 กิโลเมตร 
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 5.2  การไฟฟ้า  

        การไฟฟ้าในเขตพืน้ทีต่ําบลบ้านกอก 

  พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีไฟฟ้าใชค้รบทุกหมู่บา้น  เฉพาะในเขตชุมชน

ภายในหมู่บา้น  ส่วนเขตรอบนอกเกือบทุกหมู่บา้นยงัไม่มีไฟฟ้าใชค้รบทุกหลงัคาเรือน 

 5.3  การประปา  

        การประปาในเขตพืน้ทีต่ําบลบ้านกอก 

 พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีระบบการประปาใหป้ระชาชนใช ้ 12  หมู่บา้น  

เฉพาะในเขตชุมชนภายในหมู่บา้น  ส่วนเขตรอบนอกหมู่บา้นยงัไม่มีนํ้าประปาใช ้

 5.4  โทรศัพท์  

         การโทรคมนาคมในเขตพืน้ทีต่ําบลบ้านกอก 

  พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกยงัไม่มีสถานีโทรคมนาคม มีหมู่บา้น                      

ท่ีมีคู่สายโทรศพัทบ์า้นและแบบไร้สายสามารถใชบ้ริการทัว่ถึงทุกหลงัคาเรือน 

 5.5  ไปรษณย์ีหรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภัณฑ์  

     พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอกยงัไม่มีท่ีทาํการไปรษณีย์  ตอ้งใชบ้ริการไปรษณีย ์

การขนส่ง ซ่ึงมีท่ีทาํการไปรษณียจ์ตุัรัส ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลจตุัรัส ห่างจากสาํนกังาน       

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ประมาณ   3  กิโลเมตร 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีวสัดุ ครุภณัฑ ์ ดงัน้ี 

  1. รถยนตบ์รรทุก (ดีเซล)    จาํนวน    1    คนั  

  2. รถยนตโ์ตโยตา้ (กูชี้พ)    จาํนวน    1    คนั  

  3. รถยนตบ์รรทุกนํ้าดบัเพลิงเอนกประสงค ์ จาํนวน    1    คนั  

  4. รถจกัรยายนต ์    จาํนวน    2    คนั  

  5. รถอีแต๋น     จาํนวน    1    คนั  

  6. เคร่ืองสูบนํ้า     จาํนวน    1    เคร่ือง  

  7. ท่อสูบนํ้า     จาํนวน    1    ท่อ  

  8. เคร่ืองผสมคอนกรีต    จาํนวน    1    เคร่ือง  

  9. กลอ้งระดบั     จาํนวน    1   ตวั  

  10. ลอ้วดัระยะ     จาํนวน    1   อนั  

  11. เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็   จาํนวน    1   เคร่ือง  

  12. จอโปรเจกเตอร์    จาํนวน    2   ชุด  

  13.  เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอ  จาํนวน    1   ชุด  

  14. กลอ้งถ่ายรูป     จาํนวน    4   ตวั  

  15. ระบบเสียงไร้สาย    จาํนวน    1   ชุด  
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  16. เคร่ืองวทิยรัุบ – ส่ง    จาํนวน    1    ชุด  

  17. เคร่ืองวทิยรัุบ – ส่ง แบบติดตามตวั  จาํนวน    2    เคร่ือง  

  18. เคร่ืองพน่หมอกควนัยงุลาย   จาํนวน     4   เคร่ือง  

  19. นัง่ร้านแบบเหล็ก    จาํนวน     1   ชุด  

  20. ป้ายไฟสามเหล่ียม    จาํนวน     1   ชุด 

 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 

        ตารางที ่ 1.6 รายได้เฉลีย่ต่อปีของประชากร ข้อมูลความจาํเป็นพืน้ฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ปี 2562 

หมู่ที ่ พืน้ที ่
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ (บาท/ปี) 

รายได้

ครัวเรือน

เฉลีย่(บาท/ปี) 

รายได้บุคคล

รวมเฉลีย่

(บาท/ปี) 

อาชีพหลกั อาชีพรอง รายได้อืน่ ทาํ-หาเอง   

1 บา้นกอก 4 11 165,000.00  - 50,000.00 2,500.00 172,500.00 62,727.27 

2 บา้นกอก 44 114 375,181.82 6,636.36 47,704.55 10,659.09 440,181.82 169,894.74 

3 บา้นโนนทอง 183 525 97449.73 20,945.36 22,184.15 23.229.51 163,808.47 57,099.05 

4 บา้นสาํโรงทุ่ง 63 179 84,126.98 24,793.65 20,793.65 16,841.27 146,555.56 51,581.01 

5 บา้นหลุบงิ้ว 194 621 112,592.78 19,917.53 22,507.21 10,790.72 165,808.24 51,798.39 

6 บา้นมะเกลือ 181 545 155,956.35 31,315.47 19,063.26 16,809.94 223,145.03 74,108.72 

7 บา้นสระส่ีเหล่ียม 140 484 198,884.29 60,724.29 32,451.43 22,759.64 314,819.64 91,063.53 

8 บา้นโนนสะอาด 77 280 374,810.39 59,064.94 33,332.47 26,816.88 494,024.68 135,856.79 

9 บา้นทุ่งสวา่ง 87 244 106,114.94 25,371.26 33,796.55 12,689.66 177,972.41 63,457.38 

10 บา้นคงคาลอ้ม 73 222 109,123.29 17,876.71 18,972.60 19,739.73 165,712.33 54,490.99 

11 บา้นโนนทอง 206 636 81,553.88 32,954.85 31,390.29 25,085.44 170,984.47 55,381.76 

12 บา้นกอก 28 83 207,142.86 4,642.86 7,500.00 16,071.43 235,357.14 79,397.59 

13 บา้นมะเกลือ 203 695 130,536.95 59,508.37 34,810.34 26,734.48 251,590.15 73,486.04 

14 บา้นสระส่ีเหล่ียม 106 353 101,933.96 24,111.32 16,471.70 29,922.17 172,439.15 51,780.59 

15 บา้นหนองไผ ่ 72 230 101,436.11 30,797.22 15,347.22 10,006.94 157,587.50 49,331.74 

16 บา้นดงผาสุข 47 163 119,042.55 27,446.79 25,702.13 15,591.49 187,782.96 54,146.01 

17 บา้นโนนทอง 126 307 127,903.17 36,150.79 28,239.68 33,746.51 226,040.16 92,772.18 

รวมทุกพื้นท่ี 1,834 5,692 138,055.02 33,477.59 26,227.24 21,071.46 218,831.30 70,508.89 

 

ตารางที ่ 1.7 รายจ่ายเฉลีย่ต่อปีของประชากร ข้อมูลความจาํเป็นพืน้ฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ปี 2559 

หมู่ที ่ พืน้ที ่
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวน

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน(บาท/ปี) รายจ่าย

ครัวเรือน

เฉลีย่ 

(บาท/ปี) 

รายจ่าย

บุคคลเฉลีย่ 

(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ

ผลติ 

อุปโภค

บริโภคที่

จําเป็น 

อุปโภค

บริโภคที ่

ไม่จําเป็น 

ชําระ

หนีสิ้น 

1 บา้นกอก 4 11 11,275.00 15,000.00 4,250.00 - 30,525.00 11,100.00 

2 บา้นกอก 44 114 115,909.09 136,250.00 43,852.27 18,750.00 314,761.36 121,486.84 

3 บา้นโนนทอง 183 525 25,409.84 44,437.16 20,949.73 18,879.78 109,676.50 38,230.10 

4 บา้นสาํโรงทุ่ง 63 179 17,634.92 19,936.51 11,031.75 5,079.37 53,682.54 18,893.85 

5 บา้นหลุบงิ้ว 194 621 27,891.75 37,170.10 19,067.01 3,793.81 87,922.68 27,466.99 

 



11 

 

ตารางที ่ 1.7 รายจ่ายเฉลีย่ต่อปีของประชากร ข้อมูลความจาํเป็นพืน้ฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ปี 2559 (ต่อ) 

หมู่ที ่ พืน้ที ่
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวน

คน 
แหล่งรายจ่ายครัวเรือน(บาท/ปี) 

รายจ่าย

ครัวเรือน

เฉลีย่ 

(บาท/ปี) 

รายจ่าย

บุคคลเฉลีย่ 

(บาท/ปี) 

6 บา้นมะเกลือ 181 545 30,845.08 46,598.62 15,777.62 21,191.99 114,413.31 37,997.82 

7 บา้นสระส่ีเหล่ียม 140 484 65,187.14 16,274.36 6,905.71 19,071.42 107,438.64 31,077.29 

8 บา้นโนนสะอาด 77 280 12,323.38 35,335.06 16,029.87 28,520.78 92,209.09 25,357.50 

9 บา้นทุ่งสวา่ง 87 244 30,275.86 36,436.78 14,494.25 41,218.39 122,425.29 43,651.64 

10 บา้นคงคาลอ้ม 73 222 31,849.32 27,602.74 11,547.95 20,410.96 91,410.96 30,058.56 

11 บา้นโนนทอง 206 636 32,761.65 52,031.55 11,998.54 15,886.41 112,678.16 36,496.38 

12 บา้นกอก 28 83 30,000.00 41,428.57 29,821.43 35,357.14 136,607.14 46,084.34 

13 บา้นมะเกลือ 203 695 33,146.80 38,334.98 19,829.06 12,081.77 103,392.61 30,199.57 

14 บา้นสระส่ีเหล่ียม 106 353 34,339.62 61,849.06 13,150.94 32,151.89 141,491.51 42,487.54 

15 บา้นหนองไผ ่ 72 230 47,111.11 30,215.28 10,041.67 29,958.33 116,326.39 36,415.22 

16 บา้นดงผาสุข 47 163 29,680.85 52,787.23 15,404.26 23,340.43 121,212.77 34,950.92 

17 บา้นโนนทอง 126 307 63.611.11 73,026.98 28,507.94 11,680.16 176,826.19 72,573.62 

รวมทุกพื้นท่ี 1,834 5,692 36,910.50 44,354.94 16,957.55 18,479.20 116,702.19 37,602.22 

 

ตารางที ่ 1.8  ประชากรจาํแนกตามประเภทอาชีพ ตามข้อมูลความจาํเป็นพืน้ฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ปี 2562 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

กาํลงัศึกษา 525 9.22 535 9.40 1,060 18.62 

ไม่มีอาชีพ 191 3.36 255 4.48 446 7.84 

เกษตรกรรม – ทาํนา 573 10.07 609 10.70 1,182 20.77 

เกษตรกรรม – ทาํไร่ 522 9.17 579 9.65 1,071 18.82 

เกษตรกรรม – ทาํสวน - - - - - - 

เกษตรกรรม – ประมง 5 0.09 3 0.05 8 0.14 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว ์ 8 0.14 2 0.04 10 0.18 

พนกังาน-รับราชการ 56 0.98 70 1.23 126 2.21 

พนกังาน-รัฐวสิาหกิจ 1 0.02 5 0.09 6 0.11 

พนกังานบริษทั 27 0.47 31 0.54 58 1.02 

รับจา้งทัว่ไป 744 13.07 743 13.05 1,487 26.12 

คา้ขาย 53 0.93 94 1.65 147 2.58 

ธุรกิจส่วนตวั 24 0.42 16 0.28 40 0.70 

อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกล่าวแลว้) 26 0.46 25 0.44 51 0.90 

รวม 2,755 48.40 2,937 51.60 5,692 100.00 

 ทีม่า : สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอจตุัรัส ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัตาํบล ปี 2562(จปฐ.)   
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การวเิคราะห์ข้อมูลความจําเป็นพืน้ฐานระดับตําบล  (จปฐ.)  ปี 2562 ดังนี ้

  อาชีพ 

  ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีอาชีพ รับจา้งทัว่ไป       

26.12%   อาชีพเกษตร-ทาํนา  20.77%  อาชีพเกษตร-ทาํไร่  18.82 %  อาชีพกาํลงัศึกษา   18.62%         

ไม่มีอาชีพ   7.81%  อาชีพคา้ขาย  2.58 %  อาชีพพนกังาน-รับราชการ  2.21 %  อาชีพพนกังานบริษทั  

1.02%  อาชีพอ่ืนๆ  0.90%      อาชีพธุรกิจส่วนตวั 0.70%   และอาชีพเกษตร-ปศุสัตว ์ 0.18% 
 

 6.1  การเกษตร 

         องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีพื้นท่ีทาํการเกษตร ดงัน้ี 

ทาํนา ในเขตชลประทาน     จาํนวน  44  ครัวเรือน    พื้นท่ีทางการเกษตร       277   ไร่  

ทาํนา นอกเขตชลประทาน  จาํนวน 928 ครัวเรือน   พื้นท่ีทางการเกษตร   11,530  ไร่ 

ปลูกออ้ย                            จาํ นวน   229 ครัวเรือน   พื้นท่ีทางการเกษตร     3,000  ไร่ 

ปลูกมนัสาํปะหลงั               จาํนวน  971 ครัวเรือน    พื้นท่ีทางการเกษตร    19,925 ไร่ 

ปลูกขา้วโพด                       จาํนวน  485 ครัวเรือน    พื้นท่ีทางการเกษตร     6,409  ไร่ 

  รวมทั้งส้ิน  2,657 ครัวเรือน  รวมพืน้ทีท่างการเกษตร  41,141 ไร่ 
 

ทีม่า : แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ้า) ประจาํปี พ.ศ.2561 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน 

ช่ือหมู่บ้าน ชาย (คน) หญงิ(คน) 
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
พืน้ที ่(ไร่) 

บา้นกอก  ม.1 10 11 6  1,387 

บา้นกอก ม.2 62 52 64 2,132 

บา้นโนนทอง ม.3 285 331 234 3,000 

บา้นสาํโรงทุ่ง ม.4 131 136 85 2,581 

บา้นหลุบง้ิว  ม.5 356 327 255 4,773 

บา้นมะเกลือ ม.6 339 362 243 4,640 

บา้นสระส่ีเหล่ียม ม.7 251 288 172 4,665 

บา้นโนนสะอาด ม.8 153 139 93 3,752 

บา้นทุ่งสวา่งพฒันา ม.9 172 177 116 4,575 

บา้นคงคาลอ้ม ม.10 119 130 107 3,448 
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ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน (ต่อ) 

ช่ือหมู่บ้าน ชาย (คน) หญงิ(คน) 
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
พืน้ที ่(ไร่) 

บา้นโนนทอง ม.11 379 400 267 3,655 

บา้นกอก ม.12 60 51 45 2,959 

บา้นมะเกลือ ม.13 371 400 257 3,675 

บา้นสระส่ีเหล่ียม ม.14 222 224 124 4,765 

บา้นหนองไผ ่ม.15 137 116 82 3,603 

บา้นดงผาสุข ม.16 104 96 66 3,445 

บา้นโนนทอง ม.17 215 245 147 1,755 

รวม 3,366 3,485 2,363 58,810 

 

 6.2  การประมง  

     พื้นท่ีตาํบลบา้นกอก  มี แหล่งนํ้าธรรมชาติ อยูห่ลายแห่ง ดงัน้ี  บึงละหาน  ลาํหว้ยกอก       

ลาํหว้ยลาํคนัฉู  ลาํหว้ยหิน  ลาํหว้ยทองหลาง   ลาํหว้ยหนองนาใจ ลาํหว้ยผา  ลาํหว้ยสวนม่อน      

คลองกลางทุ่ง  หว้ยหนองป้อง หว้ยคลองตาวงั ลาํหว้ยวงัไฮ   และจากฐานขอ้มูลการประกอบอาชีพ

ประมง  ของประชาชนในพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก  คิดเป็นร้อยละ 0.14  ซ่ึงอาชีพการประมงถือเป็นอาชีพ

สาํคญัอีกอาชีพหน่ึง ดงันั้นนอกจากการทาํประมงจากแหล่งนํ้าธรรมชาติแลว้  ก็ยงัมีการทาํการประมง

ภายในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมจากการทาํเกษตรกรรม 

 

 6.3  การปศุสัตว์ 

  จากฐานขอ้มูล ความจาํเป็นพื้นฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) ของตาํบลบา้นกอก นอกจากอาชีพ

เกษตรกรรมในการทาํนา ทาํไร่ จะเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ี อีกอาชีพหน่ึงท่ีมีความสาํคญั

เช่นกนั เพราะสภาพพื้นท่ีท่ีเอ้ืออาํนวยในการเล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงโค เล้ียงกระบือ เล้ียงไก่ฯลฯ        

ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรดา้นปศุสัตว ์ คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 

 6.4  การท่องเทีย่ว 

 ตามนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ ในการพฒันาบึงละหาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

โดยทุกหน่วยงานตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนแม่บท ทาํเป็นประเด็นๆ ข้ึนมา     เช่น เร่ืองคนจะตอ้ง

เตรียมอะไร เร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว ตรงน้ีจะมีการทาํใหเ้ป็นอะไร  ฝันอยากเป็นอะไร เช่น ฝันให้ เป็น

สวรรค ์ คนมาแลว้ประทบัใจมาแลว้อยากมาอีก น่ีคือโจทยท่ี์ตอ้งตั้งไว้ ขณะเดียวกนัพี่นอ้งประชาชนท่ีอยู่

โดยรอบตรงน้ีจะตอ้งไดป้ระโยชน์จากการทาํอาชีพประมง  การขายของท่ีระลึก  สินคา้และบริการ    
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ใหน้กัท่องเท่ียว  เช่น  เรือประมงท่ีมีอยูแ่ลว้ก็นาํมาเป็นเรือนาํเท่ียว  เร่ืองความปลอดภยั    วางระบบไว้

อยา่งไร  เน่ืองจากจุดน้ีเป็นพื้นท่ีทางนํ้า และจะตอ้งมีการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวและพี่นอ้งประชาชน  

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  จึงไดมี้ แผนพฒันาบึงละหาน ของตาํบลบา้นกอก            

อาํเภอจตุัรัส  จงัหวดัชยัภูมิ พ.ศ.2561-2565  ตามวสิัยทศัน์ “ทะเลนํ้าจืดบึงละหาน  แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

เชิงอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื”  การจดัทาํแผนพฒันาบึงละหานข้ึน เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา และการพฒันาบึงละหาน ใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึงพื้นท่ีบึงละหานส่วนหน่ึงอยูใ่น      

เขตความรับผดิชอบของตาํบลบา้นกอก โดยในการจดัทาํแผนพฒันาบึงละหาน ไดมี้การศึกษาสภาพ

ทัว่ไป ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงไดจ้ากการจดัทาํประชาคมระดบั           

ตาํบลบา้นกอก จากนั้นไดมี้การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ตามหลกั SWOT Analysis  เพื่อนาํไปสู่        

การกาํหนดแนวทางการพฒันาบึงละหาน   ใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี ประโยชน์ดา้นต่างๆ 

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และทนัต่อยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งมีการกาํหนดโครงการ 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ระยะเวลาการดาํเนินการ งบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      

เพื่อเป็นการกาํหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนพฒันาบึงละหาน  ไปสู่การพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม    

การบาํรุงรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีระบบนิเวศวทิยาท่ีมีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 แผนพฒันาบึงละหาน  จึงมีความสาํคญัในการกาํหนดทิศทางในการแกไ้ขปัญหา 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และพฒันาบึงละหานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื่อพฒันาบึงละหานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยคาํนึงถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม    

การอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี 

สามารถเช่ือมโยงกบักิจกรรมทางดา้นการท่องเท่ียว สังคม เศรษฐกิจ  สินคา้ ( OTOP) การประมง และ

การเกษตร ในการพฒันาบึงละหานอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

 6.5 อุตสาหกรรม 

  ในเขตพื้นท่ีตาํบลบา้นกอก มีการทาํ ธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  เช่น ป้ัมนํ้ามนั

ฟาร์มเล้ียงสุกร   ป๊ัมนํ้ามนั (ป๊ัมหลอด)    ฟาร์มไก่เน้ือ  ตูจ้่ายนํ้ามนั ฟาร์มไก่ไข่   โรงสีขา้ว      ลานมนัสาํปะหลงั 

โรงสับไม ้ โรงผสมยางมะตอย  หอ้งเยน็ โรงพริกป่นแปรรูปผลผลิตเกษตร (ขนมนางเล็ด)      
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 6.6 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

ตาราง ที ่1.9  ทะเบียนข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกจิชุมชน ระยะสัญญากู้ยมื 5 ปี  

           (พ.ศ.2559-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

ที ่ หมู่ที ่ ช่ือกลุ่ม 
จาํนวน ช่ือโครงการ/กจิกรรม จาํนวนเงนิ 

สมาชิก ทีด่าํเนินการ ทีข่อกู้ 

1 2 กลุ่มอาชีพเล้ียงโคเน้ือ  ม.2 20 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ 100,000 

2 3 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรโนนทอง  ม.3 49 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงสตัว ์(โค) 100,000 

3 4 กลุ่มเกษตรกรผูท้าํนาปลูกขา้ว  ม.4  24 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 

ทาํนาปลูกขา้ว 

100,000 

4 5 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ม.5 

82 ส่งเสริมอาชีพเกษตรเพ่ิมผลผลิต 100,000 

5 5 กลุ่มเล้ียงไก่พ้ืนเมืองบา้นหลุบง้ิว  ม.5 20 เล้ียงไก่พ้ืนเมือง 10,632 

6 6 กลุ่มปลูกมนัสาํปะหลงับา้นมะเกลือ   

ม.6 

24 ส่งเสริมการเกษตรปลูกมนั

สาํปะหลงั 

50,000 

7 6 กลุ่มปลูกขา้วบา้นมะเกลือ  ม.6 73 ส่งเสริมสนบัสนุนปัจจยั 

การผลิตผูป้ลูกขา้ว 

50,000 

8 6 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐด์อกไม ้  

ม.6 

22 ส่งเสริมอาชีพดอกไมป้ระดิษฐ ์ 10,632 

9 7 กลุ่มส่งเสริมการปลูกพริก 

บา้นสระส่ีเหล่ียม  ม.7 

24 ส่งเสริมอาชีพปลูกพริก 100,000 

10 7 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยรายยอ่ย  ม.7 9 ส่งเสริมอาชีพผูป้ลูกออ้ยรายยอ่ย 10,632 

11 8 กลุ่มเล้ียงโคเน้ือบา้นโนนสะอาด  ม.8 11 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงโคเน้ือ 100,000 

12 9 กลุ่มปลูกมนัสาํปะหลงั 

บา้นทุ่งสวา่ง พฒันา ม.9 

37 ส่งเสริมอาชีพทาํไร่ 

ปลูกมนัสาํปะหลงั 

100,000 

13 9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 

ชาวไร่ออ้ย  ม.9 

9 ส่งเสริมอาชีพทาํไร่ออ้ย 10,632 

14 10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกขา้ว  ม.10 32 ส่งเสริมอาชีพปลูกขา้ว 100,000 

15 11 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

ม.11 

85 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 100,000 

16 11 กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกบา้นโนนทอง  

ม.11 

12 ส่งเสริมอาชีพปลูกพริก 10,632 

17 12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกพริก  ม.12 20 ส่งเสริมอาชีพปลูกพริก 100,000 
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ที ่ หมู่ที ่ ช่ือกลุ่ม 
จาํนวน ช่ือโครงการ/กจิกรรม จาํนวนเงนิ 

สมาชิก ทีด่าํเนินการ ทีข่อกู้ 

18 13 กลุ่มผูเ้ล้ียงสตัวบ์า้นมะเกลือ  ม.13 14 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงสตัว ์ 100,000 

19 13 กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกผกับา้นมะเกลือ  

ม.13 

10 ส่งเสริมอาชีพตามโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

10,632 

20 14 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย  ม.14 54 ส่งเสริมอาชีพปลูกออ้ยส่ง

โรงงาน 

100,000 

21 14 กลุ่มเกษตรปลูกพริก 

บา้นสระส่ีเหล่ียม  ม.14 

20 เกษตรปลอดสารเคมี 42,528 

22 15 กลุ่มเล้ียงหมู  ม.15 31 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงหมู 100,000 

23 15 กลุ่มจกัสานเชือกร่ม  ม.15 14 ส่งเสริมอาชีพจกัสานเชือกร่ม 10,632 

24 16 กลุ่มเล้ียงววับา้นดงผาสุข  ม.16 25 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงววั 100,000 

25 16 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไร่มนั

สาํปะหลงั  ม.16 

14 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 

ทาํไร่มนัสาํปะหลงั 

10,632 

26 17 กลุ่มเกษตรกรบา้นโนนทอง  ม.17 32 เศรษฐกิจชุมชน (ปลูกขา้ว) 100,000 

  
 

รวม 
  

1,727,584 

 

 

ข้อมูลทะเบียนกลุ่มอาชีพทีผ่ลติสินค้า "หน่ึงตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์" 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

ที ่ ช่ือกลุ่ม หมู่ที ่
จาํนวน

สมาชิก 
จดัตั้งเมือ่ ผลติภัณฑ์ OTOP ปี 2562 

1 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

โนนทองพฒันา ม.3 

3 25 20 ม.ค. 2546 พริกป่น,นํ้าพริกนรก 

2 กลุ่มอาชีพดอกไมป้ระดิษฐ ์ 6 15 20 เม.ย. 2549 ดอกไมป้ระดิษฐ ์(ทานตะวนั) 

3 กลุ่มผลิตนํ้ ายาเอนกประสงค ์ 7 30 8 พ.ย. 2551 นํ้ายาเอนกประสงค ์

4 กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 9 43 8 พ.ย. 2551 นํ้ายาเอนกประสงค ์

5 กลุ่มบา้นโนนทองสามคัคี ม.11 11 93 16 มี.ค. 2543 ผกัปลอดสารพิษ,ขนมไทย 

6 กลุ่มจกัสาน 13 11 13 ก.ย. 2550 เข่ง,ตะกร้า,ไซ,กระบุง 

7 กลุ่มทาํนํ้ ายาอเนกประสงค ์ 13 20 27 ก.ย. 2550 นํ้ายาเอนกประสงค,์แชมพ,ูสบู่เหลว 

8 กลุ่มอาชีพทอเส่ือกก 13 14 29 ม.ค.2546 เส่ือกก 

9 กลุ่มอาชีพทาํดอกไมจ้นัทน์ 15 18 9 มี.ค. 2552 ดอกไมจ้นัทน ์

10 กลุ่มอาชีพทอผา้ขาวมา้ 16 14 1 มี.ค.2550 ผา้ขาวมา้ 

11 กลุ่มอาชีพบา้นโนนทอง ม.17 17 15 24 ก.ย.2551 ขนมนางเลด็,หมอนถกั 
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7.  ศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา  

             สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

         -  วดั จาํนวน  7   แห่ง   ดงัน้ี  

  1. วดัเจริญศรีสุข   หมู่ท่ี 3 บา้นโนนทอง (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ พ.ศ. 2430 

  2. วดัป่าแจง้   หมู่ท่ี 13 บา้นมะเกลือ (ธรรมยตุ)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ 31 พฤษภาคม 2553 

  3. วดับา้นหลุบง้ิว   หมู่ท่ี 5 บา้นหลุบง้ิว (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ พ.ศ.2484  

  4. วดัโนนสะอาด   หมู่ท่ี 8  บา้นโนนสะอาด (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ  24  กรกฎาคม  255   

  5. วดัสระส่ีเหล่ียม   หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ  24  กรกฎาคม  25 

  6. วดัมะเกลือ   หมู่ท่ี 6 บา้นมะเกลือ (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ  พ.ศ.2425 

  7.  วดัโนนหวัชา้งรัตนาราม   หมู่ท่ี 13  บา้นมะเกลือ (มหานิกาย)  ประเภทวดัราษฎร์  ตั้งวดัเม่ือ  13 มิถุนายน  

         -  สาํนกัสงฆ ์ จาํนวน 3   แห่ง ดงัน้ี  

  1.  สาํนกัสงฆธ์รรมชาติ   หมู่ท่ี 4  บา้นสาํโรงทุ่ง 

  2 .  สาํนกัสงฆห์นองไผ ่  หมู่ท่ี 15  บา้นหนองไผ ่

  3.  สาํนกัสงฆด์งผาสุข   หมู่ท่ี 16  บา้นดงผาสุข 

  -  มสัยดิ จาํนวน   1  แห่ง  คือ มสัยดิดารุสซารีฟ  หมู่ท่ี  2 บา้นกอก 

 ตารางที ่ 1.10  ประชากรจาํแนกตามศาสนา ปี 2562  ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัตาํบล (จปฐ.) 

ศาสนา 
เพศ รวม 

(คน) 
% 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

พทุธ 2,747 48.26 2,931 51.49 5,678 99.75 

คริสต ์ 1 0.02 2 0.04 3 0.05 

อิสลาม 5 0.09 4 0.07 9 0.16 

ซิกส์ - - - - - - 

ฮินดู - - - - - - 

อ่ืน ๆ 2 0.04 - - 2 0.04 

รวม 2,755 48.40 2,937 51.60 5,692 100.00 

         ทีม่า : สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอจตัุรัส ขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐานระดบัตาํบล ปี 2562 (จปฐ.)  

 

 7.2  ประเพณแีละงานประจําปี  

  -ประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี14  

  -ประเพณีสงกรานต ์ หมูท่ี 6 และหมู่ท่ี 13  

 

 



18 

 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  

        ภาษาทอ้งถ่ินส่วนมากประชาชนในพื้นท่ีจะใช ้ภาษาอีสาน เป็นหลกั  
 

 7.4  สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 

        สินคา้ท่ีระลึกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีดงัน้ี  พริกป่น  นํ้าพริกนรก  ดอกไม้

ประดิษฐ(์ทานตะวนั)  นํ้ายาเอนกประสงค ์ ผกัปลอดสารพิษ  ขนมไทย   เข่ง  ตะกร้า  ไซ  กระบุง

แชมพ ู สบู่เหลว  เส่ือกก   ดอกไมจ้นัทน์  ผา้ขาวมา้  ขนมนางเล็ด  และหมอนถกั 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  นํา้  

        องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก  มีแหล่งนํ้าท่ีสาํคญัหลายประเภท  ไดแ้ก่ 

        แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

  ลาํหว้ยกอก  ลาํหว้ยลาํคนัฉู  ลาํหว้ยหิน  ลาํหว้ยทองหลาง   ลาํหว้ยหนองนาใจ ลาํหว้ยผา  

ลาํหว้ยสวนม่อน คลองกลางทุ่ง  หว้ยหนองป้อง หว้ยคลองตาวงั ลาํหว้ยวงัไฮ และบึงละหาน 

         แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 

  -  อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง  คือ  อ่างเก็บนํ้าชลประทาน(หว้ยทองหลาง) บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 8 

  -  อ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก  คือ  อ่างเก็บนํ้าหว้ยหินบา้นสระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี  7 

  -  ระบบนํ้าสะอาด(บ่อบาดาล)  บา้นสระส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี  14   

  -  บ่อบาดาลแบบโยก  จาํนวน  3  แห่ง  บา้นทุ่งสวา่ง พฒันา  หมู่ท่ี  9  จาํนวน 1 แห่ง       

บา้นสระส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 7  จาํนวน 1 แห่ง  และบา้นหนองไผ ่ หมู่ท่ี 15 จาํนวน 1 แห่ง 

  -  บ่อประปาบาดาล จาํนวน 2  แห่ง  บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 8 , บา้นทุ่งสวา่งพฒันา หมู่ท่ี 9 

  -  ฝายนํ้าลน้ตามแบบ  มข.27  จาํนวน  2  แห่ง  ท่ีบา้นกอก หมู่ท่ี 2  และบา้นกอก หมู่ท่ี  12 

  -  สระหนองมดแลง้  บา้นทุ่งสวา่งพฒันา หมู่ท่ี 9 

  -  สระหนองไผ ่ บา้นหลุบง้ิว   หมูท่ี 5  

        แหล่งนํา้เพือ่การอุปโภค บริโภค  

                บ่อบาดาลสาธารณะ จาํนวน  7 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 5 บา้นหลุบง้ิว หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม                   

หมู่ท่ี 8 บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 9  บา้นทุ่งสวา่งพฒันา  หมู่ท่ี 14 บา้นสระส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี 15            

บา้นหนองไผ ่ หมู่ท่ี 16 บา้นดงผาสุข 

                   บ่อนํา้ตืน้สาธารณะ จาํนวน 2 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 4 บา้นสาํโรงทุ่ง  และหมู่ท่ี 9 บา้นทุ่งสวา่งพฒันา 

              ประปาหมู่บ้าน  (ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) จาํนวน  7 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 5           

บา้นหลุบง้ิว    หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี 8 บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 9  บา้นทุ่งสวา่ง พฒันา          

หมู่ท่ี 14  บา้นสระส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี 15  บา้นหนองไผ ่ หมู่ท่ี 16 บา้นดงผาสุข 
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               ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  จาํนวน 10 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 บา้นกอก                                 

หมู่ท่ี 2 บา้นกอก  หมู่ท่ี 3  บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี 4 บา้นสาํโรงทุ่ง  หมู่ท่ี 6  บา้นมะเกลือ หมู่ท่ี 10                 

บา้นคงคาลอ้ม  หมู่ท่ี 11  บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี 12 บา้นกอก  หมู่ท่ี 13 บา้นมะเกลือ   และ หมู่ท่ี 17             

บา้นโนนทอง 

         แหล่งนํา้ธรรมชาติ    จาํนวน  8 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 2 บา้นกอก หมู่ท่ี 3 บา้นโนนทอง หมู่ท่ี 4      

บา้นสาํโรงทุ่ง  หมู่ท่ี 5 บา้นหลุบง้ิว  หมู่ท่ี 6 บา้นมะเกลือ  หมู่ท่ี 7 บา้นสระส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี 9           

บา้นทุ่งสวา่งพฒันา  หมู่ท่ี 14 บา้นสระส่ีเหล่ียม  
 

 8.2  ป่าไม้ 

         ป่าไมใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก มีพื้นท่ี 200 ไร่ บริเวณถํ้าสลกัได และถํ้าหางหงส์ 
 

 8.3  ทรัพยากรธรรมชาติทีสํ่าคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  

            ทรัพยากรธรรมชาติ 

         ทรัพยากรแหล่งนํา้ ประกอบดว้ย  แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ   ดงัน้ี 

  ลาํหว้ยกอก    ลาํหว้ยลาํคนัฉู   ลาํหว้ยหิน   ลาํหว้ยทองหลาง   ลาํหว้ยหนองนาใจ            

ลาํหว้ยผา  ลาํหว้ยวงัไฮและบึงละหาน 

        ส่ิงแวดล้อม 

  ขยะมูลฝอย    ตาํบลบา้นกอกมีการใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยองคก์ารบริหาร        

ส่วนตาํบลบา้นกอก จา้งเหมาเอกชนใหด้าํเนินการในการจดัเก็บขนขยะมูลฝอย จาํนวน  5  หมู่บา้น     

ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 3  หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 11  หมู่ท่ี 13  และหมู่ท่ี  17  ปริมาณขยะในการจดัเก็บเฉล่ีย                       

44.50 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  
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9.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลดั อบต. 

นกับริหารงาน อบต. ระดบัตน้ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นกับริหารงานสาธารณสุขฯ   

(อาํนวยการระดบัตน้) 
(ผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

____________________________ 

- งานอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

- งานส่งเสริมสุขภาพและ  

   สาธารณสุข  

- งานรักษาความสะอาด 

- งานควบคุมและจดัการคุณภาพ 

  ส่ิงแวดลอ้ม 

- งานควบคุมโรค 

   

กองสวสัดกิารสังคม 

นกับริหารงานสวสัดิการสงัคม  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

(ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสงัคม) 
__________________________ 

- งานสวสัดิการสงัคมและ 

  พฒันาชุมชน 

- งานส่งเสริมอาชีพและ 

   พฒันาสตรี 

- งานสงัคมสงเคราะห์ 

 

กองช่าง 

นกับริหารงานช่าง  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

 (ผูอ้าํนวยการกองช่าง) 

__________________________ 

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานผงัเมือง 

สํานักงานปลดั อบต. 

นกับริหารงานทัว่ไป  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

(หวัหนา้สาํนกัปลดั) 
_____________________________ 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานนโยบายและแผน 
- งานบริหารงานบุคคล 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานกิจการสภา อบต. 

กองคลงั 

นกับริหารงานคลงั  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

(ผูอ้าํนวยการกองคลงั) 

__________________________ 

- งานการเงิน 

- งานบญัชี 

- งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

- งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรร 

นกับริหารงานการศึกษา  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

(ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม) 

__________________________ 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา  

   และวฒันธรรม 

- งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 

- งานบริการสาธารสุข 

   ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
กองส่งเสริมการเกษตร 

นกับริหารงานการเกษตร  

(อาํนวยการระดบัตน้) 

(ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการเกษตร) 

_________________________ 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานส่งเสริมปศุสตัว ์
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 1.   บุคลากรในสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก  รวมจํานวน   41   คน 

           ประกอบดว้ย   -  ขา้ราชการ           จาํนวน   16  คน                  

     -  พนกังานจา้งตามภารกิจ         จาํนวน   16  คน 

     -  พนกังานจา้งทัว่ไป        จาํนวน     5  คน 

             -  ครู (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก )       จาํนวน     4  คน      
  

  (1)  ตาํแหน่งในสาํนกังานปลดั จาํนวน    12   คน 

   1)   นายสุทธิศกัด์ิ   สังขท์อง      ปลดั อบต.  (ป.ตรี) 

   2)   นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ     หวัหนา้สาํนกัปลดั  (ป.โท) 

   3)   จ.ส.อ.ประสิทธ์ิศกัด์ิ  มาตกุล     นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบติัการ (ป.ตรี) 

   4)   นางสถิตยา   ชาลีรินทร์          นิติกร  ชาํนาญการ  (ป.ตรี) 

    5)   นางสมิตา    ประจงคา้      นกัทรัพยากรบุคคล ปฏิบติัการ  (ป.ตรี) 

   6)  นางรัตนา      นาสูงเนิน       นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ชาํนาญการ (ป.ตรี)  

   7)  นางสาวเพญ็นภา   สุขขี      เจา้พนกังานธุรการ ชาํนาญงาน (ป.ตรี) 

   8)  นายธนกร  ชยัพงษ ์      ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   9)  นายปภงักร   พลายพยคั        ผูช่้วยเจา้พนกังานป้องกนั (ปวส.) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   10)  นายอาคม   สังขท์อง       พนกังานขบัรถบรรทุกนํ้า (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   11)  นายอมร  ลายภูคาํ       พนกังานขบัรถยนต ์(ปวส.)  (พนกังานจา้งทัว่ไป)   

   12)  นายณชัพล  เยน็วฒันา      คนงานประจาํรถบรรทุกนํ้า  ( ม.6) (พนกังานจา้งทัว่ไป)   

  (2)  ตาํแหน่งในกองคลงั   จาํนวน   6   คน 

   1)  นางนิศากร   แนวประเสริฐ       ผูอ้าํนวยการกองคลงั (ป.โท) 

   2)  นางสาวบงัอร  หล่าบุตรศรี นกัวชิาการเงินและบญัชี ชาํนาญการ (ป.ตรี) 

          3)  นางสาวแสงดาว   ประสพหมู่ นกัวชิาการพสัดุ ปฏิบติัการ (ป.ตรี) 

          4)  นางสาววนิดา  จนัทร์นํ้าใส ผูช่้วยนายช่างสาํรวจ  (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

          5)  นางสาวนงนุช    จนัณรงค์ ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  (ปวส.)  

    (พนกังานจา้งตามภารกิจ)     

    6)  นางสาววณีา   ยะประพนัธ์   ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้  (ปวช.) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

  (3)  ตาํแหน่งในกองช่าง จาํนวน  5   คน   

   1)  นายนาราวธุ  แขตสันเทียะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง  (ป.ตรี) 

   2)  นายมนตรี   หาญเวช นายช่างโยธา ชาํนาญงาน (ป.ตรี) 

   3)  นางสาวจารุณี  มีไทย ผูช่้วยช่างโยธา (ป.ตรี)  (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   4)  นายณฐัวฒิุ  จาํปาทอง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ  (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   5)  วา่ท่ีร้อยตรี ฉตัรชยั  ศรีสังข ์ผูช่้วยช่างไฟฟ้า  ( ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   
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  (4)  ตาํแหน่งในกองการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  จาํนวน  11  คน 

    1)  นางสาวดอกจนัทร์  เอ้ือศรี    ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (ป.โท) 

    2)  นางสิริพร   นอ้ยวเิศษ    ครู   (คศ.2) ( หวัหนา้ ศพด.โนนทอง)  (ป.โท) 

   3)  นางกนกกาญจน์   ทองขติั    ครู  (คศ.2) (หวัหนา้ ศพด.สระส่ีเหล่ียม)  (ป.โท) 

   4)  นางละมยั   ทองจาํรูญ    ครู  (คศ.1) (หวัหนา้ ศพด.ทุ่งสวา่งวฒันา)  (ป.ตรี)   

    5)  นางสาวศิรดา   ลือชยั     ครู (คศ.1) ( ศพด.สระส่ีเหล่ียม)  (ป.ตรี) 

   6)  นางสาวสายทอง  พรมเสนา    ผูดู้แลเด็ก (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   7)  นางสาวปาริฉตัร  อินทรผล   ผูดู้แลเด็ก  (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   8)  นางนนัทม์นสั   สวสัด์ิวงษ ์  ผูดู้แลเด็ก (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   9)  นางสาวเจนจิรา  มาภกัดี    ผูดู้แลเด็ก (ป.ตรี) (พนกังานจา้งทัว่ไป) 

   10) นางสาวรุ่งเดือน  ชาติบวัใหญ่   ผูดู้แลเด็ก (ป.ตรี) (พนกังานจา้งทัว่ไป)  

   11) นางประดบัพร  จิวหลง    ผูดู้แลเด็ก (ป.ตรี) (พนกังานจา้งทัว่ไป)   
     

   (5)  ตาํแหน่งในกองสวสัดิการสังคม  จาํนวน  4  คน 

   1)   นายยทุธนา    พิพิธกุล   ผูอ้าํนวยการกอง สวสัดิการสังคม  (ป.ตรี) 

   2)   นายกฤต   เสาโกมุท    นกัพฒันาชุมชน  ปฏิบติัการ (ป.ตรี)  

   3)   นายนุกลู  มณีรุ่ง   ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   

   4)   นายณรงค ์ บรรเทากุล   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   
 

   (6)  ตาํแหน่งในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน  2  คน 

   1)  นางสาวอินทุอร    อินพนั  นกัวชิาการสาธารณสุข ปฏิบติัการ (ป.ตรี)  

   2) นางพชัรี   ชยัพงษ ์  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ (ป.ตรี.) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   
 

  (7)  ตาํแหน่งในกองส่งเสริมการเกษตร จาํนวน  1  คน 

   1) นางสาวอภิญญา   นาสูงเนิน ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ  (ป.ตรี) (พนกังานจา้งตามภารกิจ)   
 

 

 2.  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  32  คน  ประกอบด้วย 

  (1)  คณะผูบ้ริหารฯ  จาํนวน   -      คน             

  (2)  ฝ่ายสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก จาํนวน  32   คน 

    1)  นายชาญ      ทองแยม้    ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก (ม.5) 

    2)  นางบงัอร     สิงห์ลา      รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก (ม.3) 

    3)  นางบุญเกิด  จนัทร์นํ้าใส    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก (ม.13) 
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   -   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     จาํนวน    29   คน 

ลาํดับ ช่ือ – สกุล หมู่ที ่ ตําแหน่ง 

1 นายววิาฬ  สายแกว้ ม.1 สมาชิกสภา อบต. 

2 นายธวชั   พาลีเขตต ์ ม.2 สมาชิกสภา อบต. 

3 นายหยยุ   รินลา ม.2 สมาชิกสภา อบต. 

4 นายนคร   งามสง่า ม.3 สมาชิกสภา อบต. 

5 นายขอด   ทองจาํรูญ ม.4 สมาชิกสภา อบต. 

6 นายประสิทธ์ิ   มคัคปัผลานนท ์ ม.4 สมาชิกสภา อบต. 

7 นายบรรจง   สงกอก ม.5 สมาชิกสภา อบต. 

8 นายสังวร   สิงห์ลา ม.6 สมาชิกสภา อบต. 

9 นายเริง   นอ้ยวเิศษ ม.6 สมาชิกสภา อบต. 

10 นายอานนท ์  หาญชนะ ม.7 สมาชิกสภา อบต. 

11 นายสมนึก   ศรีกุดเวยีน ม.7 สมาชิกสภา อบต. 

12 นางสุรีย ์  กระจบัหอม ม.8 สมาชิกสภา อบต. 

13 นายธีระ   เจริญไข ม.8 สมาชิกสภา อบต. 

14 นางแสงจนัทร์   สีแดง ม.9 สมาชิกสภา อบต. 

15 นายสุพล   คาํกลาง ม.9 สมาชิกสภา อบต. 

16 นายสถิตย ์  สมพงษ ์ ม.10 สมาชิกสภา อบต. 

17 นายประพนัธ์   คาํสอาด ม.10 สมาชิกสภา อบต. 

18 นายหนูกนั  มาซา ม.11 สมาชิกสภา อบต. 

19 นางสาวใกลรุ้้ง  บุญเรือง ม.11 สมาชิกสภา อบต. 

20 นางนิจ   เยน็วฒันา ม.12 สมาชิกสภา อบต. 

21 นายวฒิุไกร   ชยัพฒัน์ ม.12 สมาชิกสภา อบต. 

22 นายอาํนวยศิลป์   แขขนุทด ม.14 สมาชิกสภา อบต. 

23 นางปัน   บงัศรี ม.14 สมาชิกสภา อบต. 

24 นางสมหวงั   เหิงขนุทด ม.15 สมาชิกสภา อบต. 

25 นางดาวรัศมี   โพธ์ิทอง ม.15 สมาชิกสภา อบต. 

26 นายประชุม   เรียงสันเทียะ ม.16 สมาชิกสภา อบต. 
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ลาํดับ ช่ือ – สกุล หมู่ที ่ ตําแหน่ง 

27 นางอภิญญา   ขาํชยัภูมิ ม.16 สมาชิกสภา อบต. 

28 นายณรงคเ์วช   เดชวนั ม.17 สมาชิกสภา อบต. 

29 นางนภาพร   นอ้ยวเิศษ ม.17 สมาชิกสภา อบต. 
 

 

-   กาํนนัตาํบลบา้นกอก และผูใ้หญ่บา้น      จาํนวน    17  หมู่บา้น 

ลาํดับ ช่ือ – สกุล หมู่ที ่ ตําแหน่ง 

1 นายวฒิุสาร       เกษมสุข ม.1 ผูใ้หญ่บา้นกอก 

2 นายรุ่งโรจน์     กลอนคา้งพลู ม.2 ผูใ้หญ่บา้นกอก 

3 นายนคร           สิงห์ลา ม.3 ผูใ้หญ่บา้นโนนทอง 

4 นายอุบล          สิงห์ลา ม.4 ผูใ้หญ่บา้นสาํโรงทุ่ง 

5 นายพิษณุ         ชาติเผอืก ม.5 ผูใ้หญ่บา้นหลุบง้ิว 

6 นายวนัชยั         กุงขนุทด ม.6 ผูใ้หญ่บา้นมะเกลือ 

7 นายสุพรรณ     ชยันอก ม.7 ผูใ้หญ่บา้นสระส่ีเหล่ียม 

8 นายสมปอง      นาดี ม.8 ผูใ้หญ่บา้นโนนสะอาด 

9 นายสมบติั        สีแดง ม.9 ผูใ้หญ่บา้นทุ่งสวา่งพฒันา 

10 นายอภิสิทธ์ิ       มีใส ม.10 ผูใ้หญ่บา้นคงคาลอ้ม 

11 นายบุญจนัทร์    เดชวนั ม.11 ผูใ้หญ่บา้นโนนทอง 

12 นายชาญชยั       เอ่ียมสาํอางค ์ ม.12 ผูใ้หญ่บา้นกอก 

(กาํนนัตาํบลบา้นกอก) 

13 นายกณัตภณ    ลายภูคาํ ม.13 ผูใ้หญ่บา้นมะเกลือ 

14 นายสมพร        ผวิรักษา ม.14 ผูใ้หญ่บา้นสระส่ีเหล่ียม 

15 นายมะลิ          โพธ์ิทอง ม.15 ผูใ้หญ่บา้นหนองไผ่ 

16 นายเด่นรัก       จ่าแกว้ ม.16 ผูใ้หญ่บา้นดงผาสุข 

17 นายสานิตย ์     แดงสุวรรณ ม.17 ผูใ้หญ่บา้นโนนทอง 
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